
Град
Бројна 

нова 

кадровска 

решења

» странa 2

цена 40 динара

Здравље
Мамурлук и како 

га излечити

» страна 6

Запис

Мирјана Узелац: 

У ишчекивању блеска

» страна 12

Фото-репортажа

Деда Мраз већ 

посетио села

» страна 13

Фудбал

Кроз живот с копачкама

на ногама

» страна 15

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  25 .  ДЕЦЕМБРА 2020.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК О ПЛАНОВИМА ЗА 2021. ГОДИНУ

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4897, година CLII

СТАРИНАСТАРИНА

Убрзо ћемо добити и клиничко-болнички центар 
какав и доликује једном граду у јужном Банату

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

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ГРАДА, 
ПАНЧЕВО ЋЕ БИТИ НАЈЛЕПШЕ У СРБИЈИ

страна 4

Шта доноси нови Закон
о фискализацији

» страна 5

Лоша година за сеоске
домове културе

» страна 9

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА ОПЕТ У ПОРАСТУ

Није корона наш једини
невидљиви непријатељ

стр. 3

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

чије ће радно време бити
следеће:

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

Срећан Божић свима који
славе 25. децембра!

Срећан Божић свима који
славе 25. децембра!



годи не у упра вљач ком те лу би ће
Гор да на Си мо но вић, Сне жа на Цве -
та но вић и Ива на Сто кић, као пред -
став ни ци ло кал не са мо у пра ве, Го ра -
на Па ка шки, Ди ја на Пе тров и Го ран
Пе рић, из ре да за по сле них, и Ми ле -
на Сте фа нов, Је ле на Ма цу ра и Ири -
на Бог да но вић, као пред став ни це
ро ди те ља.

Из ме њен Ло кал ни са вет ро ди те ља

Ко ми си ја за ка дров ска, ад ми ни -
стра тив на пи та ња и рад не од но се
Скуп шти не гра да до не ла је пред лог

у ве зи са име но ва њем чла но ва и за -
ме ни ка чла но ва Ло кал ног са ве та ро -
ди те ља, а од бор ни ци су га усво ји ли.
За да ци Ло кал ног са ве та су: да да је
ми шље ње, ини ци ра ак ци је и пред -
ла же ме ре за оства ри ва ње пра ва де -
те та, уна пре ђи ва ње обра зо ва ња,
вас пи та ња и без бед но сти де це, од -
но сно уче ни ка у гра ду; да уче ству је
у утвр ђи ва њу град ских пла но ва и
про гра ма ко ји су од зна ча ја за
оства ри ва ње обра зо ва ња, вас пи та ња
и без бед ности де це; да пра ти и раз -
ма тра мо гућ но сти за уна пре ђи ва ње

јед на ког при сту па, до ступ но сти и
мо гућ но сти обра зо ва ња и вас пи та ња
за де цу, од но сно уче ни ке, спре ча ва -
ња со ци јал не ис кљу че но сти де це,
од но сно уче ни ка из угро же них и
осе тљи вих гру па; да пру жа по др шку
са ве ту ро ди те ља свих уста но ва у ве -
зи с пи та њи ма из њи хо ве над ле жно -
сти; са ра ђу је са ор га ни за ци ја ма ко је
де ла ју у обла сти ма обра зо ва ња и
вас пи та ња, за шти те здра вља, со ци -
јал не за шти те...

За чла но ве Ло кал ног са ве та ро ди -
те ља на пе ри од од го ди ну да на

имено ва ни су: Ја сми на Пе тро вић
(пред став ни ца ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”), Леј ла Пур кар (ОШ „Ми ро слав
Ан тић Ми ка”), Дра га на Ма ли џан
Вин кић (ОШ „Иси до ра Се ку лић”),
Ни ко ла Шал ко вић (ОШ „Све ти Са -
ва”), Са ња Бу га рин (ОШ „Бо ри сав
Пе тров Бра ца”), Је ле на Лу кић Фло ра
(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”), Ати ла
Рим (ОШ „Брат ство –је дин ство”),
Дра га на Ми ла но вић (ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић”), Све тла на Мо јин (ОШ
„Ђу ра Јак шић”), Дра ган Цве јић (ОШ
„Ва са Жив ко вић”), Ми лош Пан то вић 

(ОШ „Ол га Пе тров”, Ба нат ски Бре -
сто вац), Сње жа на Ко па ња Гој ко (ОШ
„Жар ко Зре ња нин”, Ба нат ско Но во
Се ло), Је ле на Шиц (ОШ „Вук Сте фа -
но вић Ка ра џић”, Стар че во), Са ња Га -
ће ша (ОШ „Го це Дел чев”, Ја бу ка),
Кри сти на Игић (ОШ „Жар ко Зре ња -
нин”, Ка ча ре во) и Је ле на Ва сић (ОШ
„Мо ша Пи ја де”, Ива но во).

Де ло ви овог те ла та ко ђе су Ра дан
Ни ко лић (ОШ „До си теј Об ра до вић”,
Омо љи ца), Ма ри ја на Нон ко вић
(ОШ „4. ок то бар”, Гло гоњ), Ди ки ца
Ба ра је вац (ОШ „Ак сен ти је Мак си -
мо вић”, До ло во), Ср ђан Га јић (ЕТШ
„Ни ко ла Те сла”), Дра га на Ми ла но -
вић (Ма шин ска шко ла Пан че во),
Ма ри ја Авра мов (МШ „Сте ви ца Јо -
ва но вић”), Јо ви ца Бог да нов (СШ
„Јо сиф Пан чић”), Ни ко ла Ра до њин
(ЕТШ „Па ја Мар га но вић”), Са ња Са -
мар џи ја (Тех нич ка шко ла „23. мај”),
Вла ди мир Ми о ков (Гим на зи ја
„Урош Пре дић”), Бран ко Ми ћић
(МШ „Јо ван Бан дур”), Са ња Стан ков
(Ба лет ска шко ла „Ди ми три је Пар -
лић”), Дра ган Вуј ко вић (ШО СО
„Ма ра Ман дић”) и Алек сан дра Сив -
чев (ПУ „Деч ја ра дост”).

Пред став ни ци гра ђа на у пан че вач -
ком пар ла мен ту су из ме ни ли и до пу -
ни ли пла но ве де таљ не ре гу ла ци је
две ју се вер них ин ду стриј ских зо на, а
усво ји ли су из ме не од лу ка о ло кал -
ним так са ма, као и про гра ме по сло -
ва ња јав них ко му нал них пред у зе ћа
за 2021.

Про шао је и пред лог тек ста Де кла -
ра ци је о уло зи функ ци је упра вља ња
људ ским ре сур си ма у ор га ни ма Гра -
да, као и го ди шњи из ве штај о ра ду
Град ског пра во бра ни ла штва.

С. Трај ко вић

Сед ни цу град ског пар ла мен та одр -
жа ну про шлог пет ка обе ле жи ла је
рас пра ва у ве зи с ду би ном пан че вач -
ке ка се у 2021, па је за то то глав на те -
ма на че твр тој стра ни у овом бро ју.
Ипак, би ло је још ин те ре сант них та -
ча ка днев ног ре да, кроз ко је ће мо на
овом ме сту про тр ча ти…

По што су од бор ни ци прет ход но утвр -
ди ли пре ста нак ман да та че тво ри ци
вр ши ла ца ду жно сти ди рек то ра у на -
се ље ним ме сти ма, Скуп шти на гра да
их је 18. де цем бра по но во име но ва ла
на та ме ста. Вр ши лац ду жно сти ди -
рек то ра ЈКП-а „Стар че вац” Ми лан
Ба чуј ков би ће опет, го ди ну да на, на
том ме сту, као и Зо ран Мар ко вић у
ЈКП-у „Ка ча ре во”.

Исто се де си ло и с пр вим љу ди ма
у уста но ва ма кул ту ре: Ни ко ли Ђу ка -
но ви ћу утвр ђен је пре ста нак ман да -
та, па је име но ван на ме сто вр ши о -
ца ду жно сти ди рек то ра До ма кул ту -
ре „Вук Ка ра џић” из Омо љи це, а
Дар ко Је шић је по но во в. д. ди рек -
то ра До ма кул ту ре „29. но вем бар” у
Стар че ву.

Про ме ње ни чла но ви школ ских
одбо ра

Про ме ње ни су и чла но ви школ ских
од бо ра у не ким пан че вач ким шко ла -
ма. Уме сто до са да шње чла ни це ШО
Гим на зи је „Урош Пре дић” Да ни је ле
Илић, име но ва на је Ана Жи ва ди но -
вић, као пред став ник Са ве та ро ди те -
ља. Исто се до го ди ло у ШО По љо при -
вред не шко ле „Јо сиф Пан чић”: уме -
сто Жељ ка Ја ко вље ва име но ван је
Стан ко Бо го са вљев.

У Школ ском од бо ру Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић” до шло је
до две про ме не: Ро су Кон тић, иза бра -
ну у Са ве ту ро ди те ља, за ме ни ће
Алек сан дар Кне же вић, а Дра гу Да -
вид, пред став ни цу На став нич ког ве -
ћа, На та ли ја Гру јић. Школ ски од бор
Тех нич ке шко ле „23. мај” има пет
про ме на. Од бор ни ци су раз ре ши ли
пред став ни ке ло кал не са мо у пра ве
Са њу Дре згић и Бо ри сла ву Лу кић,
као и на став нич ког ве ћа – Дра га на
Ву чи ћа, На ду Тот и Вла ди ми ра Шар -
ца. Уме сто њих су име но ва ни Еми ли -
ја Ди ми три је вић и Зо ра на Ћи рић, те
Ју го слав Бо ги ће вић, На та ша Стан -
ков ски и Ја сми на То пић, као пред -
став ни ци на став нич ког ве ћа. У ШО
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”, уме -
сто Ве ре Ца ри не, име но ва на је Бо ја -
на Стра жме ште ров.

Ана Жи ва ди но вић, ко ја је би ла
члан Школ ског од бо ра ШО СО „Ма -
ра Ман дић”, сво је ме сто је усту пи ла
Же ли ми ри Гра хо вац, Или ја на
Огри зо вић у ШО ОШ „Ва са Жив ко -
вић” Уро шу Дра же ви ћу, а уме сто
Ве сне Чан ко вић, пред став ни це Са -
ве та ро ди те ља, са да је ту Та тја на
Ко вач. Уме сто Да ни је ле Вр хо вац,
Бо ја на Су зић је део ШО ОШ „Сте ви -
ца Јо ва но вић”.

Пред став ни ци град ске вла сти
утвр ди ли су пре ста нак ман да та и
до са да шњем Управ ном од бо ру ПУ
„Деч ја ра дост”. У сле де ће че ти ри

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 25. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Пи смо
одла зе ћој

години
Дра га 2020. го ди но, па ку јеш по -
ла ко сво је пин кле и кре ћеш...
Су зе ви ше и не скри ваш. Ис ка -
ме но ва смо те те шким ре чи ма
као ма ло ко ју го ди ну пре те бе.
Ре кли смо ти да си ло ша, ни кад
го ра, јад на, бед на, ужа сна... Ка -
за ли смо ти да се гу биш и да ни -
је треба ло ни да до ла зиш та ква
никаква...

То је та ко жа ло сно. Мо ра да
мно го бо ли кад те ни ко не ће и
ни ко не во ли. А, ре ал но, и ни је
ти не ка фо ра. Ја сно нам је да си
хте ла да бу деш ори ги нал на и по -
себ на. Ука пи ра ли смо да си же -
ле ла да те по не че му ду го, ду го
пам ти мо. Али ко ро на?! За и ста?!
Ни је ти па ло на ум да би мо гла
би ти упам ће на по не че му до -
бром? Не ки мир, про спе ри тет,
ре шен про блем гла ди у све ту,
лек за си ду, не што тог ти па? Ни -
је до вољ но упе ча тљи во, ве ро ват -
но ћеш ре ћи. Па до бро, мо гла си
са ма да сми слиш не што јед на ко
ефект но као што је ко вид 19, са -
мо скроз су прот но – не ка кву
пан де ми ју до бро те, та ко не што.

Не вре ди ти сад да пла чеш.
Ако ти је за уте ху, по мо гла си
нам да на у чи мо по не ку лек ци ју.
Сад ви ше це ни мо ства ри, за хвал -
ни ји смо. Схва та мо ко ли ко су
вред ни здра вље, сло бо да, за гр ља -
ји, по љуп ци, шет ње... Тек сад
раз у ме мо ко ли ко нам је зна чио
сва ки до ла зак го сти ју, про сла ва,
од ла зак на кон церт... Ни ка да
нам пу то ва ња ни су де ло ва ла дра -
го це ни је. Ни кад нам леп ше ни је
из гле да ла ка фа ни ца из ко је у по -
ноћ звук ги та ре још ми лу је ухо...

Шта би смо сад са мо да ли за
онај осе ћај слат ког иш че ки ва -
ња не чег ле пог што тек тре ба да
до ђе. Уме сто ње га, да ла си нам
са мо „је два че ка ње” да ру жне
ства ри оду... И мо ли мо те, па -
жљи во се спа куј. Но си глу пу ко -
ро ну, ма ске, огра ни че ња, бри гу,
не ма шти ну, стреп њу... Све ло -
ше од не си!

И слу шај, ово је нај ва жни је:
кад до ђе трен да се у од ла ску
срет неш са две хи ља де два де сет
пр вом, мо ли мо те, до бро по гле -
дај шта нам до но си! Не мој да је
укра ла не ку глу пу иде ју од те бе!
От ми јој све га до сти ка ко знаш и
умеш! Оти мај и бе жи! Имаш још
ко ји дан фо ре да сми слиш чи ме
би нас она мо гла об ра до ва ти и да
је убе диш да то и ура ди. Па зи,
по сле све га, то мо ра да бу де не -
што ствар но до бро! Не што од че -
га ће мо, ова ко уве ли, да про цве -
та мо. Бар то ли ко нам ду гу јеш.
Ако нам то учи ниш, све ће мо ти
опро сти ти, бу ди си гур на у то. Ај -
де, сре ћан ти пут и па мет у гла ву!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

АК ТИВ НО СТИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ПРЕД КРАЈ ГО ДИ НЕ

Асфалтирано.

Улица Спољностарчевачка, сваког дана

Снимио: Милан Шупица

БО ЖИЋ НА ЧЕ СТИТ КА

Гра до на чел ник Алек сан дар Сте -

ва но вић и пред сед ник Скуп шти -

не гра да Пан че ва Ти гран Киш по -

сла ли су бо жић ну че стит ку у ко јој

сто ји: „Сре ћан Бо жић желимo

свим гра ђан ка ма и гра ђа ни ма

Пан че ва ко ји сла ве овај праз ник

по гре го ри јан ском ка лен-

да ру. Про ве ди те нај ра до сни ји

хришћан ски пра зник у ми ру, сло -

зи и љу ба ви, окру же ни сво јим

нај бли жи ма. Чу вај те се и чу вај те

дру ге, да по бе ди мо за јед но епи -

де ми ју и иза ђе мо здра ви из ове

те шке ситу а ци је. Не ка вам Бо жић

до не се здра вље, сре ћу и сва ко

до бро, лич но, по ро дич но и про -

фе си о нал но”.

НО ВА КА ДРОВ СКА РЕ ШЕ ЊА НА БРОЈ НИМ МЕ СТИ МА

У за ви сно сти од
потенција ла ве тра гра диће
се ин фра струк тур ни
комплекс

Град Пан че во ста вио је на ра ни јав ни
увид ела бо рат за план де таљ не ре гу -
ла ци је град ње ве тро е лек тра не на те -
ри то ри ји Ба нат ског Но вог Се ла и До -
ло ва. ЈП „Ур ба ни зам” је из ра дио
план, у ко ме је пре ци зи ра но да ми -
кро ло ка ци ја на ко јој је пред ви ђе на
град ња ве тро пар ка „Ве тро зе ле на” об -
у хва та по вр ши ну од 49,48 ква драт -
них ки ло ме та ра.

Оквир но де фи ни са на те ри то ри ја
бу ду ће ве тро е лек тра не са за пад не
стра не се гра ни чи са оп шти ном Али -
бу нар, а уда ље на је око ки ло ме та ра
од гра ни це гра ђе вин ског ре јо на на сеља

До ло во. По сто је ћа на ме на по вр ши на
је по љо при вред на и не ма за шти ће -
них де ло ва при ро де. Пред ви ђе на је
из град ња ви ше функ ци о нал них це -
ли на за про из вод њу елек трич не
енер ги је из об но вљи вих из во ра.

У за ви сно сти од по тен ци ја ла ве тра,
гра ди ће се ин фра струк тур ни ком -
плекс ве тро е лек тра на са од го ва ра ју -
ћом по ве зном сред њо на пон ском ка -
блов ском и те ле ко му ни ка ци о ном
мре жом, као и с мре жом при ступ них
пу те ва. Пре ма пре ли ми нар ним ана -
ли за ма, пла ни ра се из град ња мак си -
мал но 60 ве тро тур би на укуп не ин -
ста ли са не сна ге нај ви ше 300 MW, ко -
је ће би ти при кљу че не на пре но сни
елек тро е нер гет ски си стем пре ма
усло ви ма ЈП-а „Елек тро мре жа Ср би -
је”. Нај ве ћа ви си на сту бо ва ве тро тур -
би на ве тро ге не ра то ра, укљу чу ју ћи

ло па ти цу тур би не у гор њем по ло жа -
ју, би ће 250 ме та ра.

Ве тро е лек тра на „Ве тро зе ле на” би ће
при кљу че на на пре но сну мре жу на -
пон ског ни воа 400 ки ло ва та, пре ко
екс тен зи је ПРП Чи бук 1, од но сно но ве
тран сфор ма тор ске ста ни це и уво ђе -
њем по сто је ћег да ле ко во да Пан че во 2
–гра ни ца Ру му ни је / Ре ши ца. Екс тен -
зи ја ПРП Чи бук 1 и но ва тран сфор ма -
тор ска ста ни ца на ла зе се на те ри то ри -
ји оп шти не Ко вин и би ће пред мет из -
ра де по себ ног план ског до ку мен та.
При ступ ни пу те ви ко ји во де до сту бо -
ва ве тро ге не ра то ра при кљу чи ва ће се
на по сто је ће атар ске пу те ве пре ко од -
го ва ра ју ћих са о бра ћај них прикључака.

Вла сник ком па ни је „Ве тро зе ле на”
д. о. о. Бе о град је аме рич ки „Conti-
nental Wind Partners” (CWP). План је
на ра ном јав ном уви ду до 1. ја ну а ра.

ЕЛА БО РАТ ЗА ГРАД ЊУ ВЕ ТРО Е ЛЕК ТРА НА НА ЈАВ НОМ УВИ ДУ

До елек трич не енер ги је 
из об но вљи вих из во ра
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У не де љу ва здух
оцењен као „не здрав
за сен зи тив не гру пе”

Ових да на че сте
пови ше не вред но сти
пра шка стих ма те ри ја

Ево ка ко да
поступите у слу ча ју
ае ро за га ђе ња

Ва здух у Пан че ву је за ви кенд
и то ком прет ход них да на био
за га ђе ни ји не го што смо на ви -
кли, а у не де љу, 20. де цем бра,
од За во да за јав но здра вље Пан -
че во до био је на ран џа сту трој -
ку, што зна чи да је био не здрав
за осе тљи ве гру пе. Ипак, су де -
ћи по по да ци ма са сај та Аген -
ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не (ви де ти та бе лу), ква ли тет
ва зду ха у Пан че ву био је, бар
ка да је о по след њих де се так
да на реч, ве о ма за га ђен и у че -
твр так, 17. де цем бра, као и у
су бо ту, 19. де цем бра.

На за га ђе ност су у нај ве ћој
ме ри, као и про шле го ди не у
ово до ба, ути ца ле по ве ћа не
вред но сти ПМ10 и ПМ2,5 –
сит них че сти ца пра ши не ко је
су по зна те по епи те ту „не ви -
дљи ве уби це”.

Шта су че сти це ПМ10 и
ПМ2,5

Ове фи не че сти це мо гу до ћи
из ви ше из во ра, као што су
струј на по стро је ња, то пла не,
ин ди ви ду ал на ло жи шта (угаљ
– као нај го ра вр ста чвр стог го -
ри ва), мо тор на во зи ла, ави о -
ни, са го ре ва ње др ве та, шум ски
по жа ри, па ље ње њи ва, вул кан -
ске еруп ци је и пе шча не олу је.
Не ке од њих се еми ту ју ди рект -
но у ва здух, док се оста ле фор -
ми ра ју ка да га со ви и че сти це
има ју ме ђу соб не ин тер ак ци је
у ат мос фе ри.

По што су вр ло ма ле и ла га -
не, фи не че сти це има ју тен -
ден ци ју да оста ју ду же у ва зду -
ху не го те же че сти це. Ово по -
ве ћа ва шан се да чо век или жи -
во ти ња удах ну ове че сти це у
плу ћа. Че сти це од 2,5 ми кро -
ме та ра и ма ње по себ но су опа -
сне, јер су спо соб не да про ђу
кроз нос и гр ло, те мо гу да про -
дру ду бо ко у плу ћа, а чак мо гу
ући и у кр во ток.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла те -
сну ве зу из ме ђу из ла га ња фи -
ним че сти ца ма и пре вре ме не
смр ти од кар ди о ва ску лар них

или плућ них бо ле сти. Фи не че -
сти це су та ко ђе по зна те по спо -
соб но сти да иза зо ву или по гор -
ша ју хро нич на обо ље ња као
што су аст ма, ср ча ни на пад,
брон хи тис и оста ли ре спи ра -
тор ни про бле ми.

Опа сне по жи вот

Ис тра жи ва ње об ја вље но у ча -
со пи су „Journal of the Ameri-
can Medical Association” го во -
ри о то ме да ду го трај но из ла -
га ње че сти ца ма ПМ2,5 мо же
до ве сти до та ло же ња пла ко ва
у ар те ри ја ма, иза зи ва ју ћи ва -
ску лар но за па ље ње и сма ње ње
ела стич но сти ар те ри ја, што по -
тен ци јал но мо же до ве сти до
ср ча ног уда ра или шло га. На -
уч ни ци ко ји су спро ве ли ис -
тра жи ва ње про це ни ли су да за
сва ких 10 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном по ве ћа ња фи них
че сти ца у ва зду ху по сто ји до
8% по ве ћа ња смрт но сти иза -
зва них кар ди о пул мо нал ним
обо ље њем или ра ком плу ћа.

Фи не че сти це су, пре ма про -
це на ма Свет ске здрав стве не
ор га ни за ци је (СЗО), сва ке го -
ди не од го вор не за пре у ра ње -
ну смрт ви ше од 5.400 љу ди у
Ср би ји.

Пре ма по да ци ма Аген ци је за
за шти ту жи вот не сре ди не, у не -
де љу, 20. де цем бра, ка да смо
ва здух то ком це ле но ћи и це -
лог да на бу квал но мо гли да ви -
ди мо, на мер ној ста ни ци „Ва -
тро га сни дом” из ме ре на је нај -
ви ша вред ност че сти ца ПМ10
у „кон ку рен ци ји” 58 мер них

ме ста у це лој Ср би ји: 122 ми -
кро гра ма по ме тру куб ном. По
кон цен тра ци ји че сти ца ПМ2,5
од 86,3 ми кро гра ма по ме тру
куб ном би ли смо дру ги у др -
жа ви. Су де ћи по по да ци ма пан -
че вач ког За во да за јав но здра -
вље за тај дан, ин декс ква ли те -
та ва зду ха био је нај ви ши на
Стре ли шту и из но сио је 124.
На ви со ку „оце ну” ути ца ле су
че сти це ПМ10 (62), као и чађ
(8), еле мен тар ни угље ник из
ча ђи (3,6) и УВ ап сор бу ју ће не -
са го ре ле ор ган ске ма те ри је из
ча ђи (8,5).

Ва жни са ве ти

Бу ду ћи да је то ком зи ме ва -
здух у Пан че ву, упра во због
пра шка стих ма те ри ја и ча ђи,
че сто на ли сти нај за га ђе ни јих
у др жа ви, ва ља се ин фор ми са -
ти шта нам је чи ни ти ка да већ
по бо ји и гу сти ни оно га што
уди ше мо схва ти мо да су се
отров не че сти це устре ми ле на
на ша плу ћа и кр во ток.

У Цен тру за хи ги је ну и ху -
ма ну еко ло ги ју За во да за јав но
здра вље Пан че во још про шле
зи ме смо до би ли пре по ру ке о
то ме ка ко тре ба да по сту па мо
у слу ча ју кон ста то ва ног по ве -
ћа ња за га ђе но сти ам би јен тал -
ног ва зду ха.

– Гра ђа ни мо ра ју да сма ње
кре та ње и бо ра вак на отво ре -
ном у град ској зо ни, по себ но у
ју тар њим и ве чер њим са ти ма,
ка да је кон цен тра ци ја ча ђи у
ва зду ху нај ве ћа. Та ко ђе, треба -
ло би сма њи ти про ве тра ва ње

про сто ри ја до про ме не вре мен -
ских при ли ка. Ри зич ним гру -
па ма ста нов ни штва, као што
су хро нич ни бо ле сни ци, ста -
ри ја по пу ла ци ја, ма ла де ца и
труд ни це, пре по ру чу је се, ако
је то мо гу ће, бо ра вак у сре ди -
на ма где не ма за га ђу ју ћих ма -
те ри ја. Фи зич ке ак тив но сти,
по пут спорт ских тре нин га, тре -
ба ре а ли зо ва ти у за тво ре ним,
за то про пи са ним про сто ри ма.
Хро нич ни бо ле сни ци мо ра ју
ре дов но да узи ма ју те ра пи ју,
уз кон сул та ци је с ле ка ром. Гра -
ђа ни ма се са ве ту је да пра те ме -
диј ска са оп ште ња о ста њу ква -
ли те та ва зду ха – ре кла је та да
за „Пан че вац” др Рад ми ла Јо -
ва но вић, на чел ни ца Цен тра за
хи ги је ну и ху ма ну еко ло ги ју.

Она је под се ти ла и на то да
је, ра ди сма ње ња за га ђе ња, ва -
жно по ди за ти свест о нео п ход -
но сти ре дук ци је ко ри шће ња
ин ди ви ду ал них во зи ла и ин -
ди ви ду ал них ло жи шта, као и
да тре ба ра ди ти на уште ди елек -
трич не енер ги је, с об зи ром на
то да се на тај на чин омо гу ћа -
ва сма ње ње са го ре ва ња лиг ни -
та у тер мо е нер гет ским ком -
плек си ма у Ср би ји, а са мим
тим и ае ро за га ђе ње.

Ре зул та те ме ре ња ква ли те та
ва зду ха у Пан че ву мо же те пра -
ти ти на сај ту Аген ци је за за шти -
ту жи вот не сре ди не sepa.gov.rs,
на сај ту За во да за јав но здра вље
Пан че во www.zjzpa.org.rs (оде -
љак „Мо ни то ринг ва зду ха”), као
и на сај ту www.paneko.rs.

Д. Ко жан

ПО НО ВО СМО МЕ ЂУ НАЈ ЗА ГА ЂЕ НИ ЈИМ ГРА ДО ВИ МА У СР БИ ЈИ

НИ ЈЕ КО РО НА НАШ ЈЕ ДИ НИ
НЕВИДЉИ ВИ НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ За вод за здрав стве ну за -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО
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Ухап шен на кон
пљач ке апо те ке

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су овог ви -
кен да и за др жа ли до 48 са -
ти Д. Ћ. (1984) из Пан че ва,
због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је из вр шио ви ше кри -
вич них де ла раз бој ни штва.

Ка ко се на во ди у са оп ште -
њу МУП-а, осум њи че ни је
ли шен сло бо де у су бо ту, 19.
де цем бра, у ве чер њим са ти -
ма, од мах на кон из вр ше ња
кри вич ног де ла раз бој ни -
штва над рад ни цом јед не
апо те ке у Пан че ву.

Сум ња се да је овај из -
гред ник у про те клих ме сец
да на из вр шио још два разбој -
ни штва, ка да је, уз прет њу
но жем, од рад ни ца у тр го -
вин ским објек ти ма у Пан -
че ву про тив прав но од у зи -
мао но вац. Осум њи че ни је,
уз кри вич ну при ја ву, при ве -
ден над ле жном ту жи ла штву
у Пан че ву. Д. К.

ГДЕ МОЖЕТЕ ОБАВИТИ АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

У Заводу морате заказати, у Дому здравља не

ЗА СТУДЕН ТЕ

При ја ви те се за
регре си ра ни пре воз

Се кре та ри јат за јав не слу -
жбе и со ци јал на пи та ња
Град ске упра ве Пан че ва под -
се ћа сту ден те ко ји се фи нан -
си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке
Ср би је и ко ји су пр ви пут
упи са ли школ ску 2020/2021.
го ди ну да мо гу и да ље, од -
но сно до кра ја ја ну а ра 2021.
го ди не, да под не су зах тев за
ре грес пре во за.

Нео п ход ну до ку мен та ци -
ју тре ба пре да ти у Град ском
услу жном цен тру, у кан це -
ла ри ји број 20. Све до дат не
ин фор ма ци је мо гу се до би -
ти на те ле фон број 308-847.

Д. К.

У складу са одлукама Кризног
штаба и Владе, од 15. децем-
бра у Србији је могуће анти-
генско тестирање на присуство
коронавируса на лични захтев.
Ову врсту тестирања у Панче-
ву спроводе Завод за јавно здра-
вље и Дом здравља.

У Заводу за јавно здравље,
на адреси Вука Караџића 8, мо-
гуће је обавити ово тестирање
од понедељка до петка, у пе-
риоду од 12 до 14 сати, уз прет-
ходно заказивање на телефон
066/86-66-934. Пре доласка на
тестирање треба уплатити 3.500
динара (односно 7.000 динара
за стране држављане без при-
јаве боравка) на рачун Репу-
бличког фонда за здравствено
осигурањае (РФЗО). Број теку-
ћег рачуна је 840-17750-34. У
пољу позива на број уписује се
јединствени матични број гра-
ђанина који се тестира одно-
сно број пасоша или број ино-
страног осигурања за стране
држављане. Уколико уплату вр-
ши правно лице, уместо једин-

ственог матичног броја, у по-
ље позив на број уписује се
ПИБ. Ако правно лице упла-
ћује средства за више запосле-
них, потребно је да достави
списак особа за које је изврше-
на уплата и њихов ЈМБГ.

У Дому здравља се овај тест
ради без заказивања, од поне-
дељка до петка, у периоду од
10 до 12 сати. Да бисте се те-
стирали, потребно је да одете
у Службу за лабораторијску ди-
јагностику, која се налази у
Улици Милоша Обреновића 4,
и такође треба понети доказ о
уплати трошкова на рачун 
РФЗО-а. Процедура је иста као
и у случају Завода за јавно здра-
вље. Резултати се издају истог
дана. Додатне информације у
вези с тестирањем у Дому здра-
вља можете добити путем те-
лефона: 013/311-344 или
062/807-37-91.

Антигенски тест је нешто ма-
ње осетљив од ПЦР теста, али
је зато бржи, једноставнији и
знатно јефтинији. Д. К.



Бу џе том пред ви ђе на
сред ства за уста но ве
обра зо ва ња, кул ту ре,
со ци јал не за шти те,
јав на и јавнa
комунал на
предузећа, 
ме сне зајед ни це...

Чак 87 та ча ка би ло је на днев -
ном ре ду сед ни це Скуп шти не
гра да Пан че ва 18. де цем бра:
нај ва жни ја је би ла она о бу џе ту
Гра да за 2021. Јед но ча сов на рас -
пра ва за вр ше на је ве ћин ским
усва ја њем град ске ка се у ви си -
ни од 5,84 милијардe дина ра.

Ка ко су нас на ви кли, го вор -
нич ке ве шти не ис ка зи ва ли су
гра до на чел ник Алек сан дар
Стева но вић, ко ји је бу џет и
обра зла гао, и Пе тар Јо јић из
СРС-а, док од бор ни ци дру гих
по ли тич ких пар ти ја ни су из -
ла зи ли за го вор ни цу.

Из вор ни при хо ди на истом
ни воу

Сте ва но вић је ка зао да је од лу -
ка о бу џе ту за 2021. го ди ну ло -
ги чан на ста вак ре ба лан са и да
сма тра да је ура ђен до бар по -
сао, пре све га у сми слу очу ва -
ња си сте ма, па је до дао:

– Обез бе ди ли смо сред ства
за све оне функ ци је ко је су нео -
п ход не, ка ко би на ши су гра ђа -
ни што ма ње тр пе ли по сле ди -
це пан де ми је. Од лу ка о бу џе ту
Гра да Пан че ва је пр ви пут до -
не та у скла ду с бу џет ским ка -
лен да ром, а то је пре 20. де -
цем бра, и то је је ја ко ва жно,
јер сам при ли ком сту па ња на
ду жност ре као да ће мо ин си -
сти ра ти на ве ћој ефи ка сно сти
у ра ду ло кал не са мо у пра ве и
то смо на овај на чин и до ка за -
ли. Бу џет је про грам ски и као
и увек тран спа рен тан. Ус пе ли
смо да из вор не при хо де Пан -
че ва по диг не мо и да их до ве -
де мо на от при ли ке исти ни во
као у прет ход ној го ди ни и по -
ред сма ње них усту пље них при -
хо да с ре пу блич ког и по кра -
јин ског ни воа.

Гра до на чел ник је био екс -
пли ци тан и ка да је реч о пла -
ни ра ним тро шко ви ма.

– Пр во смо се во ди ли ти ме
да обез бе ди мо при ма ња свим
за по сле ни ма у ПУ „Деч ја ра -
дост”, ка ко би пред школ ска
уста но ва не сме та но функ ци о -
ни са ла у овој си ту а ци ји. По -
ред то га, пред ви де ли смо сред -
ства и за уста но ве обра зо ва ња,

кул ту ре, со ци јал не за шти те, јав -
на и јав на ко му нал на пред у зе -
ћа, ме сне за јед ни це... Бу џет је
жив ор га ни зам, има ли смо чак
пет ре ба лан са у 2020. Ак тив но
ће мо пра ти ти ре а ли за ци ју бу -
џе та и, пре ма по тре ба ма и пре -
по ру ка ма Кри зног шта ба, ре -
ба лан си ра ће мо га у скла ду са
си ту а ци јом... У бу џе ту за 2021.
пред ви ђе но је кре дит но за ду -
же ње Гра да у из но су од 564
ми ли о на ди на ра и то је на ме -
ње но спро во ђе њу ин ве сти ци ја
од ве ли ког зна ча ја: за по че так
уре ђе ња По та миш ја и град ског
ке ја у из но су од 250 ми ли о на
ди на ра, јер је Пан че во сме ште -
но на две ре ке и по треб но је да
гра ђа ни има ју про стор и са др -
жа је у пу ном ка па ци те ту – ка -
зао је Сте ва но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, дру -
га ва жна ин ве сти ци ја је на ста -
вак уре ђе ња цен трал ног град -
ског је згра.

– Ви де ли смо са да, ка да се
за вр ши ла пр ва фа за ра до ва, да
они ко ји су про те сто ва ли и не -
го до ва ли ни су би ли у пра ву,
јер смо до би ли део град ског је -
згра до сто јан нај у ре ђе ни јих
европ ских гра до ва. Наш циљ
је да Пан че во бу де нај леп ши
град у Ср би ји. За на ста вак ра -
до ва смо одво ји ли 150 ми ли о -
на ди на ра. По ред то га, на ста -
вља мо да ра ди мо нај ва жни ји
про је кат за све нас, а то је из -
ра да про јект но-тех нич ке до ку -
мен та ци је за ре кон струк ци ју и
из град њу Оп ште бол ни це. У до -
го во ру с ви шим ин стан ца ма
вла сти, има мо план ко ји већ
ак тив но ре а ли зу је мо: ре ба лан -
си ма смо обез бе ди ли сред ства
за из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је, а у 2021. иде -
мо ка гра ђе вин ској до зво ли, та -
ко да ће Пан че во, на дам се убр -
зо, до би ти кли нич ко-бол нич -
ки цен тар ка кав гра ду и ју жном
Ба на ту тре ба. На ша Оп шта бол -
ни ца је у овом те шком вре ме -
ну по ка за ла ко ли ко је ва жна –
на гла сио је Сте ва но вић.

Че ти ри ин ду стриј ске зо не

Из кре дит ног за ду же ња фи нан -
си ра ће се и по бољ ша ње без -
бед но сти; у то ку је про је кат по -
ста вља ња ви део-над зо ра на ме -
ње ног пра ће њу са о бра ћај них
пре кр ша ја, а до сад су по кри -
ве не све шко ле и вр ти ћи. Гра -
до на чел ник је ре као и сле деће:

– Ту су и ин ве сти ци је у ин -
ду стриј ске зо не. Са да их има
три, а има ће мо че ти ри, јер су
ове зо не до при не ле да, услед

сма ње них при ма ња од Ре пу -
бли ке, мо же мо да кре и ра мо
ова кав бу џет Гра да у овој те -
шкој си ту а ци ји а да нам ни је
угро же на ста бил ност. Из кре -
ди та смо обез бе ди ли 24 ми ли -
о на ди на ра за на ста вак из град -
ње Ули це 7. но ва за по тре бе
„Бро зеа”, ко ји ће у ју ну отво -
ри ти фа бри ку у Пан че ву. По -
ред ових ин ве сти ци ја из кре -
ди та, ту су и оне за ре а ли за ци -
ју про је ка та јав но-при ват ног
парт нер ства. Ра ди ће се на то -
тал ној ре кон струк ци ји шест
ули ца у гра ду Пан че ву, а на -
ста вља мо и с ре ха би ли та ци јом
пу те ва. Опре де ли ли смо сред -
ства ка ко би смо пре воз пут ни -
ка за др жа ли на овом ни воу: и
по ред пан де ми је има мо нај бо -
љи јав ни пре воз.

Као што смо на ве ли, о бу џе -
ту је ста во ве из но сио и од бор -
ник СРС-а Пе тар Јо јић.

– Срп ска ра ди кал на стран ка
ука зу је на то где су у бу џе ту
мо гу ћи ко руп ци ја и кри ми нал.
Тре ба пре и спи та ти сред ства на -
ме ње на фи нан си ра њу не вла -
ди них ор га ни за ци ја. Ми из
СРС-а сма тра мо да не тре ба
фи нан си ра ти оне ор га ни за ци -
је ко је ра де ди рект но про тив
ин те ре са на ше др жа ве. Уз то,
по мом ис ку ству, по сто је по зи -
ци је ко је су по год не за мал -
вер за ци је. И, мо ра се уре ди ти
и ре кон стру и са ти пи ја ца. По -
на вљам и зах тев да се ре ши
пи та ње „Бе о во за”, да то бу де
при о ри тет, као и ве ће ула га ње
у здрав ство. Мој пред лог је да
се осну је са вет за без бед ност, у
ко ји ће ући и пред став ни ци
пра во суд них орgана и по ли ци -
је – на бро јао је Јо јић.

У сво јој ре пли ци Сте ва но вић
је ре као да Град ре а гу је на по -
тре бе свих здрав стве них и пред -
школ ских и школ ских уста но -
ва и да ула же у опре му и за -
штит на сред ства. Исто вре ме -
но, по ку ша но је да се за јав на
ко му нал на пред у зе ћа из дво ји
што ма ње нов ца, јер по сто ји
до го вор с њи хо вим мен џмен -
ти ма да по бољ ша ју на пла ту
услу га ка ко би се пре ко тих
при хо да фи нан си ра ли, а бу џет
Гра да се рас те ре тио.

– Кроз спе ци ја ли зо ва не услу -
ге, услу ге по уго во ру и на ро бу
и ма те ри ја ле по ку ша ва мо да
„по диг не мо” ме сне за јед ни це
и у на се ље ним ме сти ма и у гра -
ду. С тих по зи ци ја се пла ћа ју
опре ма и уса вр ша ва ње љу ди.
Мо ра мо да пра ти мо трен до ве.
Пан че во је је дан од пи о ни ра

јав но-при ват них парт нер ста ва.
Пре ко спе ци ја ли зо ва них услу -
га ан га жу је мо љу де ко ји нам
струч но по ма жу у тим про јек -
ти ма. Сма трам да услу ге кон -
сул та на та ни су на ду ва не, јер су
у пи та њу ја ко озбиљ ни по сло -
ви ко ји нам до но се ве ли ке уште -
де. Пра ти мо сва ки ди нар и тру -
ди мо се да ни ка да не оде у ру -
ке оном ко ме не тре ба да оде.
Што се пре во за ти че, ових 150
ми ли о на и је сте опре де ље но за
по вла шће ни пре воз свих 13 ка -
те го ри ја ко ји ма то сле ду је –
од го во рио је Сте ва но вић.

Од бор ник СНС-а Мар ко Мла -
де но вић по хва лио је ин ве сти -
ци је у се о ске сре ди не, а Сло -
бо дан Мр ђен из СРС-а на вео je
да Ба нат ско Но во Се ло не ма
вр тић и да би то тре ба ло ре -
ши ти и за ло жио се за то да се
џу дист ки њи Ан дреи Сто ја ди -
нов до де ли фи нан сиј ска по др -
шка. Мр ђен је ка зао и да тре ба
из гра ди ти атлет ску ста зу ка ко
би на ши атле ти ча ри има ли где
да тре ни ра ју и пред ло жио да
се за вр ши ха ла „Ба гре мар”.

Гра до на чел ник је уз вра тио
да, по ред Ба нат ског Но вог Се -
ла, ни До ло во не ма вр тић, а да
по сто ји про блем с бро јем ме -
ста у вр ти ћи ма у гра ду, што ни -
је јед но став но ре ши ти, па Пан -
че во пла ни ра и јав но-при ват но
парт нер ство за те услу ге. Го во -
ре ћи о спор ту, Сте ва но вић је
на гла сио да по сто ји кон курс на
осно ву ког се на гра ђу ју успе -
шни спор ти сти и да ће Град
убр зо на гра ди ти два де сет че -
тво ро спор ти ста за успе хе.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 25. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Градоначелник: 
„Панчево је један 
од пионира 
јавно-приватних
партнерстава. Преко
специјализованих
услуга ангажујемо
људе који нама
стручно помажу 
у тим пројектима.”

Упро па сти ли смо пла не ту, а, бо јим се, ако про ду жи мо
овим тем пом, раз ва ли ће мо је до кра ја и до ве шће мо са -
ми се бе у пи та ње. Људ ска пра ва су са мо је дан фајл то -
га… не мој те пре ви ше оче ки ва ти од хо мо са пи јен са.

(Му зи чар Влат ко Сте фа нов ски, „Да нас”, 19. де цембар)

* * *
Свет и чо ве чан ство већ су мно го пу та успе шно пре бро -
ди ли мно ге кри зе. Ни јед на кри за ни је стал на. Али оно
што ме за бри ња ва је сте то ка ко се по ли ти ка све сно
игра људ ским стра хо ви ма и не си гур но шћу. Да, ко ро -
на ви рус је ужа сан, али на чин на ко ји се упо тре бља ва
као по ли тич ки ин стру мент је ве о ма упи тан. Нај тра -
гич ни је је што ни ко ни је за ин те ре со ван да љу ди ма да
пер спек ти ву, да их охра бри. Вин стон Чер чил је јед ном
ре као да је лак ше во ди ти на ци ју не го по ди за ти че тво ро
де це. За што? За то што ми као ро ди те љи, де ца, парт не -
ри пре у зи ма мо од го вор ност за на ше по ро ди це сва ко га
да на. Мо ти ви ше мо их, по др жа ва мо, осе ћа мо с њи ма,
бри не мо, са ве ту је мо, ула же мо све сво је ду хов не, емо -
тив не, ма те ри јал не и енер гет ске из во ре. У то ме је раз -
ли ка и упра во то – да ли ће мо пре у зе ти од го вор ност
на пра ви ће раз ли ку у бу дућ но сти. Да бу дем искрен: ху -
ма ност ни је пре жи ве ла на стра ху, кон тро ли, бо гат ству
и мо ћи. Пре жи вља ва мо за хва љу ју ћи љу ба ви. Љу бав нам
омо гу ћа ва да из др жи мо све, да ни ка да не од у ста не мо и
не из гу би мо на ду.

(Му зи чар Ур лих Дрек слер, пор тал „Но ва.рс ”, 18. де -
цем бар)

* * *
Ја у Са ве ту Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је –
РЕМ – ви ше не мам на чи на да се бо рим. Био сам спре -
ман да оста нем у ма њи ни, би ло је ра зних на па да, то
ни је би ло то ли ко бит но, али не ћу да при хва тим дру -
га чи ји на чин од лу чи ва ња не го де мо крат ски. Али по -
што то не мо же да се ра ди, не ћу ви ше да се дим у том
савету.

(Ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Сло бо -
дан Цве јић, те ле ви зи ја Н1, 22. де цем бар)

* * *
Код нас се го ди на ма уна зад по ли ти ка као об лик де ло ва -
ња де вал ви ра, за то што су нам по ли ти ке ло ше, али се
про тив ло ших по ли ти ка не мо же те бо ри ти ни на ко ји
на чин осим по ли ти ком. Да кле и про тив ин сти ту ци о -
нал них пре кр ша ја ви се мо ра те пре све га бо ри ти кроз
ин сти ту ци је. Кључ ни про блем је сте што су на ше ин сти -
ту ци је не функ ци о налне...

(Про фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти Иван Ме -
де ни ца, „Фо нет”, 20. де цем бар)

* * *

* * *
Же не ста ри је од 45 го ди на су ме ђу нај у гро же ни ји ма на
тр жи шту ра да, јер су дис кри ми ни са не по два осно ва –
на осно ву ро да и го ди на. Ис тра жи ва ње го во ри да би из -
ме ђу два кан ди да та истих ква ли фи ка ци ја и спо соб но -
сти ве ћи на по сло да ва ца ода бра ла осо бу мла ђу од 45 го -
ди на, а у 23 од сто слу ча је ва пред ност би да ли му шкар -
цу. Ста ти сти ка, ко ја број ка ма сли ка по ло жај же на на тр -
жи шту рад не сна ге, ни је на стра ни рад ни ца – чак 440.000
же на ко је има ју из ме ђу 45 и 64 го ди не рад но је не ак тив -
но, што зна чи да ни су за по сле не и не тра же по сао. Ве ћи -
на њих до би ла је от каз због сте ча ја пред у зе ћа, а са мо
55.000 њих још увек по ку ша ва да про на ђе за по сле ње.

(Све тла на Це ро вић из удру же ња „Же не на пре крет -
ни ци”, „По ли ти ка”, 21. де цем бар)

* * *
У вр ти ћу су нам још пред ло жи ли да поч не да сви ра не -
ки ин стру мент или игра шах јер има ја ко до бру кон -
цен тра ци ју. Ни смо на шли где да га упи ше мо на шах,
па смо га од ве ли у ло кал ну му зич ку шко лу, имао је са -
мо че ти ри го ди не и мо гао је да сви ра је ди но кла вир.
По сле по ла го ди не сви ра ња јед ном ми је тра жио па пир
да не што цр та и ис пи сао је но те. Пи та ла сам га шта је
то и од го во рио ми је да је то пе сма што се тре нут но чу -
је на те ле ви зо ру. Про ве ри ла сам на ин тер не ту и оста ла
за те че на, но те су би ле иден тич не. На кон то га, из му -
зич ке шко ле су нас са ве то ва ли да га од ве де мо на Ин -
сти тут за та лен те у Ослу. Од по чет ка је во лео да сам
сми шља сво је кра је ве ком по зи ци ја и ре кли су нам да
ће ве ро ват но би ти ком по зи тор. По че ли смо да га во ди -
мо на фе сти ва ле у Грч ку, Ита ли ју и дру ге европ ске зе -
мље, сви се оду ше ве где год га чу ју. У Ита ли ји смо упо -
зна ли и ње го вог са да шњег про фе со ра Ло рен ца Пор ци -
ја из Ри ма ко ји ра ди с њим ком по зи ци ју по про гра му
за од ра сле уче ни ке и сту ден те. Тре нут но је за вр шио
про грам ко ји се пре да је на пр вој го ди ни фа кул те та у
Ита ли ји.

(Мај ка осмо го ди шњег Ан дре ја Сто ја но ви ћа, Дан ка
Ра да ко вић Сто ја но вић, „Блиц”, 21. де цем бар)

КОНЦЕПТ ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

ИН СИ СТИ РА ЊЕ НА ВЕ ЋОЈ ЕФИ КА СНО СТИ
У РА ДУ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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ЕКО ЛО ШКИ ПРО БЛЕ МИ

Кон та ми ни ран жи вот ни
про стор

У Ср би ји по сто ји из ме ђу 2.500 и
3.000 ди вљих де по ни ја ко је опа -
сно тру ју об ра ди во зе мљи ште и по -
љо при вред не про из во де – твр ди
Цен тар за еко ло шку по ли ти ку Фа -
кул те та по ли тич ких на у ка. Пре ма
на ла зи ма те ор га ни за ци је, на ша
др жа ва је нај го ра у Евро пи по за -
га ђе но сти ва зду ха, тла и во де. Сма -
тра ју да је об ра ди во зе мљи ште у
бли зи ни де по ни ја озбиљ но кон та -
ми ни ра но (зе мља упи ја отров не
ма те ри је) и та ко се на пи ја ца ма
по ја вљу ју по љо при вред ни про из -
во ди с тих под руч ја ко ји ни су здра -
ви. На во де да је нај за га ђе ни ја во да
у сред њем и се вер ном Ба на ту, где
жи ви не ко ли ко сто ти на хи ља да ста -
нов ни ка, ко ји већ 46 го ди на не мо -
гу да пи ју во ду са че сме. С дру ге
стра не, у мно гим гра до ви ма 95 од -
сто ка на ли за ци је из ли ва се у ре ке.

Ис ти чу да се стра ни ин ве сти то -
ри нео д го вор но по на ша ју јер су
код нас еко ло шки стан дар ди ни -
жи. Мно ге стра не ком па ни је не по -
шту ју ни ми ни мум ва же ћих еко -
ло шких стан дар да.

ЗА НАЈУГРО ЖЕ НИ ЈЕ

Но вац за ре пре зен та ци ју
да ју де ци

На ци о нал на али јан са за ло кал ни
еко ном ски раз вој (НА ЛЕД) за јед но
с дру штве но од го вор ним ком па ни -
ја ма по кре ну ла је кам па њу „Пра -
зни ци за све” за по моћ де ци ули це,
шти ће ни ци ма Си гур не ку ће и ста -
ри ма. Кам па њи се при кљу чи ла и
Не мач ка ор га ни за ци ја за ме ђу на -
род ну са рад њу (ГИЗ). У су срет но -
во го ди шњим пра зни ци ма ком па -
ни је су до ни ра ле вред не про из во де
и но вац, а ка ра ван по кло на кре нуо
је из бе о град ског Свра ти шта за децу.

У по зи ву НА ЛЕД-а сто ји да сред -
ства ко ја су пла ни ра ли за ре пре -
зен та ци ју и обе ле жа ва ње Но ве го -
ди не пре у сме ре угро же ни ма и да
сва ко по мог не у скла ду са сво јим
мо гућ но сти ма. Кам па ња „Пра зни -
ци за све” под ра зу ме ва и до на ци је
за Си гур ну ку ћу у Бе о гра ду, као и
обу ке за струч но оспо со бља ва ње
шти ће ни ца Си гур не ку ће у Ни шу
и до на ци ју При хва ти ли шту за ста -
ра и од ра сла ли ца у Бе о гра ду.

У кам па њи со ли дар но сти при ку -
пље но је укуп но 50.000 евра, а по -
др шка је сти гла и од ме ђу на род не
за јед ни це. Као сим бол срп ско-изра -
ел ског при ја тељ ства, Ам ба са да
Изра е ла је у са рад њи с НА ЛЕД-ом
до ни ра ла ре спи ра тор Здрав стве -
ном цен тру За је чар.

СТИ ГЛА ЗА ШТИТ НА ОПРЕ МА

Но ва до на ци ја ЕУ
За штит на ме ди цин ска опре ма из
за ли ха Европ ске уни је сти гла је у
Ср би ју. Нај но ви ја до на ци ја ЕУ са -
др жи 500.000 за штит них ма ски и
ру ка ви ца, око 50.000 за штит них
оде ла – ска фан де ра и спе ци јал них
ци пе ла и 5.500 за штит них наочара.

Ре а гу ју ћи на кри зу иза зва ну пан -
де ми јом, ЕУ је Ср би ји бр зо ста ви -
ла на рас по ла га ње 93 ми ли о на евра,
од ко јих је 15 ми ли о на евра опре -
де ље но за тре нут ни од го вор, а 78
ми ли о на евра за сред њо роч ни еко -
ном ски опо ра вак.

ЕУ је то ком про ле ћа ор га ни зо -
ва ла ле то ве 15 те рет них ави о на,
ко ји су сле те ли на Ае ро дром „Ни -
ко ла Те сла” и пре ве зли ви ше од
721 то не опре ме ко ју је Ср би ја на -
ба ви ла за бор бу про тив ко ро на ви -
ру са. ЕУ је по кри ла тро шко ве тран -
спор та у из но су од 7,1 ми ли он евра.

Уни ја је обез бе ди ла и сред ства
да се ан га жу је 200 до ма ћих ме ди -
цин ских рад ни ка на пе ри од од шест
ме се ци и до ни ра ла ме ди цин ске по -
треп шти не у вред но сти од 4,9 ми -
ли о на евра, као и 14 во зи ла хит не
по мо ћи и де кон та ми на ци о них во -
зи ла за бол ни це.

За но ве ка се тре ба 
3,5 ми ли јар ди

Др жа ва пре у зи ма тро шак
тран зи ци је уре ђа ја

По сла ни ци Скуп шти не Ср би је усво -
ји ли су не дав но сет по ре ских и фи -
нан сиј ских за ко на, ме ђу ко ји ма je и
За кон о фи ска ли за ци ји, ко јим ће 1.
ја ну а ра 2022. го ди не би ти уве ден мо -
дел фи ска ли за ци је за сно ван на он -
лајн ре жи му, ко ји омо гу ћа ва до ста -
вља ње по да та ка о из да тим фи скал -
ним ра чу ни ма По ре ској упра ви у ре -
ал ном вре ме ну, у тре нут ку про ме та
на ма ло. Циљ за ко на је ства ра ње усло -
ва за су зби ја ње си ве еко но ми је,
ефикасни ју кон тро лу и бо љу на пла ту
по ре за.

На и ме, ка ко твр де над ле жни у др -
жа ви, усво је не за кон ске од ред бе до -
ве шће до ефи ка сни јег еви ден ти ра ња
свих ис по ру ка до ба ра и пру же них
услу га на ма ло, укљу чу ју ћи и при -
мље не аван се за бу ду ћи про мет до ба -
ра и услу га.

Но ви мо дел фи ска ли за ци је пред -
ви ђа све о бу хват ни обим фи ска ли за -
ци је, с тим да је из у зет но мо гу ће по -
је ди не де лат но сти из у зе ти од оба ве -
зе еви ден ти ра ња про ме та на ма ло
пре ко елек трон ског фи скал ног уре -
ђа ја са мо у по себ но оправ да ним слу -
ча је ви ма. По ред на ве де ног, но во за -
кон ско ре ше ње от кло ни ће уо че не не -
до стат ке са да шњег си сте ма (по сту -
пак фи ска ли за ци је/де фи ска ли за ци -
је фи скал них ка са, ре дов но сер ви -
си ра ње, чу ва ње кон трол них тра ка и
др.), чи ме се сма њу ју тро шко ви по -
сло ва ња, уки да не по треб но ад ми ни -
стри ра ње и ства ра бо љи по слов ни
ам би јент.

Но ва пра ви ла игре

Од 2022. го ди не у мо мен ту про ме та
на ма ло сва ки ра чун ће се фи ска ли -
зо ва ти и По ре ска упра ва ће у ре ал -
ном вре ме ну има ти увид у њи хо во
из да ва ње пу тем стал не ин тер нет ве -
зе. С об зи ром на то да овај тип ин -
фор ма ци о не ве зе не ка да ни је до сту -
пан, но вим за кон ским ре ше њем,

уколи ко се по да ци о из да тим фи -
скал ним ра чу ни ма не мо гу до ста ви -
ти у ре ал ном вре ме ну (услед пре ки -
да ин тер нет ве зе или она ни је до -
ступ на на ме сту про ме та), пред ви ђе -
на је оба ве за чу ва ња по да та ка у ин -
тер ној ме мо ри ји елек трон ске ка се до
мо мен та пре но са по да та ка По ре ској
упра ви. Та ко ђе, про пи са но је да об -
ве зник фи ска ли за ци је мо ра да по се -
ду је од го ва ра ју ћи софт вер за по тре -
бе спро во ђе ња овог по ступ ка и по -
твр де иден ти те та при ли ком раз ме не
по да та ка и ин фор ма ци ја с По ре ском
упра вом.

Но ву ка су чи не про це сор фи скал -
них ра чу на и елек трон ски си стем за
из да ва ње ра чу на и ње ну упо тре бу мо -
ра да одо бри По ре ска упра ва. Ова ин -
сти ту ци ја ће у на ред ном пе ри о ду успо -
ста ви ти ре ги стар елек трон ских
фискал них уре ђа ја чи ја је упо тре ба
до зво ље на на на шем тр жи шту, а ко -
ри сни ку је оста вље на мо гућ ност да
са мо стал но раз ви ја и им пле мен ти ра
уре ђај за по тре бе свог по сло ва ња.

По ред то га, но вим за кон ским ре -
ше њем пред ви ђе но је да куп ци про -
из во да од но сно ко ри сни ци услу га мо -
гу да про ве ре мо бил ним те ле фо ном
да ли је њи хов фи скал ни ра чун из дат
у скла ду са за ко ном.

При вред ни ци за до вољ ни

Ова про ме на под ра зу ме ва уво ђе ње до -
дат не опре ме по ве за не с фи скал ним
ка са ма, а у Ми ни стар ству фи нан си ја
ис ти чу да при вре да не ће ни на ко ји

на чин би ти оп те ре ће на из ме на ма, јер
ће др жа ва фи нан си ра ти на бав ку нео -
п ход них уре ђа ја. Це на по је ди нач не
ка се тре ба ло би да бу де око 46.000
ди на ра. У овом тре нут ку је не по зна -
ни ца да ли мо ћи да се до да не ки мо -
дул на по сто је ће уре ђа је или ће мо -
ра ти да се ку пе пот пу но но ви. Све у
све му, про це њу је се да ће за на бав ку
до да та ка или са ме ка се на ни воу це -
ле др жа ве би ти по треб но из ме ђу три
и по и че ти ри ми ли јар де ди на ра.

Пред сед ник При вред не ко мо ре Ср -
би је Мар ко Ча деж по во дом до но ше -
ња но вог за ко на ис та као је да ће но ва

опре ма олак ша ти рад не са мо По ре -
ској упра ви већ и при вред ни ци ма.
Ка ко је ре као, реч је о софт вер ском
про из во ду ко ји ће сма њи ти тро шко -
ве. Кон крет но, при вред ни ци ће са да
мо ћи да при сту пе по треб ним по да -
ци ма пу тем јед но став них уре ђа ја, по -
пут мо бил них те ле фо на. Он сма тра
да они ко ји су већ укљу че ни у си стем
фи ска ли за ци је не ће има ти ни ка кав
про блем у функ ци о ни са њу ка да бу ду
ус по ста вље на но ва пра ви ла игре.

С дру ге стра не, не ки при вред ни ци
сма тра ју да ће но ви си стем фи ска ли -
за ци је до не ти бе не фит они ма ко ји ре -
дов но из ми ру ју сво је оба ве зе, јер ће
но ва фи ска ли за ци ја по мо ћи у су зби -
ја њу си ве еко но ми је и не ло јал не кон -
ку рен ци је.

Сај бер ин спек то ри

Да ли ће но ва фи ска ли за ци ја оне мо -
гу ћи ти си ву еко но ми ју не за ви си од

то га да ли По ре ска упра ва има увид у
по дат ке он лајн у сво јим про сто ри ја -
ма или ње ни слу жбе ни ци мо ра ју да
из ла зе на те рен, већ од то га ко ли ко
успе шно чи та ју и ту ма че до ста вље не
по дат ке, од но сно од ве шти не да пре -
по зна ју евен ту ал не мал вер за ци је и
про не ве ре.

По ре ски струч ња ци су по де ље ни.
Јед ни сма тра ју да ди ги та ли за ци ја
до при но си бо љој на пла ти и су зби ја -
њу си ве еко но ми је, док дру ги по ста -
вља ју пи та ње ка ко ће фи скал не ка се
да спре че шверц ро бе пре ко ца ри не
вре дан око пет ми ли јар ди евра. Они

ко ји одо бра ва ју ову ме ру др жа ве као
ар гу мент ис ти чу при мер да по ло ви -
на про из ве де ног бра шна, око 20.000
шле пе ра, или ми ли он век ни хле ба,
за вр ши на цр ном тр жи шту јер се „не
ку ца”. Ка ко твр де, и сам др жав ни
врх је при знао да се на про ме ту ци -
га ре та ута ји 200 ми ли о на евра го ди -
шње или 545.000 па кли ца днев но.
Слич но је и са оста лом ак ци зном
ро бом, нафт ним де ри ва ти ма на при -
мер, ко ји се про да ју без ра чу на у
вред но сти од 279 ми ли о на евра. Нај -
ве ћим де лом ова ро ба се ку пу је уз
фи скал ни ра чун, али се то не при ја -
ви као па зар и по ре ски струч ња ци
се на да ју да ће но вом фи ска ли за -
цијом то би ти ре ше но. На и ме, по ре -
ским ин спек то ри ма ће би ти лак ше
да утвр де не по кри ве не то ко ве ро бе
и нов ца – лак ше ће укр сти ти ра чун 
с по да ци ма о про ме ту и по тро шњи
ро бе.

УСВО ЈЕН НО ВИ ЗА КОН О ФИ СКА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ

ПО РЕ СКА БОР БА ПРЕ ЛА ЗИ У ДИ ГИ ТАЛ НИ СВЕТ

Дра стич но сма ње ње
потра жње за нафт ним
дери ва ти ма

Од бор ди рек то ра НИС-а усво јио је
Би знис план за 2021. го ди ну с ци љем
обез бе ђи ва ња ста бил ног по сло ва ња
ком па ни је и ре а ли за ци је кључ них про -
је ка та у иза зов ним ма кро е ном ским
усло ви ма, иза зва ним пан де ми јом
кови да 19. Пре ма нaводима ме наџ -
мен та ком па ни је, овим по слов ним
пла ном по твр ђен је на ста вак ре а ли -
за ције кључ них раз вој них про је ка та 
НИС-а и ин ве сти ци о ни про грам у
вред но сти од 20,8 ми ли јар ди ди на ра
у на ред ној го ди ни.

Ка да је реч о тре нут ној фи нан сиј -
ској и по слов ној си ту а ци ји, у пр вом
по лу го ди шту 2020. го ди не по сло ва ње
НИС-а би ло је под сна жним ути ца јем
гло бал них не по вољ них ма кро е ко ном -
ских окол но сти. Пад це на наф те и
епи де ми ја ко ви да 19 узро ко ва ли су
драстич но сма ње ње по тра жње за нафт -
ним де ри ва ти ма и у та квим окол но -
сти ма при о ри те ти НИС-а би ли су да
се очу ва здрављe за по сле них и по тро -
ша ча, да се обез бе де ста бил ност на
тр жи шту нафт них де ри ва та и со ци -
јал на ста бил ност за по сле них, али и
да се на ста ве ула га ња у кључ не раз -
вој не про јек те.

Ис тра жи ва ње и про из вод ња

Сле де ће го ди не овај нафт ни ги гант
из дво ји ће нај ви ше нов ца за ис тра жи -
ва ња и про из вод њу наф те и га са, да -
љу мо дер ни за ци ју пре ра ђи вач ких ка -
па ци те та НИС-а и раз вој ма ло про дај -
не мре же у Ср би ји и ре ги о ну. По ред
то га, НИС ће и да ље ре а ли зо ва ти про -
цес ди ги тал не тран сфор ма ци је у свим
обла сти ма по сло ва ња, а је дан од при -
о ри те та би ће и уна пре ђе ње за шти те
жи вот не сре ди не, као и по ве ћа ње без -
бед но сти на ра ду.

Од кон крет них про је ка та у 2021.
го ди ни, пла ни ра но је пу шта ње у рад

Тер мо е лек тра не –то пла не Пан че во
(сна ге до 200 ме га ва ти), а тај про је -
кат НИС ре а ли зу је у са рад њи с ком -
па ни јом „Га спром енер го хол динг”. У
но вој елек тра ни про из во ди ће се то -
плот на и елек трич на енер ги ја пр вен -
стве но за по тре бе Ра фи не ри је наф те
Пан че во, а део про из ве де не елек трич -
не енер ги је би ће усме рен у енер гет -
ски си стем Ср би је.

Опе ра тив на ефи ка сност

У обла сти ис тра жи ва ња и про из вод -
ње фо кус ће би ти на нај пер спек тив -
ни јим про јек ти ма у Ср би ји, Ру му -
ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни. Ка да

је реч о мо дер ни за ци ји Ра фи не ри је
наф те у Пан че ву, при о ри тет је от по -
чи ња ње ак тив но сти ко је ће омо гу -
ћи ти про је кат ре кон струк ци је 
FCC-а (по стро је ња за ка та ли тич ки
кре кинг) и из град њу но вог по стро је -
ња за ЕТ БЕ (ви со ко ок тан ске ком по -
нен те бен зи на), ко ји ће би ти ре а ли -
зо ва ни у на ред ним го ди на ма. У обла -
сти про ме та нај ви ше ће би ти уло же -
но у мо дер ни за ци ју ма ло про дај не
мре же у Ср би ји и ре ги о ну, као и за
по че так про јек та ре кон струк ци је
скла ди шта НИС-а.

И у на ред ној го ди ни НИС ће на -
ста ви ти да спро во ди про грам за по -
ве ћа ње опе ра тив не ефи ка сно сти, као
јед ну од ме ра за пре ва зи ла же ње не -
по вољ них ма кро е ко ном ских трен до -
ва. На сед ни ци су раз ма тра ни и раз -
ли чи ти кри зни сце на ри ји у слу ча ју
про ду же ња не га тив них тр жи шних
трен до ва. Ка ко ис ти чу у овој ком па -
ни ји, бу ду ћи по слов ни ре зул та ти
НИС-а, као и свих нафт них ком па -
ни ја, под ја ким су ути ца јем це не
наф те, али и по тра жње на тр жи шту.
Ни ко не мо же пре ци зно да прог но -
зи ра ка ко ће се од ви ја ти си ту а ци ја у
ве зи с пан де ми јом, ни ти ка ко ће се
кре та ти це на наф те, али су прет -
постав ке ана ли ти ча ра да ће це не
наф те оста ти на ни воу при бли жном
са да шњем.

ОД БОР ДИ РЕК ТО РА НИС-а УСВО ЈИО БИ ЗНИС ПЛАН ЗА 2021. ГО ДИ НУ

На ста вак ре а ли за ци је кључ них про је ка та

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Не ки при вред ни ци
сматрају да ће од новог
си стема фи ска ли за ци је 
имати корист они 
ко ји ре дов но из ми ру ју 
сво је пореске оба ве зе.
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6 ЗДРАВЉЕ

Муч ни на, по вра ћа ње, на гло
на ста ли бол и осе тљи вост на
при ти сак ис под де сног ре -
бар ног лу ка ви ше су не го до -
вољ ни раз ло зи због ко јих ве -
ћи на па ци је на та тра жи по -
моћ ле ка ра. У
пи та њу су при -
лич но уче ста -
ле те го бе у пе -
ри о ду зим ских
го зби и сла вља
и оне не ће би -
ти из не на ђе ње
за ле ка ра ур -
гент не слу жбе.
Још ма ње ће
би ти ди ле ме
уко ли ко се с
на ве де ним те -
го ба ма у ор ди на ци ји по ја ви
осо ба жен ског по ла, сред њег
жи вот ног до ба и с ви шком
ки ло гра ма. Та да ће с ве ли -
ком си гур но шћу, а на осно -
ву узе тих по да та ка и пре гле -
да сто ма ка, мо ћи да се по -
ста ви рад на ди јаг но за ка ме -
на у жуч ној ке си или мо гу -
ћег за па ље ња жуч не ке се. Иа -
ко смо опи -
са ли про -
фил па -
ци јен та
с нај ве -
ћим из -
г л е  д о м
за раз вој
акут ног и
хро нич ног
хо ле ци сти -
ти са, овај
пут мо ра мо
да ис так не -
мо све ве ћи
п р о  ц е  н а т
де це с та -
квим ком -
пли ка ци ја -
ма, а због
исто та ко
све ве ће
уче ста ло сти
го ја зно сти у деч -
јем до бу.

Ка мен у жуч ној ке си је од -
го во ран за 90–95 про це на та

хро нич ног и акут ног за па ље -
ња жуч не ке се. Раз ло зи за
пре о ста лих не ко ли ко про це -
на та нај ве ро ват ни је ле же у
сма ње ној по кре тљи во сти и
про кр вље но сти овог ор га на,
ко ји има уло гу са ку пља ња жу -
чи и ње ног из ли ва ња у два -
на е сто па лач но цре во ка да по -
сто ји по тре ба за ва ре њем ма -
сно ћа из хра не. Ка мен у жуч -
ној ке си по сле не ког вре ме на
по ста је пре пре ка про то ку жу -
чи у глав ни жуч ни вод кроз
ко ји она про ти че. Уко ли ко је
оп струк ци ја при вре ме на или
де ли мич на, ја вља се би ли јар -
на ко ли ка – бол. Ако се ра ди
о ком плет ној оп струк ци ји,
жуч на ке са по чи ње да се ши -
ри, а ње ни зи до ви по ста ју за -
де бља ни. По сле два до че ти -
ри да на, услед ве ли ког при -
ти ска жу чи, ја вља се сла би ја

про кр вље ност
зи да жуч не ке -
се, што обич -
но пред ста вља
увод у мно го -
број не ком -
пли ка ци је ко -
је мо гу да на -
сту пе – не кро -
за, бак те риј ска
ин фек ци ја, пу -
ца ње жуч не ке -
се, фор ми ра ње
ап сце са, фи -

сту ле, раз вој пе ри то ни ти са
или за па ље ње пан кре а са. Бол
по ста је обич но ве о ма ин тен -
зи ван и не пре ки дан, а пра -
ћен је муч ни ном, по вра ћа -
њем и по ви ше ном тем пе ра -
ту ром. По ред анам не зе и пре -
гле да, ва жни су ла бо ра то риј -
ски на ла зи и ул тра звук као
ве о ма ко ри сна ди јаг но стич -

ка ме то да у до но ше -
њу ко нач не од лу ке
о по тре би за опе -
ра ци јом.

Опе ра ци ја
од стра њи ва ња
за па ље не жуч не
ке се и ње ног са -

др жа ја, хо ле ци -
стек то ми ја, ме то да

је из бо ра у ле че њу
симп то мат ске кал -
ку ло зе жуч не ке се.

Д о  б р а
окол ност је
та да се
ова ме то -
да го то во

две де -
це ни је
у нај -
ве ћем
б р о  ј у
слу ча -

је ва оба вља ла па ро скоп ски,
чи ме се знат но ума њу је тра у -
ма тич но ис ку ство па ци јен та.

Кад се жуч „огла си”

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ка мен у жуч ној 
ке си је од го во ран 
за 90–95 про це на та
хро нич ног и акут ног
за па ље ња жуч не 
ке се.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Доносимо вам рецепт за

природну крему за руке,

која је прави спас за суву и

испуцалу кожу, као и за за-

ноктице. Направите је сами

и избегните куповне креме

пуне хемикалија, које до-

воде до тога да кожа поста-

не зависна од мазања како

би одржавала оптималну

хидратацију.

Састојци: три кашике на-

ренданог воска, једна каши-

ка течног ланолина, 1/2 шо-

ље сусамовог уља, две ка-

шике чаја од камилице, једна кашика кокосовог уља, кашичица

меда и 1/8 кашичице соде бикарбоне.

Помешајте све састојке. Kувајте на тихој ватри, док се восак не

истопи и док се све не сједини. Маса не треба да проври. Добро

измешајте и сипајте у чисту теглицу. Оставите да се охлади пре-

ко ноћи, а ујутру опет промешајте. Kористите према потреби.

Крему можете мазати и на испуцале усне, као и на суве лакто-

ве. Носите је увек са собом и нећете морати да бринете о непри-

јатном осећају сувоће, а кожа ће вам бити неизмерно захвална.

Направите сами
крему за руке

Ка жу љу ди да жур ка ни је би ла
до вољ но до бра ако је се на ред -
ног ју тра и да ље се ћаш. Ипак,
ве ћи ну оних ко ји во ле да про -
вод за ли ју ча ши цом ви ше на
прет ход ну ноћ оба ве зно под -
се те про бав не те го бе, муч ни -
на, гла во бо ља и дру ги симп то -
ми пре ко мер ног кон зу ми ра ња
ал ко хо ла и хра не.

Пе ри од од Све тог Ни ко ле до
срп ске Но ве го ди не вре ме је
ка да пред тр пе зом пу ном ића
и пи ћа бар јед ном по клек ну
чак и осо бе ко је су то ком це ле
го ди не би ле од го вор не пре ма
свом ор га ни зму. Сто га је ово
пра во вре ме да се под се ти те
пра знич ног бон то на и да та ко
сва ки но ви дан за поч не те без
те ре та про шле но ћи у сто ма ку
и гла ви.

Ле ка ри об ја шња ва ју да до ма -
мур лу ка до ла зи пре све га због
то га што је ал ко хол ди у ре тик.
То зна чи да ће те то ком кон зу -

ма ци је же сто ких пи ћа уче ста -
ло ићи у то а лет. Гу би так теч -
но сти до ве шће до де хи дра та -
ци је и ето уско ро симп то ма
мамур лу ка: бо ле ће вас гла ва,
би ће те жед ни, вр те ће вам се у
гла ви, а уста ће вам би ти су ва.
По ред то га, ал ко хол мо же сма -
њи ти ни во ше ће ра у кр ви, због
че га ће те се осе ћа ти сла бо и
ис цр пље но.

У за ви сно сти од то га шта сте
пи ли и ко ли ко сте по пи ли, мо -
гло би се де си ти да осе ти те и

гла во бо љу и бо ло ве у ми ши -
ћи ма, муч ни ну и бол у сто ма -
ку, не са ни цу, по ве ћа ну осе -
тљи вост на све тлост и звук,
сма ње ну спо соб ност кон цен -
тра ци је, по ре ме ћај рас по ло -
же ња (де пре си ју, анк си о зност

или раз дра жљи вост) и убр зан
рад ср ца.

Ва жна је бо ја

Ис ку ство је по ка за ло да ће
симп то ми ма мур лу ка би ти из -
ра же ни ји ако сте кон зу ми ра -
ли там ни је обо је на ал ко хол -
на пи ћа. Че сто та ква пи ћа са -
др же ве ли ку ко ли чи ну кон ге -
не ра – ор ган ских је ди ње ња и
не чи сто ћа ко ји на ста ју то ком
про из вод ње ал ко хо ла и ути чу
на бо ју и укус теч но сти. Пи ћа

с ви со ким са др жа јем кон ге -
не ра су: бур бон, те ки ла, ра ки -
ја, там на пи ва и пи ва с ве ћим
про цен том ал ко хо ла, те цр но
ви но.

Пре те ра на кон зу ма ци ја ал -
ко хо ла по не кад мо же до ве сти
до тро ва ња, што је нај че шће
ста ње опа сно по жи вот. Хит но
по зо ви те ле ка ра уко ли ко осо -
ба ко ја је пре ви ше по пи ла има
сле де ће сим то ме: збу ње ност,
по вра ћа ње, спо ро ди са ње (ма -
ње од осам уди са ја у ми ну ти),
не пра вил но ди са ње (ви ше од
10 се кун ди из ме ђу уди са ја),
пла во обо је на или бле да ко жа,
ни ска тем пе ра ту ра те ла (хи по -
тер ми ја), не све сти ца.

У го сте иди те си ти

Ни је ал ко хол је ди ни ко ји вам
мо же до не ти про бле ме. Му ке
мо гу на ста ти и ако не ма те ме -
ру с хра ном. Пре те ри ва ње у је -
лу и пи ћу по себ но је опа сно за
хро нич не бо ле сни ке, пре све га
за ди ја бе ти ча ре, бу бре жне бо -
ле сни ке и за осо бе ко је има ју
ка мен у жуч ној ке си, по ви шен
крв ни при ти сак или ма сно ће у
кр ви.

Да би сте мо гли да ужи ва те
у пра знич ној тр пе зи у ка сним
по по днев ним или ве чер њим
са ти ма, ва жно је да не пре -
ска че те обро ке. Си гур но вам
се већ де си ло да у го сте кре -
не те глад ни. Све се ве ро ват но
за вр ши ло та ко што сте уне ли
да ле ко ви ше хра не не го што
би то био слу чај да сте је ли
то ком да на. Ево и не ко ли ко
ва жних пра ви ла ко јих би тре -
ба ло да се при др жа ва те ка да
иде те на славље.

– Је ди те по ла ко и до бро са -
жва ћи те сва ки за ло гај. Ка да
је де мо бр зо, не са мо да уне се -
мо ве ћу ко ли чи ну хра не већ
се оно што смо по је ли не при -
пре ми до бро за про цес ва ре -
ња, те су сто га и те го бе из ве -
сни је. Опре де ли те се или за
пред је ло или за глав но је ло.
Уко ли ко би сте ипак да про ба -
те од све га по ма ло, он да најпре

сло жи те на та њир све што би -
сте по је ли, во де ћи ра чу на о
то ме да га не пре пу ни те. Јед -
на ча ша цр ног ви на је са свим
до вољ на да на здра ви те. Не за -
ли вај те сва ки за ло гај теч но -
шћу – во да се пи је из ме ђу
обро ка. Уме сто тор те за сла -
ди те се воћ ном са ла том у ко ју
не ће те до да ти ше ћер ни шлаг
– са ве ту ју струч ња ци са
Институ та за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”.

Убла жи те симп то ме

Ако сте се про бу ди ли с ма мур -
лу ком, ево не ко ли ко прак тич -
них са ве та ко ји ће убла жи ти
симп то ме.

Пиј те пу но во де или воћ них
со ко ва, ка ко би сте спре чи ли
де хи дра та ци ју. Оба ве зно је ди -
те, чак и ако не осе ћа те глад
или вам је му ка. Кон зу ми рај те
бла гу хра ну, као што су дво пек
и кекс, ка ко би сте по ве ћа ли
ни во ше ће ра у кр ви и сми ри ли
же лу дац. На кон је ла мо же те
узе ти та бле ту аце тил са ли цил -
не ки се ли не про тив гла во бо -
ље. Из бе га вај те „па ра це та мол”
и цр ну ка фу. Симп то ме ће убла -
жи ти и ви та ми ни Ц и Б6. Ако
осе ћа те муч ни ну, по је ди те ма -
ло би стре су пе. Со да би кар бо -
на ће та ко ђе успе шно сми ри ти
же лу дац.

Нај бо љи лек за ма мур лук је
– вре ме. Сто га се нај пре до бро
на спа вај те. Пре по ру чу ју се и
то пла куп ка и ма са жа, док са -
у ну тре ба за о би ћи у ши ро ком
лу ку. Пре по ро ди ће вас и фи -
зич ка ак тив ност у ви ду гим на -
сти ке или шет ње.

ХРА НА КО ЈА „ВРА ЋА У ЖИ ВОТ”

Вр ло је ве ро ват но да не ће те

има ти апе тит ују тру ка да сте

ма мур ни. Ипак, про бај те да

на те ра те се бе да по је де те не -

што са овог по пи са.

• Ја ја. Она са др же ами но -

ки се ли ну ци сте ин, ко ја убр -

за ва раз град њу ток си на у

те лу, укљу чу ју ћи и оне ко ји

су се ство ри ли пре те ре ним

кон зу ми ра њем ал ко хо ла.

Нај бо ље би би ло да по је де те

ку ва но ја је, јер ће оно пр же -

но на мно го ма сти иза зва ти

још ве ћу муч ни ну.

• Су па. Уко ли ко сте то ли -

ко ис цр пље ни да вам и жва -

ка ње пред ста вља про блем,

су па је пра ва ствар, јер зах -

те ва нај ма ње тру да ка ко би -

сте је по је ли. До ма ћа су па са

што ви ше по вр ћа бо га та је

ви та ми ни ма, ми не ра ли ма и

со ли ма, па ће вас опо ра ви ти

за ти ли час.

• Хра на бо га та ка ли ју -

мом. Пре те ра на кон зу ма ци -

ја ал ко хо ла, пра ће на че стим

од ла сци ма у то а лет, узро ку -

је гу би так ка ли ју ма. Услед

то га се ја вља ју муч ни на,

сла бост, умор. На мир ни це

бо га те ка ли ју мом су ба на на,

ки ви, пе че ни кром пир, ли -

сна то по вр ће, пе чур ке,

суше не кај си је, мед и сок од

па ра дај за.

• На го ре ли тост. Не ко ли -

ко за ло га ја то ста ће вам до -

не ти пре ко по треб не угље не

хи дра те и по вра ти ти енер ги -

ју. Ве ру је се и да на го ре ли

де ло ви то ста де лу ју као сво -

је вр стан фил тер ко ји по ма же

да се не чи сто ће из те ла што

пре очи сте. У те свр хе мо жда

од ве ће ко ри сти мо же би ти

ак тив ни угаљ.

• Мен та. Ова биљ ка је по -

зна та по то ме да де лу је уми -

ру ју ће на сто мак и да сма -

њу је на ду тост и муч ни ну, а

по ред то га, она убр за ва про -

цес де ток си ка ци је. Мо же те

јед но став но жва ка ти све же

ли сто ве мен те или на пра ви -

ти чај.

НЕ ВО ЗИ 
АКО ПИЈЕШ!

Нај ва жни ји са вет ко ји вам

не ко мо же да ти пре од ла -

ска на про сла ву гла си: ако

пла ни ра те да пи је те, не -

мој те да во зи те. Ал ко хол

сма њу је ва шу бр зи ну ре а -

го ва ња и су жа ва вам вид -

но по ље. Да је вам ла жно

са мо по у зда ње, а ко ор ди -

на ци ју по кре та чи ни мно го

ло ши јом. Успо ре но ре а го -

ва ње тра је све док се ал -

ко хол пот пу но не ели ми ни -

ше из ор га ни зма.

Док то ри ка жу да се он

осло ба ђа бр зи ном од 0,1

про ми ла на сат. То зна чи

да вам, ако сте по пи ли јед -

но пи ће, ко је има у про се -

ку 0,2–0,3 про ми ла, тре ба

од два и по до три са та да

га из ба ци те из ор га ни зма.

Мо же те са ми из ра чу на ти

ко ли ко тра је ели ми на ци ја

ал ко хо ла ако сте по пи ли

осам-де вет пи ћа.

Так си ће вас ко шта ти

мно го ма ње од би ло ког,

па и нај ма њег про бле ма

ко ји мо же те на пра ви ти ако

бу де те во зи ли под деј -

ством ал ко хо ла. А увек мо -

же те и да про ше та те, та -

ман да раз би стри те гла ву.

НА ПИ ЦИ ЗА ОПО РА ВАК

Ако сте се про бу ди ли с ма -

мур лу ком, ма ко ли ко вам то

те шко па да ло, по пиј те не ку

од теч но сти са спи ска ко ји

сле ди.

• Спорт ски или енер гет -

ски на пи ци. Они мо гу од -

лич но да на до ме сте оно што

сте у бор би с ма мур лу ком

из  гу  би  ли .

По тра жи те

с п о р т  с к е

на пит ке са

елек тро ли -

ти ма, а из -

б е  г а  в а ј  т е

оне ко ји са -

др же ко фе ин.

• Воћ ни сок. Би ло би иде -

ал но да га на пра ви те од

све жег во ћа. Воћ ни со ко ви

су бо га ти фрук то зом, ше ће -

ром ко ји ће вам вра ти ти

енер ги ју, и ви та ми ни ма и

ми не ра ли ма ко је тре ба да

на док на ди те.

• Чај од ђум би ра. Ђум бир

је од ли чан про тив муч ни не и

по вра ћа ња. Мо же те га исе ћи

на тан ке ли сти ће и жва ка ти,

а ако вам се та иде ја не до -

па да – ску вај те чај.

• Ра сол. Ово је код нас

мо жда нај при зна ти ји лек

про тив ма мур лу ка, ко ји ће

вам сва ка ко на док на ди ти

из гу бље не елек тро ли те. По -

треб но је да

по пи је те ча -

шу до ча шу и

по ра со ла.

Ва жно је да

он бу де при -

ро дан, без

кон зер ван са,

јер ва шој оп те ре ће ној је три

не тре ба ју до дат ни ток си ни

за пре ра ду.

• Сок од ли му на. Ис це ди -

те свеж ли мун и до дај те две

ка ши ке ли му но вог со ка у ча -

шу во де. Мо же те за сла ди ти

ме дом. Пиј те чим уста не те и

још два пу та у то ку да на. То

ће по мо ћи да вам се ста би -

ли зу је ни во ше ће ра у кр ви.

КА КО ДА ИЗ БЕГ НЕ ТЕ ИЛИ УБЛА ЖИ ТЕ МА МУР ЛУК

ГЛА ВО БО ЉА И МУЧ НИ НА – 
ОБАВЕЗНИ ПРАТИОЦИ СВА КЕ ПРО СЛА ВЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Зло ста вља ње на ра ду или, по -
пу лар но ре че но, мо бинг, те ма
је о ко јој се да нас све ви ше го -
во ри. Иа ко је мо бинг прав но
ре гу ли сан и до нет је по се бан
За кон о спре ча ва њу зло ста вља -
ња на ра ду, ути сак је да за по -
сле ни ни су до вољ но упо зна ти
шта се под ти ме тач но под ра -
зу ме ва и ко ја су њи хо ва пра ва.

Зло ста вља ње је, по сло ву за ко -
на, сва ко ак тив но или па сив но
по на ша ње пре ма за по сле ном ко -
је се по на вља, а има за циљ по -
вре ду до сто јан ства за по сле ног,
лич ни и про фе си о нал ни ин те -
гри тет и иза зи ва ње стра ха и по -
ни жа ва ју ћег окру же ња на по -
слу. Ова кво по на ша ње пре ма за -
по сле ном вр ши лац зло ста вља -
ња ис по ља ва с раз ло гом – ка ко
би се на за по сле ног ути ца ло да
са мо и ни ци ја тив но рас ки не уго -
вор о ра ду. Ова ши ро ко по ста -
вље на и до не кле не пре ци зна де -
фи ни ци ја учи ње на је не би ли
се за по сле ном пру жи ла што ве -
ћа за шти та од би ло ко је рад ње
ко јом се ства ра не при ја тељ ско
и увре дљи во окру же ње на рад -
ном ме сту. Че сте рад ње зло ста -
вља ња су вре ђа ње за по сле ног,
обра ћа ње по ви ше ним то ном, из -
ме шта ње за по сле ног у про сто -
ри је у ко ји ма је одво јен од оста -
лих ко ле га, ве ли ки обим по сла
за ко ји се прет по ста вља да за -
по сле ни не ће ус пе ти да оба ви и
оста ло. За по сто ја ње мо бин га
по треб но је да се ове рад ње по -
на вља ју. То да ље зна чи да се
јед ном ис по ље на не до зво ље на
рад ња не ће под ве сти под мо -
бинг, већ је нео п ход на уче ста -
лост. У прак си је нај че шћи слу -
чај скуп, од но сно ком би на ци ја
ви ше раз ли чи тих по на ша ња ко -
ји ма се вр ши зло ста вља ње.

Ва жно је да зло ста вљач мо же
би ти ка ко по сло да вац, односно

не по сред но над ре ђе ни за по сле -
ном, та ко и оста ли за по сле ни.
Ка да за по сле ни сма тра да је зло -
ста вљан на ра ду, има пра во да
про тив вр ши о ца зло ста вља ња
по кре не по сту пак по сре до ва ња
код по сло дав ца. По сре до ва ње
код по сло дав ца ни је оба ве зна
фа за ка да зло ста вља ње вр ши по -
сло да вац или осо ба ко ја је по
сво јој функ ци ји над ре ђе на за -
по сле ном. У том слу ча ју за по -
сле ни се мо же и не по сред но
обра ти ти су ду под но ше њем ту -
жбе. Ка да се по сре до ва ње код
по сло дав ца спро во ди, њи ме ру -
ко во ди по сред ник – не у трал на
осо ба код по сло дав ца ко ја тре -
ба да на сто ји да се спор на си ту -
а ци ја ре ши ми мо су да, тј. мир -
ним пу тем. По сред ни ка стран -
ке у по ступ ку би ра ју спо ра зум -
но и мо гу од ре ди ти на чин на
ко ји ће се по сту пак спро ве сти.
Ако та квог до го во ра не ма, по -
сред ник је ду жан да по сту пак
спро ве де на од го ва ра ју ћи на чин
во де ћи ра чу на да бу де не за ви -
сан и не при стра сан. У том сми -
слу, по сред ник мо же во ди ти за -
јед нич ке или одво је не раз го во -
ре са обе стра не ка ко би се ме ђу
уче сни ци ма евен ту ал но по сти -
гао ком про мис ко ји би за до во -
љио су прот ста вље не ин те ре се.
По сту пак је хи тан и мо же се
окон ча ти за кљу че њем пи са ног
спо ра зу ма из ме ђу стра на ка, из -
ја вом стра на ка у спо ру да од у -
ста ју од да љег по сре до ва ња или
од лу ком по сред ни ка да се по -
сту пак об у ста вља јер да ље во ђе -
ње по ступ ка ни је оправ да но. У
по след ња два слу ча ја сма тра се
да по сту пак по сре до ва ња ни је
ус пео и та да за по сле ни мо же
ини ци ра ти по сту пак за шти те
пред су дом.

Без об зи ра на то да ли за по -
сле ни под но си зах тев за по -
средо ва ње код по сло дав ца или

ту жбу су ду, За кон је од ре дио да
се за шти та мо же тра жи ти у ро -
ку од шест ме се ци од да на ка да
је зло ста вља ње учи ње но. У пи -
та њу је пре клу зив ни рок, што
зна чи да с ње го вим ис те ком за -
по сле ни гу би пра во на за шти ту.
Ту жбом за по сле ни мо же тра жи -
ти да суд утвр ди да је кон крет -
ним рад ња ма учи ње но зло ста -
вља ње, да се за бра ни да ље пред -
у зи ма ње ових рад њи, да се укло -
не по сле ди це зло ста вља ња, као
и на кна ду ма те ри јал не и не ма -
те ри јал не ште те. Над ле жан је
ви ши суд, а и ов де је иде ја за ко -
но дав ца да се по сту пак спро ве -
де хит но, те је оба ве за су да да у
ро ку од 15 да на од при је ма ту -
жбе исту до ста ви на од го вор ту -
же ном. Ка ко жр тва зло ста вља -
ња не би би ла у стра ху од мо гу -
ћих не га тив них по сле ди ца ако
зах те ва за шти ту сво јих пра ва, у
за ко ну је по себ ним чла ном
пропи сана за шти та учесни ка

одно сно за по сле них ко ји су у
по ступ ку зло ста вља ња. У ве зи с
тим, уче шће у по ступ ку, ка ко
пред по сло дав цем, та ко и пред
су дом, не мо же би ти раз лог за
от каз уго во ра о ра ду, про гла ше -
ње за по сле ног за тех но ло шки
ви шак или ста вља ње за по сле -
ног у не по вољ ни ји по ло жај за
оства ри ва ње пра ва по осно ву ра -
да. Сми сао ова квог за кон ског
ре ше ња је у то ме да се за по сле -
ном ко ји се „по бу нио” јер сма -
тра да је из ло жен зло ста вља њу
до не кле га ран ту је да та по бу на
не мо же би ти основ за до би ја ње
от ка за. С об зи ром на на ве де но,
с јед не стра не, по ста вља се пи -
та ње да ли је ова „ме ра” до вољ -
на га ран ци ја за по сле ном да не -
ће из гу би ти по сао, а с дру ге да
ли за по сле ни мо гу исту и зло у -
по тре би ти не би ли оси гу ра ли
свој рад но-прав ни ста тус у си -
ту а ци ји ка да им оправ да но пре -
ти отказ.

Бу ду ћи да је сва ки за по сле -
ни по при ро ди рад ног од но са
под ре ђен по сло дав цу, циљ је
да се рад ни ци у што ве ћој ме -
ри за шти те од не за ко ни тих по -
на ша ња ко ји ма су не рет ко из -
ло же ни на свом рад ном ме сту.
Ка ко би за по сле ни би ли упо -
зна ти са сво јим пра ви ма у по -
гле ду спре ча ва ња зло ста вља ња
на ра ду, про пи са на је оба ве за
за по сло дав ца да за по сле ног
пи са ним пу тем упо зна са за -
бра ном вр ше ња зло ста вља ња
на ра ду, те на чи ном на ко ји се
у том слу ча ју мо же оства ри ти
за шти та. Без об зи ра на то што
је За кон о спре ча ва њу зло ста -
вља ња на ра ду до нет још 2010.
го ди не, сти че се ути сак да ни је
до вољ но „за жи вео” у прак си
на ших су до ва. За по сле ни се
рет ко усу ђу ју да ини ци ра ју по -
сту пак ра ди за шти те од зло -
ста вља ња на ра ду, а раз ло зи су
раз ли чи ти – или стра ху ју за от -

каз уго во ра о ра ду и бу ду ћи
трет ман на по слу (мо гућ ност
још из ра же ни јег зло ста вља ња
што су се уоп ште усу ди ли да
се бу не) или су обес хра бре ни
ме ха ни змом за шти те, на ро чи -
то у суд ским по ступ ци ма, ко ји
по пра ви лу тра ју го ди на ма, као
и нов ча ном на кна дом ма те ри -
јал не или не ма те ри јал не ште -
те, ко ја се нај че шће до су ђу је у
не до вољ ном из но су. Чак и ка -
да се за по сле ни усу де да за -
тра же за шти ту, то је обич но
тре ну так у ко ме су пре ста ли да
ра де код по сло дав ца.

Сто га ни је до вољ но са мо до -
не ти за кон ко ји ре гу ли ше не ко
прав но пи та ње, већ је нео п ход -
но по ста ра ти се да он на ђе сво -
ју при ме ну у прак си. У кон -
крет ном слу ча ју, бу ду ћи да је с
јед не стра не реч о осе тљи вој
те ми, а с дру ге да је овом те -
мом ну жно ба ви ти се, јер су у
пи та њу пра ва свих рад ни ка,
тре ба под сти ца ти што ве ћу ин -
фор ми са ност за по сле них и
охра бри ти их да се за сво ја пра -
ва бо ре у си ту а ци ји ка да им
за кон то омо гу ћа ва. У то ме мо -
гу по мо ћи раз ли чи те ин сти ту -
ци је – син ди ка ти за по сле них,
удру же ња по сло да ва ца, Ми ни -
стар ство ра да кроз еду ка тив не
про гра ме и се ми на ре чи ји је
циљ упо зна ва ње за по сле них са
овом про бле ма ти ком и по ди -
за ње све сти не са мо о за ко ни -
ма већ и о Уста вом за јем че -
ним пра ви ма рад ни ка. Та ко ђе,
по моћ је до бро до шла и од по -
све ће них су ди ја ко ји би овим
по ступ ци ма ру ко во ди ли с на -
ро чи том па жњом и хит но, не
би ли за шти та пред су дом за и -
ста би ла ефи ка сна.

(Ау тор тек ста је На та ша 
Сто ја ди но вић, адво ка ти ца, 
а текст је пре у зет са сај та
otvorenavratapravosudja.rs)
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По сто је по ступ ци и по на ша -

ња с ко ји ма се мо жеш су -

сре сти на по слу и ко ји те би

мо гу ли чи ти на зло ста вља -

ње на ра ду, али се за кон ски

гле да но не мо гу сма тра ти

мо бин гом. У тим слу ча је ви -

ма мо жда је реч о дру гим

вр ста ма кр ше ња пра ва за -

по сле них, па су пред ви ђе ни

дру га чи ји на чи ни за шти те.

Не сма тра се мо бин гом:

• по је ди нач ни акт по сло -

дав ца (ре ше ње, по ну да

анек са уго во ра о ра ду, упо -

зо ре ње и др.) ко ји са др жи

од лу ку о пра ви ма, оба ве за -

ма и од го вор но сти ма за по -

сле ног из рад ног од но са (За -

кон о ра ду да је ти пра во да

про тив ових ака та по кре неш

суд ски спор);

• ако ти је ус кра ће но не ко

пра во утвр ђе но за ко ном, оп -

штим ак том или уго во ром о

ра ду — на при мер, не ис -

пла ћу ју ти за ра ду и дру га

при ма ња, од ре ђен ти је пре -

ко вре ме ни рад су прот но за -

ко ну, ус кра ће но ти је пра во

на днев ни, не дељ ни или го -

ди шњи од мор… (мо жеш да

се обра тиш ин спек ци ји ра да

или пред су дом по кре неш

рад ни спор);

• рад на ди сци пли на ко ја

је у функ ци ји бо ље ор га ни -

за ци је по сла (на при мер, за -

бра на при сту па „Феј сбу ку” у

то ку рад ног вре ме на или за -

бра на обро ка у про сто ри ја ма

где се при ма ју стран ке);

• ак тив но сти ко је су оправ -

да не ра ди за шти те без бед но -

сти и здра вља на ра ду (про -

вла че ње кар ти ца за иден ти -

фи ка ци ју за по сле них при до -

ла ску на по сао и од ла ску с

по сла или оба ве за но ше ња

шле мо ва на гра ди ли шту);

• дис кри ми на ци ја, то јест

нео прав да но пра вље ње

раз ли ке ме ђу за по сле ни ма

због њи хо вих лич них свој -

ста ва (дис кри ми на ци ја је -

сте за бра ње на, али се

зашти та оства ру је у по себ -

ном по ступ ку);

• по на ша ње ко је би се мо -

гло ока рак те ри са ти као зло -

ста вља ње на по слу, али се

не по на вља, или не по сто ји

на ме ра по вре де до сто јан -

ства или на ру ша ва ња здра -

вља (за по сле ни ко ји се не -

при ме ре но по на ша сва ка ко

мо же ди сци плин ски да од -

го ва ра);

• по вре ме не раз ли ке у

ми шље њи ма, про бле ми и

кон флик ти ко ји ис кр сну у

ве зи с по слом, ако не ма на -

ме ре да се на не се по вре да

или увре да.

Ва жно је пра ви ти раз ли ку

из ме ђу мо бин га и кри вич них

де ла. За на но ше ње ла ке или

те шке те ле сне по вре де или

си ло ва ње не ћеш ту жи ти ко -

ле гу или ше фа за зло ста вља -

ње на по слу, већ ћеш слу чај

при ја ви ти по ли ци ји или под -

не ти при ја ву јав ном ту жи о -

цу, јер у тим слу ча је ви ма ни -

је реч о мо бин гу, не го о не -

чем да ле ко озбиљ ни јем.

По сто је и по ступ ци, као

што су кри вич но де ло зло -

ста вља ња и му че ња, кри -

вич но де ло угро жа ва ња си -

гур но сти, увре да или кле ве -

та, ко ји сва ка ко је су кри вич -

на де ла, али од то га ко ли ко

су се пу та до го ди ли за ви си

да ли је исто вре ме но реч и о

зло ста вља њу на ра ду. Ако

си увре ду пре тр пео са мо јед -

ном, он да је си жр тва кри -

вич ног де ла, али ни си жр тва

мо бин га.
(mobing.rs)

Ни је сва ко кр ше ње пра ва мо бинг
Пре су де свих суд ских ин -

стан ци у Ср би ји до ка за ле су

да је бив ши ди рек тор не ка -

да шње Аген ци је за ло кал ни

еко ном ски раз вој мо бин го -

вао И. Т., ко ја је та мо би ла

за по сле на. Њен слу чај је и

пра ви при мер да мо бинг мо -

же да се до ка же. Са да то

сво је ис ку ство пре но си дру -

ги ма ко ји има ју исте или

слич не про бле ме.

– Би ла сам из ло же на зло -

ста вља њу на ра ду не ко ли ко

го ди на. Мо бинг је не га тив на

енер ги ја, не га ти ван ути цај

јед ног по је дин ца или гру пе

по је ди на ца усме рен ка јед -

ном по је дин цу или ви ше по -

је ди на ца с ци љем да се тај

по је ди нац од но сно за по сле -

ни дис кре ди ту је. Крај њи циљ

је на те ра ти за по сле нег да

или сам от ка же уго вор о ра ду

или да до би је от каз уго во ра о

ра ду од стра не по сло дав ца.

• Ка ко је ре чен ваш слу чај?

– Слу чај је ре шен у мо ју ко -

рист. Оно што је бит но ве за но

за мо бинг и што за по сле ни

мо ра ју да зна ју је сте ко ме мо -

ра ју да га при ја ве и са чи је

стра не тр пе зло ста вља ње. Ја -

ко је бит но на пра ви ти раз ли -

ку и зна ти да уко ли ко за по -

сле ни до жи вља ва зло ста -

вља ње од стра не свог над ре -

ђе ног у сми слу ше фа, не кон -

крет но ди рек то ра, он да је ду -

жан да мо бинг при ја ви свом

над ре ђе ном од но сно по сло -

дав цу, тј. ди рек то ру. Уко ли ко

је мо бинг од стра не по сло -

дав ца, од но сно од го вор ног

ли ца, по сто ји не ко ли ко ин -

сти ту ци ја ко је се ти ме ба ве.

Мо бинг је ком плек сан јер, да

би се до ка зао, нео п ход но је

да за по сле ни по ка же до бру

во љу у сми слу ре ша ва ња тог

слу ча ја, а то зна чи да би би -

ло нај па мет ни је ис по што ва ти

не ко ли ко ко ра ка пре не го

што се оде на суд. Сви ко ји су

у тој не ла год ној си ту а ци ји

нај ра ди је би да пу сте ту жбу,

али нај бо ље је пре све га оба -

ве сти ти ин спек ци ју ра да, да

они про ве ре да ли је по сло -

да вац упо знао за по сле не с

по на ша њем зло ста вља ња на

ра ду, ма да ни је под ин ге рен -

ци јом ин спек ци је ра да да се

ба ви тим слу ча је ви ма. Мо же

се обра ти ти и ме ди ји ма, али

у пр вом ре ду тре ба ло би се

обра ти ти Аген ци ји за мир но

ре ша ва ње рад них спо ро ва,

јер је она за ду же на за ре ша -

ва ње тих слу ча је ва. То би

тре ба ло да бу де по след ња

ин стан ца у ре ша ва њу тог

про бле ма. Уко ли ко се то не

ре ши уну тар фир ме, уко ли ко

по сло да вац не же ли да се

про блем ре ши мир ним пу -

тем, тре ба за тра жи ти је ди ни

из лаз, а то је суд. Ту жба се

под но си ви шем су ду, а тек

он да сле ди пра ва бор ба, про -

тив чи јег сам из бе га ва ња, јер

сам за по сле ни ко ји је до жи -

вео зло ста вља ње на ра ду на

су ду до жи вља ва до дат ну ле -

ги ти ми за ци ју јер не зна ка -

кав ће би ти крај њи ис ход. За -

то тре ба све ре сур се усме ри -

ти на ре ша ва ње уну тар фир -

ме, а да ту жба бу де по след -

ња ин стан ца.

• Шта би сте кон крет но

пред ло жи ли љу ди ма ко ји

тр пе зло ста вља ње на ра ду,

ко мо же да им да кон кре тан

са вет? Ка кво је ва ше ис ку -

ство са адво ка ти ма?

– Из сва ког зла нео п ход но

је из ву ћи не што до бро. Из

мог лич ног ис ку ства, пре

зва нич но го ди ну да на мо ја

при ја те љи ца и ја ре ши ле смо

да офор ми мо јед ну не зва -

нич ну гру пу ко ја ће се ба ви -

ти за шти том рад них пра ва.

Су шти на на ших ак тив но сти

је да љу де са ве ту је мо шта је

нај бо ље ура ди ти у да том тре -

нут ку, али и осна жи ти све те

љу де да не тр пе не прав де на

по слу, без об зи ра на то да ли

је у пи та њу зло ста вља ње

или не ка дру га вр ста не -

прав де и не при јат но сти, ко -

јих има све ви ше. Жи вот је

не пре кид на бор ба и мо ра мо

за у зе ти оп ти ми сти чан став.

Сма трам да сва ки по је ди нац

мо же да од ра ди не што за се -

бе. Што се упу ће но сти адво -

ка та ти че, то не мо гу са си -

гур но шћу да твр дим. Адво -

кат ко ји је за сту пао мој слу -

чај био је ја ко по све ћен мом

слу ча ју, бу квал но смо учи ли

јед но од дру гог, али ми се

чи ни да адво ка ти из бе га ва ју

та кве слу ча је ве. Мо жда је

раз лог то ме што је, ка ко ка -

жу, мо бинг те шко до ка за ти.

Али ја ми слим да се уоп ште

не ра ди о то ме да је мо бинг

те шко до ка зив, не го да уоп -

ште ни је на за по сле ном да

до ка зу је да по сто ји мо бинг,

јер је он са мим тим већ по -

ка зао не ку ве ро ват но ћу да

се мо бинг де сио, а на су -

прот ној стра ни је да, уко ли ко

до ђе до суд ског про це са, до -

ка же да мо бин га ни је би ло.
(jugpress.com)

Мо бинг ипак мо же да се до ка же

ГРА ЂА НИН И ЗА КО НИ

ПУТ ЗА ШТИ ТЕ ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА НА РА ДУ
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Уо чи бо жић них и но во го ди шњих пра -
зни ка у Ср би ји као да на ста не рат но
ста ње: де то на ци је и ра фа ли од је ку ју
са свих стра на. Упр кос апе ли ма и упо -
зо ре њи ма над ле жних, си ту а ци ја се
већ де це ни ја ма не ме ња – ко ли ко год
да су опа сне и бе сми сле не, пе тар де и
слич на пи ро тех нич ка сред ства не из -
ла зе из мо де.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
сва ке го ди не, од Све тог Ни ко ле до
кра ја ја ну а ра, апе лу је на гра ђа не да
не ку пу ју пи ро тех нич ка сред ства од
нео вла шће них и не струч них ли ца и
на ме сти ма ко ја за то ни су пред ви ђе -
на и одо бре на, као што су пи ја це,
улич не те зге и улич ни про дав ци.

За кон је из ри чит: пи ро тех нич ки
про из во ди се мо гу про да ва ти на ма -
ло са мо у рад ња ма или про дав ни ца -
ма оруж ја и му ни ци је ко је су за то
спе ци ја ли зо ва не, и то уз одо бре ње
МУП-а. Ку по ви ном код нео вла шће -
них ли ца ри зи ку је те да ку пи те не а -
те сти ран или тех нич ки не ис пра ван
про из вод.

За бра њен и ва тро мет

МУП под се ћа на то да је За ко ном о
про ме ту екс пло зив них ма те ри ја из -
ри чи то за бра ње на упо тре ба пи ро тех -
ни ке у за тво ре ном про сто ру и на јав -
ним ме сти ма где се оку пља ве ћи број
ли ца, као и про да ја пи ро тех нич ких
сред ста ва ма ло лет ни ци ма.

Ако сте ис пла ни ра ли да то ком пра -
зни ка ком ши лук и су гра ђа не из не на -
ди те ва тро ме том ко ји ће те ис па ли ти
с вр ха згра де, раз ми сли те још јед ном.
Из во ђе ње ва тро ме та је до зво ље но само

овла шће ним прав ним ли ци ма, и то
на одо бре ној ло ка ци ји, уз ре ше ње ко -
је је из дао МУП.

Трај не по сле ди це

По сле ди це на из глед бе за зле ног игра -
ња пе тар да ма и пи ро тех ни ком мо гу
би ти не са гле ди ве, а њи хо во нео пре -
зно ко ри шће ње мо же вам за у век про -
ме ни ти жи вот.

Те шке по вре де, као што су опе ко -
ти не, оште ће ња слу ха и ви да, ам пу -
та ци је (нај че шће пр сти ју), уди са ње
отров них ис па ре ња (отров ни се лен)
и оште ће ња имо ви не због на стан ка
по жа ра и екс пло зи ја са мо су не ки од
не га тив них сце на ри ја ко ји су „спа ко -
ва ни” у сва ко пи ро тех нич ко сред ство.

– На ни воу Ср би је сва ке го ди не
има на де се ти не озбиљ них по вре да
про у зро ко ва них пи ро тех ни ком. Та -
кви слу ча је ви се бе ле же и у на шем
гра ду. Нај че шће су у пи та њу по вре -
де пр сти ју и ша ке, као и очи ју, од но -
сно ли ца. Ипак, по след њих го ди на је

при ме тан ма њи број ова квих озле да,
што мо же да ука зу је на бо љу кон тро -
лу про ме та и про да је пи ро тех ни ке,
као и на ве ћу свест ро ди те ља о опа -
сно сти ма ко ји ма су њи хо ва де ца из -
ло же на ка да ко ри сте екс пло зив не на -
пра ве – ка же за „Пан че вац” др Ми -
ро слав Теп шић, ле кар у пан че вач кој
Хит ној по мо ћи.

Уда рац на џеп

Па ље ње пи ро тех нич ких про из во да
или пу ца ње мо гло би вас ко шта ти и
мно го нов ца. На и ме, За кон о јав ном
ре ду и ми ру пред ви ђа оштре нов ча не
ка зне за оне ко ји на тај на чин на ру -
ша ва ју јав ни ред и мир или угро жа -
ва ју си гур ност гра ђа на.

Ка да је реч о па ље њу пи ро тех ни ке,
ка зне из но се од 50.000 до 100.000 ди -
на ра, а уме сто то га мо же те би ти осу -
ђе ни и на рад у јав ном ин те ре су у
тра ја њу од 40 до 120 са ти. Пу ца ње из
ва тре ног и дру гог оруж ја или ими та -
ци је оруж ја ко шта ће вас још ви ше: од
100.000 до 150.000 ди на ра. Уме сто
нов ча не ка зне, мо же вам би ти од ре -
ђе на и ка зна за тво ра од 30 до 60 да -
на. Уко ли ко би ло ко ји од на ве де них
пре кр ша ја из вр ши гру па од три и ви -
ше ли ца – сви иду у за твор на 30 до
60 да на.

Ка да је реч о ма ло лет ни ци ма, за
њих од го вор ност сно се ро ди те љи, ста -
ра те љи или усво ји те љи, ко ји на се бе
„пре у зи ма ју” и не ку од при па да ју ћих,
го ре о пи са них ка зни, у скла ду с пре -
кр ша јем ко ји је де те на пра ви ло.

МИ СЛИ ТЕ НА ЖИ ВО ТИ ЊЕ

За жи во ти ње је пе ри од но во го -

ди шњих пра зни ка ве о ма стре -

сан. Њи хов слух је мно го осе тљи -

ви ји од људ ског, па бу ка од пе -

тар ди и ва тро ме та мо же до ве сти

до озбиљ них оште ће ња.

Ста ти сти ке по твр ђу ју да због

упо тре бе пи ро тех нич ких сред ста -

ва сва ке го ди не од ср ча ног уда ра

уги не пре ко 5.000 па са. По што

пас ни је на ви као на те зву ке и

све тло сне ефек те, би ће под ве ли -

ким стре сом, вр ло је мо гу ће да ће

дрх та ти, по ку ша ти да се са кри је

или чак по бе ћи од вла сни ка.

До чек 2021. го ди не раз ли ко ва ће се од
свих до са да шњих – то је ско ро је ди но
што је за сад из ве сно. По у зда но се зна
још и то да ни ко не ће има ти про блем
ако не ма шта да об у че. Љу ди ће ве ћи -
ном би ти у сво јим до мо ви ма, јер ипак,
што је си гур но, си гур но је.

Чак и да се ме ре Кри зног шта ба у
ве зи с до че ком убла же, су гра ђа ни су
јед но гла сни у то ме да не ће ићи
никуда.

ДРА ГА НА ПО ПОВ, тр го вац:
– Код ку ће, не го ка ко... Но ва го ди -

на па да у че твр так, па смо та ко то ком
да на на по слу, а уве че ушу шка ни. До -
ћи ће де ца на кон по но ћи, да нам
чести та ју. Др жа ће мо се уског кру га
по ро ди це.

СЛА ВО ЉУБ ЗЛА ТА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– До бро ће мо да се на руч ка мо, по -
пи је мо не ко вин це, слу ша мо му зи ку
и то је то. До са да, про те клих го ди на,
та ко смо углав ном и че ка ли но ву го -
ди ну. Не ма ни ка квих про ме на за нас.
Ина че, ми жи ви мо да ље од гра да, а
за ме не ви рус не по сто ји. Не мам

контак те с дру гим љу ди ма. Од ра дим
по сао на отво ре ном до је дан сат или
два, одем ку ћи, ру чам. А на пе ри фе -
ри ји је чист ва здух, не сме та ју ми ни
Ра фи не ри ја ни „Пе тро хе ми ја”. На Но -
во се љан ском пу ту је нај здра ви ја зо на
што се ва зду ха у Пан че ву ти че, стал -
но ду ва ве тар са се ве ра. Са че ка мо 12
са ти, ка да је до чек, док тра је про -
грам. Он да те ле фо ни ра мо, че сти та -
мо, при ма мо здра ви це, и то је све.

ВЕ СНА МАК СИ МО ВИЋ, про да вац:
– Ове го ди не до чек ће би ти у кућ -

ној ва ри јан ти, де ца до ла зе код нас.
Би ће нас пе то ро, као што и тре ба
(смех). Ни смо ни сла ву овог пу та сла -
ви ли због то га. На ша де ца има ју сво -
ју ма лу де цу, па нам не до ла зе та ко
че сто. Ску пи мо се кад је Бо жић, Но ва
го ди на... Та ква је си ту а ци ја са да с ви -
ру сом. Пра зни ци то ме и слу же, да бу -
де мо с нај бли жи ма.

МИ ЛЕ ШЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– У кру гу по ро ди це, без ика квих

кон та ка та, без оста ле род би не. Нај ве -
ро ват ни је код ку ће. Си ту а ци ја је та -
ква да ни ком ни је до не ког ве ли ког

сла вља. На тај на чин смо обе ле жи ли
и сла ву.

ДО БРИ ЦА МИ ТЕВ СКИ, 
по љо при вред ни ца:

– Код ку ће, са сво јим уну ци ма, де -
цом. Сви ће мо би ти ску па. Ни ко нам
не до ла зи, ни ти не куд иде мо. Ни ког
не зо ве мо. Ни је сјај но са да, ја но сим
ма ску. Кад ни сам у бли зи ни дру гих
љу ди, ски нем је. Ра ни је смо се ве се -
ли ли за до чек, по след њих го ди на чу -
вам уну ке док де ца сла ве. Али ове го -
ди не не ће ни они ни ку да ићи.

ЧЕ ДА СТО ШИЋ, пен зи о нер:
– Код ку ће, не идем ни куд, та ман

по сла. Прет ход них го ди на су нам до -
ла зи ли син, сна ја, уну ци. Са да ипак
не ће ни они, сви ће би ти у сво јим ку -
ћа ма, а ба ба и ја са ми. Да не бу де мо
ми ста ри ји кри ви ако за ра зи мо њи -
хо ву де цу, ни ти да они бу ду ако пре -
не су на ма. О то ме се ра ди. Кри во нам
је што ће све би ти на овај на чин, ипак
су пра зни ци. Али си ла бо га не мо ли,
а бог си лу не во ли. Са же ном ћу са че -
ка ти по ноћ, зва ћу по том си на, сна ју,
унуке... Је ле на Ка та на

М. ШЕВИЋВ. МАКСИМОВИЋ Д. МИТЕВСКИ Ч. СТОШИЋС. ЗЛАТАНОВИЋД. ПОПОВ

НАША АНКЕТА

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЉУ БИ ТЕ ЉИ МА ПИ РО ТЕХ НИ КЕ

ПЕ ТАР ДЕ И ВА ТРО МЕТ НИ СУ ИГРАЧ КЕ
МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у уто рак, 29.
де цем бра, од 8.30 до 10 са -
ти, без стру је ће би ти
Kарађорђева ули ца од бро ја
27 до бро ја 41 и обје кат у Ули -
ци Бран ка Ра ди че ви ћа 12-б.

За сад ни су на ја вље не об у ста ве
испо ру ке елек трич не енер ги је у

осталим де ло ви ма гра да или у окол -
ним се ли ма. Ин фор ма ци је о ис кљу -

че њи ма ре дов но се ажу ри -
ра ју на сај ту „Елек тро вој -
во ди не”, па се о на ја ва ма
евен ту ал них до дат них ра -

до ва мо же те сва ко днев но
ин фор ми са ти он лајн.

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

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

Ка ко да се уго сти те љи
укљу че у про грам 

с ту ри стич ким ва у че ри ма?

Због Ј је и је дан Јо ван 
ис пао ован

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Наш чи та лац Ду шан М. Беч про сле -
дио нам је зах тев ко ји је овог ме се -
ца упу тио и пан че вач кој Ко ми си ји
за име но ва ње на зи ва ули ца и тр го ва
у ко ме је ука зао на про блем са име -
ном јед не ули це на Те сли. Он у зах -
те ву на во ди да се Град ској упра ви
истим по во дом обра тио и пре ви ше
од пет го ди на, ка да је Ули ца про ле -
тер ских бри га да пре и ме но ва на у
Ули цу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа.

„На жа лост, по ста вље не су та бле с
на зи вом: Ули ца кне за Ми хај ла Обре -
но ви ћа, а то ли це је не по зна то на -
шој исто ри ји. Упо зо рио сам над ле -
жне на гре шку Ко ми си је и на вео да
кнез Ми хај ло не по сто ји, већ да се
ра ди о кне зу Ми ха и лу, те да је нео -
п ход но да се гре шка ис пра ви, што
би под ра зу ме ва ло и за ме ну та бли”,

на во ди се у до ку мен ту ко ји је Беч
пре дао Ко ми си ји.

Он на по ми ње и то да је не ду го по -
том до био од го вор у ко ме је на ве де но
да гре шка за и ста је сте на чи ње на, али
та бле до да на шњег да на ни су за ме -
ње не. Наш чи та лац се с пра вом пи та
и шта ће, ако до из ме не икад до ђе,
би ти са адре са ма у зва нич ним до ку -
мен ти ма гра ђа на ако је и ту ко јим
слу ча јем Ми ха и ло по стао Ми хај ло.

Бо ре ћи се за част и до сто јан ство
сло ва ј, ко је је пре у зео из ла ти ни це,
Вук Ка ра џић је про тив ни ку те иде -
је, Јо ва ну Ха џи ћу, у то до ба скре нуо
па жњу да без сло ва ј он ви ше не би
био Јо ван, већ ован. Мно го го ди на
ка сни је, јад но сло во ј и да ље се бо ри
за опа ста нак. За што – ни ком од нас
ни је асно, пар дон, ја сно.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КА КО ЋЕ ТЕ ДО ЧЕ КА ТИ НО ВУ ГО ДИ НУ?

Скром но, у кру гу по ро ди це

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и
те ле ко му ни ка ци ја на ја ви ло је да ће
и у на ред ној, 2021. го ди ни, по сед -
ми пут, до де љи ва ти гра ђа ни ма ва у -
че ре за од мор у Ср би ји, од но сно за
суб вен ци о ни са но ко ри шће ње услу -
ге сме шта ја у уго сти тељ ским објек -
ти ма из ван ме ста пре би ва ли шта.

По ме ну то ми ни стар ство је тим по -
во дом об ја ви ло оба ве ште ње ко јим се
по зи ва ју уго сти те љи да се при ја ве
ра ди ре а ли за ци -
је ше ме до де ле
ва у че ра за суб -
вен ци о ни са но
к о  р и  ш ћ е  њ е
услу ге сме шта -
ја у уго сти тељ -
ским објек ти ма.
Пре ци зи ра но је да пра во при ја вљи -
ва ња има ју пред у зет ник, при вред но
дру штво, дру го прав но ли це, фи зич -
ко ли це, као и здрав стве на уста но ва
ко ји пру жа ју услу ге сме шта ја у скла -
ду са за ко ном, а ко ји су еви ден ти ра -
ни у цен трал ном ин фор ма ци о ном
си сте му у обла сти уго сти тељ ства и
ту ри зма (Е-ту ри ста) и ко ји уред но
во де еви ден ци ју ко ри сни ка ва у че ра,
као ко ри сни ка услу ге сме шта ја, у
цен трал ном ин фор ма ци о ном си сте -
му (Е-ту ри ста).

Обра сци при ја ва за уче шће у ре а -
ли за ци ји ше ме до де ле ва у че ра и спи -
сак оста ле до ку мен та ци је ко ју је нео -
п ход но пре да ти до ступ ни су на ин -
тер нет адре си Ми ни стар ства mtt.gov.rs.
До ку мен та ци ју тре ба до ста ви ти на
адре су Ми ни стар ства: Омла дин ских
бри га да 1, 11070 Но ви Бе о град.

Уго сти те љи се мо гу при ја вљи ва ти
то ком чи та вог пе ри о да тра ја ња ак -
ци је ше ме до де ле ва у че ра, а Ми ни -

стар ство ће на
сво јој ин тер нет
стра ни ци 31. де -
цем бра об ја ви ти
пре ли ми нар ну
ли сту уго сти те ља
ко ји су ис пу ни -
ли усло ве и сте -

кли пра во да уче ству ју у ре а ли за ци -
ји ше ме до де ле ва у че ра. Та ли ста ће
се по том сед мич но ажу ри ра ти.

При ја вљи ва ње гра ђа на за бо ра вак
од ми ни мум пет но ће ња у при ја вље -
ним објек ти ма вр ши ће се од 1. ја ну -
а ра до 15. ок то бра 2021. го ди не или
до утро шка рас по ло жи вог бро ја ва -
у че ра. Ва у че ри се мо гу ко ри сти ти
за кључ но с 20. но вем бром 2021. До -
дат не инфор ма ци је мо гу се до би ти
пу тем те ле фо на 011/26-06-576 и
011/26-06-521.

АКО ВЕЋ МО РА ТЕ, РА ДИ ТЕ ТО ПО ПРА ВИ ЛИ МА

Уко ли ко не мо же те да одо ли те пи -

ро тех ни ци, он да се при упо тре би

при др жа вај те сле де ћих пра ви ла:

• увек сле ди те упут ства са ам ба -

ла же;

• ак ти ви рај те пе тар де са мо на

отво ре ном, у свом дво ри шту, не

угро жа ва ју ћи јав ни ред и мир;

• имај те во ду у бли зи ни;

• не па ли те ви ше сред ста ва у

исто вре ме;

• чу вај те пи ро тех ни ку на хлад -

ном и су вом ме сту;

• не мој те ни кад по но во ак ти ви -

ра ти сред ства ко ја ни су ра ни је

функ ци о ни са ла;

• ни кад не мој те екс пе ри мен ти -

са ти и пра ви ти вла сти та пи ро тех -

нич ка сред ства;

• ни кад не ба цај те пе тар де на

дру гу осо бу;

• не мој те ни кад но си ти пи ро тех -

ни ку у џе пу;

• не мој те ба ца ти пи ро тех ни ку у

ме тал не или ста кле не по су де (кон -

зер ве, ча ше, фла ше и сл.).



Епи де ми о ло шка
ситуа ци ја оме ла
многе ак тив но сти

Не ма ју сви исте
органи за ци о не и
мате ри јал не
могућности

Иа ко је од ла зе ћа го ди на би ла
те шка и пре те шка за све, свака -
ко да по сто је они ко ји су до дат -
но оште ће ни овом си ту а ци јом.

То ва жи и за кул ту ру, а са -
мим тим и за уста но ве ко је се
овом об ла шћу ба ве у де вет на -
се ље них ме ста.

Бу џет као про шле го ди не

Јед на од нај по зва ни јих за су -
ми ра ње ста ња у том по гле ду у
прет ход них два на ест ме се ци је
чла ни ца Град ског ве ћа за кул -
ту ру Ма ри ја Је вић. Она је од -
мах по сту па њу на но ву ду -
жност, сре ди ном ав гу ста, об и -
шла до мо ве кул ту ре ка ко би се
уве ри ла у фак тич ко ста ње.

– Иа ко со лид но по зна јем
при ли ке у обла сти ко ју по кри -
ва мој ре сор, ка ко у гра ду, та ко
и у на се ље ним ме сти ма, ипак
сам же ле ла да у ди рект ном
кон так ту са за по сле ни ма са -
знам ка ко се сна ла зе у овим
те скоб ним вре ме ни ма. Што се
нов ца ти че, до мо ви кул ту ре
прак тич но де це ни ја ма ни су мо -
гли да обез бе де ни оно основ -
но, а ка мо ли да ра де у пу ном
ка па ци те ту, па се ди рек то ри на
раз не на чи не до ви ја ју не би ли
пре ва зи шли број не про бле ме.
До мо ви кул ту ре, по сво јој гра -
ђе вин ској кон цеп ци ји, са гра -
ђе ни су за не ко дру го вре ме,
ко је је да ле ко иза нас. Све окол -
но сти ко је нас пра те, од ин -
фла ци је, пре ко бом бар до ва ња,
учи ни ле су сво је да за аде кват -
но одр жа ва ње тих згра да и обје -
ка та ни је би ло шан си. Згра да
До ма кул ту ре у Ка ча ре ву чак
ни је ни пре жи ве ла и то је је ди -
но ме сто у ко ме је ста ри Дом
кул ту ре у пот пу но сти не стао.

Ал тер на ти ва је сте на ђе на, али
је тај гу би так не на док на див.
Не ки до мо ви има ју мо гућ ност
нај ма про сто ра, па на име рен -
те убе ру сред ства од ко јих мо -
гу да пла ни ра ју не ке про гра -
ме, а не ки не ма ју баш ни шта
по том осно ву. С дру ге стра не,
рас по де ла бу џет ских сред става

ни је ли не ар на, бу ду ћи да не -
ма ју сви исти број ма ни фе ста -
ци ја, про гра ма и дру гих ак тив -
но сти, ко је су у ди рект ној ве зи
с про стор ним мо гућ но сти ма –
при ча чла ни ца Град ског ве ћа.

Ка да је реч о бу џе ту, до мо ви
кул ту ре би ће фи нан си ра ни с
ви ше по зи ци ја, по пут стал них
тро шко ва, те ку ћих по прав ки и
одр жа ва ња, ма ни фе ста ци ја и
ре дов них про гра ма, ма те ри ја -
ла, не ма те ри јал не имо ви не, ма -
ши на и опре ме...

– Из два ја ња за кул ту ру у на -
се ље ним ме сти ма оста ће на ни -
воу пла на од про шле го ди не,
пре не го што нас је за хва ти ла
пан де ми ја, што је вр ло за до во -
ља ва ју ће. Тру ди ли смо се да
одр жи мо све зна ме ни те ма ни -
фе ста ци је. Ме ђу тим, не ке ни -
су оп ста ле – на гла ша ва Ма ри -
ја Је вић.

Не ке сце не че ка ју уре ђе ње

А ка да је реч о са гле да ва њу си -
ту а ци је у до мо ви ма по је ди нач -
но, при ча кре ће од Ја бу ке

– Ова уста но ва је успе ва ла
да одр жи ни во ра да, пре све га,
осла ња ју ћи се на по зо ри штан -
це „Ма ли принц”, ко је оку пља
ве ли ки број де це раз ли чи тих
уз ра ста. Има и дру гих са др жаја,

по пут оних у са деј ству с ло -
кал ним пред став ни ци ма ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не
или ин клу зив них про гра ма с
До мом за ЛО МР „Ср це у ја бу -
ци”. Овај дом има ле пу са лу и
при лич но до бре усло ве за рад.
Ме ђу тим, ту не до ста је лет ња
сце на, ко ја ће би ти је дан од

при о ри те та у на ред ном пе ри -
о ду. Иа ко смо све до ци те шке
го ди не за на ма, овај дом је
ипак ус пео да за ме ни сто ла -
ри ју и уре ди фа са ду згра де –
ка же чла ни ца Ве ћа.

Гло гоњ ски дом, ко ји је углав -
ном фо ку си ран на ак тив но сти
фол клор не сек ци је, та ко ђе има
про блем с лет њом сце ном.

– Бе тон ске пло че на ко ји ма
она по чи ва уру ша ва ју се под
при ти ском под зем них и над -
зем них во да. И са ме згра де До -
ма, и но ва и ста ра, не ким де -
лом то ну у зе мљу. Ка ко не по -
сто ји про је кат ки шне ка на ли -
за ци је, ди рек тор је тра жио из -
во ђе ње про јект но-тех нич ке до -
ку мен та ци је за то дво ри ште.
Ни сам си гур на ко ли ко је то ре -
ал но оче ки ва ти у на ред ној го -
ди ни, али ће би ти об у хва ће но
ду го роч ним пла ном при о ри те -
та. Ка да је у пи та њу Ка ча ре во,
нај ви ше ми је жао због то га
што је пре ки ну та нит одр жа -
ва ња фе сти ва ла „Жа о ка”, на -
ро чи то ка да је реч о деч јем де -
лу, јер је то је дин стве на при -
ли ка да нај мла ђи стек ну ова -
кву вр сту не фор мал ног обра -
зо ва ња и да ис ка жу сво је по -
тен ци ја ле кроз ху мор, са ти ру
и ка ри ка ту ру. Ипак, ми слим
да ће то већ на ред не го ди не
би ти на ста вље но. Иа ко та мо -
шњи Дом кул ту ре прак тич но
не ма сво ју згра ду, по сто ји ве о -
ма упо тре бљив Дом омла ди не,
а уз не ке ко рек ци је био би при -
кла дан и за зим ске и лет ње
про гра ме – го во ри Је ви ће ва.

Кул тур ни тро у гло ви

Но во Се ло, До ло во и Стар че во
има ју иден тич ни та ко зва ни со -
вјет ски тип згра де До ма кул -
ту ре, гра ђе не по сле Дру гог свет -
ског ра та.

– По ме ни су пре гло ма зне и
пре тен ци о зне за ово вре ме. До -
ду ше, у Но вом Се лу су све те
про сто ри је пу не, а њи хо ва уста -
но ва је пра ви ну кле ус оку пља -
ња мла дих. По све му су де ћи, у
град ском бу џе ту би ће ис пла -
ни ра на сред ства за ре кон струк -
ци ју њи хо ве ве ли ке са ле, чи ја
је вред ност око се дам на ест ми -
ли о на. Ина че, они су по зна ти
по ус пе си ма фол клор не сек ци -
је и му зич ког ан сам бла, као и

по ко ри шће њу пре ко гра нич не
са рад ње, пре све га с Ру му ни -
јом, ка да су до би ја ли но вац за
ре а ли за ци ју мно гих про је ка та.
Вре ди ис та ћи и њи хо ву спо -
мен-со бу у ко јој ба шти не кул -
тур но на сле ђе, а то је и оно чи -
ме се у по след ње вре ме ин тен -
зив но ба ве и До лов ци. У том
ме сту та ко ђе вре ди ис та ћи са -
рад њу с при пад ни ци ма ру мун -
ске ма њи не. А ка да је реч о
одр жа ва њу згра де, не дав но је
адап ти ра на фа са да објек та, уз
уре ђе ње уну тра шњо сти До ма и
спо ља шњег де ла про сто ра.
Стар чев ци су, по ред про бле ма
с на пла том за ку па, ове го ди не
има ли не ко ли ко про гра ма, по -
пут „Да на књи ге” и не ко ли ко
из ло жби, а не што што је нај -
вред ни је из дво ји ти је сте отва -
ра ње му зе ја, то јест еду ка тив -
не по став ке „Стар че во кроз вре -
ме”. Они има ју ве ли ку му ку с
кров ном кон струк ци јом, за шта
је ве о ма те шко за тво ри ти ону
дру гу кон струк ци ју – фи нан -
сиј ску, јер се ра ди о огром ној
ин ве сти ци ји, вред ној око 21
ми ли он ди на ра – ис ти че чла -
ни ца Град ског ве ћа.

У Омо љи ци, Бре стов цу и Ива -
но ву нај ви ше је у фо ку су умет -
нич ка фо то гра фи ја...

– Ова три ме ста чи не тро у -
гао фо то-ама те ри зма ка квог те -
шко да не где има. И, што је
нај бит ни је, успе ва ју да га одр -
же упр кос све му. Та ко су Ива -
нов ча ни и Бре стов ча ни по но -
во при ре ди ли не ко ли ко из ло -
жби, а Омољ ча ни са чу ва ли по -
лу ве ков ну тра ди ци ју фе сти ва -
ла „Жи сел”. У том ме сту су ура -
ђе ни кров и фа са да, а би ло је
ре но ви ра ња и у два по ме ну та
се ла. Мо рам да на по ме нем да
и та мо шњи, као и сви дру ги
до мо ви, ма ње или ви ше те сно
са ра ђу ју са удру же њи ма, пре
све га они ма ко ја оку пља ју же -
не – на во ди Ма ри ја Је вић.

Она на кра ју ис ти че ка ко је
Пан че во је ди но ме сто у Ср би -
ји у ко ме до мо ви кул ту ре у на -
се ље ним ме сти ма функ ци о ни -
шу на овај на чин, као и да ће
Град као им пе ра тив има ти одр -
жи вост ове ин сти ту ци је, ко ја
је од ве ли ког зна ча ја за мла де,
ама те ри зам и ква ли тет но сло -
бод но вре ме ме шта на.
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Панчево је једино место у Србији у којем домови културе
у насељеним местима функционишу на овај начин.

Марија Јевић, 
чланица Градског већа задужена за област културе

ДОМОВИ КУЛТУРЕ У ТЕШКОЈ ГОДИНИ НА ИЗМАКУ

ПОНЕШТО ИПАК УРАЂЕНО

СВЕ ТЛИ ПРИ МЕ РИ

Чла ни ца Град ског ве ћа за

област кул ту ре из дво ји ла је

и спе ци фич на за ла га ња у

по је ди ним сре ди на ма.

– По хвал но је то што ра ди

ди рек тор до ло вач ког До ма

кул ту ре Ми ро слав Пр вуљ,

ко ји се из у зет но за ла же за

очу ва ње кул тур не ба шти не,

што су апо стро фи ра ли и

пред став ни ци ре пу блич ког

За во да за за шти ту спо ме ни -

ка. Ма ри ја на За го рац из

Јабу ке ве о ма је агил на, пре

све га ка да је реч о кон ку ри -

са њу за раз не про јек те, на

осно ву че га је успе ва ла и да

ре кон стру и ше мно го то га у

објек ту. Вре ди ис та ћи и Не -

ве ну Ђу рић, ко ја је прак тич -

но са ма у бре сто вач ком До -

му кул ту ре и ап со лут но све

од ра ђу је – од ме на џер ских

по сло ва, пре ко ура мљи ва ња

сли ка, до фар ба ња ге лен де -

ра – ис ти че Ма ри ја Је вић.

Ка ко би се иза шло у су срет
де ци из Но вог Се ла и око ли -
не, Му зич ка шко ла „Јо ван
Бан дур” ус пе ла је сре ди ном
ав гу ста да омо гу ћи отва ра ње
ис ту ре ног оде ље ња у та мо -
шњој Основ ној шко ли „Жар -
ко Зре ња нин”. Ин те ре со ва ње
је би ло со лид но: два де сет пе -
то ро уче ни ка упи са ло се у че -
ти ри по ну ђе на од се ка – ги -
та ра, хар мо ни ка, ви о ли на и
там бу ра.

Ди рек тор по ме ну те му зич -
ке шко ле, Ми хај ло Јо вић, не
кри је за до вољ ство за то што
је ма ли ша ни ма из по ме ну тог
ме ста на овај на чин умно го -
ме олак ша но шко ло ва ње.

– Из бор је пао на Но во Се -
ло, јер је стра те шки до бро по -
зи ци о ни ра но, а при том та мо
има мо мно го ака дем ских

музи ча ра, од ко јих су не ки и
на ши про фе со ри. Ви дим да
су де ца ве о ма по све ће на, да
до бро на пре ду ју и сто га оче -
ку јем да ће до бар део њих да
упи ше сред њу му зич ку шко -
лу, а ко ли ко чу јем, сле де ће
го ди не има ће мо и ви ше кан -
ди да та – ис ти че Јо вић.

Он до да је да по сто ји ин те -
ре со ва ње и за отва ра ње оде -
ље ња у Омо љи ци, ко ја се та -
ко ђе на ла зи на рас кр сни ци
ви ше на се ља, па ће уско ро
кре ну ти у из ра ду ела бо ра та и
све га што је нео п ход но.

Ба нат ски Бре сто вац: Чла но -
ви Са ве та МЗ и не ко ли ко во -
лон те ра при пре ми ли су па -
ке ти ће за де цу уз ра ста од го -
ди ну да на до осам го ди на, ко -
ји су им по де ље ни од 23. до
25. де цем бра. ЈKП „Kомбрест”
је по пу ња вао сад ни ца ма парк
у цен тру.

Ба нат ско Но во Се ло: Ме сна
зајeдница по де ли ла је па ке ти -
ће де ци из при прем но-пред -
школ ске гру пе и пр вог раз ре -
да. Ма ли са став ор ке стра До -
ма кул ту ре 24. де цем бра је об -
ја вио ми ни он лајн кон церт ру -
мун ске му зи ке и та ко по желео
сре ћан Бо жић и Но ву го ди ну
ру мун ском жи вљу у Но вом Се -
лу, а исто ће ура ди ти и 6. ја ну -
а ра, са мо са срп ским ме ло ди -
ја ма и ко ре о гра фи ја ма, ко ји -
ма ће че сти та ти поме ну те пра -
зни ке и срп ском живљу.

До ло во: Ме сна за јед ни ца је
по де ли ла пе де сет шест па ке -
ти ћа ма ли ша ни ма из за ба ви -
шта. Оки ће на је ве ли ка јел ка
у цен тру се ла.

Гло гоњ: Дом кул ту ре је про -
ме нио под не обло ге у ход ни -
ку и ку хи њи у  ста рој згра ди,
а уме сто ла ми на та ста вље на
је ке ра ми ка. Ме сна за јед ни -
ца ће 28. и 29. де цем бра де -
ли ти па ке ти ће де ци пред -
школ ског уз ра ста.

Ива но во: По во дом бо жић них
и но во го ди шњих пра зни ка, уз
по што ва ње свих ме ра, Ме сна

за јед ни ца је по де ли ла па кетиће
свој де ци из се ла ста ро сти до
пет на ест го ди на.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ при ја те ља, обез бе -
ди ла но во го ди шње па ке ти ће,
ко је су вас пи та чи це по де ли -
ле де ци у об да ни шту и за ба -
ви шту. По ста вље на је ри зла
на пу ту од Ули це ЈНА до Та -
ми шке ули це, као и од Та ми -
шке до на си па.

Ка ча ре во: Све ча на сед ни ца
ме сног са ве та одр жа на је у
че твр так, 24. де цем бра. Ме -
сна за јед ни ца ће у уто рак, 29.
де цем бра, по де ли ти но во го -
ди шње па ке ти ће со ци јал но
угро же ној де ци. Зо ран Мар -
ко вић је на по след њој град -
ској скуп шти ни по но во име -
но ван за вр ши о ца ду жно сти
ди рек то ра ко му нал ног пред -
у зе ћа, ко ју ће оба вља ти у на -
ред них го ди ну да на.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је по де ли ла 550 па ке ти ћа де -
ци од две до осам го ди на. Ни -
ко ла Ђу ка но вић је на по след -
њој град ској скуп шти ни по -
но во име но ван за вр ши о ца
ду жно сти ди рек то ра До ма
кул ту ре, ко ју ће оба вља ти у
на ред них го ди ну да на.

Стар че во: Прет ход них да на
су Де да Мра зе ви во лон те ри

свој де ци ро ђе ној из ме ђу 2014.
и 2017. го ди не до не ли но во -
го ди шње па ке ти ће на кућ ни
праг. Ми лан Ба чуј ков и Дар -
ко Је шић су на по след њој
град ској скуп шти ни по но во
име но ва ни за вр ши о це ду -
жно сти ди рек то ра ЈКП-а
„Стар че вац” и До ма кул ту ре.

Месне актуелности

МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА ОТВА РА 
ИС ТУ РЕ НА ОДЕ ЉЕ ЊА

На кон Но вог Се ла
сле ди Омо љи ца?

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОН ЛАЈН АК ТИВ НО СТИ ГЛО ГОЊ СКОГ „ИН ФИ НИ ТУ МА”

Пи сма Де да Мра зу и ко ле дар ске пе сме
Од по чет ка пан де ми је све ак тив но сти у
Кул тур ном цен тру „Ин фи ни тум” од ви ја ју
се он лајн, a jедна од по след њих је кон -
курс новинскe ку ће „Ли бер та теа” под на -
зи вом  „Пи смо за Де да Мра за”, ка да су
де ца из ра жа ва ла но во го ди шње же ље. Ме -
ђу на гра ђе ни ма су и вред ни уче ни ци ру -
мун ског је зи ка из „Ин фи ни ту ма”, ко ји су
на тај на чин, пре ма ре чи ма мен тор ке Ро -
ди ке Мар ја ну, при ме ни ли оно што су ра -
ди ли на ча со ви ма.

Мла ди Гло гоњ ци уче ство ва ли су у че -
твр так, 24. де цем бра, и на он лајн так ми -
че њу „На род не ко ле дар ске пе сме” у ор га -
ни за ци ји За јед ни це Ру му на из Вр шца. Том
при ли ком су се пред ста ви ли пе ва њем ко -
ле дар ских пе са ма и ре ци то ва њем по е зи је

у ду ху Бо жи ћа и, по ред но вих ре чи, усва -
ја ли су и зна ње о тра ди ци ји пра зни ка.

Под се ћа ња ра ди, де ца из по ме ну тог се -
ла ко ја уче ру мун ски је зик уче ство ва ла су
на он лајн так ми че њу „От криј свет” ру -
мун ског гра да Ја ши ја, за тим на при ка зи -
ва њу са др жа ја пе са ма Ми ха ја Еми не скуа
по сред ством цр те жа за шко лу ру мун ског
је зи ка из Ати не, као и на над ме та њу „При -
ја те љи на раз да љи ни” у Ру му ни ји.

И уче ње ру мун ског се од ви ја ло елек -
трон ским пу тем.

Кул тур ни цен тар „Ин фи ни тум” сво је ак -
тив но сти оства ру је за хва љу ју ћи про јек ти -
ма ко је фи нан си ра ју Град Пан че во, На ци о -
нал ни са вет ру мун ске на ци о нал не ма њи не
и Ми ни стар ство за ди ја спо ру из Бу курешта.

Одсек за виолину и професор Адриjан Ћебзан

Било je и реконструкција зграда, као недавно у Долову…

И Николина и Никола
научили божићне стихове
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Ми лан Бу ла то вић, 

ди пло ми ра ни ма стер 

ли ков ни умет ник – сли кар

СЕ РИ ЈА: То ком ове го ди не
од гле дао сам, чак и бин џо вао
не ко ли ко до ма ћих и стра них
се ри ја, али бих се ипак освр -
нуо на крај про шле го ди не и
та да ак ту ел ну се ри ју „Чер но -
биљ”, ко ја је на ме не оста ви -
ла сна жан ути сак. Она нам
кроз при чу о ну кле ар ној ка -
та стро фи 1986. го ди не у Укра -
ји ни (СССР) го во ри о суд би -
на ма обич них љу ди, хе ро ја
ко ји су спре чи ли ка та стро -
фал не по сле ди це ка кве је овај
до га ђај по тен ци јал но мо гао
да на не се чи та вом кон ти нен -
ту, као и о не ком пе тент ном и
не мар ном ру ко вод ству по ста -
вље ном по по ли тич кој осно -
ви, због ко га је до шло до овог
не ми лог до га ђа ја.
КЊИ ГА: Не што ис точ ни је, по -
чет ком 21. ве ка у глав ном гра -
ду Ру си је од ви ја се рад ња ро -
ма на „Све та књи га ву ко дла -
ка” Вик то ра Пе ље ви на. Глав -
на ју на ки ња А. Ху ли, на пр ви
по глед ве о ма мла да сек су ал -
на рад ни ца, а у ства ри па ра -
нор мал но би ће ста ро пре ко
две хи ља де го ди на, пре тва ра
се у ли си цу, ко ја ре пом хип -
но ти ше парт не ра ства ра ју ћи
му илу зи ју од но са. Кроз ње не
кли јен те, порт фо лио ме на џе -
ре, дру га срод на би ћа (ву ко -
дла ке) из вој но бе збед но сних
слу жби и пи сма ју на ки ње ње -
ним се стра ма ра су тим по свет -
ским ме тро по ла ма ау тор опи -
су је и на ци ни чан на чин

крити ку је пост со вјет ско дру -
штво и по ли тич ки си стем.
ФИЛМ: Пре не што ви ше од
не де љу да на јед не ве че ри мо -
ја де вој ка Са ња Мом чи ло вић
и ја на су ми це смо ода бра ли
и од гле да ли филм „Два де сет
пе ти сат” Спај ка Ли ја, при чу
о по след њем да ну на сло бо -
ди чо ве ка ко ји од ла зи на из -
др жа ва ње ду го го ди шње за -
твор ске ка зне. Сле де ће ве че -
ри по но во смо на су ми це ода -
бра ли „Се дам жи во та” Га бри -
је леа Му чи на. Вил Смит ту -
ма чи уло гу глав ног ли ка, чо -
ве ка од го вор ног за тра ги чан
до га ђај због ког по ку ша ва да
се ис ку пи по ма жу ћи љу ди ма
за ко је ве ру је да за слу жу ју
дру гу шан су у жи во ту. По -
ред то га што на не ки на чин
ова два фил ма го во ре о по -
след њем да ну или да ни ма
глав них ју на ка, уло ге њи хо -
вих нај бо љих при ја те ља и де -
вој ке ту ма че исти глум ци:
Ба ри Пе пер и Ро са рио До -
сон. Ова ко ин ци ден ци ја учи -
ни ла је да ћу ова два фил ма
си гур но упам ти ти у па ру, што
бих из дво јио као спе ци фи -
чан до га ђај, па сам сма трао
да за вре ђу је по ми ња ње.

Све та књи га ву ко дла ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ

Цр но гор ци у Ба на ту
1945–2020.

КРАТ КА ПРИ ЧА НА СЛО БОД НУ ТЕ МУ

За вр ти то чак

У На род ном му зе ју Пан че во у
су бо ту, 26. де цем бра, у 19 са -
ти, би ће отво ре на из ло жба „Цр -
но гор ци у Ба на ту 1945–2020”
ау то ра ви шег ку сто са – исто -
ри ча ра Ср ђа на Бо жо ви ћа и ку -
сто са ет но ло га Алек сан дре Ја -
ко вље вић. По се ти о ци ће би ти
у при ли ци да ви де де сети не
екс по на та ве за них за Цр но гор -
це у Ба на ту (пред ме ти из по -
кућ ства, све ча не но шње, ста ре
фо то гра фи је, гу сле, оруж је,
умет нич ка де ла итд.).

По ред из ло жбе, при ре ђен је
и струч ни ка та лог, а му зеј ски
фо то граф Ра до ван Ђе рић сни -
мио је и до ку мен тар ни филм
са истом те ма ти ком. Из ло жба
ће тра ја ти до 15. ја ну а ра.

Из ло жба, филм и ка та лог ре -
зул тат су на уч но и стра жи вач ког
про јек та ку сто ског ти ма На род -
ног му зе ја Пан че во, ко ји је фи -
нан си ра ло Ми ни старство за

кул ту ру и ин фор ми са ње Ре пу -
бли ке Ср би је.

Број по се ти ла ца је огра ничен,
а сви мо ра ју да но се заштит не
ма ске и да одр жа ва ју про пи са -
но ме ђу соб но растојање.

Сре ди ном ме се ца по 90.000 ди -
на ра до би ли су Иван Га ври ло -
вић, Сне жа на Ба бић Сне ки,
Мар ко Бу лат, Бе ки Бе кић, Је -
ле на Бро ћић и мно ги дру ги.

По моћ су до би ли му зи ча ри
и пе ва чи ко ји су у ста ту су са -
мо стал ног умет ни ка, ни су у
пен зи ји, већ су ак тив ни, и ко -
ји ма још увек те че рад ни стаж.

Овај по да так је иза звао ре -
волт у ши рој јав но сти, а нај че -
шћи ко мен та ри ко ји су се мо -
гли чу ти је су да они ио на ко за -
ра ђу ју мно го ви ше су ме од оних
ко је про се чан гра ђа нин Ср би је
ме сеч но за ра ди, те да је овај
по тез др жа ве ша мар у ли це
сви ма на ма.

Пи сац Мар ко Ви дој ко вић
оце њу је за „Да нас” да се естра -
да на шла на ве ли ким му ка ма,
јер је ова по моћ, иа ко до бро -
до шла, скром на у од но су на
оно на шта су на ви кли то ком
но во го ди шњих пра зни ка.

– Уме сто озбиљ них ба ха на -
ли ја, 90.000 ди на ра би ће до -
вољ но је два за пе ти цу бе лог,
две фла ше ви ски ја и све га је -
дан сат про сти ту ци о них услу -
га. Кад про ђу пра зни ци, ре ал -
но је оче ки ва ти по ве ћа ну сто -
пу са мо у би ста ва ме ђу овим це -
ње ним умет ни ци ма. Пан де ми -
ја не би ра жр тве – иро ни чан је
Ви дој ко вић.

Бо јан Пај тић, уни вер зи тет -
ски про фе сор и бив ши пред -
сед ник ДС-а, за ло жио се за
селек тив ни при ступ јер, сма -
тра, су шти на по мо ћи је да стиг -
не они ма ко ји ма је за и ста
потреб на.

– Не мо гу се ста вља ти у исти
кош ми ли о не ри и си ро ма шни
глум ци, опер ски пе ва чи или
дру ги умет ни ци ко ји ни су за -
по сле ни на нео д ре ђе но вре ме,
а не ма ју од че га да жи ве. Њи -
хов по ло жај ни је исти као по -
ло жај оних естрад них умет ника

ко ји на име ау тор ских пра ва
до би ја ју ми ли о не, чак и ако са -
да не ра де. По моћ не мо же би -
ти уни со на, она увек мо ра за -
ви си ти од имов ног ста ња при -
ма о ца. Ко нач но, мо ра за ви си -
ти и од то га ка кву кул тур ну по -
ли ти ку др жа ва во ди и има ли
је уоп ште. Ни је сва ки звук му -
зи ка, ни ти је сва ко пре не ма га -
ње глу ма – ис та као је Пај тић у
из ја ви за днев ни лист „Да нас”.

По ли тич ки ана ли ти чар Бо -
бан Сто ја но вић има бла жи став
и ка же да не ви ди про блем у
ис пла ти 90.000 ди на ра по је -
ди ним пе ва чи ма, „уко ли ко
умет ни ци пла ћа ју по ре зе и
допри но се”.

– Сви гра ђа ни ко ји су за по -
сле ни или су пред у зет ни ци до -
би ли су ту по моћ. Чак и они
чи ји су по сло дав ци има ли по
не ко ли ко пу та ве ћи про мет и
ко ји за ра ђу ју мно го ви ше не го
то ком пан де ми је. Ако се ме ре
од но се на све гра ђа не ко ји

плаћа ју до при но се, не ви дим
за што ни умет ни ци или „умет -
ни ци” не би до би ли исто. Јед -
на кост у пра ви ма и оба ве за ма
је осно ва де мо крат ског дру -
штва и не би тре ба ло да нас за -
ни ма ко се чи ме ба ви, да ли
нам се сви ђа или не. И да ли је
ра ни је за ра ђи вао ми ли о не или

не, или их са да за ра ђу је – оце -
њу је Сто ја но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то
што Вла да и По ре ска упра ва
ни су у ста њу да на пра ве ме ре
ко је не би би ле исте за све и
ко је би би ле пра вед ни је – то је
дру ги про блем.

– Али ако је по моћ на ме ње -
на сви ма ко ји пла ћа ју по ре зе и
до при но се (без об зи ра на фор -
мал ни ста тус), он да то тре ба
да до би је и ка сир, уни вер зи -
тет ски про фе сор, ау то-ли мар
и естрад ни пе вач, и не би на
осно ву про фе си је тре ба ло да
ди ску ту је мо о то ме. Ви ше је
би ла нео п ход на ди ску си ја о
усме ра ва њу и пра вед ни јим ме -
ра ма, али је одав но ка сно за то
– за кљу чу је Сто ја но вић.

Не ја сно је да ли на род ни пе -
ва чи при ја вљу ју све при хо де,
пла ћа ју ли по рез у Ср би ји и у
ко јој ме ри.

Чи ње ни ца је и да не за ра ђу -
ју сви под јед на ко, те да се не -
ки од њих хва ле ба сно слов -
ним хо но ра ри ма и лук су зним
жи во том.

Баш у да ну ка да је об ја вље -
но да су по је ди ни естрад ни
умет ни ци до би ли по моћ од др -
жа ве Ми ро слав Илић је из ја -
вио да је он скро ман и да му је
3.000 евра ме сеч но „са свим до -
вољ но да пре жи ви”.

На ту из ја ву је ре а го ва ла су -
пру га Ра ди ше Трај ко ви ћа Ђа -
ни ја, Сла ђа на, ко ја је, ка ко на -
во де ме ди ји, пр сну ла у смех и
ре кла: „Је ди но ако се гре је на
’сме де ре вац’, ме ни то ни је до -
вољ но ни за ра чу не”.

Та кве из ја ве си гур но не до -
при но се да се на род ко ји је два
са ста вља крај с кра јем со ли да -
ри ше са естрад ним умет ни ци -
ма и има раз у ме ва ње за њи хо ве
ег зи стен ци јал не про бле ме, пише
днев ни лист „Да нас”.

И ПО ЈЕ ДИ НИ ЕСТРАД НИ РАД НИ ЦИ ДО БИ ЛИ 90.000 ДИ НА РА ПО МО ЋИ

МИ ЛИ О НЕ РИ И СИ РО МА ШНИ ГЛУМ ЦИ
У ИСТОМ КО ШУ

ТРА ЖЕ ЈОШ НОВ ЦА

Фи нан сиј ску по моћ од др -

жа ве до би ли су из во ђа чи

ко ји ужи ва ју ста тус са мо -

стал них умет ни ка, на мол бу

Са мо стал ног син ди ка та

естрад них умет ни ка Ср би је

(СЕ МУС), ко ји је од Ми ни -

стар ства фи нан си ја за тра -

жио нов ча ну по моћ за сво је

чла но ве – по твр дио је пред -

сед ник тог син ди ка та Дра -

ги ша Го лу бо вић. На кна да је

би ла на мен ска због ко ро не,

три пу та по 30.000 ди на ра

ме сеч но, укуп но 90.000 

на њи хо ве те ку ће ра чу не, 

с тим што је све ис пла ће но

од јед ном.

– Ми смо у име Син ди ка -

та упу ти ли зах тев Ми ни стар -

ству фи нан си ја да одо бри

до дат на сред ства и за са мо -

стал не рад ни ке у обла сти

кул ту ре, за му зи ча ре и пе ва -

че ко ји ни су у ста ту су са мо -

стал ног умет ни ка, ко ји жи ве

ис кљу чи во од свог по сла и

по том осно ву су при ја вље ни

код пен зи о ног фон да и пла -

ћа ју са ми се би до при но се.

На да мо се да ће и то одо бри -

ти – на вео је Го лу бо вић.

ПРИ ЈА ВИ ТЕ СЕ ЗА УПЛА ТУ ДО ПРИ НО СА

Гра до на чел ник Пан че ва ра -

спи сао је јав ни по зив за

наше су гра ђа не са ста ту сом

ли ца ко ја са мо стал но оба -

вља ју умет нич ку или дру гу

де лат ност у обла сти кул ту ре

да се при ја ве ра ди оства ри -

ва ња пра ва на упла ту до -

при но са за пен зиј ско,

ин ва лид ско и здрав стве но

оси гу ра ње за 2021. го ди ну.

Усло ве ко је мо ра те да

испу ња ва те да би сте сте кли

пра во на упла ту до при но са

и спи сак до ку мен та ци је ко ју

је нео п ход но пре да ти за јед -

но с при ја вом мо же те по гле -

да ти на сај ту Гра да

www.pancevo.rs.

При ја ве се до ста вља ју

Град ском услу жном цен тру,

за кључ но с 31. де цем бром.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се

до би ти на те ле фон 013/308-

906 или пу тем имеј ла neven-

ka.kljajic@pancevo.rs. Д. К.

Ро та ри-клуб „Ниш – Ме ди ја -
на” рас пи сао је кон курс за крат -
ку при чу на сло бод ну те му „За -
вр ти то чак 4”.

На кон курс се мо гу по сла ти
нео бја вље не при че ду жи не од
три до пет А4 стра ни ца на срп -
ском је зи ку. Текст у елек трон -
ској фор ми (фонт Arial, ве ли -
чи на сло ва 12) с на сло вом
приче, име ном и пре зи ме ном

ау то ра, крат ком би о гра фи јом
и кон такт-по да ци ма тре ба по -
сла ти на имејл адре су: zavrti-
tocak4@gmail.com. Ау тор мо -
же по сла ти са мо јед ну при чу,
а нај бо ље при че би ће об ја вље -
не у збир ци под на зи вом
„Заврти то чак 4”. Ау то ри об -
ја вље них ра до ва до би ће по је -
дан при ме рак на ве де не књи -
ге. Ре зул та ти ће би ти об ја вље -
ни на сај ту Ро та ри-клу ба „Ниш
– Ме ди ја на” 1. мар та 2021.
годи не.

Крај њи рок за сла ње ра до ва
је 20. ја ну ар.

На све ча но сти по во дом обе -
ле жа ва ња Да на би бли о те ка ра
Ср би је, 14. де цем бра, Би бли -
о те кар ско дру штво Ср би је до -
де ли ло је углед ну на гра ду „Сто -
јан Но ва ко вић” др Жар ку Вој -
но ви ћу за књи гу „Срп ске ма -
на стир ске би бли о те ке до кра -
ја XVIII ве ка”, у из да њу Град -
ске би бли о те ке Пан че во 2019.
го ди не.

На гра да се до де љу је за об ја -
вље но ори ги нал но ау тор ско де -
ло на срп ском је зи ку из обла -
сти би бли о теч ко-ин фор ма ци -
о не де лат но сти и ово је тре ћи
пут да је на гра ђен ау тор чи ју
књи гу је об ја ви ла пан че вач ка
би бли о те ка.

Др Жар ко Вој но вић је на -
чел ник Оде ље ња за би бли о -
гра фи ју На род не би бли о те ке
Ср би је, а од 2000. до 2011.
био је за по слен у Град ској
библи о те ци Пан че во као

руково ди лац По зајм ног оде -
ље ња за од ра сле и За ви чај ног
оде ље ња. Но си лац је на гра де
„Нај бо љи би бли о те кар у јав -
ним би бли о те ка ма Ср би је”
(2009), као и Пла ке те „Чи та -
ли шта”, ча со пи са ГБП (2019)
за ори ги нал но де ло на срп -
ском је зи ку ко је пред ста вља
из у зе тан до при нос про у ча ва -
њу исто ри је би бли о те кар ства.
Био је члан ре дак ци је „Пан -
че вач ког чи тали шта” при ли -
ком ње го вог осни ва ња 2002.
го ди не и до да нас је остао ак -
тив ни са радник ча со пи са и је -
дан од рецензе на та.

Пан че вач ка би бли о те ка је,
пре ове, об ја ви ла још две ње го -
ве књи ге: „Ра ђа ње сло ве сног
гра да: ка та лог ста рих књи га
Град ске би бли о те ке Пан че во”
(2009) и „Из Спар те све тлост
то јест Жи вот и под ви зи Камен -
ка и Па вла бра ће Јо ва но ви ћа;

ујед но и би бли о гра фи ја из да -
ња” (2010).

На гра ђе ној сту ди ји, на ста лој
на осно ву ње го ве док тор ске ди -
сер та ци је, прет хо ди ла је књи -
га „Ку ћа на ка ме ну: Вој ло ви ца
и ње не књи ге” (2015) по свећена

ма на сти ру Вој ло ви ца и ње го -
вој би бли о те ци.

Мо но гра фи ја „Срп ске ма на -
стир ске би бли о те ке до кра ја
XVIII ве ка” Жар ка Вој но ви ћа
пред ста вља пр ву до ма ћу књи гу
у це ли ни по све ће ну ма на стир -
ским би бли о те ка ма, као и пр ву
до ма ћу књи гу ко ја тој те ми при -
сту па из угла исто ри је би бли о -
те ка и те о ри је би бли о те кар ства.
Вој но вић је за не ко ли ко де це -
ни ја уна пред по ме рио гра ни це
на шег до са да шњег раз у ме ва ња
осно ва на ко ји ма по чи ва мо -
дер но срп ско би бли о те кар ство.
Осим то га, ова мо но гра фи ја је
ко нач но „на сло ни ла” срп ске би -
бли о те ке на њи хо ве ма на стир -
ске ко ре не, што су мно го ра ни -
је од Ср ба ура ди ли Ру си, Ен -
гле зи, Нем ци и Фран цу зи –
исти чу ћи на ци о нал ну са мо свој -
ност и ви ше ве ков ну би бли о те -
кар ску тра ди ци ју.

НА ГРА ДА „СТО ЈАН НО ВА КО ВИЋ”

За ори ги нал но ау тор ско де ло
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ПАН ЧЕВ ЦИ ПРО ГРА МЕ РИ И ВЕБ-ДИ ЗАЈ НЕ РИ

ДИ ГИ ТАЛ НИ ЧА РОБ ЊА ЦИ
Иза оно га што ми да нас за вр ша ва мо
у два-три кли ка сто је са ти не чи јег ра -
да… Че сто и не раз ми шља мо пре ви -
ше о то ме, али ако са мо за ста не те и
по ми сли те: oво је не ком са свим обич -
ном чо ве ку па ло на па мет, он да вам
се от ме: „Вау!”

На вр ху све та

Лен ка Жив ко вић (23) за вр ша ва веб-
-про гра ми ра ње на Ви со кој ICT шко -
ли у Бе о гра ду. По че ла је да про гра -
ми ра са се дам на ест го ди на.

– Тех но ло ги ја на пре ду је сва ког да -
на, ни ка да не мо же те да на у чи те баш
све о јед ном про грам ском је зи ку или
фрејм вор ку на при мер. Увек по сто ји
мо гућ ност за на пре до ва ње и на до гра -
ђи ва ње зна ња – при ча Лен ка.

Ба ви се из ра дом сај то ва, као и
апли ка ци ја за мо бил не те ле фо не и
ра чу на ре.

– Као и све, ово за ни ма ње има своје
ма не. Уме да бу де на пор но и обесхра -
бру ју ће, али ка да про на ђе те нов, бо -
љи на чин да не што ура ди те и про ши -
ри те зна ње, осе ћа те се као да сте на
вр ху све та – об ја шња ва.

С об зи ром на то да до ста вре ме на
про во ди за ра чу на ром, Лен ка се тру -
ди да у днев ну ру ти ну уба ци и фи зич -
ке актвно сти.

– У овом по слу се нај ви ше учи на
гре шка ма и, што ви ше ра ди те, то ће те
све бр же и бо ље од ра ди ти сле де ћи про -
је кат. Раз вој игри ца је не што што ме
ја ко ин те ре су је, већ имам пар на пра -
вље них игри ца, ко је сам ра ди ла као
сво је спо ред не про јек те. Во ле ла бих
да про ши рим то зна ње – за кљу чу је.

Упор ност у ра ду

Сте фан Ђор ђе вић (22) сту ди ра фи -
зич ку елек тро ни ку, би о ме ди цин ски и
еко ло шки ин же ње ринг на Елек тро -
тех нич ком фа кул те ту. Ра ди као
aндроид и бе кенд про гра мер у ком -
па ни ји „Tedy Loyalty”.

– Као и ве ћи на мо јих дру га ра, од -
ма ле на сам во лео да играм ви део-
-игри це и же лео да их и сам пра вим,
али је то би ла чи сто деч ја ма шта ри ја,
док ми про фе сор ка из ОШ „Све ти Са -
ва” Ми ле на Ми ха и ло вић ни је предло -
жи ла да по ха ђам до дат не ча со ве из
про гра ми ра ња – при ча Сте фан.

Од осмог раз ре да је по чео да слу -
ша про гра ми ра ње у Цен тру за та лен -
те „Ми хај ло Пу пин”, где је на чи нио
пр ве ко ра ке ка пра вље њу ви део-игри -
ца и апли ка ци ја, ба за по да та ка…

– Про гра ми ра ње пред ста вља про -
ду же ну ру ку ма те ма ти ке и фи зи ке.

Без ове две на у ке су штин ски не по -
сто ји, с њи ма се од лич но на до пу њу је
– об ја шња ва.

Он тре нут но ра ди си му ла ци је изра -
де ра ди о граф ске сли ке X-зра ци ма,
припремa ди плом ски рад и одр жа ва
је дан сер вер за две ан дро ид апли ка -
ци је ко је из ра ђу је у окви ру јед ног
стар тап про јек та.

– У про гра ми ра њу ми се сви ђа то
што ни је по треб но зна ти све, увек,
стал но, већ је до вољ но др жа ти основ -
на зна ња у гла ви, а јед ном кад про -
ђеш кроз не ки иза зов увек га мо жеш
ка сни је по гле да ти и бр зо се пре сли -
ша ти. Већ имам до вољ но ис ку ства да
знам да му ке и стрес ко је до жи вља -
вам у од ре ђе ном тре нут ку за пра во
зна че ис ку ство и до бит у зна њу и ве -

шти на ма ко је ћу ис ко ри сти ти
ка сни је – за кљу чу је Сте фан.

Те мељ но пла ни ра ње

Ми лан Ја рић (42) про гра мер је
са ско ро два де сет го ди на ис ку -
ства. Још као осно вац до био је
свој пр ви ком пју тер, на ком је у
по чет ку играо игри це. Ка да је
био у сед мом раз ре ду, у го сте
му је до шао ро ђак ко ји је спре -
мао се ми нар ски рад из про гра -
ми ра ња. Са со бом је до нео књи -
гу „Осно ве про гра ми ра ња у ’Тур -
бо Па ска лу’”, ко ју му је ка сни је
оста вио. Тог тре нут ка се ро ди -
ла љу бав пре ма про гра ми ра њу.

– Пр во сам на у чио „Тур бо
Па скал”. У по чет ку је то био са -
мо хо би на ко ји сам тро шио до -
ста вре ме на. Та да ни је би ло ин -
тер не та, па су је ди ни из вор ин -
фор ма ци ја би ли књи га и
упут ство на ен гле ском ко -
је је до ла зи ло уз ин ста ла -
ци ју про грам ског је зи ка.

Из ми шљао сам шта ћу да на -
пра вим – то су би ле апли ка ци је
као што су те ле фон ски име ник
и слич но, а он да и не ке про сте
ар кад не игри це. Пр ви хо но рар
сам за ра дио са два де се так го -
ди на, а та да сам већ сту ди рао
на Ви шој елек тро тех нич кој шко -
ли у Бе о гра ду. Из ра дио сам је -
дан умет нич ки веб-пор тал, а хо -
но рар је био сли ка ко ја кра си
мој зид у ку ћи – при ча Ми лан.

Да би сте успе шно на пра ви ли
не ку апли ка ци ју, по треб но је
пр во да се упо зна те с про бле -
мом ко ји апли ка ци ја тре ба да
ре ши, а по том и с про грам ским
је зи ком, уко ли ко га већ ни сте
упо зна ли. Та ко про гра ми ра ње
фи нан сиј ског софт ве ра из и ску -
је по зна ва ње ра чу но вод ства у
из ве сној ме ри. Про гра мер не
мо ра би ти екс перт, али мо ра
раз у ме ти про блем ко ји ре ша ва.

– Сход но трен до ви ма, и ја сам се
при ла го ђа вао и учио но ве про грам -
ске је зи ке ка ко бих мо гао да кон ку -
ри шем на ви ше огла са за по сао ка да
је то би ло по треб но – об ја шња ва.

Ка же да су те мељ но пла ни ра ње и
стрикт но рад но вре ме кључ ни за ба -
лан си ра ни жи вот. Ако па у шал но, од -
о ка, про це ни ко ли ко ће му вре ме на
би ти по треб но за не ки по сао, са мо
пар не де ља ка сни је про гра мер ће мо -
ра ти нон-стоп да се ди за ра чу на ром
ка ко би ис по што вао рок.

– Че сто се до ста вре ме на по тро ши
и на са стан ке на ко је ко ле ге до ла зе
не спрем не, по ја ве се тек да би би ло
еви ден ти ра но њи хо во уче шће. Та кви
раз го во ри су ба че но вре ме: ем ду го
тра ју, ем се не ура ди ни шта... За мисли -
те ко ли ко вре ме на тре ба по тро ши ти

да би се де сет не спрем них уче сни ка
до го во ри ло око за јед нич ког пла на ак -
тив но сти – об ја шња ва Ми лан, ко ји
тре нут но ра ди на  из ра ди плат фор ме
за упра вља ње груп ним тран сфе ри ма
пут ни ка.

Кон стант но уче ње

Ни ко ла Па влов (21) сту ди ра ин фор -
ма ци о не си сте ме на Ви со кој шко ли
елек тро тех ни ке и ра чу нар ства стру -
ков них сту ди ја Бе о град. Ра ди као
„JavaScript” про гра мер у ком па ни ји
„Hooloovoo”.

– Са ин тер не том сам се пр ви пут
су срео пре ко мо де ма и да јал-ап  ко -
нек ци је, ка да сам по чео да играм
игри це с ви ше уче сни ка. Већ та да
сам раз ми шљао о сво јим иде ја ма за
игри це, а ин тер нет ми је дао мо гућ -
но сти да ис тра жу јем све и сва шта. И
та ко сам јед ног да на на „Гу глу” једно -
став но уку цао „ка ко на пра ви ти
игри цу”. По ја ви ла ми се го ми -
ла ин фор ма ци ја, ко ја се углав -
ном сво ди ла на то да мо рам да
на у чим да про гра ми рам. Та да
сам уку цао „шта је то про гра -
ми ра ње” и по ја ви ли су ми се
сва ка кви про грам ски је зи ци и
пу но то га што ни сам раз у мео.
Иза брао сам је зик „C#” јер су
на ин тер не ту го во ри ли да је он
до бар за пра вље ње игри ца. Пр -
ви про грам ко ји сам ика да на -
пра вио ну дио је да ко ри сник
уне се сво је име, а про грам га је
ис пи си вао на екра ну… – при ча
Ни ко ла.

Ово за ни ма ње га је при ву кло
јер га је сма трао умет но шћу.
Би ло му је за ни мљи во то што
без ијед ног ди на ра ула га ња мо -
жеш да на пра виш цео је дан свет,
са мо ако имаш ра чу нар.

– Мо раш стал но да учиш због кон -
стант ног на пре до ва ња тех но ло ги ја,
али је це ла про гра мер ска за јед ни ца
ве о ма го сто при мљи ва – го то во све од
са др жа ја за уче ње про гра ми ра ња мо -
же се на ћи бес плат но и ве ћи на по -
зна тих про гра ме ра и мен то ра ће по -
мо ћи ако их пи та те. Та ко ђе је су пер
што вас за по сао не ве зу је ло ка ци ја,
јер ве ћи део по сла мо же да се од ра ди

од ку ће, и вре ме ра да је че сто
флек си бил но – ка же он.
Али не пре ста но се де ње ко је

из и ску је ово за ни ма ње мо же
на пра ви ти про блем.
– Од ма лих но гу сам се увек

ба вио спор том, па сам углав -
ном та ко ре ша вао про блем
се де ња, али не кад јед но став -
но не ма те вре ме на за дру ге
ак тив но сти. Са ве ту јем сви ма
ко ји то мо гу да од ре де се би
рад но вре ме и по сле то га уга -
се но ти фи ка ци је, не од го ва -
ра ју на меј ло ве и слич но, и
сво је сло бод но вре ме ис ко ри -
сте ис кљу чи во за се бе. То је
до бит на си ту а ци ја, јер ће сле -
де ћег да на на по слу би ти про -
дук тив ни ји – за кљу чу је он.

До бро раз ра ђен кон цепт

Да ни јел Га јан (42) сте као је
зва ње ин же ње ра на Фа кул те -
ту ор га ни за ци о них на у ка, а
веб-ди зај ном се про фе си о нал -
но ба ви већ две де це ни је. Су -

вла сник је ма ле фир ме ко ја из ра ђу је
ша бло не за ла ко кре и ра ње ин тер нет
сај то ва.

– Не се ћам се ка да је тач но ин тер -
нет сти гао у Пан че во, али од тре нут -
ка ка да сам се пр ви пут „за ка чио” за
мре жу, фа сци ни ра ла ме је чи ње ни ца
да мо жеш кре и ра ти не што и по ка за -
ти то це лом све ту. Ка сни је је веб-ди -
зајн по стао мо ја про фе си ја и део сва -
ко дне ви це, али су ми ве о ма дра ге
успо ме не на пр ве ко ра ке у ис тра жи -
ва њу пот пу но но ве тех но ло ги је – при -
ча Да ни јел.

Сма тра да се веб-ди зајн на ла зи на
рас кр сни ци тех но ло ги је и кре а тив ног
из ра за – и то је оно што га при вла чи
код овог за ни ма ња.

– Да не бу де за бу не, веб-ди зајн ни -
је умет ност, то је пре све га ве шти на
да се са др жај сај та при ка же на атрак -
ти ван на чин, али та ко да се по ру ка и
са др жај ја сно и не дво сми сле но пре -
не су по се ти о цу – ка же он.

При ча нам да је тр жи ште про гра -
ма за веб-ди зајн вр ло тур бу лент но и
да се че сто по ја вљу ју но ва ре ше ња
ко ја до но се но ве мо гућ но сти, али да
је дав но на у чио да основ ни алат пред -
ста вља ју олов ка и па пир. Тек ка да се
кон цепт до бро раз ра ди на па пи ру,
пре ла зи се на екран.

– За ду жен сам за ди зајн у фир ми
ко ја про из во ди ша бло не од но сно те -
ме за „WordPress”, јед ну од тре нут но
нај ја чих плат фор ми за кре и ра ње веб-
-сај то ва. По што кре и ра мо ре ше ња ко -
ја мо ра ју да за до во ље ко ри сни ке с
раз ли чи тим по тре ба ма, а не јед ног
крај њег ко ри сни ка, глав ни иза зов мог
по сла је из ра ди ти ди зајн ко ји ће „истр -
пе ти” све мо гу ће на чи не на ко је крај -
њи ко ри сник мо же да по де си свој 
веб-сајт – об ја шња ва.

Ду го трај но се де ње ис пред ра чу на -
ра има сво ју це ну, те да би до вео свој
ум и те ло у рав но те жу, сло бод но вре -
ме про во ди с по ро ди цом у при ро ди,
да ле ко од екра на.

– По но сан сам на све што смо мо је
ко ле ге и ја из гра ди ли у фир ми у ко -
јој сам су вла сник, јер смо ус пе ли да,
ра де ћи по сао ко ји во ли мо, обез бе ди -
мо до бру за ра ду за нас и на ше за по -
сле не, али, што је још ва жни је, да
оства ри мо до бру рав но те жу из ме ђу
по сла и при ват ног жи во та – за кључује
Да ни јел.

Мир ја на Ма рић

Ленка Живковић

Милан Јарић

Никола Павлов

Стефан Ђорђевић

Данијел Гајан

Три па ра. Древ на ми сте ри ја. Моћ
без вре ме не љу ба ви. На кон успе -
шне по тра ге за зве зда ма у Грч кој
ше стор ка ко ја је ује ди ни ла мо ћи
са да је у Ита ли ји. Док уло зи у опа -
сној игри по ста ју све ве ћи, пре ле -
па Ани ка и хра бри Со јер про на ћи
ће још не што.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко вас де ца слу ша ју. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Слу ша ју они, али чу ју са мо оно
што њи ма од го ва ра.” 062/1784...

„У на шој по ро ди ци углав ном ја
слу шам, а де ца ко ман ду ју. И не
са мо де ца не го и же на и та шта и
таст. Али мо ја је увек по след ња!
Кад за гр мим: ’Раз у мем и ни је ми
те шко’, и ком ши је чу ју!” 060/0298...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта за вас пред -
ста вља ју мо сто ви:

„Не пи тај те ме ни шта. Зна те ли
ви ко ли ко ко шта уград ња зуб ног мо -
ста?! Е, ја од не дав но знам и за то
бо ље да про ме ни мо те му.” 064/6141...

„Мо сто ви су оно што нам тре ба
сва ки пут кад из ме ђу нас и оних
ко је во ли мо по те че ре ка не спо ра -
зу ма, љут ње или не ра зу ме ва ња.”
064/7066... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 30. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ли ко стра на има ва ше
ср це?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

Те шка са о бра ћај на не сре ћа ума ло
је ко шта ла жи во та Лу до ви ка Кре -
со на. Али је пре жи вео, и не са мо
то: на кон не ког вре ме на пот пу но
се опо ра вио. На ве ли ку жа лост ње -
го ве мла де су пру ге Ма ри-Ло р, ко -
јој се до па ла уло га бо га те удо ви це.

„Че ти ри 
стра не ср ца” 

Фран со аз Са ган

„Ани ка” Но ре
Ро бертс

Два чи та о ца ко ји до 30. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Да ли по сто ји без вре ме -
на љу бав?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 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
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Мир ја на Узе лац (58) по за ни -
ма њу је ди пло ми ра на прав ни -
ца. Пр ви ро ман „Ко су ти На -
др љан ски?”, у окви ру Из да вач -
ке ку ће „Ар те” из Бе о гра да, об -
ја ви ла је 2012. го ди не и он је
био про гла шен за нај бо љи де -
би тант ски ро ман. Дру ги ро ман
„Жи жи” из да ла је ку ћа „Пор -
та ли брис” 2017. и био је нај бо -
љи ро ман на кон кур су „Вра та
књи ге”. Об ја вље не су јој крат -
ке при че „При че о шљи ви” (Дом
кул ту ре Пи рот, 2014) и „Сто ја -
не, пу сти во ду” у збир ци при ча
о Зви жду и Хо мо љу 2018.
годинe под на зи вом „Чу ва ри
злат ног ру на II”. Не дав но је об -
ја ви ла књи гу „Џо ке ров усуд”,
ко ја је про мо ви са на по чет ком
но вем бра у Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За вр ши ли сте пра -
во и ти ме се ба ви те чи та вог
жи во та. Ка ко је те као ваш про -
фе си о нал ни пут?

МИР ЈА НА УЗЕ ЛАЦ: На кон
Гим на зи је пра во ни је би ло мој
пр ви из бор. Мо ја нај бо ља при -
ја те љи ца Ра да Ђур ков Ко цо ље -
вац, с ко јом сам по че ла да се
„дру жим” у по ро ди ли шту дав -
не 1962. го ди не (ја сам ро ђе на
26, а Ра ца 28. ју на), и ја, же ле -
ле смо да упи ше мо кли нич ку
пси хо ло ги ју, али по што ни смо
ус пе ле, оти шле смо за јед но на
пра ва. И то нам је ка сни је обе -
ле жи ло чи тав жи вот, при ват но
и про фе си о нал но. Уда ле смо се
за ко ле ге, мом ке из Мо ши не
ули це 1-а и 1-б. Да нас ми мно -
го не до ста ју и она и Бо ба. Ка да
оду дра ги љу ди, оста ве део се -
бе у ва ма, али до бар део вас
по не су са со бом. Као прав ник
сам по при лич но то га про шла.
Нај пре при прав ни штво у Оп -
штин ском су ду у Пан че ву, а он -
да ма ло про све та, па при вре да,
упра ва и по след њих осам на ест
го ди на сам струч ни са рад ник
за рад не од но се у Са ве зу са мо -
стал них син ди ка ту гра да Пан -
че ва. На дам се да ми је ово по -
след ња ста ни ца пре пен зи је.

l По че ли сте да пи ше те тек
пре де се так го ди на, али сте то -
ком тог „крат ког” пе ри о да на -
пи са ли већ три ро ма на. Ка да
сте уоп ште спо зна ли да има те
та ле нат за пи са ње и да ли вас
је не ко по себ но охра брио да
поч не те да об ја вљу је те свој рад?

– У сва ком од нас по сто је
сло је ви ко јих мо жда ни смо све -
сни, ко ји стр пљи во че ка ју да се
ства ри раш чи сте и да они до ђу
на ред, или их пак све сно гу -
ши мо јер не ма мо до вољ но сме -
ло сти да их тек та ко из ву че мо
на по вр ши ну. Док пи ше те, то
је са мо ва ше, а ка да се отво ри -
те, ка да се књи га об ја ви, он да

сте као на ве тро ме тини. Ви сте
не чи ја мај ка, су пру га, кћи, дру -
га ри ца, ре као би мој друг Да -
ка, и он да по ми сли те: шта сад?
Пе де сет го ди на и сад ти је ду -
нуо не ки ве тар с ба нат ске стра -
не и раш чи стио ти ви ди ке. Бор -
хес има јед ну див ну ре че ни цу:
„Го спо де, не ка на кра ју свог
жи во та не осра мо тим свог ан -
ђе ла”. На дам се да ја свог не -
ћу. А глав ни „кри вац” за мо је
ис тр ча ва ње на те рен пи са ња је
мо ја ћер ка Ма ри на Узе лац, ко -
ја је у вре ме док је сту ди ра ла
филм ску ре жи ју би ла оно... шта
ми слиш ка ко ти ово из гле да…
зву чи... про чи тај... до дај... и та -
ко ја сед нем и кре нем... и стиг -
нем уз вра то лом не кри сти ја -
ни је… дов де. На чи та о ци ма је
да про су де до кле. Али ни је ми
жао што сам се упу сти ла у овај
спуст. Па до ви за бо ле, али те и
на те ра ју да на ста виш ка ци љу.
Ма кар био и по след њи, ни си
од у стао. Тај осе ћај вам ни ко не
мо же од у зе ти. Див на Ма ри ја
До стић ми је на про мо ци ји „Џо -
ке ро вог усу да” ре кла нај леп шу
ствар: „Мир ја на Узе лац као осо -
ба скло на свим стра хо ви ма и
бри га ма и Мир ја на Узе лац као
пи сац су две раз ли чи те осо бе.
Ова ко ја пи ше је као да сте је
из ву кли и из вр ну ли на о пач ке”.
И то је сте су шти на. Кроз пи са -
ње се осло ба ђа не ви ђе на енер -
ги ја ко ја вас на не ки на чин,
ма кар и кроз илу зи је, спа са ва
свег зла и лу ди ла око вас. Оно
је ва ше уто чи ште.

l Не дав но сте об ја ви ли књи -
гу „Џо ке ров усуд”, ко ја је про -
мо ви са на по чет ком но вем бра.
О че му се ра ди у овом ро ма ну
и шта вас је ин спи ри са ло да га
на пи ше те?

– Би ла сам на про сто згро же -
на и пре стра вље на ин фор ма ци -
ја ма о не ста лим бе ба ма. Та по -
ми сао да се не ко мо же усу ди ти
да за рад нов ца уђе у тај ла нац
зла би ла је не појм љи ва. Ка кав
је то свет у ко ме људ ски жи вот,
људ ско те ло, де ца по ста ју дра -
го це на ро ба? Ку да ми то ср ља -
мо? Гра ни цу  из ме ђу до бра и
зла смо то ли ко ис та њи ли, зло -
у по тре би ли, да је го то во ми -
нор на. И он да сам на про сто же -
ле ла да чи та о це ста вим у по зи -
ци ју по ро те. Чи тај те, ва гај те,
пре су ди те. И по ред те шке те -
ме, по ку ша ла сам да ро ман
опле ме ним до брим љу ди ма, ли -
ко ви ма ко ји ма је ста ло до дру -
гих, де ло ви ма у ко ји ма се про -
жи ма ху мор, јер ни је нам са мо
љу бав по треб на. По тре бан нам
је смех да бу де мо срећ ни. Не -
ма ни чег леп шег од чо ве ка ко -
ји вам при ла зи са осме хом на
ли цу. Да нас, у до ба ко ро не, у

све ту ко ји нас окру жу је то је
фа та мор га на, или што би Ба -
ла ше вић ре као: до гађај.

l Пре овог ро ма на из да ли
сте две књи ге: „Ко су ти На др -
љан ски?” (2012) и „Жи жи”
(2017). Ре ци те нам не што о
овим ро ма ни ма.

– „Ко су ти На др љан ски?”
на зва ла сам, у свом пре во ду,
ро ман у по ку ша ју. То је са ти -
рич ни ро ман о стра да њу ма лог
чо ве ка, ка ко то да нас на зи ва -
мо. О лу зе ру. Не што по пут
„Мућ ки”. Оно ка да се сме јеш
са мом се би на здрав на чин да
би сва рио и пре жи вео да на -
шњи цу. Би ла сам нај о пу ште -
ни ја и не ка ко нај срећ ни ја док
сам пи са ла тај ро ман, јер сам
се сме ја ла и пла ка ла, баш као
мно ги ко ји су га чи та ли, и то је
нај леп ши сми сао све га. Ка да
дру ги љу ди, ва ма по зна ти и не -
по зна ти, на исти на чин про жи -
ве, док чи та ју, оно што је у ва -
ма. И из ву ку оно нај бо ље. Срж.
Су шти ну. И ухва те се за то као
за си дро. Пи са ње је за то ле по.
Ка да кре неш, не знаш где ћеш
за вр ши ти. Ку да ће те по не ти
је дра. Али на даш се да ћеш се
на кра ју ипак уси дри ти. „Жи -
жи” је ро ман у ко ме је глав ни
лик де вој чи ца ко ја са сво јим
при ја те љи ма и меч ком Ка сан -
дром кре ће да про на ђе на ду ко -
ја је по бе гла из Пан до ри не ку -
ти је. Де ца су та нај чи сти ја че -
сти ца уни вер зу ма и нај чи сти ји
део нас. Што га ду же за др жи те
у се би, то сте без бед ни ји. Пи -
са ти за де цу је нај ве ћи иза зов.
Ту сте на нај кли за ви јем те ре -
ну. Де цу, као ни оно де те у ва -
ма, не мо же те пре ва ри ти.

l Об ја вљи ва ли сте и крат ке
при че. Од ка да њих пи ше те?

– И оне су на ста ле у мо јим
жи вот ним „про ду же ци ма”, по -
сле пе де се те. Крат ке при че су,
бар ме ни, нај те жа фор ма. Те -
шко ми је да се укло пим у за да -
ту те му са огра ни че њи ма. Ја
сам не ка ко тр кач на ду ге ста зе,
иа ко се тру дим да ми сва ко по -
гла вље ро ма на има те жи ну крат -
ке при че. Тре ба има ти ужа сно
ја ке те ме ље за пи са ње крат ких
при ча. Оне не тр пе по вр шност.

l Ко ли ко вре ме на из и ску је
пи са ње ро ма на и ка ко се то по -
сти же уз сва ко днев ни по сао?

– Ка да има те ин спи ра ци ју и
ка да вам „иде”, он да вас све
те ра да се у то уне се те. Али на -
рав но до ђу пе ри о ди ка да се „за -
ку ца те”. Има те тон, али не и
сли ку. И обр ну то. „На др љан -
ске” сам пи са ла око шест ме -
се ци, и „Жи жи”, али „Џо ке ров
усуд” не ко ли ко го ди на ако се
узме у об зир да сам га уз су ге -
сти је уред ни ка „Фрак ту ре”

Рома на Си ми ћа и уред ни це
„Пор та ли бри са” Јо ва не Ри стић,
у чи јем из да њу је ро ман ко -
нач но угле дао све тлост да на,
баш бру си ла. Пра ва је сре ћа
ка да има те љу де ко ји се на тај
на чин по све те ва шем ру ко пи -
су. Ка ко пи шем уз сва ко днев -
ни по сао? Ухва ти се вре ме и
пи са ње вас ин фи ци ра. Ле по је
ако у ње му на ђе те сми сао. Нај -
ва жни је је да тај жи жак одр -
жа ва те упа ље ним. Не да те жи -
те бук ти ња ма, ва тро ме ту, јер
ла ко се мо же те опе ћи. За то ја
во лим свој ми кро свет. И ако
се он до пад не не ком ко је по -
де шен на исте фре квен ци је као
ја, то је су пер.

l У ком де лу про це са пи са -
ња нај ви ше ужи ва те и за што?

– Нај ви ше у де ло ви ма ко ји
су „сме шни”. То ми је ужа сно
по треб но. Ло ше ли ко ве те шко
„ва рим”. Рвем се с њи ма. Они
тра гич ни ме раз би ју, док до -
бри... они су ми на су шно по -
треб ни. За то у сва ком ро ма ну,
без об зи ра на жа нр, а ја сам по
том пи та њу вр ло про бле ма тич -
на, јер ми се у сва ком ро ма ну
пре пли ћу, имам ту по тре бу за
ху мо ром. И за то во лим љу де
са сми слом за ху мор.

l Ко ја те ма ти ка вас нај ви ше
за ни ма и ко ли ко има ре ал них
еле ме на та, а ко ли ко је фикција?

– Шта је ре ал ност, а шта фик -
ци ја, да нас је, на жа лост, ствар
ха мле тов ског пи та ња би ти или
не би ти. То ли ко то га мо же би -
ти по кре тач, оки дач ин спи ра -
ци је за ро ман. Све се мо же све -
сти на ре ал ност, али исто та ко
се мо же по бе ћи на не ко дру го
ме сто. Ва ља на пра ви ти ба ланс.
Да не пре тег не ни јед на стра -
на. У пи са њу ви др жи те мо жда
во лан, али во жњу вам на ме ћу
пу те ви ко ји ма во зи те.

l Да ли сте по че ли већ не -
што но во да пи ше те?

– Ни ка ко да се мак нем од
тог но вог по чет ка. По ку ша вам
да на пи шем ро ман чи ја се рад -
ња де ша ва у Бо ко ко тор ском за -
ли ву. Леп ко мад свог жи во та,
сво јих ле та, про ве ла сам у Пр -
ча њу, ма лом ме сту на до мак Ко -
то ра. Имам осе ћај да сам му
бар у пи са њу оста ла ду жна.

l Ка кви су вам пла но ви у
спи са тељ ској ка ри је ри?

– Те шко се бе до жи вља вам као
спи са те љи цу. На ро чи то за то што
је да нас то не ка ко пре ко мот но.
Сва шта се да угла ви ти, под ве -
сти под по јам спи са те љи ца, књи -
жев ни ца, пи сац... И за то је мој
от клон при ли чан. Не из су је те,
не го из ре спек та пре ма оним
ве ли ким. Шта да ље? Не што ће,
на дам се, бле сну ти.

Мир ја на Ма рић

Ну ши ће ва ули ца се про сти -
ре од Жар ка Зре ња ни на до
Мак си ма Гор ког и при па да
те ри то ри ји Ме сне за јед ни це
Цен тар. Пр ви пут се спо ми -
ње 1855. го ди не под на зи -
вом Ули ца ла бу до ва, да би
ка сни је до би ла ма ње по ет -
ски на зив – Ко ба си чар ска.
Од 1891. но си име по Еме -
ри ку, кра љу Угар ске и Хр -
ват ске из ме ђу 1196. и 1204.
Од 1921. до 1946. би ла је Не -
мач ка, а по сле то га до да на -
шњих да на но си са да шње
име.

Ко ме ди о граф, при по ве дач,
ро ма но пи сац, но ви нар и ди -
пло ма та Бра ни слав Ну шић
ро ђен је у Бе о гра ду 20. ок то -
бра 1864. го ди не у цин цар -
ској по ро ди ци као Ал ки би јад
Ну ша. Де тињ ство је про вео у
Сме де ре ву, где је за вр шио
основ ну шко лу и пр ве две го -
ди не гим на зи је. Ма ту ри рао је
у Бе о гра ду, за по чео сту ди је
пра ва у Гра цу и ди пло ми рао
на бе о град ској Ве ли кој шко -
ли. По став ши пу но ле тан, зва -
нич но је про ме нио име у Бра -
ни слав Ну шић.

У де вет на е стој го ди ни на -
пи сао је сво ју пр ву ко ме ди ју
„На род ни по сла ник”, ко ја ће
због по ли тич ке не по доб но -
сти би ти по ста вље на на сце -
ну три на ест го ди на ка сни је.
Слич ну суд би ну је има ла и
ње го ва дру га ко ме ди ја „Сум -
њи во ли це”, ко ја ће на из во -
ђе ње че ка ти ви ше од три де -
це ни је. Као до бро во љац, уче -
ство вао је у срп ско-бу гар -
ском ра ту 1885, што је опи -
сао у збир ци „При по вет ке
јед ног ка пла ра”.

Због са ти рич не пе сме „Два
ра ба”, у ко јој је увре дио кра -
ља Ми ла на, осу ђен је 1888.
на две го ди не за тво ра у По -
жа рев цу, али је по сле го ди ну
да на по ми ло ван. На ро би ји је
пи сао при че ка сни је оку пље -
не у књи гу „Ли сти ћи” и ко -
ме ди ју „Про тек ци ја”.

Сле де ћих де сет го ди на
про во ди у ди пло мат ској слу -
жби у кон зу ла ти ма у Осман -
ском цар ству, у Би то љу, Ско -
пљу, Со лу ну, Се ре зу и При -
шти ни. То ком слу жбо ва ња у
кон зу ла ту у При шти ни био
је све док стра да ња срп ског
ста нов ни штва на Ко со ву и
Ме то хи ји, што је опи сао у
сво јим кон зул ским пи сми -
ма. Го ди не 1900. по ста вљен
је за се кре та ра Ми ни стар -
ства про све те. Убр зо на кон
то га по стао је дра ма тург На -
род ног по зо ри шта у Бе о гра -
ду, а 1904. го ди не име но ван
је за управ ни ка Срп ског на -

род ног по зо ри шта у Но вом
Са ду. На кон го ди ну да на пре -
се лио се у Бе о град, где се ба -
вио но ви нар ством. Пи сао је
и ша љи ве фељ то не у „По ли -
ти ци” под сво јим име ном,
али и под псе у до ни мом Бен
Аки ба. Од 1912. бо ра вио је у
Би то љу као др жав ни слу жбе -
ник, а 1913. го ди не осно вао
је по зо ри ште у Ско пљу.
Повла чи се с вој ском кроз
Ал ба ни ју то ком Пр вог свет -
ског ра та и по том бо ра ви у
Ита ли ји, Швај цар ској и
Фран цу ској.

На кон ра та Ну шић је по -
ста вљен за пр вог управ ни ка
Умет нич ког од се ка Ми ни -
стар ства про све те. На тој по -
зи ци ји је остао до 1923. го -
ди не, ка да је по стао управ -
ник На род ног по зо ри шта у
Са ра је ву, да би се 1927. го -
ди не вра тио у Бе о град. За
ре дов ног чла на Срп ске кра -
љев ске ака де ми је иза бран је
1933. Ау тор је пр вог уџ бе -
ни ка ре то ри ке код нас (1934),
а дао је и ва жан до при нос
раз во ју срп ске фо то гра фи је.
Пре ми нуо је 19. ја ну а ра 1938.
Тог да на фа са да згра де бе о -
град ског На род ног по зо ри -
шта би ла је уви је на у цр но
плат но...

Пе тог ок то бра 1908. го ди -
не у 11 са ти цар Фра њо Јо -
сиф из дао је про глас о при -
са је ди ње њу Бо сне и Хер це -
го ви не Ау стро у гар ској, а већ
у по ла пет по под не „По ли -
ти ка” је штам па ла ван ред но
из да ње с тек стом Јо ва на Ду -
чи ћа на на слов ној стра ни:
„Бе о гра ђа ни, Отаџ би на је у
опа сно сти!”

У шест се Бра ни слав Ну -
шић, пра ћен бар јак та ром и
зло слут ним буб ња њем до бо -
ша ра, упу тио пре ма Кне же -
вом спо ме ни ку. Ус пут им се
при дру жи ло на сто ти не гра -
ђа на. Кад су сти гли, По зо ри -
шни трг већ је био пун. Пи -
сац се по пео на по сто ље спо -
ме ни ка кне зу Ми ха и лу и од -
о зго, ис под раз ви је не за ста -
ве, за гр мео:

„Бра ћо, не при ја тељ је пред
вра ти ма! Над на шим гла ва -
ма ви си раз бој нич ки мач! Ау -
стри ја се спре ма да от ме Бо -
сну и Хер це го ви ну, а ми, Ср -
би, не ће мо, не мо же мо то да
до пу сти мо!”

За су тра за ка зу је но ви збор
и та кав скуп као што је био
ми тинг 6. ок то бра Бе о град у
сво јој исто ри ји све до 27.
мар та 1941. не ће ви де ти.
Овог пу та Ну шић ни је је -
дини го вор ник. При дру жу ју
му се на род ни по сла ни ци,
про фе со ри, сту ден ти... а на -
род скан ди ра: „У бој! На
Дрину! Рат Ау стри ји! Смрт
оти ма чи ма!”

По ред спо ме ни ка кне зу
Ми ха и лу од мах је ра за пет
ша тор где су се упи си ва ли
до бро вољ ци. Пр ви су се упи -
са ли Ду чић, осни вач „По ли -
ти ке” Вла ди слав Риб ни кар и
Ну шић. До за ла ска сун ца
при ја ви ло се ви ше од две хи -
ља де до бро во ља ца за рат.

Краљ Пе тар та да је по слао
у Пе тро град пре сто ло на след -
ни ка Ђор ђа и Ни ко лу Па ши -
ћа да мо ле ру ског ца ра за
по моћ. Цар их је при мио чим
су сти гли. Ре као им је ка ко
му ср це кр ва ри због срп ске
не сре ће, али да „мо ра та ко
би ти са Бо сном”... Р. П.

Нушићева

НАШ ГОСТ: МИР ЈА НА УЗЕ ЛАЦ, ДИ ПЛО МИ РА НА ПРАВ НИ ЦА И СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

У ИШ ЧЕ КИ ВА ЊУ БЛЕ СКА
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: НУ ШИ ЋЕ ВА

Ва тре ни ро до љуб

Мирјана Узелац

Бранислав Нушић
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Пре не го што за ку ца но ва го -
ди на у пан че вач ким на се ље -
ним ме сти ма већ го ди на ма је
прак са да Де да Мраз да ру је
ма ли ша не.

Иза тог до га ђа ја су ста ја ле
ме сне за јед ни це, ко је су, нај -
че шће уз по моћ ло кал них пред -
у зет ни ка, обез бе ђи ва ле па ке -
ти ће де ци и де ли ле им уз при -
год не про гра ме.

Овог пу та, из по зна тих
разло га, из о ста ло је ве се ло
дру же ње на тр го ви ма, али Де -
да Мраз је, уз не из бе жно по -
штова ње ме ра, ипак сти гао до
оних нај мла ђих. На њи хо во
одушевље ње...

Ни пан де ми ја ко ро на ви ру са,
ко ја тре се це лу пла не ту, ни је
оме ла не у стра ши вог бе ло бра -
дог ју на ка из нај леп ших деч -
јих ма шта ри ја да упрег не сво -
је ви хор не ир ва се и ди рект но
из да ле ке, сне жне и ле де не
Ла по ни је до је зди до сво јих
миље ни ка.

Упр кос це лој гун гу ли у ве зи
са епи де ми о ло шком си ту а ци -
јом Де да Мраз је ус пео да одр -
жи тра ди ци ју и да, на ра дост
ма ли ша на, по но во на пра ви тур -
не ју по пан че вач ким на се ље -
ним ме сти ма и об ра ду је их па -
ке ти ћи ма. На рав но, уз по што -
ва ње свих про пи са них ме ра...

До ла зио и у ку ће...

Као и мно го го ди на уна зад, јед -
но од пр вих ме ста у ко ја је Де -
да Мраз до је здио би ло је Стар -
че во. Иа ко је, због све га на ве -
де ног, из о стао но во го ди шњи
ба зар на та мо шњем Тр гу нео -
ли та, ко ји је око Све тог Ни ко -
ле одр жа ван за јед но с тра ди -
ци о нал ном по де лом па ке ти ћа
де ци, ор га ни за то ри по ме ну те

ма ни фе ста ци је, Ме сна за јед -
ни ца и Дом кул ту ре, ни су
желели да ма ли ша ни бу ду

ускра ће ни за ту ра дост, па су
од лу чи ли да им оми ље ни лик
у цр ве ном пла шту до ђе ди рект -
но на кућ не адре се.

Љу ди из Ме сне за јед ни це су
све ор га ни зо ва ли; на бав ку

паке ти ћа до ни ра ли су ло кал -
ни да ро дав ци, а број ни во лон -
те ри су по ма га ли да све то и у
скла ду с про пи са ним епи де -
ми о ло шким ме ра ма лак ше
стиг не до ку ћа де це од три до
шест го ди на. Цео по сао оба -
вљен је у три да на, ка да се
Деда Мраз „уо смо стру чио” и

по де лио три ста па ке та. По ма -
га ла му је и Ба ба Мра зи ца, а
ма ли ша ни су има ли при ли ку

и да се фо то гра фи шу на Тр гу
нео ли та, где су се на ла зи ли и
сан ке и ир вас.

Тих да на су и до ло вач ки
пред школ ци до че ка ли оми -
љеног де ку, ко ји им је, за јед -
но с пред став ни ци ма Ме сне
за једни це „Ми та Ву ко са вљев”,
уру чио пе де сет шест па ке -
тића ис пред Основ не шко ле
„Аксен ти је Мак си мо вић”. 
Ка ко та мо шње за ба ви ште 
има три оде ље ња, де ца су

подељена у шест гру па, а до -
де ла је упри ли че на без ду жег
задржа ва ња.

И но во се љан ска Ме сна за -
јед ни ца је већ пе ту го ди ну за -
ре дом, у скла ду са сво јим мо -
гућ но сти ма, обез бе ди ла па ке -
ти ће за де чи цу из вр ти ћа и пр -
вог раз ре да ОШ „Жар ко Зре -
ња нин”. Уз по што ва ње свих
епи де ми о ло шких пре по ру ка и
ме ра, Де да Мраз им је лич но
од нео да ро ве.

Из ма мио си ја сет деч јих
осме ха...

Омољ ча ни су ре ши ли да об ра -
ду ју де цу ро ђе ну од 2012. до
2018. го ди не. Због по зна те

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Из ба че на
че твор ка

Не ко крај ње не ху ман и не са -
ве стан из ба цио је бес по моћ не
штен це у цен тру гра да. Јед но
мла дун че је удо мље но, а оста -
ла су још че ти ри и сви ва пе за
но вим то плим до мом.

Ови ле по тан чи ћи не ма ју ви ше од три ме се ца и из гле да ју
пре див но – као пли ша не играч ке.

Сви за ин те ре со ва ни за њих мо гу да се ја ве на те ле фон
060/184-35-00.

Ђо ле
Ме ша нац стар око три го -
ди не, ко ји у се би има кр ви
ја за ви ча ра, тра жи но ви дом.
Спре ман је за но вог вла -
сни ка – ка стри ран је, ми -
кро чи по ван, вак ци ни сан и
тре ти ран про тив па ра зи та.

Ђо ле је имао те шке пре -
ло ме на пред њим но га ма,
али је, на сре ћу, ус пео да
се опо ра ви. Ме ђу тим, пред ње но ге су му ипак оста ле ма ло
кри ве, као што мо же да се ви ди на сли ка ма, иа ко га то не
спре ча ва да бу де жи ва хан, трч ка ра и ма зи се.

За ин те ре со ва не удо ми те ље ова пре див на ку ца че ка у град -
ском при хва ти ли шту, а ин фор ма ци је о њој мо гу се до би ти
на те ле фон 352-148.

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

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

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

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

за цео жи вот!

ситуа ци је ни је ор га ни зо ван ни -
ка кав му зич ко-сцен ски на ступ,
по че му је ово се ло би ло по -
зна то ра ни јих го ди на. Ма ли -
ша ни ма ко ји су
у ма њим гру па -
ма раз вр ста ни
по го ди шти ма у
че ти ри да на по -
де ље но је укуп -
но 550 па ке ти -
ћа ис пред Ме -
сне за јед ни це,
чи ји љу ди су их
де ли ли и по ку -
ћа ма они ма ко -
ји су у изо ла ци -
ји.

И љу ди ко ји
во де Ја бу ку при -
пре ми ли су пра -
знич на из не на -
ђе ња за де цу
пред школ ског
уз ра ста. Од лу че -
но је да, због бо -
ја зни од ко ро на -
ви ру са, вас пи та -
чи це у об да ни -
шту и за ба ви шту
са ме по де ле око
де ве де сет па ке -
ти ћа, ко је су
спон зо ри са ли
ло кал ни при ват ни ци –ау то-пре -
во зни ци, уго сти те љи, по љо при -
вред ни ци, ста кло ре сци...

Ме сна за јед ни ца Ива но во је
по во дом бо жић них и но во го -
ди шњих пра зни ка по зва ла ро -
ди те ље да у пе так, 18. де цем -
бра, до ве ду сво ју де цу у про -
сто ри је Основ не шко ле „Мо ша
Пи ја де”, ка ко би при ми ла
пакети ће. Би ло је их укуп но
127 и по де ље ни су у три тер -
ми на: нај пре су до шли ђа ци
ни жих раз ре да, па ма ли ша ни
из вр ти ћа и пред школ ске гру -
пе и, на кра ју, уче ни ци ви ших
раз ре да. По ред Де да Мра за, ан -
га жо ван је и фо то граф, а де ца

мла ђа од три го ди не, то јест
она ко ја не иду ни у шко лу ни
у вр тић, до би ла су па ке ти ће на
кућ ну адре су у то ку истог дана.

Чла но ви Са ве та МЗ Бре сто -
вац, уз по моћ не ко ли ко во лон -
те ра, са ми су па ко ва ли па ке -
ти ће за нај мла ђу де цу – од
годину до осам го ди на. То је
про те клих да на код њих из ма -
ми ло си ја сет осме ха, а по де ла
је оба вље на из ме ђу 23. и 25.
де цем бра по рас по ре ду ко ји је
ја вљен ро ди те љи ма и уз по што -
ва ње епи де ми о ло шких ме ра.

И на по слет ку је Де да Мра зу
пре о ста ло да оби ђе гло гоњ ску
и ка ча ре вач ку де цу, што ће са -
свим си гур но ура ди ти на ред -
них да на, до по чет ка, на дај мо
се, ку ди ка мо срећ ни је но ве
годи не.

ПРЕД НО ВО ГО ДИ ШЊА АТ МОС ФЕ РА У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

ДЕ ДА МРАЗ, УЗ ПО ШТО ВА ЊЕ МЕ РА, ПО НО ВО ОБ РА ДО ВАО ДЕ ЦУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Иваново

Ново Село

Старчево

Омољица

Јабука

Брестовац

Долово

ЗДРА ВЉЕ – НАЈЛЕП ША ЖЕ ЉА

У нај ма њем пан че вач ком

се лу, Ива но ву, по де ље ни

су па ке ти ћи свој де ци до

осмог раз ре да основ не

шко ле, то јест до пет на ест

го ди на.

Они су по ка за ли ве ли ку

за хвал ност и скром ност у

же ља ма, па су та ко, ре ци мо,

уче ни ци пе тог раз ре да Ма -

ри јана Пољак, Ивана Холер,

Властимир Мариловић, Не -

ве на Милешић и Младен

Ду дуј по же ле ли са мо да им

Де да Мраз, у ова те шка вре -

ме на, у но вој го ди ни до не се

што ви ше здра вља за њи хо -

ве нај бли же.



Нај бо ље из да ње
нашег ти ма у
досадашњем делу
првен ства

У су бо ту про тив
Дина ми ка

Ко ро на ви рус дик ти ра и одр жа -
ва ње спорт ских над ме та ња у на -
шој зе мљи. Има од ло же них ме -
че ва, не ки се игра ју по ра ни је
утвр ђе ном рас по ре ду, а у ме ђу -
вре ме ну се, кад год се отво ри
„ру па” у ка лен да ру, на док на ђу -
је про пу ште но... Та ко је тре ба -
ло да и ко шар ка ши Та ми ша про -
шлог ви кен да игра ју с Рад нич -
ким у Кра гу јев цу, али по што је
из ср ца Шу ма ди је сти гло оба -
ве ште ње да у њи хо вом клу бу
има мно го за ра же них игра ча,
Пан чев ци ма су на цр ту ста ли
мом ци из еки пе Зла ти бо ра. Био
је то ра ни је од ло жен су срет 13.
ко ла Ко шар ка шке ли ге Ср би је.

Про ме на ри ва ла, за ко ју се
са зна ло дан пре утак ми це, ни -
је по ре ме ти ла струч ни штаб
клу ба из на шег гра да. Пр ви
стра тег Та ми ша Бо јан Јо ви чић
од лич но је при пре мио утак ми -
цу про тив јед не од нај бо љих
еки па у ли ги. Са ша Ра до вић и
ње го ви дру го ви од и гра ли су мо -
жда нај бо љу пар ти ју у до са да -
шњем де лу шам пи о на та, па су
без ве ли ких про бле ма оства -
ри ли и сед му по бе ду: Та миш –
Зла ти бор 89:75, по че твр ти на -
ма 28:18, 18:8, 21:19 и 22:30.

Од са мог по чет ка утак ми це
ко шар ка ши Та ми ша за и гра ли
су агре сив но про тив го сти ју из
Ча је ти не, ко ји су до су бот њег
ду е ла има ли са мо је дан по раз.
Зла ти бор ци су по ве ли с 0:3 и
то је би ла њи хо ва је ди на пред -
ност у ме чу ко ји је од и гран баш
на Све тог Ни ко лу у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. По ен ти рао
је по том Лу ка Пе тро вић, а Бре -
вин Прицл је пре зиц ним хи -
цем за три по е на убр зо до вео
Та миш до вођ ства, ко је се из
ми ну та у ми нут са мо уве ћа ва -
ло. По ула ску у игру ка пи те на
Са ше Ра до ви ћа до ма ћи тим је
до био но ву енер ги ју. Од лич ни
плеј меј кер је вр ло до брим и
ра зно вр сним иде ја ма у на па ду
раз и гра вао сво је дру го ве, ко ји
су из свих по зи ци ја ре ше та ли
обруч Ча је ти на ца. Ка пи тен је
по го дио и „трој ку”, убр зо је
исто учи нио и Иван Сми ља -
нић, а ни тајм-аут Стра ји на Не -
до ви ћа, тре не ра го сту ју ће еки -
пе, ни је мно го то га про ме нио.
Раз и грао се фан та стич ни Ни -
ко ла Ву јо вић, ко ји је по га ђао
за три по е на, до ми ни рао под
ко ше ви ма, „лу пао” бло ка де ри -
ва ли ма... Већ по сле пр ве че -
твр ти не Та миш је имао дво ци -
фре ну пред ност – 28:18.

Иа ко су ко шар ка ши Зла ти -
бо ра на по чет ку дру ге че твр -
ти не за и гра ли пре синг по це -
лом те ре ну, ни су ус пе ли да по -
ре ме те игру ри ва ла и за у ста ве
Та миш. По сле сјај не ак ци је
Сми ља ни ћа и Па ви ће ви ћа на

се ма фо ру је пи са ло 30:18, а он -
да је, на кон не ко ли ко ми ну та,
усле дио и но ви ра фал до ма ће
еки пе. По ен ти ра ли су Ву јо вић
и Ра до вић, Сми ља нић је уба -
цио но ву „трој ку”, ка пи тен Ра -
до вић је со ло про до ром још
јед ном по ка зао ко ли ко је рас -
по ло жен за игру, а у по след њој
се кун ди пре од ла ска на од мор
Ни ко ла Ву јо вић је по но во био
пре ци зан за три по е на... Та -
миш је на па у зу оти шао с ду -
пли ра ном пред но шћу у од но -
су на пр ви пе ри од игре – 46:26.

Већ та да је мо гло да се на -
слу ти да ће тим Бо ја на Јо ви -
чи ћа сла ви ти ве ли ку и ва жну
по бе ду, али мом ци из на шег
гра да ни за тре ну так се ни су
опу шта ли. Игра ли су на ви со -
ком ни воу и у тре ћој че твр ти -
ни, одр жа ва ли су ви со ку пред -
ност. Го сти су у фи ни шу овог
пе ри о да утак ми це на пра ви ли
се ри ју од 0:6, а тре нер Јо ви -
чић је ре а го вао тајм-ау том,
што се од мах од ра зи ло и на
ре зул тат. Сми ља нић и Ву јо вић
су „трој ка ма” по но во вра ти ли
свој тим на „плус два де сет”,
али и пре ко то га. По сле тре ће

че твр ти не ре зул тат је гла сио
67:45.

Нај ве ћа пред ност Та ми ша у
че твр тој че твр ти ни из но си ла је
28 по е на (75:47), а он да је до -
шло до ма лог, пот пу но ра зу -
мљи вог опу шта ња, па су го сти
у фи ни шу су сре та ма ло по пра -
ви ли ути сак.

– Зла ти бор се до бро бо рио,
иа ко је ова еки па има ла мно го
про бле ма с ви ру сом. Што се
мог ти ма ти че, еви дент но је да
по ди же мо фор му, ово нам је
би ла нај бо ља утак ми ца од

почет ка се зо не и ве ру јем да
мо же мо да на ста ви мо у истом
рит му и да се бо ри мо за врх
та бе ле – ре као је нај бо љи ак -
тер утак ми це Ни ко ла Ву јо вић.

Та миш је играо у са ста ву:
Фи лип Ан ђу шић (два по е на),
Пе тар Ре бић, Иван Сми ља нић
(15), Ва си ли је Ко ва че вић, Бре -
вин Прицл (осам), Ни ко ла Ву -
јо вић (30), Ни ко ла Ма ној ло -
вић (осам), Са ша Ра до вић (14),
Лу ка Пе тро вић (че ти ри) и Мар -
ко Па ви ће вић (осам по е на).

– Че сти там до ма ћи ни ма на
за слу же ној по бе ди. Што се ти че
са ме игре, не ма ни јед не мр ље у

овом три јум фу. Али мо рам да
ка жем да смо се ми че ти ри да -
на при пре ма ли за мег дан с Вој -
во ди ном, а он да нам је у че твр -
так уве че, по сле тре нин га, сти -
гло оба ве ште ње да го сту је мо у
Пан че ву. Има ли смо три-че ти -
ри игра ча ко ји су ле жа ли, ко ји
два де се так да на ни су тре ни ра -
ли, а он да су уба че ни у ва тру.
Не знам, мо жда дру га чу је и не
мо же у овим усло ви ма да се
одр жа ва так ми че ње, али сва ка -
ко се сти че не ки го рак ути сак.
Здра ва еки па ће да по сти же ре -
зул та те, она ко ју по ко си ви рус
не ће и то је то. Има ли смо не ки
план да ју ри мо нај ви ши пласман,
али са да све па да у во ду. По на -
вљам, Та миш нас је ап со лут но
над и грао и ове мо је ре чи се не
од но се на убе дљив три јумф до -
ма ћег ти ма – ре као је на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре тре нер
Зла ти бо ра Стра јин Не до вић.

Тим из на шег гра да је у до -
са да шњем де лу шам пи о на та
од и грао два на ест утак ми ца и
има скор од се дам по бе да и
пет по ра за.

– Че сти там мо јим мом ци ма
на све му што су при ка за ли у
овом ме чу. Ја ко сам за до во љан
из да њем мог ти ма. Игра ли смо
од лич но у пр вом по лу вре ме ну,
али мо рам да ка жем да смо
има ли и два на ест из гу бље них
лоп ти, што зна чи да има ства -
ри ко је тре ба по пра вља ти у игри,
а то он да зна чи да има мо про -
сто ра и за на пре дак. Сла жем се
са Стра ји ном, али ми слим да
пре ки да ње так ми че ња ни ко ме
не би ишло у ко рист. И ми смо
се при пре ма ли за Рад нич ки, а
та ко ђе у че твр так уве че оба ве -
ште ни смо да ће мо се са ста ти
са Зла ти бо ром. Шта је, ту је –
ис та као је Бо јан Јо ви чић, пр ви
тре нер еки пе из на шег гра да.

Уко ли ко све бу де те кло по
пла ну, Та миш ће и сле де ћег
ви кен да игра ти на свом те ре -
ну. У су бо ту, 26. де цем бра, у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто ва ће Ди на мик. Овај меч
по чи ње у 19 са ти.
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Фи на ле Ку па Вој во ди не за ру -
ко ме та ши це од и гра но је у не -
де љу, 20. де цем бра, у дво ра ни
СЦ-а „Пе тро ва ра дин”. У бор би
за тро феј по бед ни ка нај ма сов -
ни јег так ми че ња на шле су се
де вој ке из до ма ћег Пе тро ва ра -
ди на и из ЖРК-а Пан че во, а за -
и ста је пра ва ште та што пу бли -
ка, због пан де ми је ко ро на ви ру -
са, ни је мо гла да при су ству је
овом су сре ту. Био је то вр ло до -
бар меч, с мно го уз бу ђе ња и ре -
зул тат ских пре о кре та, с ле пим
и уи гра ним ак ци ја ма, али и гре -
шка ма ко је ва жност ова квог ду -
е ла увек но си са со бом.

Тим из на шег гра да оти шао
је на ово го сто ва ње прак тич но
из ка ран ти на, али не оног
спорт ског, ре дов ног, већ оног
иза зва ног ко ро на ви ру сом. И
по ред то га, де вој ке тре не ра
Мар ка Кр сти ћа до бро су се бо -
ри ле и би ле на до мак ве ли ког
три јум фа, али без тре нин га ни -
су има ле сна ге да из др же до
кра ја: Пе тро ва ра дин – ЖРК
Пан че во 25:21 (11:11).

Го шће су од лич но за по че ле
овај ду ел, а њи хо ва же ља за
три јум фом би ла је ве ли ка као
Пан че во. Игра ле су хра бро и
чвр сто у од бра ни, а ефи ка сно
у на па ду. Већ у три на е стом
ми ну ту има ле су пет го ло ва
„ви шка” (3:8), али не до вољ но
опо ра вље не, без пра -
вих при пре ма за ова -
ко ва жан ду ел, ни су
мо гле у ви со ком рит -
му да од и гра ју цео
меч. До ма ће игра чи -
це су ус пе ле да се
изву ку из не за вид не
си ту а ци је, па су до
од ла ска на од мор
успе ле да из јед на че
на 11:11.

Ка да су на па у зи
ма ло по вра ти ле сна -
гу и кон цен тра ци ју,
Алек сан дра Ва сић и
ње не дру га ри це по но -
во су за и гра ле на ви -
со ком ни воу. Хе ле на
Ин ђић и Ва лен ти на
Бо жи но вић би ле су
не ре ши ва ениг ма за

ру ко ме та ши це Пе тро ва ра ди на,
а на го лу Пан че ва бри љи ра ла
је мла да Ди ја на Ба ла бан. Сре -
ди ном дру гог по лу вре ме на
екипа тре не ра Мар ка Кр сти ћа
има ла је и „плус пет” (14:19),
а он да је по но во по че ло да не -
до ста је сна ге...

До ма ће су, ма ло-по ма ло,
„то пи ле” пред ност ри вал ки,
па су у 53. ми ну ту сти гле до
из јед на че ња (20:20). Пан чев -
ке су још јед ном ус пе ле да по -
ве ду (20:21), али у по след њим
ми ну ти ма утак ми це ни су мо -
гле да за у ста ве на па де Пе тро -
ва ра ди на.

– С об зи ром на то да смо
има ли мно го здрав стве них про -
бле ма и све га два тре нин га пре
ове утак ми це, че сти там на шим
де вој ка ма на бор бе но сти и за -
ла га њу. Оне су упр кос свим
про бле ми ма, као и чи ње ни ци
да су чел ни ци из РСВ-а ин си -
сти ра ли да се ово фи на ле ипак
од и гра, ис по што ва ле свој , а
Мар ка Кр сти ћа и ме не и до -
шле да од и гра ју ово фи на ле

Ку па Вој во ди не –
рекла је по сле утак -
ми це ди рек тор ка
ЖРК-а Пан че во Све -
тла на Ни чев ски.

Тим из на шег гра -
да играо је у са ста ву:
Ми ли ца Илић, Бо ја -
на Ба ла бан, Ти ја на
Си мић (два го ла), Уна
Бр кић, Те о до ра Ста -
но је вић, Јо ва на Па -
влов, Ма ри ја Ми трић
(три), Ана ста зи ја Јам -
бру шић, Да рин ка Пе -
тро ни је вић (је дан),
Ди ја на Ба ла бан, Хе -
ле на Ин ђић (пет),
Алек сан дра Ва сић и
Ва лен ти на Бо жи но -
вић (де сет го ло ва).

Н а ј  е  ф и  к а  с н и  ј а
игра чи ца фи на ла би -

ла је ру ко ме та ши ца Пан че ва
Ва лен ти на Бо жи но вић, ко ја је
је дан од нај пре ци зни јих стре -
ла ца у Су пер Б ли ги. За нај бо -
љег гол ма на про гла ше на је
седам на е сто го ди шња Ди ја на
Бала бан, та ко ђе из ЖРК-а
Панче во.

Пред де вој ка ма из на шег гра -
да је за слу же на па у за, до сре -
ди не фе бру а ра, ка да ће од и -
гра ти утак ми цу про тив Ки кин -
де у на став ку шам пи о на та у
Су пер Б ли ги Ср би је.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ХРА БРЕ ДЕ ВОЈ КЕ СА 
СРЕ БР НИМ ПЕ ХА РОМ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ТА МИШ СРУ ШИО ЈОШ ЈЕД НОГ ФА ВО РИ ТА

Стране припремио

Александар
Живковић
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Ве ли ким ра дом и
одри ца њем до успе ха

Же ља – Бун де сли га

Ро ђе не су 20. ју ла 2003. го ди -
не, а фуд бал су за во ле ле дру -
же ћи се с бра то вим дру штвом
ис пред згра де на Стре ли шту,
где су пи ка ле фуд ба ли цу за -
јед но с ње го вим дру га ри ма. До
сво је 14. го ди не игра ле су у му -
шким еки па ма и увек би ле ра -
ме уз ра ме са сво јом ге не ра ци -
јом де ча ка. Углав ном, све до -
бре фуд ба лер ке Ср би је про шле
су исту при чу – од ра ста ње у
му шком фуд ба лу, где су у ства -
ри оја ча ле и на пре до ва ле у
разво ју...

По сто ја ле су и пред ра су де
по пут оних: шта ће де вој чи це
у фуд ба лу; би ће им кри ве но -
ге; по ста ће му шко ба ња сте... Али
оне су то де ман то ва ле ле пим
фри зу ра ма и обла че њем на при -
сто јан, жен ски на чин, ка ко им
и до ли ку је... Ово је при ча о се -
стра ма Ми ни и Ни ни Ча вић,
на шим мла дим су гра ђан ка ма
ко је свој спорт ски, али и жи -
вот ни пут кр че с ко пач ка ма на
но га ма.

Њи хо ва љу бав пре ма фуд -
бал ској лоп ти да ти ра од 2010.
го ди не. По че ле су да тре ни ра -
ју у ФК-у „Ми ка Ан тић” код
тре не ра Сло бо да на Зу ки ћа и
Ми ле та Га чи ћа, а по том су пре -
шле у Мун ди јал, где су их фуд -
бал ским ца ка ма под у ча ва ли

тре не ри Да ни јел Ми лу ти но вић,
Си ни ша Ра ду ло вић и Звон ко
Ла за ров. Го ди ну да на су про -
ве ле и у Ди на му, код „учи те -
ља” Ама но ви ћа и Не шко ви ћа,
а игра ле су јед ну се зо ну и за
Жен ски фуд бал ски клуб Же -
ле зни чар из Пан че ва. По том
су се оти сну ле пре ко Ду на ва...

Чла ни це ЖФК-а Зе мун би -
ле су се зо ну и по, а са да, већ
дру гу се зо ну, но се дрес Сло ге.
Успе шно игра ју у Су пер ли ги
Ср би је бра не ћи бо је нај ста ри -
јег жен ског фуд бал ског клу ба
у зе мљи, под струч ним над зо -
ром тре не ра Ма ри не Ши шко -
вић, Ми ло ва на Ри сти ћа и Де -
ја на Па ун ко ви ћа.

Се стре Ча вић су би ле чла -
ни це ре пре зен та ци ја Ср би је до
пет на ест и до се дам на ест го -
ди на, тре нут но су у омла дин -
ској на ци о нал ној се лек ци ји, а
Ми на, ко ја игра на по зи ци ји
на па да ча, пре ме сец да на је де -
би то ва ла и за А-се лек ци ју Ср -
би је. По сти гла је гол у ква ли -
фи ка ци о ној утак ми ци с Ка зах -
ста ном, по том је на сту пи ла у
при ја тељ ском су сре ту Ср би је и
Бу гар ске, а не дав но је, као део
срп ског нај бо љег ти ма, игра ла
и про тив Ау стри је у Ал та ху.

Ми на и Ни на Ча вић су ре -
дов не уче ни це тре ћег раз ре да
Еко ном ске шко ле „Па ја Мар -
га но вић” у Пан че ву, где има ју
ве ли ко раз у ме ва ње ка ко сво је
раз ред не Зден ке Ра до њин, та -
ко и оста лих про фе со ра, ко ји
им мак си мал но из ла зе у су срет
због ве ли ких оба ве за у клу бу и
у ре пре зен та ци ји Ср би је.

Ју на ки ње на ше при че по ла -
ко али си гур но ко ра ча ју кроз
сво ју фуд бал ску ка ри је ру, а пре -
ма ре чи ма струч ња ка, спа да ју
у нај ве ће та лен те жен ског фуд -
ба ла у окру же њу. Пла ни ра ју да
у на ред не две-три го ди не ста -
са ју као игра чи це у Ср би ји, ка -
ко би по ста ле за ни мљи ве неким

европ ским клу бо ви ма. Ве ли ку
по др шку има ју од сво јих ро -
ди те ља и бра та, ко ји их мак си -
мал но по др жа ва ју, по чев од
сва ко днев них во жњи на тре -
нин ге и утак ми це, па до оста -
лих сег ме на та жи во та. По себ -
но се ис ти че та та Пе ра, ко ји је,
пра те ћи сво је де вој чи це кроз
фуд бал ске во де, и сам по ста -
јао део клу бо ва у ко ји ма оне
игра ју, не се бич но по ма жу ћи
ка ко ћер ка ма, та ко и оста лим
де вој ка ма. И Ми на и Ни на же -
ле да иду сто па ма свог идо ла
Јо ва не Дам ња но вић, ко ја успе -
шно на сту па у Бун де сли ги за
Ба јерн из Мин хе на, а кре ну ла
је та ко ђе из Зе му на.

Пот пу но су по све ће не успе -
ху у фуд ба лу и ра де за и ста мно -
го. По ред пет-шест фуд бал ских
тре нин га не дељ но, плус утак -
ми ца ви кен дом, два пу та сед -
мич но иду у те ре та ну, али и на
тре нин ге тех ни ке на Вра ча ру.
Тај до дат ни рад гу ра их на -
пред, же ле да им фуд бал бу де
про фе си ја...

Срећ но, де вој ке!

Про шлог ви кен да, тач ни је од
17. до 20. де цем бра, на ба зе ну
„Ми лан Га ле Му шка ти ро вић”
у Бе о гра ду одр жа но је Пр вен -
ство Ср би је у пли ва њу за ка -
дете, ју ни о ре и у ап со лут ној
кате го ри ји.

Кон ку рен ци ја на нај пре сти -
жни јем до ма ћем так ми че њу би -
ла је за и ста ве ли ка, а Пли вач -
ки клуб Ди на мо се пред ста вио
са се дам сво јих так ми ча ра.

Нај у спе шни ја је би ла нај бо -
ља срп ска пли ва чи ца Ања Цре -
вар. Она се над ме та ла по след -
њег да на др жав ног шам пи о -
на та, у не де љу, 20. де цем бра,
а на старт тр ке на 400 ме та ра
ме шо ви то сти гла је прак тич -
но из ави о на, јер се у су бо ту
вра ти ла с при пре ма у Шпа ни -
ји. Ања је пре ли ми нар ну тр ку
ис пли ва ла у вре ме ну 4:49,33,
док је у фи на лу убе дљи во три -
јум фо ва ла, с ре зул та том
4:47,45. И по ред не до стат ка
пра ве кон ку рен ци је, на ша су -
гра ђан ка је оства ри ла нај вред -
ни ји ре зул тат тог да на, што јој

је до не ло и но вих 795 ФИ НА
бо до ва.

Сво ју пр ву ме да љу на др жав -
ном пр вен ству осво ји ла је Ан -
дреа Нађ, и то у ди сци пли ни
на 100 ме та ра пр сно. Ан дреа
је у ква ли фи ка ци ја ма има ла
вре ме од 1:22,08, док је фи на -
лу осво ји ла брон за но од лич је
с ре зул та том 1:21,28.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ПЛИ ВА ЊУ

АЊА ЛА КО ДО НО ВЕ ТИ ТУ ЛЕ
МИ НА И НИ НА ЧА ВИЋ, РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КЕ СР БИ ЈЕ У ФУД БА ЛУ

КРОЗ ЖИ ВОТ С КО ПАЧ КА МА НА НО ГА МА

НАЈ БО ЉЕ У СР БИ ЈИ

Се стре Ча вић су као уче ни -

це сед мог и осмог раз ре да

ОШ „Ми ка Ан тић” пред во -

ди ле жен ску еки пу те шко ле

у фут са лу.

Тим је пр ве го ди не оства -

рио не ве ро ва тан успех у

Кла до ву, где је по стао пр вак

Ср би је у школ ском фут са лу,

а по том је осво јио и шам пи -

он ску ти ту лу на Школ ској

олим пи ја ди у Пи ро ту. По ред

се ста ра Ча вић и на став ни ка

Дра га на Ра до са вље ви ћа,

за слу ге при па да ју и оста -

лим чла ни ца ма шам пи он -

ског ти ма.

Ми на и Ни на Ча вић су

2018. го ди не про гла ше не и

за нај бо ље спор тист ки ње

гра да у окви ру школ ског

спор та.

ОНЛАЈН СВЕТСКА ЛИГА У ШАХУ

ВУК НА ДРУГОМ МЕСТУ

8
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A B C D E F G H

Denkovski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

На онлајн шаховској платфор-
ми „Lic hess” одржана је свет-
ска јуниорска лига клубова под
називом „Wor ldwi de Ju ni or D1
Te am Bat tle”.

На овом изузетно јаком и пре-
стижном турниру надметали су
се кадети из целог света, узра-
ста до шеснаест година. Међу
учесницима је био и члан Шах
клуба „Аљехин” из нашег града
Вук Каначки, који је још једном

потврдио свој раскошни тале-
нат. Вук је у укупном поједи-
начном пласману, од свих так-
мичара из свих десет тимова,
освојио изванредно друго место.

Сви у клубу из нашег града
поносни су на овај велики успех
Вука Каначког, који је иначе
одличан ученик шестог разре-
да и пред којим је још пуно ра-
да, али и успеха у магичној
игри на 64 поља!
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, регистрован до
маја 2021, 144.000 км,
1.000 евра. 062/832-36-38.
(299345)

ПЕЖО 206, 1.4, 2005, пе-
тора врата, фул опрема,
ук првој боји. 064/587-50-
24. (299402)

АУДИ а 2, 2010, 1.6 дизел,
увоз из Немачке, на име.
Тел. 064/318-90-95.
(299166/р)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема,
160.000 км. 064/130-36-
02. (299402)

ШКОДА фабија 1.2, 2014,
петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(299402)

КОРСА 1.0, 3 В, 2002, ме-
талик плав, клима, серво,
одличан, гаражиран.
064/856-60-65. (299423)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, шест брзина, фул
опрема. 064/587-50-24.
(299402)

СИТРОЕН саксо 1,1, 2002,
петора врата, регистрован.
064/130-36-02. (299402)

ФИЈАТ линера 1.4, 2011,
динамик опрема, 150.000
км. 064/130-36-02.
(299402)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
III,  spor ting 1.2, 2006. go -
di [te, 1.750 евра. 062/112-
57-01. (299460)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,

900 евра, југо 55, 2007,

600 евра. Регистровани.

063/140-62-92. (299550)

ФАБИЈА, 2004, 1.9 ТДИ,

1.750 евра. 064/240-67-56.

(299517)

ПУНТО 1,2, 2002, 5 В, ате-

стиран плин, клима, серво.

064/142-55-93. (299423)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атестиран плин.

064/587-50-24. (299402)

ПРОДАЈЕМ рено сеник,

1.8, бензин, плин, реги-

строван, 2001. годиште,

1.000 евра. 060/454-67-97.

(299551) 

КУПУЈЕМ мерцедес 190 и

остала возила, 90 до 700

евра. 064/230-52-21.

(299407)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (299458)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор од 130 квм

у Тамиш капији. 063/175-

62-95. (299500)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789.

(299504261)

ПРАСИЋИ на продају.

064/303-28-68, Мића.

(СМС)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње, могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. 

ВЕЛИКИ избор половне

беле технике, најпознати-

јих брендова. Увоз из Не-

мачке.. 064/528-92-84.

(299156)

СВИЊСКЕ полутке од 35

до 45 кг, цена и начин

плаћања по договору. Ис-

порука на адресу.

062/881-06-75. (298722)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, храст, 4.5000 дина-

ра. 064/356-03-93, беспла-

тан превоз. (299087)

ПОЛУУГАОНА гарнитура,

кревет, двосед, орман с

ципеларником, судопера,

комоде, фотеље. 063/861-

82-66. (299433)

ДВЕ СВИЊЕ ухрањене, ве-
ће, нудим, договор. Тра-
жим. Тел. 344-461, Стева
Лала. (299289)

ДРВА за шпорет, мешана
на продају, може и на џа-
кове, повољно. 062/190-
71-60. (299311)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
065/445-57-36, 065/220-
59-89. (299378)

ПРОДАЈЕМ ТА пећж 3.5
кв, магнохром, са посто-
љем. 063/802-98-13.
(299382)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (299412)

ФРИЖИДЕР и хладњак
вертикални, АЕГ, из Не-
мачке, 13.500 динара ко-
мад. 062/155-15-73.
(299418)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 063/773-45-97.
(299422)

ВЕЋА рерна, уљани ради-
јатор, веш-машина, сто,
столице, телевизор.
063/861-82-66. ((299433)

НОВ мушки бицикл, БМХ
бицикл, зелени кухињски
креденац. 064/129-92-07,
013/355-687. (299449)

ПРОДАЈЕМ дечји креветац
са фиоком, антиалергиј-
ским душеком, дечја коли-
ца. 064/129-92-07,
013/355-687. (299449)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње и прасићи. 064/821-90-
60. (299466)

СВИЊСКЕ полутке на про-
дају. Тел. 013/632-145,
моб. 060/500-30-91.
(299489)

ПРОДАЈЕМ четири свиње,
расе пијентер од 250 кг,
годишњаци. Тел. 062/465-
777. (299474)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столице од
1.800. 060/600-14-52.
(299464)

НОВИ дрвени кревети, 900
х 90 – 5.900, клик-клак ле-
жајеви од 15.300.
060/600-14-52. (299464)

СТО од пуног дрвета, нов,
некоришћен. 065/315-55-
16. (299519)

ПОВОЉНО продајем бли-
заначка колица beb vetz 3
у 1. 062/819-56-41.
(299522)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-
сед, фотељу, машину за
веш, одлично стање.
064/163-57-59. (299562)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, телевизоре,
замрзиваче, веш-машине,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (299034)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (299331)

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

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-
дељарском насипу, 27.43
ара, излаз на две улице,
градско грађевинско зе-
мљиште. 068/408-97-21.
(298492)

НА ПРОДАЈУ више плаце-
ва за изградњу, у Старче-
ву. 066/365-101. (299078)

СТАРЧЕВО, на продају
спратна кукћа у дворишту,
160, и приземље куће до
улице на 5 ари плаца. Тел.
064/203-04-24. (299035)

ПРОДАЈА плацева, град-
ско грађевинско земљи-
ште. 064/212-52-52.
(299343)

БАВАНИШТЕ, 270, 19 ари,
42.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (299397)

КУЋА 180 квм + 3.5 ара,
Горњи град, 69.500 евра.
063/740-22-41. (299420)

ШИРИ ЦЕНТАР, 105, 2.5
ара, 17 ширина, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (299397)

П. ЦЕНТАР, пословно-

стамбени простор, одлич-

на локација, фул, ПР +

ПК, 280 квм, два локала и

стан, 1.500 евра/ар. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (299581)

ПЛАЦ, нова Миса, Златар-
ска 26, 2,52 ара, власник,
укњижен, 32.000 евра.
065/641-53-48. (299424)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
111 квм, власник, укњиже-
на, 79.000 евра. 065/258-
87-77. (299424)

ТЕСЛА, кућа за рушење,
2.61 ар фронт 6 ари. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (299282)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (299343)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, 91,91 ар, Новосе-
љански пут, 56.000. „Кров”,
060/683-10-64. (299421)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: Se + CRP
Цена: 550 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 18. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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СТАНОВИ

ПОНУДА
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

„HYDROTERRA” d. o. o.  Панчево

ОГЛАС
за пријем радника на неодређено време

МЕХАНИЧАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
МЕХАНИЗАЦИЈУ И ТЕРЕТНА 
ВОЗИЛА .......................1 извршилац

Контакт телефон за кандидате: 060/644-50-15

email adresa: hydroterra.office@gmail.com

ТРОСОБАН, приземље,
спрат, 75 квм, велика те-
раса, паркинг, 49.000
евра. 341-789, 064/410-
93-00. (299549)

ЦЕНТАР, 60 квм + тераса,
двоипособан, прелеп, ЕГ,
нов. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.  (299581)

ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.   (299581)

АМК некретнине. Нового-
дишњи поклон за наше
клијенте. Процена продај-
не вредности некретнина.
АМК некретнине, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(299480)

СТАН, Стевана Шупљики-

ца 53, 40 квм, комплетно

реновиран,с ве ново, вре-

ди видети. Власник.

069/434-181. (299521)

ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,

намештена, фул, 16 квм,

22.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299282)

КОТЕЖ 1, двособан, V,

ЦГ, 60 + 18, усељив. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (299581)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,

ЦГ, тераса, 54 квм, 41.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66.  (299581)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88

квм, ЦГ, две терасе,

70.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66.  (299581)

НОВО. Сениорски про-

грам 65 + за наше пензио-

нере. Куповина станова са

вашим плодоужитком.

АМК некретнине, Њего-

шева 12. 061/262-08-44.

(299480)

БЛИЗИНА Тесле, прелеп

дворишни стан са б

аштом, гледа на улицу, 31

квм, сређен, 22.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(299421)

СОДАРА, 53, ЕТ, ВПР, те-

раса, сређен, 46.000.(679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(299397)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, 106 квм, II,

106.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (299421)

СТРОГИ центар, трособни,

70 квм, полунамештен, ге-

нерално сређен, без улага-

ња, одмах усељив, од вла-

сника. 063/263-193.

(199383)

КУПОВИНА станова. Ис-

плата одмах. АМК некрет-

нине, Његошева 12.

061/262-08-44. (299480)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,

66.000, Светог Саве, нови,

ВПР. 069/655-214.

(298308)

ДУПЛЕКС, нова зграда, 71

квм, 74.000, дуплекс Тип

Станко, 93 квм, 56.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (299491)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипо-

собан, IV, 58 квм, ЕГ,

37.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (299574)

СОДАРА, једнособан, VII,

35 квм, ЦГ, 31.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (299574)

ПОТРЕБНИ станови, куће,

у Панчеву. Брза и сигурна

исплата. „Перфект”,

064/348-05-68. (298017)

КУПУЈЕМ двособан и јед-

нособан стан, исплата од-

мах. Весна, 060/551-64-

50. (299421)

КУПУЈЕМ једнособан или

двособан стан, исплата

одмах. 064/385-31-15.

(298467)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, на
свим локацијама, брза ре-
ализација. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(299282)

КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву. Исплата одмах.
064/418-82-14. (298017)

ОЗБИЉНОЈ породици из-
дајем стан и кућу са дво-
риштем, стара Миса.
060/142-22-13 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-
нове у центру. 063/313-
005, 062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру сам-
цу у Самачком хотелу.
064/411-20-41 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, призе-
мље, комплетно опре-
мљен, 38 квм, са терасом.
Контакт телефон 063/772-
59-18. (ф)

ШИРИ центар града, на-
мештена самостална кућа,
90 квм, двориште.
060/393-11-88. (299134)

ЗА САМЦЕ гарсоњера, по-
лунамештена, у центру
града. 063/733-02-53.
(299291)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
намештен, Котеж 1, у
згради. Тел. 064/408-82-
58. (199313)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
са етажним грејањем. Тел.
013/312-189, 064/440-20-
89. (299360)

ИЗДАЈЕМ намештен, рено-
виран дворишни стан,
озбиљној женској особи
или пару, Содар, цена 150
евра. 063/784-71-04.
(299287)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, намештен, Та, једно-
ипособан, позвати
060/366-00-63. (299366)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм,
центар, 120 евра месечно
+ депозит. 063/253-593.
(299375)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (299391)

ЛЕКАР тражи празан дво-
собан кофморан стан, ни-
же спратности, на дуже
време. Могућност парки-
рања. 066/200-514.
(299404)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 квм, Новосељански пут
бр. 49. Тел. 066/310-029.
(299413)

БРАЧНИ пар тражи гарсо-
њеру. 064/946-15-39, и
посао за брачног пара.
(299417)

СТАН намештен, издајем
студентима код Стоматол-
шког факултета. 069/360-
10-11. (299445)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута

Биг пака. 013/631-423,

066/631-42-31. (299467)

ПРОДАЈЕМ плац, просек

преко пута Новог гробља,

3.7 ари са помоћним

објектима. Тел. 062/465-

777. (299474)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37

+ 12 ара, Пелистерска

преко пурге, грађевинско

земљиште. 063/708-00-24.

(299567)

КУЋА, Војловица, 68 квм +

помоћне просторије, 5,35

ари, укњижена, 32.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (299581)

ЦЕНТАР, кућа, двориште,

ПР + I, ЕГ, 152 квм, одлич-

на, 85.000, помоћни.  (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (299581)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

ПО + ПР + СП + помоћне

просторије у раду,

350.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299581)

НОВОСЕЉАНСКИ пут 13

и 9 ари, 1.200 евра по ару,

ограђени.  (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(299581)

КУПУЈЕМ кућу или део ку-

ће у Качареву. 064/369-

47-02. (299132)

КУПУЈЕМ плац за кућу или

стару кућу. 060/371-53-00.

(199292)

КУПУЈЕМ кућу или парце-

лу у центру Панчева, по-

вршине 4 ара па на више.

Плаћање у готовини или

по договору заквадрате.

Само озбиљне понуде.

Контакт од 12 до 16 сати

на број 063/244-705.

(299481)

ПРОДАЈА станова, ново-

градња, нова Миса, Улица

Војвођанска 46. Лифт,

грејање и топла вода на

гас, енергетски пасош.

Клима блок 25 цм + 10 цм

стиропор. Немачка schu co

седмокоморна столарија

са три стакла, комарници,

алу ролетне, парки3 нзи и

гараже. Усељиво јул 2021,

цена 900 евра + 10 %

ПДВ. 063/812-34-47.

(298730)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

IX, 48.000; Браће Јовано-

вић, трособан, I, 60.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (299491)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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

Последњи поздрав

СТАНИ ПЕТКОВИЋ
од њених најмилијих.

Унук МИЛАН и БОЈАНА
(91/199381)

СТАНА ПЕТКОВИЋ

Последњи поздрав од њених најмилијих.

Син ГОРАН, снаја МИРЈАНА и унук МИЛАН

(93/199385)

Наша драга

СТАНА ПЕТКОВИЋ

је отишла на далеки пут.

Увек ће је памтити породица МАТИЋ
(211/299528)

Почивај у миру

МАРА НЕДЕЉКОВИЋ
из Омољице

1942–2020.

Последњи поздрав од супруга МЛАЂЕ НЕДЕЉКОВИЋА
(14/299302)

Последњи поздрав

МАРИ НЕДЕЉКОВИЋ
Нећемо те заборавити.

Твоји најмилији: син ГОРАН, снајка ДАЛИБОРКА, унуке

НАТАЛИЈА и МАГДАЛЕНА
(15/299302

Последњи поздрав

МАРИ НЕДЕЉКОВКИЋ
Нећемо те заборавити.

Твоји најмилији: син ЈОВИЦА, снајка ЉУБИЦА, унуке

ИВАНА и НЕВЕНА
(16/299302)

Последњи поздрав нашој баки

МАРИ НЕДЕЉКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоје унуке: ИВАНА, НАТАЛИЈА, 

НЕВЕНА и МАГДАЛЕНА

(17/199302)

Наша драга мајка, баба и прабаба

ЗАГОРКА ТОМИН
из Добрице

преминула је 3. децембра 2020, у 91. години.
Почивај у миру напаћена мајко.

Ожалошћени: син САВА, снаха ДАНКА, зет БРАНКО,
унуци ИГОР, ГОРАН, ОЛИВЕРА, ДРАГАНА, праунуци
ЛАРА, МИЛОШ, ЛУКА, ПЕЂА, УРОШ, многобројна
родбина, комшије и пријатељи

(8/299294)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру града.

Тел. 013/602-401. Моб.

064/372-88-19. (299448)

ИЗДАЈЕМ мањи комплетно

намештен двособан стан у

центрус а централним гре-

јањем, за 200 евра, у цену

улазе све дажбине за стан

осим струје. 060/417-34-

50. (299490)

ИЗДАЈЕМ стан за самца,

око 30 квм, у строгом цен-

тру. 062/345-958.

(299475)

ИЗДАЈЕМ смештај за сам-

це, раднике, студенте.

Раднички смештај, центар.

063/502-211. (299486)

БЕСПЛАТНО субу, кухињу,

купатило издајем станарки

у Иванову. 064/372-94-71.

(299515)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, ЦГ, трећи

спрат, Котеж 1. л063/836-

79-87. (299516)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру у строгом цен-

тру. 063/736-38-50. (299461)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-

штен стан, етажа куће, за

више људи. 064/2217-48-

56. (299531)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Кочи-

на 4, близина Зелене пија-

це и три школе. 063/617-

421. (299102)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (299069)

ИЗДАЈЕМ локал у Омољи-

ци, 300 квм. 062/404-144.

(298785)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Браће Јовановић и

Светог Саве. 064/231-07-

33. (299352)

РЕТКО у понуди. ЈНА ули-

ца, пословни простор, 30

квм, приземље 24.900

евра. АМК некретнине,

061/262-08-44. (299480)

ИЗДАЈЕМ у центру локал
од 46 квм, погодно за
здравствене услуге.
013/312-189. (299360)

ЛОКАЛ од 70 квм, поред

Грејања. 064/440-20-89.

(299360)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије и магационери за

рад у дистрибуцији штам-

пе. 069/867-72-06.

(299194)

ДОМУ за стара лица по-

требна медицинска се-

стра, неговатељица, физи-

отерапеут са радним ис-

куством. За све остале ин-

формације позвати

065/523-05-95 (ф)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
064/462-12-61. (299286)

ТРАЖИ се помоћни рад-
ник у перионици и вулка-
низерској радњи са или
без искуства. Почетна пла-
та 50.000 дианра.
064/244-42-19. (199303)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/404-144.
(299494)

ПОТРЕБНА продавачица у
пшекари. Звати од 8 до 12
сати. 013/342-025.
(299494)

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Иде-
ал”.063/106-02-84,
013/333-160. (299520)

ПРУЖАМ водоинсталатер-

ске услуге, замена и

уградња бојлера, славина,

цеви. 063/708-00-24

(СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ

радови мајстори из Кова-

чице. 060/066-08-60

(СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(299509)

ПОТРЕБНА жена за негу

старијег поллупокретног

мушкарца, одмах. Тел.

352-403. (299396)

СЕЛИДБЕ, одношење не-

потребних ствари, чишће-

ње просторија, дворишта,

6 – 23 сата. 061/644-14-

06. (298781)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правка старих, уградња

нових цеви, одгушења,

монтажа, санитарије.

062/382-394. (299119/р)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(299046)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе, мон-

таћа, сервис, бела техни-

ка, индикатори, табле, ин-

сталације, ТА пећи.

060/521-93-40. (299332)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, индикатора,

инсталација. Мића.

064/310-44-88. (298540)

ПРАВИМ домаће торте по

вашој поруџбини. Повољ-

но. 063/871-68-93.

(299304)

АДАПТАЦИЈЕ станова и

кућа, струја, вода, гипс,

молерај, сцве на једном

месту. 060/521-93-40.

(299332)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене од-

мах. 013/331-657,

064/495-77-59. (299411)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-

ње плацева, рушења кућа,

шупа, зидова,а одношење

ствари, чишћења подрума,

итд. 064/122-69-78.

(299412)

ЧИСТИМ подруме, таване,

шупе, дворишта, гараже,

избацујем шут и стари на-

мештај, повољно. 063/196-

54-56, 061/130-44-33. (299436)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге, замена делова, по-

правци, одгушења, адапта-

ције, нова купатила.

062/832-09-81. (299428)

ПАРКЕТИ и ламинат, по-

ставка, хобловање и лаки-

рање. 065/314-90-18,

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

(299390)

ДИМЉЕЊЕ сланине, меса

и месних прерађевина.

063/179-01-78. (299223)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (299432)

ВРШИМ превоз кола,

шлеп службе, у свим прав-

цима. 063/196-54-56,

061/130-44-33. (299436)

ВРШИМ превоз у свим –

правцима, селидбе, радни-

ци, износим стари наме-

штај – повољно. 063/196-

54-56, 061/130-44-33.

(299436)

КИПЕРОМ повољно пре-

возим грађевински мате-

ријал, утовар, одвоз пшу-

та. 063/754-02-72. (299484)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром материјал, повољно,

утовар, одвоз шута.

064/354-69-94. (299484)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (29949)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-

тација куаптила, поправке,

славине, одгушење кана-

лизације. 061/193-00-09.

(299556)

РАДИМ све врсте физич-

ких послова, пелет, шут,

угаљ, итд. 060/143-52-10.

(299566)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а. 064/866-20-70. (299487)

ПРУЖАМ водоинсталатер-

ске услуге, замена и уград-

ња бојлера, славина, цеви.

063/708-00-24. 8299567)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (29853)

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купа-

тила, 600 евра, са мате-

ријалом, брзо и професи-

онално. 065/210-61-98.

(299134)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (299070)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98 (299456)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан превоз

и преглед. 060/07-84-789,

063/77-84-789, Ул. Јована

Рајића 1 (код поште на

Тесли). (299504)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе, бој-

лере, ТА пећи, шпорете, по-

прављамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”,

064/122-68-05. (299557)

ОВЛАШЋЕНИ сервис ари-

стон и бош бојлера.

060/371-53-00. (299293)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.

Повољно. 061/818-34-96.

(299354)

ПОТРЕБНА масерка за

опуштајућу релакс маса-

жу, позив или СМС.

061/298-96-69. (298786)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(299365)

ПЕНЗИОНЕР, 73 године,

упознао би жену озбиљну,

брака ради, договор. Не-

ситуирану. 064/433-58-62.

(299523)

АКО си нежна, романтич-
на, јави се да поделимо,
љубав и леп живот.
064/437-63-59. (299355)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име
Ана Александра Гајић из-
дату школске 2017/18. Го-
дине за пети разред
Основне школе „Јован Јо-
вановић Змај” Панчево –
Душка Мрвош. (299564)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору. 061/638-24-86.

(298364/р)

БЛАГАЈНА 300-830
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С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. децембра

2020, преминула наша драга мајка, баба и прабаба

ДРАГИЊА БЕЛИЋ
1920–2020.

Сахрана ће се обавити 26. децембра 2020, у 13 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Њени најмилији

(224/299537)

Последњи поздрав вољеној мајци

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

од сина МИЛИВОЈА и снаје АНЕ

(225/299537)

Последњи поздрав вољеној мајци

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

од сина ИВАНА са породицом

(226/299537)

Последњи поздрав нашој драгој

бака ДРАГИ
од унука ЈОСИПА, снаје СНЕЖАНЕ, праунука

МАРКА, СТЕФАНА и СОФИЈЕ
(228/299537)

Последњи поздрав нашој драгој

бака ДРАГИ

од унуке ДРАГАНЕ, зета ГОРАНА, праунука МИЕ

и ЛУКЕ
(229/299537)

Последњи поздрав драгој

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

од ДАНЕТА са породицом

(227/299537)

Последњи поздрав

прији

ДРАГИ

од ДУШАНКЕ МОЦ

са породицом

(239/299546)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ЗОРАНУ

ЈОСИПОВИЋУ

Тужни смо због твог

одласка.

Породица ПЕШИЋ

(142/299450)

СТЕВАН

БУРА
1954–2017.

Хвала ти за све. Зау-

век ћеш бити у мом

срцу и мислима.

Супруга АНКА

(249/299561)

Са најдубљим пијететом опраштамо се од

нашег зета и тече

ВЕСЕЛИНА СТОИЛКОВСКОГ
1930–2020.

ЈОСИП КРКОБАБИЋ са породицом

(98/299392)

Тужна срца јављамо да је 17. децембра 2020, у 91. години, преминуо а 19. де-

цембра 2020. сахрањен у Качареву.

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ
1930–2020.

Ожалошћени: ћерка ЗЛАТИЦА ТАЊА, унука ТАМАРА, зетови МИЛОРАД и

ПЕТАР, праунуци и остала родбина и пријатељи
(214/299530)

Ујаку

КАМЕНКУ

ЋИРИЋУ
последњи поздрав и
опрост од твог сестрића
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИ-
ЋА са породицом и се-
стричине ЉИЉАНЕ БРАН-
КОВИЋ са породиоцм.

Вечнаја памјат
(49/299337)

Последњи поздрав деверу и стрицу

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ

од снаје ЈЕЛИЦЕ и братаница НАТАШЕ и ГОРАНЕ

(59/299342

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ
1944–2020.

С љубављу и тугом чувамо те од заборава.

Твоја супруга МИРЈАНА, син ГОРАН, снаја

СНЕЖАНА и унуци ИГОР и ДЕЈАН

(147/299454)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ
1944–2020.

Вољени не умиру, они и даље живе у нашим ср-

цима.

Твоја ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН, 

унук ДАРКО, унука ИВАНА и прија СТОЈАНКА

(148/299454)

Нашем драгом пријатељу

КАМЕНКУ

ЋИРИЋУ
Породица БОЈКО

(166/299476)

Последњи поздрав при-
јатељу

КАМЕНКУ
од прије АНКЕ и НАДЕ
из Б. Луке

(167/1299476)

Тужна срца обавештавамо родбину пријатеље да је наш драги

НАЈДЕН АЛЕКСИЋ

преминуо 18. децембра 2020, у 74. години.

Сахрана је обављена на сеоском гробљу у Црепаји. Заувек ћеш жи-

вети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ДИЈАНА, син АЦА, ћерка АНКА,

сестре ЈАГОДА и СНЕЖА са породицама

(116/199419)

БЛАГАЈНА

300-830

СТАНКА ПЕТКОВИЋ

Заувек ћеш остати моја Станка.

МИЛА
(120/299429)

РАДНО ВРЕМЕ

благајне „Панчевца”

током празника

Обавештавамо читаоце

да ће у четвртак 

31. децембра изаћи

празнични двоброј

„Панчевца”.

Последњи рок за предају

огласа и читуља 

за двоброј је уторак 

29. децембар до 15 сати.

Наредни број после тог

биће у продаји од 

15. јануара, а огласи 

и читуље за тај број 

могу се дати на благајни

„Панчевца”, чије ће

радно време бити

следеће:

30. децембрa до 15 сати;

31. децембрa до 13 сати;

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
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Последњи поздрав драгом колеги

ВУЧКУ МАРИЋУ
1960–2020.

од колектива „Феромонт опреме” а.д.

(163/299472)

Последњи поздрав нашем школском другу

ВУЛЕТУ МАРИЋУ

Од првих школских дана памтимо те по ведром

осмеху, искреном другарству и свему лепом што

смо заједнички проживели у одрастању.

Твоја генерација из основне школе

(112/299410)

ВУЧКО

МАРИЋ
1960–2020.

Супруга СИЛВАНА,

синови ИВАН

и МИЛАН

са породицама.

Волимо те!
(198/299507)

Последњи поздрав драгом

чика ВУЛЕТУ

Породице ЕРГАРАЦ и ЂЕРИСИЛО

(194/1299503)

Последњи поздрав

ВУЧКУ МАРИЋУ
1960–2020.

Снаја ДРАГАНА

(180/и)
са породицом

Ујаку

ДРАГАНУ

ЋИРИЋУ
последњи поздрав од се-

стрића БОБАНА ЈОВАНО-

ВИЋА са породицом и се-

стричине ЉИЉАНЕ БРАН-

КОВИЋ са породицом.

Вечнаја памјат.
(48/299337)

Последњи поздрав тетки

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
1948–2020.

од МАРКА ЈОВИШИЋА
(68/299356)

Последњи поздрав драгој и поштованој

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ

од породице ЂАКОНОВИЋ

(69/299356)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на мог оца

МИЛАНА БЕКЧИЋА
24. XII 2010 – 24. XII 2020.

Увек си у мојим мислима и срцу.

Син СЛОБОДАН

(72/299359)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ

С љубављу и поштовањем породица ТОДОРОВ

(85/299374)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЋИРИЋУ

од Јеличиних колегиница из АТП-а

(104/299401)

Последњи поздрав чики

ДРАГОЉУБУ ЋИРИЋУ
1950–2020.

Породице ЋИРИЋ и ПЕТРОВИЋ
(149/199454)

Са тугом вас обавештавамо да је 17. децембра 2020. преминула

у 88. години

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ
1933–2020.

Сахрана је обављена 19. децембра, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ПЕТАР, снаја ЗОРИЦА, унучад и праунучад

(50/2199338)

С тугом вас обавештавамо да је 17. децембра 2020. године пре-

минула у 88. години

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ
1933–2020.

Сахрана је обављена 19. децембра, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка НЕВЕНА, унучад и праунучад

(51/199338)

Последњи поздрав вољеном

СТОЈЧЕТУ ЈАЋИМОВИЋУ
14. III 1951 – 19. XII 2020.

Од супруге и ћерки са породицама
(107/199406)

Последњи поздрав

колеги

ЕНОХУ

КРИЗМАНИЋУ

од удружења

We i fert ta xi

(266/299580)

Последњи поздрав

драгом ујаку

ПЕРИ

КОВИЋУ

од СВЕТЕ

са породицом

(203/299512)

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи

празнични двоброј „Панчевца”.

Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је 

уторак 29. децембар до 15 сати.
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Последњи поздрав вољеној мами и баби

МАРИЦИ ДЕСАНЧИЋ
1955–2020.

Хвала ти на свему што си учинила за нас.

Ћерке ДАЦА и НАТАША и унуци ДУЛЕ, ВУЛЕ и ПАКИ.

Сахрана ће се обавити на Котеж гробљу у суботу, 26. децембра

2020. године, у 12 сати.

(117/1299425)

Неверица, туга и бол! 

Последње збогом мојој

МАРИЦИ ДЕСАНЧИЋ МАЦИ

Сестра ВЕСНА са сином ЖАРКОМ

(170/299479)

Последњи поздрав нашој драгој

МАЦИ

од Наташиних другарица: РОБИ, БРЕЗА и ГАГИЦА

(251/299565)

Последњи поздрав пријатељици

МАРИЈИ КОВРЛИЈИ

Твоја ЉУБИЦА са породицом

(9/199297)

Последњи поздрав

МАРИЦИ

КОВРЛИЈА

од комшинице

ДРАГИЦЕ, породица

ДЕЈАНОВИЋ

(33/299321)

Последњи поздрав нај-
бољој другарици

ВЕЛИНКИ

МИНИЋ
Вецо, вечно ћеш живе-
ти у нашим срцима.

Твоја другарица
КРИСТИНА

са породицом
(7/299290)

БРАНА

МИЛАНОВИЋ

Хвала ти за све што

си учинила за нас.

Бићеш вјечно у на-

шим срцима.

Твоји ИВАНОВИЋИ

БРАНКО

са породицом

(103/299399)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ВУЈАНОВИЋУ
чика ЖУЋИ

1937–2020.

од МОМИРА

ПЕТРОВИЋА МОШЕ

(185/1299493)

Последњи поздрав

школском другу

МИРКУ

ЛАЗИЧИЋУ
1960–2020.

од МОМИРА

ПЕТРОВИЋА МОШЕ

(186/299493)

МИЛОРАД ПОПОВИЋ
2. VI 1952 – 16. XII 2020.

Твој осмех никада нећу дати забораву да избрише из сећања.

У мом срцу и у мојим сновима ћеш живети вечно.

Почивај у миру, анђеле мој.

Бескрајно... М.

(92/299384)

Последњи поздрав

МИЛОРАД

ПОПОВИЋ

ПОП
1952–2020.

Драгом пријтељу и

колеги. Чувамо успо-

мену на све лепе тре-

нутке проведене са

тобом.

Искрено саучешће

породици.

МИЛАН и МИЛИЦА

ПЕТРОВИЋ
(90/199380)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ПОПОВИЋУ МИШИ

Био си драг човек племените душе. Оставио си много успомена и са тобом

је дружење траг лепог сећања.

Волео си свој Книн, али животне околности довеле те у ову банатску

равницу.

Нема више нашег пријатеља, његове песме, лепих речи за смех, ведрину

коју си носио у себи. Остале су приче, док постојимо да се сећамо.

Нека те анђели чувају.

Твоји: ТРАВИЦА НИКОЛА, МИЛОШ и СИМО са породицама

(109/ф)

Последњи поздрав вољеном тати, деди и

тасту

МИЛОРАД ПОПОВИЋ

МИШО
1953–2020.

Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА, 

унуци МАРКО, МАША, МАТЕЈА

и зет САША

(130/299439)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ПОПОВИЋУ

МИШИ

Комшије из зграде у

Милорада Бате

Михаиловића

бр. 7 и 7-а
(182/1299491)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Драги куме, почивај у миру.

Кума ВИКТОРИЈА

(258/299575)

20. децембра 2020. преминула је наша драга

НЕВЕНКА БУЛАТОВИЋ
1937–2020.

Сахрана ће бити обављена у најужем породич-

ном кругу.

Ожалошћени: ТАЊА и ДЕЈАН са породицама

(80/299370)

Последњи поздрав поштованом комшији

ЖИВИ ФИЛИПОВИЋУ

од станара у Милоша Обреновића 47

(264/299578)

Последњи поздрав драгом колеги, другу и прија-

тељу

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

РАДОВАН ПЕШИКАН
(79/199369)

Радно време благајне

„Панчевца” током

празника

30. децембрa до 15 сати;

31. децембрa до 13 сати;

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
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18. децембра 2020. преминуо је наш вољени син, брат
и унук

ДАВИД УРШИЧИЋ
2006–2020.

Сахрана ће се обавити 27. децембра, у 12 сати, на Ка-
толичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: мајка САЊА, отац БОЈАН, брат ДЕЈАН,
баба ЛОЗА, деда СЛОБОДАН и МИРОЉУБ и остала
родбина

(31/299319)

Последњи поздрав

ДАЧИ

од породице

ДРЕНЧА

(28/299316)

Последњи поздрав

ДАЧИ

од ЛЕНХАРДА, 

САШЕ и БЕТЕ

(83/299372)

ДАЧО

наш мали анђеле

Почивај у миру. Нека те
анђели чувају. Живе-
ћеш вечно у нашим ср-
цима.

Ожалошћени: 
твоји баба ЛОЗА

и деда МИРЕ
(128/299438)

Драги наш

ДАВИДЕ

Анђели су те одвели из
наших живота, али ти
ћеш заувек живети у на-
шим срцима и мислима.

Твоји: ујка ДРАГАН, 
ујна НЕДА, сестра

БОЈАНА и брат АЛЕКСА
(129/199438)

ДАВИД

УРШИЧИЋ

Остаћеш у нашим ср-

цима и успоменама.

Твој чика ИВА, 

бата СРКИ и НИНА

(184/299492)

Отишао си прерано

на небеса

ДАВИД

УРШИЧИЋ

Сада мирно спавај

бато мој.

Твоја ЈЕЦА, ДАРКО

и НИКОЛА
(183/199492)

Драги наш

ДАЧО

Сада си на бољем месту, далеко од нас, али ћеш заувек

остати у нашим срцима и мислима.

Остаћеш вољен и запамћен по својој снази и лекција-

ма које си нас све научио.

Почивај у миру анђеле лепи.

Твоји: БОЈАНА, НИКОЛА, СИМЕОН и НИКОЛИНА

(212/299529)

Драги

ДАВИДЕ

Мирно спавај и нека

те анђели чувају.

Породица СЕВЕР

(231/199539)

СРЕТКО ЈЕЛАЧА
1952–2020.

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

настала. Свакодневно ћеш живети у мом срцу и мислима. Сећање на тебе

испуњава ме поносом. Поносна сам што си био мој и ја твоја.

Твоја супруга ДОЈА

(233/299542)

СРЕТКО ЈЕЛАЧА
1952–2020.

Тата, био си наша сигурност, ослонац и снага наше породице.

Хвала ти за сваку лепу реч и сву љубав. Недостајеш ми неописиво.

Волимо те, заувек поносни на тебе.

Ћерка БИЉАНА, унука СОФИЈА и зет ФИЛИП
(234/299542)

СРЕТКО ЈЕЛАЧА
1952–2020.

Тата, твоја племенита душа остаје звезда водиља у нашим животима.

Заувек остајеш у нашим срцима и успоменама вечном љубављу.

Волимо те.

Ћерка ЈЕЛЕНА, унуке ДУЊА и ДЕА и зет ДЕЈАН

(235/299543)

Последњи поздрав

поштованом

пријатељу

СРЕТКУ

ЈЕЛАЧИ

ТОДОР и МИЛИЈАНА

ДАНИЛОВИЋ

(255/299572)

Последњи поздрав

поштованом

пријатељу

СРЕТКУ

ЈЕЛАЧИ

Породица

ЈОВАНОВИЋ

(256/299572)

Последњи поздрав

пријатељу

СРЕТКУ

ЈЕЛАЧИ

од породице

НИКОЛИЋ

(158/299465)

Вољени брате

БИСАК БАЛАЖ
1947–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Сестра ЖУЖИКА, браћа ЛАЈОШ, ЈОШКА, 

ФЕРЕНЦ и ЈАНИ са породицама

(44/299333)

НЕНАД ИЛИЈИН

Последњи поздрав од

сина БРАНИСЛАВА, снаје ЈОВАНЕ, 

унука КРИСТИЈАНА

и супруге РАДОЈКЕ

(208/299525)

РАДИВОЈ

ИГЊАТОВИЋ

Последњи поздрав

од супруге

СТОЈАНКЕ

Напуни се срце туге а

душа пуна боли, ови

дани су ми тешки

драги мој, душа боли!

(260/299377)

РАДИВОЈ

ИГЊАТОВИЋ

Највећи пријатељ

мојој мајци!

Најлепши рају овог

света!

Највећи пријатељ

свих планета!

Најбољем оцу

од сина ДАРКА

и снаје ТАМАРЕ

(261/299577)

РАДИВОЈ

ИГЊАТОВИЋ

Поносна сам и на

бол, јер је због тебе!

Последњи поздрав

драгом оцу

од ћерке ЉИЉАНЕ

(262/299577)

РАДИВОЈ

ИГЊАТОВИЋ

Није лако писати

ово и знати да је

узалудно.

Али... само желимо

рећи да нам

недостајеш.

Твој унук ЂОРЂЕ и

унуке КРИСТИНА и

АЛЕКСАНДРА

(263/299577)

16. децембра 2020. године преминула је наша

мајка

СТАНА КОВАЧЕВИЋ
1937–2020.

из Омољице

Сахрана је обављена 17. децембра 2020. године у

Омољици.

Ожалошћене ћерке МИЦА и ВИДА са породицама
(71/299358)
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Последњи поздрав другу

БРАНИСЛАВУ ЖЕГАРЦУ

Почивај у миру, нека ти је вечна слава!

Твојој породици искрено саучешће.

Породице ИГЊАТОВ и КУЗМАНОВ

(32/299320)

20. децембра 2020. напустио нас је наш драги

ЖИВА МИЛОВАНОВ
1950–2020.

„Када се човек роди, цео свет се радује, а само он плаче. Али треба да

живи тако да, кад умре, цео свет плаче, а само он се радује – Патријарх

Павле успео си.

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерке ДРАГАНА и НАТАША, унука ЈОВАНА,

унук ДРАГАН, сестра КАТА, сестричина ДАНИЕЛА и зет ЕЛМАР

(118/299426)

ЖИВА

МИЛОВАНОВ

Последњи поздрав

од другова: МИМА,

ЂОЛЕ, ДРАГАН,

ИВА, КАРАСИ, 

ЗОРАН и ПЕТРИЦА

(123/299434)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЖИКИ

од породице

ПЕТРИЋ и његовог

малог другара

МАТЕЈЕ

Почивај у миру
(131/299440)

ЖИВА

МИЛОВАНОВ

Последњи поздрав

пријатељу од прија

ВЕСНЕ

(133/299442)

ЖИВА МИЛОВАНОВ

Последњи поздрав нашем Жилету од колектива

„Браварије Стојановић”

Сећање на тебе никада неће избледети.
(134/299442)

ЖИВА МИЛОВАНОВ

Био си ми све!

Почивај у миру драги мој Жићо.

„Твој Гарави”

(135/299442)

Последњи поздрав

ЖИВА

МИЛОВАНОВ

од породице

ШЕРЕМЕТОВИЋ

(140/299447)

Последњи поздрав

нашем пријатељу

ЖИВИ

МИЛОВАНОВУ

Породици најдубље

саучешће у болу.

Породице АЛОБИЋ

и РАДЕНКОВИЋ
(189/299497)

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ

Отишао је наш дека у неки, можда бољи

свет. За све нас био је омиљен лик, човек

који је умео да воли и шири ту љубав око

себе. 

Посебан. Обожавао је своје „пилиће” - уну-

ке и праунуке. Памтићемо га по добру...

Син РАЧА, снаха ВЕСНА, унук ВЛАДИМИР,

унука СОФИЈА, снајка ЈОВАНА и пилићи

МАША, АНДРЕЈ и АНИКА

(247/299559)

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ
1931–2020.

Остали смо без дивног оца, таста и деке

који ће нам заувек недостајати својим ду-

хом и неизмерном љубављу коју нам је не-

себично даривао.

Ћерка СНЕЖАНА, зет ДРАГАН, 

унука НАТАША, унук СЛОБОДАН, 

зет ЗОРАН и праунук ВУКАШИН

(250/299563)

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ

На крају кад нам одлази неко драг, не боли смрт,

већ све што иде после.

А после, нажалост не иде ништа – и то ништа

највише боли!

Твоја унука СОФИЈА

(246/299558)

Драга

ЈЕЛО
Хвала Ти на седамдесет година дугом, искреном прија-

тељству. Остају лепа сећања и туга.
ПЕРА и МИРЧИЦА

(84/299373)

Са тугом се опраштам од драге пријатељице

ЈЕЛЕНЕ МИКОВИЋ
ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ

и породице ПЕТРОВИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(95/1299387)

Последњи поздрав куми

ЈЕЛЕНИ

МИКОВИЋ

Породица РАДАНОВ

(99/299393)

Последњи поздрав мајци

МИЛИЦИ СОКОЛИ

Син МАЋАШ, снаја ДРАГИЦА и унук БОРИС

(22/199308)

Последњи поздрав драгој мајци

МИЛИЦИ СОКОЛИ

од ћерке МАРГИТЕ са породицом

(29/299317)

17. децембра 2020. преминула је

МИЛИЦА СОКОЛА
1938–2020.

Ожалошћени: ЛЕЛА, НЕВЕНА, НЕША, САША, СЛОБА
и РАДЕ (21/299307)

Последњи поздрав

вољеном брату

ЗОРАНУ

ЛАЗИЋУ
19. X 1957 – 14. XII 2020.

од сестре ЉИЉАНЕ

и ЗОРИЦЕ

са породицом
(4/299288)

Последњи поздрав во-
љеном ујаку

ЗОРАНУ

ЛАЗИЋУ

од његових сестричина

БИЉАНЕ, ЉИЉАНЕ,

ЈАСМИНЕ, МИРЈАНЕ

и ДРАГАНЕ

(5/299288)

Последњи поздрав дра-
гом куму

ЗОРАНУ

ЛАЗИЋУ
од кума ДОБРИВОЈА,
куме ЈЕЛЕНЕ, кумица

ДАНИЈЕЛЕ
и АЛЕКСАНДРЕ
и малог кумића

АНДРЕЈА
(3/299288)

Последњи помен свом
деда

ЗОКИЈУ

од његових пилића: 

ТЕОДОРЕ, ОГЊЕНА,

НОВАКА, НИКОЛИНЕ, 

СОФИЈЕ, ЛАЗАРА, 

ВУКА и КОСТЕ

и НИКОЛЕ

(6/299288)

РАДНО ВРЕМЕ

благајне „Панчевца” током празника

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра

изаћи празнични двоброј „Панчевца”.

Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је

уторак 29. децембар до 15 сати.

Наредни број после тог биће у продаји од 15. јануара, а

огласи и читуље за тај број могу се дати на благајни

„Панчевца”, чије ће радно време бити следеће:

30. децембрa до 15 сати;

31. децембрa до 13 сати;

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
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Последњи поздрав зету и течи

МИЛОЈИЦИ

МАРКОВИЋУ

од сваје МИЛКЕ и породице

МИЛОВАНОВ

(26/299314)

Последњи поздрав

зету и течи

МИЛОЈИЦА

МАРКОВИЋ

од породице

СТАНИЋ – МИЛИСАВ,

БОЈАНА, ДЕЈАН

и МИРОСЛАВ
(18/299187)

3
14. децембра 2020. године отишао је од нас да вечно
оре небеске њиве и салаше, наш

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ
1939–2020.

Сахрана је обављена 21. децембра 2020. године на Но-
вом гробљу, у 14 сати.

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

(248/299098/р)

18. децембра напустила нас је наша вољена мајка, свекрва и

бака

РУЖИЦА ПАРЕЖАНИН
1951–2020.

Не постоји време које ће донети заборав на тебе, нити сећање

у којем тебе нема.

Недостаје твоје благо лице, твој осмех, недостајеш нам много!

Сахрана ће бити обављена 27. децембра, у 14 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

Твоји: син ВОЈИСЛАВ, снаја ЗОРАНА, 

унук БЛАГОЈЕ и унука СОФИЈА

(46/299336)

Последњи поздрав драгој сестри

РУЖИЦИ ПАРЕЖАНИН
1951–2020.

Свако има неког кога нема. Кога жели, без кога му је тешко и кога нико и

ништа не може заменити. Ја, имам тебе.

Твоја сестра МЕЛАНИЈА са породицом
(47/299336)

Последњи поздрав нашој вољеној

РУШКИ ПАРЕЖАНИН

Нека твоја добра душа почива у миру са нашим Батом.

ТАЊА McKEL LIPS са фамилијом

(81/299371)

Напустила нас је наша

РУШКА ПАРЕЖАНИН
Драга Ружо, остају сећања на лепе године нашег заједничког жи-

вота.

С љубављу ДЕЈА, ДАКИ, ЗОРИЦА и СРЕЛЕ
(82/299371)

Последњи поздрав

РУШКИ

Породица

ЈЕЛОВАЦ

(119/299427)

Почивај у миру

РУШКА ПАРЕЖАНИН

Твоји пријатељи: МИЋА и ЉУБИНКА ТРЊАНАЦ

(124/299435)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

РУЖИЦИ ПАРЕЖАНИН

Рушка, волећемо те заувек.

Твоји: ДРАГАН, ВЕРИЦА и МАРИЈА

(132/199441)

Последњи поздрав

РУШКИ

Војини другови из „Рагине главе”: СИБИН, ЈАНКЕЉА,

МИЦИ, ПАНТА, РАДЕ, МОЦ, ДОКСИ, МАРЦИ, РАЂА,

МИМИ, ИГЊА, РАША, ГАРИ, БОЛЕ, ДУЛЕ, ЂОЛЕ и

РАЈКА, ЗОЛИ, МРШКЕ, ЖИКИЦА, САВИЦА, БОКА,

МИКИЦА, ЈОЦА ПАЛМА, ЈОЦА МЕХАНИЧАР, НЕША

ЦРНИ, МАЛИ, ТЕРЗА, КОКА, КРЛЕ, БЕРИ, ОСТОЈА,

РОРА, МИШКО, ДАРКО, ЋОРА и комшија НЕША
(146/299453)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ

ПАРЕЖАНИН

од Војиних другара

из „Сидра”: ТОЂА,

САЛЕ ПОТРЧКО, 

ЈАЛЕ, ЗОЛИ, ПИРКЕ,

ГАГИ, СТЕВА, РАЛЕ,

РАША, БОКИ, ОЉА

и ЗОРАН

(145/299453)

Последњи поздрав

драгој

РУЖИЦИ

ПАРЕЖАНИН

Чуваћемо сећање на

наше познанство.

БУБЕ и СЕКА
(181/1299491)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ
ПАРЕЖАНИН РУШКИ

од др ТАЊЕ

СТОЈИЉКОВИЋ
(175/299485)

РУЖИЦА ПАРЕЖАНИН

Драга Рушка, била си перфекциониста у свему,

незамењива у свом послу и изнад свега велики

човек.

Хвала ти на свему.

У најлепшем сећању док год трајем.

ЈЕКА са породицом

(202/299512)

После кратке и те-

шке болести преми-

нула је наша драга

БРАНКА

РАМАДАНОВИЋ

Ожалошћена много-

бројна породица

и пријатељи
(66/299353)

Последњи поздрав ком-

шији

ЖЕЉКУ
од породице

МИЛУТИНОВ
(34/299322)

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи

празнични двоброј „Панчевца”.

Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је 

уторак 29. децембар до 15 сати.
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Последњи поздрав вољеном пријатељу

Почивај у миру, добри наш

САЛЕ

Нека Те анђели чувају у Царству небеском,
а ми ћемо те чувати од заборава.

МИЉАН, ДЕЈА, УЗЕ, ДЕДА, МИКИ, 
ЛАЗА, ИВАН, ГРУЈА и САЛЕ

(244/299554)

Последњи поздрав вољеном пријатељу .
Почивај у миру, добри наш

САЛЕ

Нека Те анђели чувају у Царству небеском, а ми
ћемо те чувати од заборава.

МИЉАН и МИРА БРАЈОВИЋ

(243/299554)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

АЛЕКСАНДРУ
ЂУРИНУ

Породица
ДРАГИШИЋ

(245/299555)

Последњи поздрав

САЛЕТУ
од CA FE ČO BI, ЖУЛЕ, ПЕРА, БАНЕ, САЛЕ, 

ТИШМА, ЗЕКА и БИЉА
(257/299573)

Са великом тугом дра-
гом пријатељу

САЛЕТУ
Породица ЖИГА

(199/199508)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Последњи поздрав Саши од ДАНИЈЕЛЕ
и СЛАВИЦЕ

(219/299534)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Последњи поздрав Саши од ВЕРИЦЕ и МАРКА

(220/299534)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Последњи поздрав Саши од Пеђине бабе ЗОРИЦЕ
и деде ЈОЛЕТА

(221/299534)

Последњи поздрав

САШИ

од КАТЕ и МИЛАНА
КРСМАНОВИЋА

(230/1299538)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Последњи поздрав од кумова САЊЕ и ДРАГАНА

(242/299553)

Тужна срца обавештавамо вас да је преминуо наш вољени
супруг и отац

ВИДАН БРКИЋ
1952–2020.

Сахрана ће се обавити 27. децембра 2020, у 13 сати, на Старом
гробљу.

Последњи поздрав: СЛАВИЦА и НЕМАЊА

(37/299325)

Жао нам је што те више нема, драги друже наш

КУЖЕ

МИЋА КИЧКИЛА, РАША, СТАВРА, ЗОКИ САВИЋ, ЏИГИ,

ГРОЗДИЋ, ЛАКИ ДРВОСЕЧА, ИВИЦА,  МИЛЕ, ЧИЛЕ, 

ТИШМА, ЗОКИ, СТЕВА ЗУБАР, ТРАПЕР, ИСИДОР, 

комшије ЉУБА и РАДА, ДЕКИ АНУШИЋ и АЦА РУС, 

другови из Бифеа ТАШТА, МИЛЕ, БАТА ТАЛИЈАН, ЖИЋА,

БОЛЕ, ГАВРА, БАНЕ СТАРТ, СПЛАЈТ, АЦА ПАСУЉ, 

АЦА СТОКИЋ, ВЕРИЦА и МИЋА

(45/299334)

Недостајао си, недостајаћеш

МИРОСЛАВ КАРАНОВИЋ КУЖЕ
1961–2020.

Твоја ћерка ИВАНА
(10/299299)

Последњи поздрав тати

МИРОСЛАВУ
КАРАНОВИЋУ

КУЖЕТУ
од његове ћерке

ИВАНЕ, зета ИВАНА,
унука УРОША
и унуке ЛЕНЕ

(11/299299)

Последњи поздрав брату

МИРОСЛАВУ
КАРАНОВИЋУ

1961–2020.

Болест је била јача, па нам те је отела,
али те никада нећемо заборавити.

Сестра ГОРДАНА, сестричина ЈЕЛЕНА
и сестрић МАРКО

(19/199305)

МИРОСЛАВ
КАРАНОВИЋ

КУЖЕ

Последњи поздрав
од колега DOO 
„BI MAX” Панчево

(206/299518)

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог
супруга, оца и деде

СТАНИМИРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА

Супруга СЛОБОДАНКА, син ДЕЈАН
и ћерка ДАНИЈЕЛА са децом

(252/1299568)

Због изненадне смрти драгог нам комшије
Станка

СТАНИМИРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА СТАНКА

последњи поздрав САША и ГЛИША
БЈЕЛАНОВИЋ са породицама

(253/299569)

29. децембрa до 15 сати;

30. децембрa до 15 сати;

31. децембрa до 13 сати;

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.

Радно време благајне „Панчевца” током празника
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АЛЕКСАНДАР ЂУРИН САША
1966–2020.

Не питај ме дал’ је зима

док по роси с циганима

брилијанте за кравату бирам

не питај ме зашто птице

не слећу на сваке жице

не питај ме никад зашто свирам...

Збогом, добри мој Саша

ВОЈА ЕРБЕС с породицом

(102/299398)

И дође онај дан када оду они које волимо...

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
1966–2020.

Сада тамо горе, засвирај само онако како си ти то умео.

Колеге Привредне банке а.д. Панчево

(111/299410)

Последњи поздрав другу и сараднику са мно-

гих свирки, концерата и путовања

САЛЕТУ ЂУРИНУ

од ВИДОМИРА и чланова Тамбурашког

оркестра „Неолит” из Старчева

(136/299443)

Драги Брашо, колико још има до Врдника?

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Увек ће те волети ТАЊА и САЛЕ

(143/299451)

Последњи поздрав нашем драгом

САЛЕТУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Колеге БИЉАНА и МИЛАН
(153/299462)

Драгом

САЛЕТУ

последње збогом. Почивај у миру. Никада те неће за-

боравити твоје Б-1 ОШ „Стевица Јовановић” 1980/81.
(168/299477)

Последњи поздрав

САШИ ЂУРИНУ

С љубављу и тугом твој брат ДУШАН, 

ЈЕЛИЦА и МИЛОШ
(190/299498)

Почивај у миру, добри наш

САЛЕ

Верујемо да си отишао на неко боље место.

Нека ти је лака ова наша земља банатска,

коју си толико волео.

Последњи поздрав и нека Те анђели чува-

ју у царству небеском.

САЛЕ и СТАША ИВКОВИЋ

(195/299505)

Последњи поздрав драгом Салету

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

САША

Породица ФУКС

(191/199501)

Последњи поздрав нашем Салету

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

САША

Оркестар „Војвођански сан”

(192/299501)

Последњи поздрав нашем

драгом пријатељу

САЛЕТУ
Породице ЖИВАНОВ

и ВАСИЛЧИН
(201/1299511)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Драги тата,

отишао си тихо и неприметно, али ћеш заувек остати у

мом срцу.

Твој син ПЕЂА

(218/299534)

САША ЂУРИН

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Породице СТАНИШИЋ и ДИМИТРОВ

(223/299536)

Последњи поздрав

куму

АЛЕКСАНДРУ

ЂУРИНУ

Породице

МИЛОВАНОВИЋ

и ЈОВАНОВИЋ

(216/299532)

Последњи поздрав

великом пријатељу,

другу

САШИ

ЂУРИНУ

од ВЕРИЦЕ, 

ЕМИЛИЈЕ и БИНЕТА

ПУПИНА
(232/1299541)

Последњи поздрав

САЛЕТУ

ЂУРИНУ

Породица

ТОДОРОВИЋ

(240/299547)

САША

ЂУРИН

Био си ведар, благ и

брижан.

Чувамо те у срцима.

Породица ОЛЋАН

(259/299576)
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Последњи поздрав нашем најмилијем

ИВАН БЕУТУРА
1948–2020.

Твоје име, наш понос.

Твој изненадни одлазак – вечна рана.

Да смо те сузама могли вратити био би са нама. 

Наш бол за тобом вечно ће трајати.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: супруга СЕЈА, син ГОРАН, ћерка СЛАЂАНА, снаја БИЉАНА, унуци ТИЈАНА и АЛЕКСАНДАР

(154/199463)

Последњи поздрав

нашем чика

ИВАНУ

БЕУТУРИ

Остаћете заувек у на-

шим срцима, нека

вас анђели чувају.

Ваши: МИЊА, 

ЖЕЉКО и ЕЛВИРА

(38/299326)

Драги наш

ИВО

Рајска ти насеља и

вечна успомена у на-

шим срцима.

Твоји: ВУЈИЋИ

и НИКОЛИЋИ

(39/299326)

Последњи поздрав драгом комшији

ИВАН БЕУТУРА
1948–2020.

Живот нестаје у трену, али твоје племенито срце

и твој лик остаће вечно у срцима оних који су те

знали.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Комшиница ЈОВАНКА
(156/1299463)

Последњи поздрав

нашем пријатељу

ИВАН

БЕУТУРА
1948–2020.

Чуваћемо успомену

на тебе заувек у на-

шим срцима.

Пријатељ РАТКО

и прија СИМКА

(157/299463)

Последњи поздрав драгом

ИВИ

од ЗОРАНА, ПАТРИШЕ, ДУШАНКЕ и МИЛЕ

(155/299463)

Последњи поздрав брату

БЕУТУРА ИВАНУ

Прерано си отишао, оставио планове и жеље. 

Сестра ЈЕЛЕНА
(164/299473)

С тугом у срцу опраштамо се од ујака

БЕУТУРА ИВАНА

Сестричина МАГДАЛЕНА са породицом

(165/299473)

Драгом

чика ИВИ

БЕУТУРИ

последњи поздрав.
Велико хвала, вечно по-
штовање и слава.
Анђели са вама.

Породица
ПАНТЕКОСКИ

(196/299506)

Драгом газди, искреном пријатељу и колеги

ИВАНУ БЕУТУРИ ИВИ

Последњи поздрав, вечна слава и хвала.

Колектив „Gu mi plast Ivon”
(197/299506)

Последњи поздрав

ИВИ

БЕУТУРИ

од ПРША МАРИНЕ

и ЗОРАНЕ

(209/299526)

БЛАГАЈНА

300-830

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. децембра

2020, у 79. години, преминула

МАРИЈА МИХАЈЛОВ
1941–2020.

Сахрана ће се обавити 25. децембра 2020, у 13 сати, на
Котеж гробљу Панчево.

Ожалошћени: ћерка ИВАНКА, зет ДРАГАН, унук
ИГОР, унука САЊА са породицом као и остала родби-
на и пријатељи

(1/299284)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

МИХАЈЛОВ

Са великом тугом се

опраштамо од ње.

Сестра ЕВА, зет ЈАНИ

и сестрић МАЛИ
(97/199389)

23. децембра 2020. навршава се година отка-

да нема нашег вољеног

ДРАГАНА ЦВЕТКОВИЋА

Твоји најмилији: син ВЛАДИМИР, 

сестра ВИДА и остала родбина

(254/299571)
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СЕЋАЊЕ

29. XII 2016 – 29. XII 2020.

Драга и вољена

МАРА СМИЉАНИЋ
1930–2016.

С љубављу и поштовањем породица

(215/299531)

29. децембра навршава се четрдесет тужних и болних дана

откако нас је изненада напустила наша драга

СЛАВИЦА ГАЈИЋ

Остала је болна празнина. Недостајеш пуно.

Супруг БОРО, син ЖЕЉКО, ћерка ДРАГИЦА, 

снајка ДАНИЈЕЛА, зет БОЖА, 

унуци ДУЊА, ФИЛИП, ЈОВАНА и МАРЈАН

(222/299535)

Сећање на кума

МОМЧИЛА

ЈАГОДИЋА
29. XII  2011 – 29. XII 2020.

Отишао си.

Остале су слике.

Остале су мисли.

ЈЕЛЕНА и ЖАРКО

БРАДИЋ, ТИЈАНА

са породицом

и кума КАТАРИНА

(236/299544)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1946–1989.

Породица
(237/299545)

ПОМЕН
Напустила нас је наша тетка и заова

НАДА ПАВЛОВИЋ
рођ. Лазаревић

1941–2020.

(238/299545)
Са тугом у срцу њени ЛАЗАРЕВИЋИ

Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ

ГЕОРГИЈЕ ЈОВАНКА
рођ. Николајев

1931–2008. 1933–2017.

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

(241/299552)

18. децембра 2020, у 84. години, преминуо је наш драги

ДУШАН СОЛОМУН
1937–2020.

Сахрана је обављена 21. децембра 2020. у Качареву.

Ожалошћени: сестре БОРКА и САВКА, сестрићи и сестричине
(139/299446)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ЕВИЦИ КРНИШАН
медицинска сестра

Колектив Опште болнице Панчево
(75/ф)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ЕВИЦИ КРНИШАН

Општински савез здравствених радника Панчево

(67/ф)

Последњи поздрав нашој

ЕВИЦИ

Колектив ОРЛ одељења

(105/299403)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЕВИЦИ КРНИШАН
1965–2020.

Пребрзо си нас напустила.

Тешко је поверовати да више нећеш бити

део нашег тима, дружења и сарадње.

Твој Специјалистички центар

(210/299527)

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ

Последњи поздрав мајци од сина РАШЕ са

породицом

(61/1992346)

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ

Последњи поздрав мајци од сина ЉУБЕТА

са породицом

(62/299347)

Последњи поздрав

РАТОМИРУ ЦВЕТКОВИЋУ
1941–2020.

од супруге МИЛИЦЕ, ћерке ТАЊЕ

и сина ДЕЈАНА

(74/299362)

Последњи поздрав

РАТОМИРУ

ЦВЕТКОВИЋУ
од породице

ВИЈАЧЕВСКИ
(110/299409)

Последњи поздрав

РАТОМИРУ

ЦВЕТКОВИЋУ

Свастика РАТКА

(200/2199510)
са породицом

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

ЂУРИЋУ

од породцие

РИКАНОВИЋ

(78/299368)

БЛАГАЈНА

300-830

Последњи поздрав

драгом

и поштованом

ДУШАНУ

СОЛОМУНУ

од његових комшија

у Ослобођења 27

(265/299579)
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СТОЈАНКА

АНЂЕЛКОВИЋ
2016–2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруг БОРИВОЈЕ,

син ВЛАСТА, 

снаја СЛАЂАНА

и унуци МИЛОШ

и АНА

(122/299431)

СЕЋАЊЕ

МАРКО ВУЛОВИЋ
25. децембра навршава се осамнаест година откако
није с нама.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ са породицама
(77/299367)

СЕЋАЊЕ

МИРКО

ВУКАЉЕВИЋ
2005–2020.

Време и године које су
прошле не значе забо-
рав.

Твоји: МИЦА, 
БИЉА и МИКА

(125/199437)

Четрдесетодневни

помен, у суботу, у 10

сати

БОСИЉКА

ЂОКИЋ
1927–2020.

Њени најмилији:

син, ћерка, снаја,

унука са породицом,

родбина и пријатељи

(43/299330)

БОСИЉКА

САВАНОВИЋ
2019–2020.

Прошла је година ту-

ге и бола за тобом.

Носимо те у срцу јер

вољени не умиру.

Твоја ћерка РОСА,

зет ДУШАН, унуци

ЈОВАН и МИЛИЦА

са породицом

(64/299349)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2020.

Твоји најмилији

(178/299488)

Прији

ЉИЉАНИ

РАДОВАНЧЕВ

Од заборава увек ће-

мо чувати лепе успо-

мене.
Породица

ПОЗНАТОВ
(171/1299482)

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
27. XII 2019 – 27. XII 2020.

Прошло је годину дана, ниједан дан без сећања

на тебе. Превише туге, а премало речи да ти ка-

жем колико ми недостајеш. За све што долази...

Недостајеш.

Твоја сестра КАЈА са породицом

(172/299483)

27. децембра 2020. навршава се годину дана од

смрти

ЉИЉАНЕ РАДОВАНЧЕВ

Година је прошла. Остала су само сећања и успо-

мене.

Син ДУШКО, снаја, унуке и праунуци

(173/199483)

ЉИЉАНА

РАДОВАНЧЕВ

Успомене никада не

бледе. Увек ћеш бити

у моме сећању.

Ћерка МЕРИМА

са породицом

(174/199483)

СЕЋАЊЕ

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ
2005–2020.

ГОГА са породицом

(179/299488)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР

ЈАЊОВИЋ
1995–2020.

Увек ћемо те се сећа-

ти.

Твоји ВУКАЉЕВИЋИ

(127/199437)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ЏУНИЋ
крзнар

Божо, никада те нећемо
заборавити.

Твоји: зет МИЛОЈЕ, 
сестрић ЗОРАН

и сестричина ЗОРИЦА
са породицама

(187/199495)

6. јануара 2021. навршава се година откада нас је на-
пустила моја мајка

СЛАВНА РАШКОВ
У срцима туга, у очима сузе.

Њена неутешна ћерка СТАНКА, зет ПЕРА

(188/199496)
и унук ВЛАДИМИР из Вршца

Годину дана одкако није са нама наш

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Брат са породицом

(193/299502)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ
1936–2019.

Заувек у нашим срцима и сећању....

Твоји вољени

(204/299513)

У понедељак, 28. децембра 2020. навршава се че-

трдесет дана од изненадног одласка наше воље-

не маме и баке

ДОБРИЛЕ КОВИЈАНИЋ

Туга и празнина.

Помен ће се одржати тога дана, у 11 сати, на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву.

Њени ЉУБИЦА и МИЛАН
(205/299514)

ПОМЕН

БУДИМКА

ВАРИ
1937–2020.

Прошло је четрдесет дана
откако није са нама.
Даваћемо помен 26. децем-
бра 2020, у 11 сати, на Ка-
толичком гробљу.

Њени најмилији

(207/299524)

Прошла је година откада смо остали без наше мајке

ТАМАРА ПЕРИЋ
1946–2019.

Са љубављу и тугом чувамо те од заборава.

Супруг НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП, 

снаје АЛЕКСАНДРА и КСЕНИЈА, унуци МИЛИЦА, 

ВУК, КАТАРИНА, МАТИЈА и ВЛАДИМИР

и сестре ОЛИВЕРА, ТИЈАНА и САЊА

(213/ф)

30. децембра 2020.

навршава се десет

година откако нас је

напустио наш драги

ИМРЕ

МЕНЕШИ

Ти још увек живиш у

нашим мислима.

Твоја сестра
ИЛОНКА и зет

ДРАГАН
са породицом

(217/299533)
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26. децембра, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни по-

мен на Новом гробљу

ДУШАН МИХАЉЧИЋ
1947–2020.

Само је време прошло, а бол и туга остали су.

Његови најмилији: супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,

ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОАД, унуци

МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА
(113/299414)

СЕЋАЊЕ
22. XII 2010 – 22. XII 2020.

ДРАГИЊА ЈОВАНОВ
рођ. Балаш

Десет година је прошло као трен, много ми недостајеш.

(114/299415)                                                                        Твој брат МИРКО

Нисмо те могли сачувати од смрти али те

чувамо од заборава.

Прошле су четири тужне године откако

ниси са нама вољени наш тата

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
24. XII 2016 – 24. XII 2020.

Заувек ћеш остати у срцима и мислима

својих најмилијих.

Твоји: ДАДО, АДРИЈАНА и ЈАГОДА

(115/199416)

26. децембра навр-

шава се четрдесет да-

на од смрти мајке и

баке

АНА

РЕГОЈЕ

Твоја љубав и топли-

на живи у нашим ср-

цима, а нека твоја

племенита душа по-

чива у миру.

Захвални и поносни

син ЉУБОМИР

са породицом
(121/199430)

Јединој сестри

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Заувек ћеш остати у срцима нас који смо те волели.

МИЦА, БИЉА и МИКА
(126/199437)

7. јануара навршава

се година откада није

са нама наш драги

ВАСО

НОВАКОВИЋ

Недостајеш нам пу-

но, али те с поносом

чувамо у нашим ср-

цима.

Супруга АНИЦА

и син АНЂЕЛКО

са породицом

(137/299444)

Годину дана туге и бола
за вољеним татом

ВАСО

НОВАКОВИЋ

Година прође, дан ни-
кад.

Ћерка СВЕТЛАНА
са породицом

(138/299444)

Сећање на наше драге

ПЕШИЋ

МОМИР НАДА
1927–1990. 1935–2015.

Заувек ће бити у нашим срцима.

(141/199450)                                         Син БОРИВОЈЕ са породицом

Прошла је година откад ниси са нама

ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ

Никада те нећемо заборавити, јер сва-

ки дан буди сећање на тебе.

Твоји најмилији

(144/199452)

ПОМЕН

Прошла је тужна го-

дина откако није са

нама наша вољена

ОЛГА

БЛАГОЈЕВИЋ

Много нам недоста-

јеш.

Увек си у нашим ми-

слима.

Твоја сестра МИРА

са породицом

(150/299455)

26. децембра навршава се шест месеци како

се у Господу представио наш

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Мајка ЦАНА и брат ВОЈА са породицом

(42/299329)

27. децембра навршава се тужна година од смрти

КОСТЕ ЂОРЂЕВА
1950–2019.

Увек ћеш бити у наши срцима, јер вољени се не

заборављају.

Супруга са ћеркама и осталом породицом

(162/299471)

26. децембра 2020. на-
вршава се петнаест го-
дина откако није с нама

ВЕРА

ВАШТАГ

Тога дана обићи ћемо
вечну кућу.

ФЕРЕНЦ
(76/299364)

25. децембра 2020. навршава се четрдесет ту-

жних дана откада није са нама наша супруга,

мајка и бака

СТАНОЈКА МИЛОВАНОВИЋ

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Супруг ДРАГАН, син СЛАВКО

и ћерка СВЕТЛАНА са породицама

(160/299469)

Четрдесетодневни

помен

СТАНОЈКИ

МИЛОВАНОВИЋ

Јетрва МИРЈАНА

са породицом

(161/299470)

2. јануара 2021. године навршава се годину дана

од смрти нашег драгог и вољеног

ОБРАДА АЋИЋА
Твоји најмилији

(53/299340)

Сећање на драгог

ОБРАДА АЋИЋА

Сестра, снаја и брат

(54/1299340)

26. децембра навршава се четрдесет дана откако нас је

напустила наша драга мама, бака и прабака

МИРКА ЈАЊОВИЋ

Тог дана одржаће се помен, у 10.30, на Новом гробљу.

Твоји најмилији

(176/299488)

Навршава се четрдесет дана од смрти наше мајке, баке

и прабаке

МИРКЕ ЈАЊОВИЋ

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а нека твоја пле-

менита душа почива у миру.

Твоји најмилији

(177/299488)
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СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ЂУРИЋ
рођ. Илијин

2006–2020.

Године пролазе, али љу-
бав, сећање и туга вечно
трају.

Ћерка ЉИЉАНА
и зет РАДИША

(2/299285)

28. децембра је пуних
девет година откада нас
је напустио наш вољени

АНЂЕЛКО

СТОШИЋ

РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША

са породицама

(12/199300)

Навршава се шест месеци откада нас је напу-

стио наш драги супруг и отац

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син

ВЛАДИМИР и ћерка ИЛИНКА са породицом

(25/299312)

РАДЕ

КЛИПА
2000–2020.

Остао си у нашем се-

ћању.

Твоја породица
(27/299315)

Тужно сећање на си-

на јединца

НЕБОЈШУ

РЕЛИЋА
25. XII 1990 – 25. XII 2020.

Жали за тобом

твоја мама
(35/299323)

Година је прошла ,

пуна туге, бола и без-

број непроспаваних

ноћи

МИШО

Све је твоје на истом

месту, јер ти си ту.

Твоји: ОЛГА, БИЉА

и ВЛАДА

(36/299324)

ПОМЕН

МЛАДЕН ПУЗИЋ
2016–2020.

Увек си био наша подршка и снага.

Недостајеш....!

Породица

(40/299327)

Навршава се тринаест дугих година

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

Када оде пола душе, само бол и туга

остану.

Туго и љубави наша....

Отац БАНЕ, мама МИРА

и брат ДРАГАН с породицом

(41/299328)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕВА

ЛУКАЧ
1932–2020.

И прође четрдесет

тужних дана откако

си нас напустила на-

ша драга мајка.

Хвала ти за све, што

си нам пружила не-

измерну љубав.

Твоја деца

(52/299339)

26. децембра 2020, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашем

ГОРАНУ БИРЂАНУ

Знао си колико те волимо, ал никад нећеш

знати колико нам недостајеш.

Твоји најмилији

(55/299341)

Прошло је четрдесет дана од смрти наше драге и

никада непрежаљене мајке

МАРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ
Њени најмилији

(60/299344)

28. децембра 2020. навршава се тридесет го-

дина откако нас је напустио

ДЕЈАН МОЧОРКА

Успомену на њега чувају ЉИЉАНА

и ДРАГАНА са породицом

(63/299348)

26. децембра 2020. навршава се осамнаест

година откако није са нама наша драга

ДУШАНКА КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

С љубављу, поносом и захвалношћу чува-

ју је у срцима: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА,

ЖАРКО и ЗОКИ

(73/299361)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА БРАНКО
КУКАВИЦА рођ. Срећков СРЕЋКОВ

1953–1999. 1925–2000.

Нећемо вас заборавити.

(89/1299379)                                 Брат и син ЗОРАН са породицом

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
1925 – 5. I 2011.

Десет година чувамо најлепше успомене на Тебе и бес-
крајну љубав и захвалност.

Твоји најмилији
(94/299386)

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег во-

љеног

МИЛОРАДА ЛУКИЋА
1948–2020.

Помен ће се одржати у четвртак, 31. децембра, у

10 сати, на гробљу у Омољици.

Породице: ЛУКИЋ, ВАСИЋ, 

ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ
(96/299388)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

РЕЛИЋ РЕЉА
25. XII 1990 – 25. XII 2020.

Време које пролази не
брише сећања и не ума-
њује лепоту времена
проведеног са тобом.

ЗОРИЦА и МИЛКА
(101/299395)

26. децембра навршава се шест месеци од смр-

ти мога брата

ЖАРКА ВИДИЋА
1954–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Сестра ЈУЛКИЦА са породицом

(100/299394)

Пола године прође откад није са нама наш

драги

ДМИТАР КАЛИНИЋ

Бол и туга не пролазе. 

У срцу те носимо и чувамо.

Твоји најмилији

(106/299405)

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

У суботу, 26. децембра 2020, у 11.30, навршава се дванаестогоди-

шњи помен нашем милом сину и брату Цакију.

Цаки, анђеле наш, заувек ћеш бити у нашим срцима, души и ми-

слима, волимо те највише на свету.

Тата ЦАЛЕ, мајка ОЉА и сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА

(152/199459)
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АНТОН ВАРГА
1951–2019.

Прошла је дуга, тужна и болна година откако си

нас напустио. 

Увек ћеш бити у нашим мислима, у срцима не-

достајати .

Твоји најмилији
(13/199301)

1. јануара навршава се шест месеци откада није

с нама наш вољени

ИГОР ВАБРИК

Бато, време пролази, љубав, бол и патња су вечи-

ти!

Никада те нећемо преболети и заборавити.

Твоја сестра СУЗАНА и сестрић ЖЕЉКО

(20/299306)

Недостајеш нам брате

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
28. XII 2005 – 28. XII 2020.

Твоји: ДУЦА и ДУШАНКА са породицама
(24/199309)

СЕЋАЊЕ

Време пролази, празнина остаје

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ

МИША
28. XII 2005 – 28. XII 2020.

Твоји најмилији

(23/299309)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР МАРТИНОВ

БАТА
3. II 1953 – 27. XII 2011.

Помен подсећа на тебе оне који су те за-

боравили, за нас и после девет година, по-

стојиш у нашим срцима и мислима.

Вечно памћење и захвалност: 

МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

(30/299318)

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

ДРАГОЉУБ ЋИРИЋ ЋИРА
1950–2020.

Твоји најмилији те никада неће заборавити.

Супруга ЈЕЛИЦА, ћерке НАТАША и ГОРАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО

(57/299342)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЋИРИ
1950–2020.

Почивај у миру, нека те
анђели чувају.

Породице ЂУКИЋ, 
КОЦИЋ и ДОДИЋ

(56/1299342)

Последњи поздрав дра-
гом супругу

ДРАГОЉУБУ

ЋИРИЋУ
1950–2020.

Почивај у миру, нека те
анђели чувају.

Твој пријатељи
и супружник ЈЕЛИЦА

(58/299342)

Две године

ЕМБЕЛИ

ЂЕРЂ
1949–2020.

Недостајеш пуно, али
док ми живимо бићеш у
нашим срцима.

Твоји најмилији

(65/1299350)

25. децембра 2020. је тачно шест месеци откако

ниси са нама драги наш

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ

Мислимо на тебе свакога дана, сваког трена...

Никада те неће заборавити: супруга КИКА, 

ћерке ЈАСМИНА и НЕЛА, син БОРКО

и унуци ДАНИЈЕЛ и АНДРЕЈ
(70/299357)

27. децембра навршава се једанаест година откада нас

је напустио наш

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
27. XII 2009 – 27. XII 2020.

Сати, дани и године пролазе, али поштовање, љубав и

сећање вечно трају.

Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја

СЛОБОДАНКА, унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА
(88/299377)

24. децембра навршавају се две године

ЕМБЕЛИ ЂЕРЂ
1949–2018.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоја супруга ГИЗЕЛА, син ЂЕРЂ са породицом

и ћерка ХАЈНАЛКА с породицом

(87/299376)

24. децембра навршава-
ју се две године

ЕМБЕЛИ

ЂЕРЂ
1949–2018.

Тата, недостајеш ми.

Твоја ћерка ХАНИ
са породицом

(86/299376)

У суботу, 26. децембра на гробљу Котеж изи-

ћи ћемо на четрдесет дана нашој

МИРОСЛАВИ ПОПОВ

Увек ћеш бити у мом срцу и мислима.

Почивај у миру.

МИРКО

(108/199408)

ПОМЕН

Моји најмилији

ЗОРАН ГОЈКО

МАНИЋ МАНИЋ
Мили моји, време иде а моја бол све већа. Сине, ово
није живот без тебе. 
Шест година туге.
Једва чекам да се сретнемо и да те мајка загрли.

ЈАГОДА
(159/299468)

31. децембра наврашвају се три године откако није са нама

наш драги

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Нема дана да те се не сетимо и поменемо. 

Много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем твоје: 

супруга АНЂА и ћерка НАТАША са породицом

(169/199478)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ БОСИЉКА

МИЛОРАДОВИЋ МИЛОРАДОВИЋ
1930–2007. 1938–2009.

(151/199457)                                                                     Њихови најмилији

Радно време благајне

„Панчевца” током

празника

30. децембрa до 15 сати;

31. децембрa до 13 сати;

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
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Дајана Радивојевић,
дипломирана
правница:
     – Као и сваког
викенда, бићу код куће
са својом породицом.
Најбитније нам је да
сви останемо здрави.
Припремаћемо се за
празнике. Такође,
снимаћу подкаст за
@zenatomoze.

Јован Митровић,
радник:
    – Викенд ћу 
провести на послу, 
а недељу ћу 
искористити за пецање.
Спремам се 
за новогодишње
празнике.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Везе
Чак и када су замршене, пријају.

    Везе нису без везе.

    Ни у случајевима кад изгледају као везане у чвор.

    Од тебе зависи.

    Ти можеш да их контролишеш.

    Да им дајеш ток.

    Све док не приметиш искрзали крај.

    Тад је време да идеш даље.

Чувари ватре
Осетиш искру у себи.

    Па пламичак, па ватру.

    Гори у теби, све.

    Збуњеност новим пламеном.

    И њено смењивање са осећајем живости.

    Што ти се допада.

    Мада, ватра може бити сачувана и ако је наизглед нема.

    Дубоко је у теби.

Између неба и земље
Гордо стоји.

    Између неба и земље.

    Као да чува оба краја.

    Није надмена.

    Само је усправна.

    Било да је птица летелица.

    Било да је она једна права...

    ... реч.

Александар
Радивојевић,
дизајнер:
     – Одмараћемо се и
припремаћемо се за
празнике. Окитићемо
јелку и стан да се
орасположимо и
гледаћемо новогодишње
филмове. Мало ћу радити
на сопственим пројектима
и последњем испиту.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Од ли чан от пор
старче вач ких
одбојка ша

На ста ви ти у 
истом рит му

По сле ре ла тив но ду ге и пот -
пу но нео че ки ва не пр вен стве -
не па у зе, иза зва не пан де ми -
јом ко ро на ви ру са, про шлог
ви кен да је у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту од и гра на су -
пер ли га шка од бој ка шка утак -
ми ца. И то ка ква! У на шем
гра ду је го сто ва ла шам пи он -
ска еки па Вој во ди не из Но -
вог Са да.

Да су по кло ни ци игре пре -
ко мре же мо гли ужи во да при -
су ству ју овој утак ми ци, из
пан че вач ког „хра ма спор та”
оти шли би и ви ше не го за до -
вољ ни. Иа ко су сна ге од ме -
ри ли „фе ње раш” и ли дер, на
те ре ну је све пр шта ло. Игра -
ла се „атом ска” од бој ка, а
мом ци из до ма ћег ти ма не
са мо да су би ли рав но прав ни
са шам пи о ном већ су га на
по чет ку утак ми це пот пу но
над и гра ли. Игра чи тре не ра
Ду ша на Јо ви ћа и Во ји сла ва
Па вло ви ћа хра бро су ушли у
овај ду ел, бо ри ли се до из не -
мо гло сти, али ни су има ли до -
вољ но сна ге и кон цен тра ци је
да из др же до кра ја: Бо ра ц–
Вој во ди на 1:3, по се то ви ма
25:20, 17:25, 21:25 и 18:25.

Иа ко је игра ла про тив нај -
бо ље еки пе у Ср би ји, старт на
по ста ва до ма ћег ти ма, ко ју
су чи ни ли: Игор Су бо тић, Не -
над Ма дић, Ни ко ла Сто ко -
вић, Ду шан Стој са вље вић,
Вла ди мир Кне же вић, Алек -
сан дар Гми тро вић и ли бе ро
Не ма ња Ми ле тић, ни је се
упла ши ла, ни ти је устук ну ла
пред ре но ми ра ним ри ва лом.
На про тив. Стар че вач ки „бор -
ци” су за и гра ли свом сна гом,

„за пу ца ли” из свих оруж ја,
па ли дер на по чет ку су сре та
ни је знао шта га је сна шло.
Пр ви по ен Бор цу у пр вом се -
ту до нео је Вла ди мир Кне -
же вић, по том је бло ком је -
дан на је дан по ен ти рао Гми -
тро вић, а он да је по пу лар ни
Кне ле са сер вис-ли ни је пот -
пу но по ре ме тио при јем Но -
во са ђа на. Са два „ви не ра” до -
вео је Бо рац до пред но сти од
два по е на, па је већ та да на -
ја вљен пра ви спорт ски спек -
такл на Стре ли шту. Игра ло
се по ен за по ен све до сре ди -
не пр вог се та, сме њи ва ли су
се у вођ ству и јед ни и дру ги,
а ка да су Но во са ђа ни по ве ли

са 16:19, ре а го ва ла је клу па
Бор ца. За тра жен је тајм-аут,
по сле ко га је по но во до шло
до пре о кре та. На сер вис Иго -
ра Су бо ти ћа Бо рац је „ве зао”
не ко ли ко уза стоп них по е на,
а двој ним бло ком Стој са вље -
ви ћа и Кне же ви ћа по вео са
20:18. Ни је вре део ни тајм-
аут тре не ра Но во са ђа на Си -
ни ше Га вран чи ћа... Ни шта у
тим тре ну ци ма ни је мо гло да
за у ста ви „стар че вач ку ма ши -
не ри ју”. Стој са вље вић је по -
ен ти рао за 23:20, по том је
Ма дић из бло ки рао свог

ривала за 24:20... Пот пу но за -
слу же но Бо рац је по вео с 1:0
и та ко по ка зао да мо же да се
но си и с нај бо љим еки па ма у
Ср би ји, да за ње га има ме ста
у дру штву нај бо љих...

Тре не ри Јо вић и Па вло вић
из ву кли су мак си мум од сво -
јих игра ча у тим тре ну ци ма.
Ве ћи на мо ма ка је од ра ди ла
са мо не ко ли ко тре нин га пре
овог ме ча, сна га је по че ла да
из да је... И по ред то га, „бор -
ци” су би ли пра ви бор ци. „Ги -
ну ли” су у од бра ни, сер ви ра -
ли ја ко и пре ци зно, блок им
је био го то во не про бо јан. Да,
Бо рац је имао све од ли ке пра -
вог су пер ли га шког ти ма.

Ве ли ка бор ба од ви ја ла се и
по чет ком дру гог се та. Иа ко су
Но во са ђа ни кон со ли до ва ли
сво је ре до ве и за и гра ли ја че и
агре сив ни је, с дру ге стра не су
има ли ри ва ла ко ји је што ску -
пље же лео да про да сво ју ко -
жу. По но во је Вла ди мир Кне -
же вић ас-сер ви сом на го ве стио
бли ста во из да ње сво је еки пе,
исто је учи нио и Гми тро вић
не ду го за тим, а Стој са вље вић
је на ста вио да ре ше та по ље
про тив ни ка... Од бој ка ши Бор -
ца су би ли од лич ни све до
сре ди не се та, до тех нич ког

тајм-ау та (11:12), а он да су
им до су ђе на два „пе ца”, па се
Вој во ди на, ни кри ва ни ду -
жна, одво ји ла на три по е на
раз ли ке (13:16). Те шко је про -
тив ли де ра ју ри ти за о ста так,
по го то во ка да се игра у та ко
ја ком тем пу... До ма ћи од бој -
ка ши су по ку ша ва ли на све
на чи не да се вра те у игру, али
раз и гра ни Но во са ђа ни ни су
до зво ли ли ни ка кво из не на ђе -
ње. По сле 23 ми ну та игре у
дру гом се ту из јед на чи ли су
на 1:1.

Мно го уз бу ђе ња до нео је и
тре ћи део овог су сре та. Вој -
во ди на је во ди ла са 2:6 и 9:13,
али се од бој ка ши Бор ца ни су
пре да ва ли. Пре ци зном па ра -
ле лом Гми тро вић је сма њио
на 10:13, Ма дић је из бло ки -
рао је дан на је дан, Кне же вић
је пла си рао још је дан ас... Бо -
рац је из јед на чио на 14:14,
по том и по вео са 17:15, па
ка да се ро ди ла но ва на да да
до ма ћи тим мо же сти ћи до
ве ли ког из не на ђе ња, до бар
јед ног бо да у дер би ју, ли дер
је ис ко ри стио тре ну так па да
кон цен тра ци је у ре до ви ма
Бор ца, по но во пре у зео кон -
тро лу над утак ми цом и ру -
тин ски меч при вео кра ју.

И по ред по ра за, сви они
ко ји ма ср ца ку ца ју за Бо рац
мо гу да бу ду за до вољ ни по -
сле ду е ла с Вој во ди ном. Уко -
ли ко са ова квим жа ром и ова -
квом енер ги јом бу ду игра ли
и у на ред ним утак ми ца ма,
од бој ка ши из Стар че ва мо ћи
ће да оства ре свој циљ, а то
је оп ста нак у ели ти.

У че твр так, 24. де цем бра,
ка да је овај број „Пан чев ца”
већ био за кљу чен, Бо рац је у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
од и грао још је дан ра ни је од -
ло же ни меч. У на шем гра ду
је го сто ва ла Риб ни ца из Кра -
ље ва, ко ја, баш као и Вој во -
ди на, има са мо је дан по раз.

А. Жив ко вић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” НА МУ ЧИ ЛИ ШАМ ПИ О НА


