
Град
Шалтери

администрације

одлазе у 

историју

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Очни преглед важан 

за предшколце

» страна 6

Запис

Јосип Вебер: 

Милион и по

километара пругом

» страна 28

Фото-репортажа

Маја на 

туђем небу

» стране 29

Фудбал

„Металац” пао, 

на реду „Пирот”

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  26 .  ФЕБРУАРА 2021.
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Број 4905, година CLII

БАНАТСКИ АМАЗОНБАНАТСКИ АМАЗОН

Ако сте стално у минусу 50.000 динара, на крају године 
само за камате плаћате 15.000 динара

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

МЕЊАЈУ СЕ ПРАВИЛА О БОЛОВАЊУ

ШТА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О
ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

ДОЗВОЉЕНИ МИНУС НА РАЧУНУ
ОПАСНА ЈЕ КЛОПКА ЗА ГРАЂАНЕ

страна 7

стр. 8

Колико је заиста ефикасан
Закон о пореклу имовине

» страна 2

Ћерка и брат Славице К.
претили председнику МЗ Јабука

» страна 3

У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

Почео пријем документације
за бесплатне годишње карте

стр. 4

страна 11ПАНЧЕВЦИ КОРЕОГРАФИ

Творци лепих плесова
страна 11

У С К О Р О !

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1



могућ ност жал бе Мини стар ству
финан си ја, чија ће одлу ка бити
конач на у управ ном поступ ку, али ће
и даље посто ја ти вари јан та покре та -
ња управ ног спо ра тужбом пред
Управ ним судом.

При род но, Поре ска упра ва тре ба
да дока же да је имо ви на физич ког
лица уве ћа на, а терет дока зи ва ња
поре кла имо ви не јесте на обве зни ку,
и то у делу у коме уве ћа ње њего ве

имо ви не није у скла ду с при ја вље -
ним при хо ди ма.

Нови на у овом зако ну је и „уна кр -
сна про ве ра имо ви не”. Њу спро во ди
посеб на једи ни ца у Поре ској упра ви,
у коју, ради дело твор ни јег поступ ка и
доста вља ња пода та ка, сво је људе тре -
ба да деле ги ра ју и Мини стар ство уну -
тра шњих посло ва, Народ на бан ка
Срби је, Упра ва за спре ча ва ње пра ња
нов ца, Аген ци ја за спре ча ва ње коруп -
ци је, Репу блич ки гео дет ски завод,
Аген ци ја за при вред не реги стре и
Цен трал ни реги стар, депо и кли ринг
хар ти ја од вред но сти.

Казне за „ћута ње” до два мили о на

Као и у сва ком слич ном слу ча ју,
Закон је пред ви део и казне за неса -
рад њу с Поре ском упра вом. Прав ним
лици ма која на зах тев једи ни це
Поре ске упра ве у року који она одре -
ди не доста ве тра же не подат ке, моћи
ће да „сле ду је” нов ча на казна од
500.000 до два мили о на дина ра. За
исти пре кр шај пред у зет ни ку пре ти
нов ча на казна од 100.000 до 500.000
дина ра, а од 50.000 до 150.000 динара
могу да „награ бу се” физич ко и
одговор но лице у прав ном лицу,

држав ном орга ну и орга ни за ци ји,
као и у орга ну ауто ном не покра ји не,
једи ни це локал не само у пра ве и има -
о цу јав них овла шће ња.

Ни ту није крај потен ци јал ним
казна ма – пред ви ђе на је и нов ча на
казна од 50.000 до 150.000 дина ра за
физич ко лице које не чува као про -
фе си о нал ну тај ну подат ке до којих је
дошло у поступ ку утвр ђи ва ња имо ви -
не и посеб ног поре за.

Како бео град ски меди ји пре но се, у
Мини стар ству прав де исти чу да ће се
закон одно си ти јед на ко на све гра ђа -
не. Дакле, не само на поли ти ча ре,
држав не слу жбе ни ке и естрад не стар -
ле те и стар ле та не већ и на оста ле гра -
ђа не код којих се утвр ди несра зме ра
изме ђу при ја вље них при хо да и уве ћа -
ња имо ви не. Ко ће кон крет но бити
про ве ра ван, биће утвр ђи ва но годи -
шњим смер ни ца ма које доно си дирек -
тор Поре ске упра ве. Оне нису јав не,
али посту пак се може покре ну ти и по
при ја ви гра ђа на или неке инсти туције.

Про фе сор Еко ном ског факул те та у
Бео гра ду Љубо мир Маџар пре неко -
ли ко месе ци за Радио „Сло бод на
Евро па” рекао je да су поли ти ча ри
„све сни да доно ше ње овог зако на
увек доно си поли тич ке пое не у јав но -
сти и да ће бити леги ти ми са ни, иако
погре шно, као они који се боре про -
тив коруп ци је”. Додао је и да ће им
„и ако не буде дослед но при ме њи ван,
овај закон доне ти корист”.

Маџар упо зо ра ва да је ова кав
закон опа сно ору ђе у рука ма поли ти -
ча ра, јер им омо гу ћа ва да се устре ме
на оне који им не одго ва ра ју. Зато,
сма тра он, ако желе да уве ре јав ност

у искре ност сво јих наме ра, овај закон
би нај пре морао да буде при ме њен на
носи о це јав них функ ци ја.

У вези с тим, пред сед ник Срби је
Алек сан дар Вучић авгу ста про шле
годи не рекао је да међу поли ти ча ри ма
неће бити зашти ће них и позвао над ле -
жне да буде испи тан међу првима.

– Молим коми си ју која се тиме
бави, желим да будем у првих
десетoро људи који ма ће се испи та ти
имо ви на, али онда да се испи та и
сви ма дру ги ма. Моја имо ви на се није
уве ћа ла од 2012. ни за динар. Ни
моја, ни моје поро ди це. А волео бих
да види те имо ви ну неких пре ула ска
у власт 2003. годи не и по изла ску из
вла сти 2013: уве ћа на је за око мили -
јар ду евра – казао је про шлог лета
Вучић.

Годи ну дана пре тога био је још
екс пли цит ни ји:

– Да ми испи та ју све што имам у
ино стран ству, све куће и апарт ма не.
Од Ати не, пре ко Жене ве, до Беча.
Било какве рачу не, моје или чла но ва
моје поро ди це, и сву имо ви ну у
земљи. И да с тим иза ђе мо пред гра -
ђа не. Да виде да од 2008. немам
ника квог пове ћа ња имо ви не, па ни
од 2012. када сам пре у зео одго вор не
функ ци је. Тада ће има ти сми сла да
се то исто тра жи и од дру гих.

Про фе сор Љубо мир Маџар у
поме ну том интер вјуу под ву као је да
је од пред мет ног зако на „важни је
зако но дав ством спре чи ти аку му ли -
ра ње неле гал ног сти ца ња имо ви не
јер, када се она већ стек не, накнад не
интер вен ци је обич но нису успе шне,
јер посто ји мно штво опци ја да се
таква имо ви на скло ни и учи ни
невидљи вом”.

Као анег до та се пре при ча ва да је
још седам де се тих годи на про шлог
века, у соци ја ли зму, донет вео ма сли -
чан закон, дуго наја вљи ван с вели ком
пом пом. На кра ју, испа ло је да иако
је тре ба ло да испи ту је имо ви ну поли -
ти ча ра и висо ких функ цио не ра –
одго ва ра ли су само фри зе ри.

С. Трај ко вић

Кон тро лу имо ви не гра ђа на
води ће посеб на једи ни ца
Поре ске упра ве

Ако посто ји неза ко ни то
сте че на имо ви на – 
порез од 75 одсто

Пред лог зако на о изме на ма и допу -
на ма Зако на о утвр ђи ва њу поре кла
имо ви не и посеб ном поре зу, који је
по сво јој при ро ди закон из обла сти
пре вен ци је коруп ци је, ушао је почет -
ком овог месе ца у скуп штин ску про -
це ду ру. Како прав ни струч ња ци
кажу, нај ва жни ја изме на се одно си
на про ме ну тер ми на „неза ко ни то
сте че на имо ви на” у „имо ви на на коју
се утвр ђу је посе бан порез”, како се не
би пои сто ве ћи вао са изра зом „имо -
ви на про ис те кла из кри вич ног дела”.
Про ме на се одно си и на дода ва ње
изра за „изда ци за при ват не потре бе
физич ког лица”, чија би дефи ни ци ја
тре ба ло да раз гра ни чи шта је физич -
ко лице потро ши ло за при ват не
потре бе, а шта на сти ца ње имо ви не.

Закон о утвр ђи ва њу поре кла имо -
ви не и посеб ном поре зу усво јен је
29. фебру а ра 2020. годи не, сту пио је
на сна гу 11. мар та 2020, а почи ње да
се при ме њу је 12. мар та 2021. Ове
неде ље посла ни ци Народ не скуп -
шти не рас пра вља ју о изме на ма
зако на који ма се пре ци зи ра поме ну -
та тер ми но ло ги ја.

Нор ма тив но при бли жа ва ње ЕУ

Боде очи то што закон пред ви ђа да ће
онај ко не буде могао да дока же да је
на зако нит начин сте као имо ви ну,
ауто мат ски оста ти без три четвр ти не
њене вред но сти, а ако суд утвр ди да
је имо ви на сте че на кри вич ним делом,
по сто ји могућ ност да му буде оду зет
цело ку пан неза ко ни то при ба вљен
име так.

Суди је и тужи о ци су, изгле да,
једин стве ни у тума че њу зако на који
тре ба, бар нор ма тив но, да нас при -
бли жи Европ ској уни ји: на њего вом
уда ру наћи ће се они за које поре ски
орга ни утвр де да за нај ви ше три уза -
стоп не кален дар ске годи не има ју
раз ли ку изнад 150.000 евра изме ђу
уве ћа ња имо ви не и при ја вље них
при хо да. Нарав но, ако се поја ви сум -
ња да је извр ше но и кри вич но дело,
слу чај ће бити при ја вљен поли ци ји и
тужи ла штву.

Кон тро лу имо ви не гра ђа на води ће
посеб на једи ни ца Поре ске упра ве и,
ако она утвр ди да посто ји неза ко ни то
сте че на имо ви на, доне ће реше ње о
утвр ђи ва њу посеб ног поре за од 75
одсто на поре ску осно ви цу, коју чини
„збир рева ло ри зо ва не вред но сти
утвр ђе не неза ко ни то сте че не имо вине
за сва ку кален дар ску годи ну која је
била пред мет кон тро ле”. На ова кво
реше ње опо ре зо ва ни ће има ти

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 26. фебруар 2021.
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Од сре ће
тугу тка

Шта заи ста зна чи реч избор?
Како да се мак нем с тач ке „б”
до тач ке „ц”? Да ли ћу оста ти
непо вре ђен? Коли ка „ште та”
може да ми „подр жи” леђа? Ко
ми гаран ту је да се нећу сло ми -
ти? Има ли начи на да се осло -
бо дим, да поч нем из све сна ге
да нави јам за себе? Ода кле ми
сна га да бирам како тре ба да
живим? Страх ме је...

Сва ко мисле но биће себи
поста вља ова уоби ча је на пита -
ња и себи наме ће да буде хра -
бро, да пре не брег не страх.

И онда, кроз живот, доби ја
одго во ре. Раз ли чи те, од при -
ли ке до при ли ке...

Не, никад није добра ауто де -
струк ци ја. Хм, у ства ри можда
и јесте. Слу паш се, па се онда
дижеш, ношен дахом сна. Нау -
чиш на соп стве ном улу па ва њу.
Одса њаш да цир кус одла зи из
твог малог гра да. Иако не
знаш ко је био дома ћин, а ко
гост. Сти же сле де ћи цир кус,
све је то био само јеф тин трик.

Трг неш се. Увек је лопо ва
било. Иде ја. Кра дљи ва ца иде -
ја. Ника да зло тво ра доста,
суша ми уни шти бостан и лед
се про спе пред жетву, ал’ лед
је лед, а ред је ред! Не ломи те
ми багре ње, без њих ће ме
ветро ви оду ва ти. Пусти те их,
мора ју ми чува ти јед ну тај ну
злат ну као дука ти: не ломи те
ми багре ње, под њима сам је
љубио, босо но гу и одбе глу од
сна. Не ломи те ми багре ње,
ока ни те се њих јер све ћу да
вас поло мим! Ја сам само
мало луд и заљу бљен. Про ста
душа сло вен ска.

И, мислиш да ће ти лопов -
ска иде ја про ћи. Мислиш да
ће ти уна пред напи са ни епи та -
фи гово ри ти о томе шта си
био. Јок. То не про ла зи, него се
за душу лепи само када те
цима неко ко ти је драг, уса -
ђен, неко ко зна за себе. И за
тебе. Онај што ти је, млад,
отпе вао: „Ако умрем млад,
поса ди ми на гро бу само
рузма рин, не дозво ли тад да
напра ве од тога тужни тре ћи
чин, нек ми не држе гово ре,
нек дру гом пле ту лово ре, ако
умрем млад, зау ста вљен у
кора ку и сну”.

Онда се вра тиш на пита ња с
почет ка, пошту јеш себе.
Хоћеш помоћ, а не тра жиш је.
Вик неш у себи: хоћу да сам
нор ма лан. За то ти тре ба узор.
Онај који еми ту је љубав.

Бала ше ви ћу, воле те тво ја
деца. И мла да и ста ра. Не
дамо те црној пти ци. Недо ста -
јеш. Али путуј... Сло бод но.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ЗАКО НУ О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПОРЕ КЛА ИМО ВИ НЕ И ПОСЕБ НОМ ПОРЕ ЗУ

Мирно ти небеско море, 
наш панонски морнару…

Клуб „Купе” у недељу, 21. фебруара

Снимио: Александар Стојковић

Закон ће се односити
једнако на све грађане.
Дакле, не само на
политичаре, државне
службенике и естрадне
старлете и старлетане већ
и на остале грађане код
којих се утврди
несразмера између
пријављених прихода и
увећања имовине.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА КОРУП ЦИ ЈЕ ИЛИ 
ЈОШ ЈЕДАН ПРО ПИС У МОРУ ЗАКО НА?

Пово дом Свет ског дана соци јал не
прав де, који се обе ле жа ва 20. фебру -
а ра, Сек ци ја жена Саве за само стал -
них син ди ка та гра да Пан че ва и
општи на под се ћа јав ност да је Гене -
рал на скуп шти на Ује ди ње них наци ја
овај датум уста но ви ла 2007. годи не,
пози ва ју ћи се на прин ци пе јед на ко -
сти, ува жа ва ња раз ли чи то сти и заш -
титe људ ских пра ва у свим сег мен ти -
ма, исто вре ме но пре по зна ју ћи
потре бу за реша ва њем пита ња попут
сиро ма штва, искљу че но сти и неза по -
сле но сти.

Сек ци ја жена веру је да је могу ће
ићи у сусрет реша ва њу ових пита ња и
оства ри ва њу зацр та них циље ва једи -
но ако су у осно ви дру штве ног раз во -
ја људ ска пра ва, род на рав но прав -
ност и досто јан ство свих гра ђа на и
гра ђан ки. Без пости за ња јед на ких
могућ но сти за све нема соци јал не
прав де као пред у сло ва за оства ривање

мира и без бед но сти. У саоп ште њу
сто ји: „Кад каже мо соци јал на или
дру штве на прав да, мисли мо на зала -
га ња и актив но сти које ће ути ца ти да
би сви људи ужи ва ли пошто ва ње и
живе ли досто јан стве но”.

У саоп ште њу Сек ци је жена наво ди
се и сле де ће:

– Мно ге дру штве не
гру пе се нала зе на
мар ги на ма соци јал -
ног живо та, у немо -
гућ но сти да оства ре
пра во на основ ну
здрав стве ну зашти ту, на обра зо ва -
ње, на рад, на ста но ва ње и дру ге
теко ви не соци јал но одго вор ног дру -
штва. Због тога нам је потре бан све -
о бу хват ни, суштин ски дија лог
локал них и држав них инсти ту ци ја с
пред став ни ци ма син ди ка та, пар ти -
ја, гру па гра ђа на, удру же ња, орга -
ни за ци ја цивил ног дру штва, како би

се напра ви ла ана ли за шта су про -
бле ми у школ ству, обра зо ва њу,
систе му здрав ства, шта недо ста је
нај о се тљи ви јим гру па ма, какви су
ефек ти кри зе пан де ми је на сте пен
запо сле но сти, одно сно неза по сле -
но сти, који су нам при о ри те ти у
спро во ђе њу кре и ра них поли ти ка.

Овај форум пору -
чу је да су „нашем
дру штву потреб ни
одго во ри, нео п ход не
актив но сти које про -
блем чине видљи -

вим, потре бан је соци јал ни дија лог
који мапи ра недо стат ке и потре бе
дру штва, како би се соци јал на нејед -
на кост сма њи ла или откло ни ла”.

Сек ци ја жена закљу чу је да је „у
циљу ства ра ња усло ва за сигу ран и
без бе дан живот гра ђан ки и гра ђа на
потреб но да се слу ша мо, како бисмо
се чули”. С. Т.

СЕК ЦИ ЈА ЖЕНА САВЕ ЗА САМО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА

Слу шај мо се, како бисмо се чули
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Сла ви чи на ћер ка
Мари ја на и брат
осум њи че не Сто јан
Видев ски пре ти ли
пред сед ни ку Саве та
МЗ Јабу ка

Ситу а ци ја у Јабу ци се и даље
под гре ва, иде ка уси ја њу: бив -
ша бла гај ни ца „Пан чев ца” Сла -
ви ца Кне же вић (1959) из Јабу -
ке, која је због посто ја ња осно -
ва сум ње да је извр ши ла кри -
вич но дело зло у по тре ба поло -
жа ја одго вор ног лица ухап ше -
на 3. фебру а ра и после задр -
жа ва ња од 48 сати уз кри вич ну
при ја ву и при во ђе ње над ле -
жном тужи ла штву пуште на да
се бра ни са сло бо де, као и чла -
но ви њене поро ди це – наста -
вља ју да шика ни ра ју мешта не
свог села.

Наи ме, јавље но нам је да су
Сла ви чи на ћер ка Мари ја на и
брат осум њи че не Сто јан Видев -
ски пре ти ли пред сед ни ку Саве -
та МЗ Јабу ка како би га нате -
ра ли да са зва нич не закљу ча -
не огла сне табле Mесне зајед -
ни це ски не позив гра ђа ни ма
да при ја ве дирек ци ји „Пан чев -
ца” Кне же ви ће ако су им новац
за читу ље носи ли у кућу, што
пред ста вља очи глед но оме та -
ње истра ге. Иза шао је поно во
на виде ло и „педи гре” Кне же -
ви ћа: њихо ви сугра ђа ни су се
сети ли вре ме на када је Сла ви -
ца ради ла у про дав ни ци код
свог деве ра и доби ла отказ јер
ју је девер ухва тио у пот кра да -
њу. Да ствар буде још луђа, и
њен брат Сто јан је про шао исто,
јер су, док су ради ли зајед но,

има ли сва ко днев ни мањак;
дакле, рођач ки су олак ша ва ли
касу.

Ових дана Сла ви ца Кне же -
вић бави се дру га чи јим послом:
зове људе теле фо ном и поку -
ша ва да их уве ри да није била
у при тво ру и да је све што меди -
ји пишу – укљу чу ју ћи и наш
нај ста ри ји днев ни лист „Поли -
ти ку” – лаж.

Да под се ти мо, при пад ни ци
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва – Упра ве кри ми на ли -
стич ке поли ци је, у сарад њи с
Посеб ним оде ље њем за сузби -
ја ње коруп ци је Вишег јав ног
тужи ла штва у Бео гра ду,

утврди ли су да посто је осно -
ви сум ње да је Сла ви ца Кне -
же вић извр ши ла кри вич но
дело зло у по тре ба поло жа ја
одго вор ног лица. Она је, како
су вешта че њем утвр ди ли над -
ле жни орга ни МУП-а и неза -
ви сни овла шће ни суд ски
вештак, као запо сле на у нашим
нови на ма, у пери о ду од окто -
бра 2015. до јула 2019. годи -
не, напла ћи ва ла тек сто ве за
читу ље и поме не које није еви -
ден ти ра ла као оства ре ни про -
мет, или их је еви ден ти ра ла у
мањим изно си ма од напла ће -
них, па је тако, како сто ји у
опту жни ци, при ба ви ла про -
тив прав ну имо вин ску корист
у изно су од пре ко 10.200.000
дина ра, одно сно око 90.000
евра. Баха то пона ша ње је ишло
дотле да су Сла ви ца и њен
муж Вла ди мир Кне же вић у
сво јој кући у Вар дар ској 12
при ма ли новац од Јабу ча на за
читу ље и изда ва ли тзв. пара -
гон блок при зна ни це.

Фискал не рачу не нису
добија ли ни прет плат ни ци на
наш лист из Немач ке и Дан -
ске, који су се ових дана јавља -
ли редак ци ји.

По све му суде ћи, опту жни -
ца ће бити вео ма чвр ста, јер
посто је мно го број не изја ве све -
до ка про тив Сла ви це Кне же -
вић, која је, како се осно ва но
сум ња, сво јим чиње њем у
пери о ду од окто бра 2015. до
јула 2019. годи не оште ти ла и
буџет Репу бли ке Срби је за

порез у виси ни од око чети ри
мили о на дина ра, а позна то је
да тужи ла штво нема мило сти
када се пот кра да држа ва.
Вешта ци тре нут но утвр ђу ју
коли ко је још нов ца оту ђи ла
про да јом малих огла са и самих
нови на. Истра га је про ши ре -
на и на пери од пре послед ње
при ва ти за ци је „Пан чев ца”, тј.
на вре ме од 2008. до 2015.
годи не.

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

БИВ ША РАД НИ ЦА „ПАН ЧЕВ ЦА” И ЊЕНИ НАЈ БЛИ ЖИ НЕ ПОСУ СТА ЈУ

У НАПА ДИ МА ПАНИ КЕ, 
НАПА ДИ НА КОМ ШИ ЈЕ

ШАХОВСКИ ТУРНИР 
У ПАН ЧЕ ВУ

Надметање у
знаку „Аље хи на”

У про те клих десе так дана у
нашем гра ду се одр жа вао
Отво ре ни тур нир у шаху, који
је орга ни зо вао ШК „Аље хин”.

Тако су каде ти доби ли при -
ли ку да сво је зна ње про ве ре
са ста ри јим и иску сни јим
сугра ђа ни ма, јер су се први
пут над ме та ли и сени о ри.

После жесто ких над ме та -
ња на табли са 64 поља прво
место је осво јио Сте фан
Вуло вић, дру ги је био Зоран
Мар ко вић, а брон зом се оки -
тио Све ти слав Марин ков.

Затва ра њу тур ни ра у неде -
љу, 21. фебру а ра, при су ство -
ва ли су и пред сед ник Шахов -
ског саве за Вој во ди не Зоран
Ста ни ми ро вић, као и први
човек Шахов ског саве за Пан -
че ва Жељ ко Сава но вић.

Мече ве су суди ли Сини -
ша Рад ма но вић и Сте фан
Павлов. А. Ж.

ЈКП „ВОДО ВОД И
КАНАЛИ ЗА ЦИ ЈА”

Рачу ни могу сти за ти
имеј лом

Пан че вач ко Јав но кому нал но
пред у зе ће „Водо вод и кана ли -
за ци ја” омо гу ћи ло је ових дана
доста ву рачу на елек трон ским
путем за све кори сни ке.

Уко ли ко жели те да рачун за
воду убу ду ће доби ја те имеј лом,
нео п ход но је да попу ни те Зах -
тев који је свим кори сни ци ма
доста вљен поштом у истом
ковер ту с јану ар ским рачу ном.
Попу ње ни зах тев тре ба пре да -
ти на шал те ру за рекла ма ци је
ЈКП-а „Водо вод и кана ли за ци -
ја”, који се нала зи у Ули ци
осло бо ђе ња 15. Зах те ви се при -
ма ју сва ког рад ног дана од 7.30
до 15 сати. Тај доку мент може -
те посла ти и на имејл адре су
office@vodovodpa.rs.

Доста ва рачу на путем елек -
трон ске поште поче ће од првог
наред ног обра чун ског пери о да
од дана под но ше ња зах те ва.

Д. К.

ПРВА КОЛО НИ ЈА
ПУСТОВА ЊА У СРБИ ЈИ

При зна ње Олги
Жолнај Јока но вић

Од 8. до 11. фебру а ра у Трши -
ћу је одр жа на прва коло ни ја
пусто ва ња у Срби ји, у орга ни -
за ци ји „Етно-мре же”, а уз подр -
шку Гра да Лозни це и амба са -
да Сје ди ње них Аме рич ких
Држа ва, Бел ги је и Кана де. Уче -
ство ва ле су жене из целе Срби -
је, а при зна ње за нај бо ље изве -
ден рад у тех ни ци пусто ва ња
доде ље но је Олги Жол нај Јока -
но вић, пред сед ни ци УГ
„Панон ке” из Пан че ва и еду -
ка тор ки за ову тра ди ци о нал -
ну тех ни ку.

Нај мла ђа уче сни ца ове коло -
ни је била је два де сет тро го -
дишња Вален ти на Вар га из
Пан че ва, сту дент ки ња дизај -
на тек сти ла, која је кра јем
про шле годи не про шла обу ку
пусто ва ња у УГ „Панон ке” и
поста ла нај мла ђи члан тог
удру же ња.

М. М.

ТРА ГЕ ДИ ЈА У БИВ ШОЈ
СТА КЛА РИ

Радник пао кроз
кров и погинуо

Пан че вац Д. К. (1993) поги -
нуо је у уто рак, 23. фебру а -
ра, на рад ном месту, када
је при ли ком оба вља ња радо -
ва про пао кроз кров скла -
ди шта вештач ког ђубри ва
фир ме „Про мист” у бив шој
Ста кла ри. 

Он је задо био тешке
повре де, буду ћи да је пао с
виси не од око 15 мета ра.
Нажа лост, на путу до пан -
че вач ке бол ни це несрећ ни
човек је пре ми нуо.

Он је радио за јед ну при -
ват ну лимар ску ради о ни цу,
коју је анга жо ва ло пред у -
зе ће „Про мист”. Поли ци ја
и Инспек ци ја рада биле су
у фабри ци и оба ви ле уви -
ђај. Истра га ће утвр ди ти да
ли су биле пошто ва не про -
пи са не мере зашти те на
раду.

Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

Благајна „Панчевца”

ЗАТВОР, МОГУ ЋЕ ЈЕ, 
И ДО ПЕТ НА ЕСТ ГОДИ НА

Шта је кри вич но дело зло у -

по тре ба поло жа ја одго вор ног

лица из чла на 227 став 3 у

вези ста ва 1 Кри вич ног

зако ни ка: оно се одно си на

одго вор но лице које иско ри -

шћа ва њем свог овла шће ња

при ба ви себи про тив прав ну

имо вин ску корист у изно су

(у овом слу ча ју) већем од

десет мили о на дина ра. Ова -

кво више го ди шње чиње ње

осум њи че не, што чини кри -

вич но дело у про ду же ном

тра ја њу, гово ри о њеној

наро чи тој дрско сти, као и

одсу ству било каквих

олакша ва ју ћих окол но сти. За

наве де ну прав ну ква ли фи ка -

ци ју запре ће на је казна

затво ра од две до десет

годи на.

Међу тим, с обзи ром на то

да се оште ће ни гра ђа ни и

даље јавља ју, одно сно да

посто ји могућ ност да је осум -

њи че на на инкри ми ни шу ћи

начин посту па ла и дуже од

десет годи на, могу ће је да ће

над ле жно тужи ла штво изме -

ни ти ква ли фи ка ци ју на још

теже кри вич но дело, са стро -

жом запре ће ном казном – до

пет на ест годи на затво ра.

Славица Кнежевић



Сле ди про јек то ва ње
рекон струк ци је
инста ла ци ја водо во да
и кана ли за ци је, као 
и јав ног осве тље ња 
у цен тру

Кре ће сре ђи ва ње
кеја?

Пошто је прет ход не годи не реа -
ли зо ван про је кат рекон струк -
ци је цен трал ног град ског језгра,
током ког је реви та ли зо ван
Град ски парк и уре ђе на Њего -
ше ва ули ца, град ска власт пла -
ни ра наста вак радо ва у цен тру
Пан че ва. Вред ност „изра де тех -
нич ке доку мен та ци је и изво -
ђе ња радо ва” је 150 мили о на
дина ра. То ће бити пла ће но из
кре ди та, не из град ског буџета.

Мно го је уоче них про бле ма.
Про це њу је се да је инфра струк -
ту ра у пар ку и окол ним ули ца -
ма ста ра, те да нема „мате ри -
ја ла” за ква ли тет но функ ци о -
ни са ње. Зида ни колек то ри су
делом уру ше ни, па кишна кана -
ли за ци ја оте жа но функ ци о ни -
ше. Када је у пита њу водо снаб -
де ва ње, при ме ће но је да су
водо вод не цеви од азбе ста, а уз
то не могу да дистри бу и ра ју
нео п ход ну воду. Фекал на кана -
ли за ци ја је ста ра и малог капа -
ци те та, а елек тро ин ста ла ци је
за јав но осве тље ње ско ро су
про па ле. Тако ђе, у ела бо ра ту
се каже да је зеле ни ло у пар ку

и у Ули ци Живо ји на Миши ћа
ста ро, тру ло и опа сно, а деч је
игра ли ште се оце њу је као про -
па ло и небе збед но.

Због све га наве де ног, усле -
ди ће про јек то ва ње рекон струк -
ци је инста ла ци ја водо во да и
кана ли за ци је, као и јав ног
осве тље ња, па радо ви на томе.
Пар тер но ће се уре ђи ва ти пре -
о ста ли део Град ског пар ка,
Ули ца Живо ји на Миши ћа, део
пар ка ка Маса ри ко вој и трг у
тој ули ци. Пре ма пла ну, тамо
ће бити уре ђе но ново деч је
игра ли ште, као и ком пле тан
моби ли јар на целом поте зу
радо ва.

Вре ди под се ти ти на то да је
Пан че во од Покра ји не, за

финан си ра ње и суфи нан си ра -
ње про је ка та у обла сти сао бра -
ћај не инфра струк ту ре, доби ло
110 мили о на дина ра за рекон -
струк ци ју Ули це цара Лаза ра.

Уз кре дит но заду же ње од 85
мили о на дина ра за набав ку
опре ме, Град пла ни ра да ове
годи не опре мом за елек трон -
ски и видео над зор покри је
основ не и сред ње шко ле, врти -
ће, пар ко ве, трг, шета ли шта,
као и при ступ не путе ве и рас -
кр сни це. Све ће то бити ура ђе -
но у скла ду са Ела бо ра том
систе ма тех нич ке зашти те.

А када град Пан че во буде
узео 250 мили о на дина ра кре -
ди та за прву фазу уре ђе ња при -
о ба ља, те паре ће упо тре би ти
за тех нич ку доку мен та ци ју и
изво ђе ње радо ва на поте зу од
друм ског моста ка Бео гра ду до
Црве ног мага ци на и Ули це Бате
Миха и ло ви ћа, у укуп ној дужи -
ни од око 800 мета ра. Пред ви -
ђе ни су изра да тех нич ке доку -
мен та ци је и радо ви на рекон -
струк ци ји јав ног осве тље ња, а
то под ра зу ме ва заме ну сада -
шњег осве тље њем са LED тех -
но ло ги јом. Ни ста ри оште ће ни
сту бо ви неће бити „поште ђе -
ни” – заме ни ће их нови. У пла -
ну су и про јек то ва ње и радо ви
на пар тер ном уре ђе њу пешач -
ких повр ши на на гор њем и
доњем шета ли шту на кеју.

Под усло вом да све ово буде
„нацр та но”, па изве де но, током
2022. годи не би тре ба ло да се
после радо ва, вред них нових
150 мили о на дина ра, при о ба -
ље од непу ног кило ме тра пот -
пу но рекон стру и ше.

На кра ју, али не и као нај ма -
ње важна, сто ји чиње ни ца да
ће Град Пан че во поди ћи кре -
дит од 55 мили о на дина ра за
изра ду тех нич ке доку мен та ци -
је за пред сто је ће радо ве на објек -
ти ма Опште бол ни це. Има их
укуп но једа на ест на бру то повр -
ши ни од 26.000 ква драт них
мета ра, а повр ши на целог ком -
плек са је 43.000 ква дра та. Доку -
мен та ци ја се спре ма за изво ђе -
ње радо ва на адап та ци ји, рекон -
струк ци ји, доград њи, енер гет -
ској сана ци ји обје ка та и на пар -
тер ном уре ђе њу про сто ра.

Сагла сност на тех нич ку
доку мен та ци ју даће Кан це ла -
ри ја за упра вља ње јав ним ула -
га њи ма Вла де Срби је, чиме ће
се ство ри ти усло ви за ква ли -
тет ну при пре му тен дер ске
доку мен та ци је за потре бе рас -
пи си ва ња јав не набав ке. Пре -
ма про пи си ма, начин реша ва -
ња про бле ма биће дефи ни сан
сту ди јом оправ да но сти, којом
ће бити пред ви ђе на или рекон -
струк ци ја посто је ћих обје ка та
у ком плек су или изград ња нове
згра де бол ни це.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 26. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ИЗ „СИВЕ КЊИ ГЕ 2021” НАЛЕД-а

Нова гене ра ци ја елек трон ске упра ве
Циљ: скра ћи ва ње
вре ме на чека ња
грађа на на шал те ри ма

Дирек тор кан це ла ри је за IT и
еУпра ву Миха и ло Јова но вић
наја вио је да од 1. мар та гра ђа -
ни Срби је више неће мора ти да
носе при зна ни це на шал те ре
поли циј ских упра ва, већ ће упла -
те бити елек трон ски еви ден ти -
ра не у МУП-у. Он је под се тио
на то да је про шле неде ље покре -
ну та елек трон ска услу га изда -
ва ња и заме не возач ких дозво -
ла, без одла ска у поли циј ску ста -
ни цу, те да ће гра ђа ни ма дозво -
ле сти за ти на кућ ну адре су.

Вели ки иско рак уна пред је
и чиње ни ца да су први пут
пода ци гра ђа на из 13 раз ли чи -
тих база пода та ка ста вље ни на
јед но место – у Држав ни дата
цен тар. Јова но вић је додао:

– Реги стру гра ђа на ће од
наред ног месе ца први пут моћи
да при сту па ју и држав ни орга -
ни који ће по слу жбе ној дужно -
сти ажу ри ра ти подат ке. На при -
мер, када се девој ка уда и про -
ме ни пре зи ме, не мора да иде
од шал те ра до шал те ра и то при -
ја вљу је, већ ће кроз базу пода -
та ка пре зи ме ауто мат ски бити
сву да изме ње но. Нови на је и
пра ће ње сва ке бочи це вак ци не
про тив коро на ви ру са, од сле та -
ња на аеро дром, пре ко цен трал -
ног и реги о нал ног мага ци на, до
домо ва здра вља и амбу лан ти.

На пред ста вља њу пре по ру ка
из „Сиве књи ге 2021” НАЛЕД-а

Јова но вић је казао да ће сле -
де ће елек трон ске услу ге које
ће зажи ве ти бити упис ђака у
сред њу шко лу, поди за ње кре -
ди та и пра ће ње шко ло ва ња свих
ђака кроз једин стве ни инфор -
ма ци о ни систем про све те, што
је поста ло могу ће јер су у
послед ње чети ри годи не донети

одре ђе ни зако ни, али је и уна -
пре ђе на инфра струк ту ра за раз -
вој елек трон ске упра ве. Ина -
че, међу елек трон ским услу га -
ма које су покре ну те у послед -
њих неко ли ко годи на јесу 
е-беба, е-ката стар и е-рецепт.

Циљ елек трон ске упра ве је
да скра ти вре ме чека ња гра ђа -
на на шал те ри ма и да запо сле -
ни на шал те ру све потре бе гра -
ђа на ура де кори сте ћи елек трон -
ске систе ме.

– Поглед у будућ ност назвао
бих тотал ном елек трон ском

упра вом и новом гене ра ци јом
елек трон ске упра ве. Сада када
има мо зако не и инфра струк -
ту ру има мо и могућ ност да
додат но раз ви ја мо услу ге које
ће бити доступ не путем интер -
не та. Реци мо, елек трон ски упис
у сред њу шко лу ће омо гу ћи ти
да роди те љи од изра жа ва ња

жеља до упи са неће мора ти да
дола зе у шко лу, а тај систем ће
зажи ве ти већ ове годи не. У пла -
ну је и да се при вре ди и бан ка -
ма ста ве на рас по ла га ње пода -
ци јав не упра ве како би гра ђа -
ни могли да подиг ну кре дит
без одла ска на шал тер. Тако ђе,
и стра ни држа вља ни ће бити у
могућ но сти да кори сте пред -
но сти наше еУпра ве и да и они
поста ну е-гра ђа ни – рекао је
Јова но вић и додао да оче ку је и
пушта ње у рад једин стве ног
инфор ма ци о ног систе ма

просве те на којем се ради две
годи не, који би пра тио шко ло -
ва ње и успе шност ђака од врти -
ћа до уни вер зи те та.

На истом ску пу мини стар -
ка за рад, запо шља ва ње, борач -
ка и соци јал на пита ња Дари ја
Кисић Тепав че вић под ву кла
је да су постиг ну ти одлич ни
резул та ти појед но ста вље ног
елек трон ског начи на при ја -
вљи ва ња сезон ских рад ни ка у
пољо при вре ди, па је на овај
начин 2019. годи не при ја вље -
но 27.000 рад ни ка, што је десет
пута више него прет ход не
годи не. Од тога је вели ке кори -
сти имао и буџет Срби је, у
који се сли ло 245 мили о на
дина ра.

Мини стар ка је наве ла да је
циљ да се сада овај успе шан
при мер при ме ни и на дру ге
делат но сти, пре све га на гра -
ђе ви нар ство, уго сти тељ ство и
посло ве од куће, па се зато од
децем бра, кад је фор ми ра на
рад на гру па, ради на изра ди
нацр та зако на о појед но ста вље -
ном рад ном анга жо ва њу и у
овим делат но сти ма. Дари ја
Кисић Тепав че вић је закљу чи -
ла да је изра да нацр та зако на у
финал ној фази и да њего во
усва ја ње тре ба оче ки ва ти у
наред ном пери о ду.

Коли ко људи, хиља де и хиља де од Вар да ра до Три гла ва,
сла ви ло је песни ка, музи ча ра Бала ше ви ћа. Нови Сад,
Сара је во, Загреб, Бео град, Ско пље, Сплит, Мари бор. Њего -
ва смрт спо ји ла је све оно што поли ти ке кон флик та и
стал не про из вод ње мржње не желе да зна мо јед ни о дру -
ги ма: да сву да посто је добри људи, они који уме ју да
цене умет ни ке и ода ју им почаст, нор мал ни људи који не
носе нож у зуби ма и мржњу у срци ма.

(Позо ри шна реди тељ ка Татја на Ман дић Риго нат,
„Данас”, 23. фебру ар)

* * *
Био је велик, вели чан ствен песник. Божан ствен песник,
који није само певао сво је песме, него је и писао пое зи ју и
књи ге. Био је мудрац. И уз све то био је вели ки човек. Хра -
бар када је тре ба ло бити хра бар. Рекао је НЕ рату. Рекао је
НЕ наси љу, и ово ме тре ба ода ти сва ко при зна ње и част.

(Глу мац Раде Шер бе џи ја, пор тал „Нова.рс”, 19. фебруар)

* * *
Већ од првих радо ва са пуним раз ло гом при хва ћен и
оми љен широм бив ше вели ке земље, Бала ше вић сво јим
одла ском наста вља да тра је као сво је вр сна кул тур на
инсти ту ци ја или, јед но став ни је рече но, као она тач ка
око које се мире и оку пља ју све зами сли ве овда шње раз -
ли ке, а барем у њима не оску де ва мо. Тако ћемо га нека -
ко пам ти ти: као песни ка са гита ром у како фо нич ном
добу, чије речи, упр кос буци и бесу, нала зе пут рав но до
срца, и ту, у нај си гур ни јем тре зо ру лич них и општих
емо ци о нал них дра го це но сти, бива ју зау век сачу ва не.

(Писац и про фе сор на Фило ло шком факул те ту Михај -
ло Пан тић, „Данас”, 22. фебру ар)

* * *
Јако сам љут и огор чен послед њих дана због тога што се
деси ло. Ево човек је умро и ми сад при ча мо. Има ту мно -
го лице мер ја. Сада сви гово ре о Ђоле ту... поми њу га, а
њего ве песме нису хте ли да еми ту ју, нису га пози ва ли на
теле ви зиј ске про гра ме. Ако хоће те да има те доброг песни -
ка, онда мора те да буде спрем ни да га чује те.

(Аутор еми си је „Музич ка сла га ли ца” Нико ла Нешко -
вић, РТС, 21. фебру ар)

* * *

* * *
Не волим гене ра ли за ци је, одно сно кад каже мо ми сви
пла че мо –  то није тач но, или сви га воли мо – ни то није
тач но, или цела бив ша Југо сла ви ја га воли – ни то није
тач но, али коли ко људи пати за тим чове ком, коли ко
људи се упла ши ло што је један Ђор ђе Бала ше вић оти шао
је фасци нант но. Он заслу жу је и више од тога. Умео је
сво јим делом да дотак не раз ли чи те гене ра ци је и оно
нема тери то ри јал ну огра ни че ност.

(Нови нар ка Боја на Лекић, „Нова С”, 22. фебру ар)

* * *
Данас ми је са више стра на сти гла ини ци ја ти ва да се
сутра ују тро на свим мре жа ма, коли ко год то сва ко од
нас може, пусти Бала ше ви ће ва песма „Дно дна”, која
наста вља ту гор ку при чу о оно ме што нам се у поли тич -
ком сми слу деша ва од Осме сед ни це до данас.

(Музич ки кри ти чар Петар Јања то вић, „Данас”, 22.
фебру ар)

* * *
Одла зак Ђор ђа Бала ше ви ћа је пока зао да је и онај ко
није имао пој ма шта му је Ђор ђе Бала ше вић – то изне на -
да схва тио. Чини ло се да је Ђор ђе Бала ше вић човек који
се про те клих деце ни ја крио од меди ја и живео неки свој
живот пот пу но сакри вен, да је одбио да уче ству је у било
ком бла ту, а ово што смо виде ли про те кла два дана је
јед на нова вест, и у целом ужа су уте шна. Као да су се
кри ли и сви ти људи ода ни песни ку, ода ни пое зи ји,
чисто ти, ода ни љуба ви, и ти људи који годи на ма уна зад
нису иза шли ни за шта дру го, иза шли су на ули це у не
зна се коли ко гра до ва.

(Нови нар ка Оља Бећ ко вић, „Нова С”, 21. фебру ар)

* * *
Нико није раз у мео њего ву пози ци ју. Увек су га напа да ли
шови ни сти. Нису раз у ме ли пози ци ју кад сте дете из
мешо ви тог бра ка. Никад нису раз у ме ли ту врсту толе -
ран ци је коју је он морао као такав човек да има. И зна те,
није изгу би ла Срби ја, изгу би ла је Југо сла ви ја. Она Југо -
сла ви ја која још посто ји, Југо сла ви ја са истим емо ци ја -
ма и Југо сла ви ја са истим јези ком. А у том јези ку и у тим
емо ци ја ма нај ве ћи госпо дар је Ђор ђе Бала ше вић.

(Писац и нови нар Пеца Попо вић, „Данас”, 22. фебруар)

* * *
Потре сла ме је Бала ше ви ће ва смрт, а охра бри ли при зо -
ри са ули ца вели ких југо сло вен ских гра до ва. Толи ко мла -
дог све та који искре но и тугу је и сла ви живот у исто вре -
ме и зна напа мет речи сва ке њего ве песме... Ђоле тов нај -
ве ћи орден су емо ци је и сце не са ули ца екс YU гра до ва и
мало наде и за нас да није све баш оти шло дођа во ла.

(Реди тељ Јан ко Баљак, „Данас”, 23. фебру ар)

КОНЦЕПТ ПЛА НО ВИ И КРЕ ДИ ТИ ГРАДСКЕ ВЛА СТИ

„КОЦ КА ЊЕ” ЈЕЗГРА И ПРИ О БА ЉА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Ускоро без редова, све ће се радити преко интернета

ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈА ЗА БЕС ПЛА ТАН ПРЕ ВОЗ

При ку пља ње доку мен та ци је

за изда ва ње бес плат них

годи шњих кара та „Пан тран -

спор та” гра ђа ни ма који на

то има ју пра во – а посто ји

два на ест таквих кате го ри ја,

о чему смо писа ли у прет -

ход ном бро ју – поче ло је у

поне де љак, 22. фебру а ра.

Доку мен та ци ја се може пре -

да ти у кан це ла ри ја ма

месних зајед ни ца, како у

насе ље ним мести ма, тако и

у гра ду, од 8 до 15 сати.

Нај број ни ји међу повла шће -

ним гру па ма, пен зи о не ри,

доку мен та ци ју могу пре да ти

и на шал те ру на Ауто бу ској

ста ни ци, од 7 до 14 сати. Са

собом мора ју да поне су:

попу њен зах тев, који се пре -

у зи ма у Месној зајед ни ци

или на ста ни ци, послед њи

пен зи о ни чек, фото гра фи ју

као за лич ну кар ту и лич ну

кар ту на увид.

Кредитним задужењем до лепшег приобаља
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ДРЖА ВА ОБЕЗ БЕ ЂУ ЈЕ
БЕСПЛАТ НЕ УЏБЕ НИ КЕ

При ја вљи ва ње 
до 1. мар та

Мини стар ство про све те, нау ке и
тех но ло шког раз во ја и у школ ској
2021/2022. годи ни обез бе ди ће
бесплат не уџбе ни ке и дру га настав -
на сред ства за уче ни ке основ них
шко ла из соци јал но угро же них
поро ди ца. За ове наме не је у буџе -
ту Мини стар ства опре де ље но 700
мили о на дина ра.

Пра во на бес плат не уџбе ни ке
има ју: уче ни ци из соци јал но/мате -
ри јал но угро же них поро ди ца (при -
ма о ци нов ча не соци јал не помо ћи);
они који основ но школ ско обра зо -
ва ње и вас пи та ње сти чу по инди -
ви ду ал ном обра зов ном пла ну; уче -
ни ци са смет ња ма у раз во ју и инва -
ли ди те том који обра зов но-вас пит -
ни рад оства ру ју по инди ви ду ал -
ном обра зов ном пла ну и дру ги уче -
ни ци који ма су потреб ни при ла го -
ђе ни уџбе ни ци (уве ћан фонт, Бра -
је во писмо, елек трон ски фор мат);
тре ће или сва ко наред но рође но
дете.

Роди те љи чија деца спа да ју у
неку од горе на ве де них кате го ри ја
при ја вљу ју се шко ла ма, које су у
оба ве зи да Мини стар ству доста ве
подат ке до 1. мар та. Шко ла је одго -
вор на и дужна да бла го вре ме но
оба ве сти роди те ље одно сно дру ге
закон ске заступ ни ке уче ни ка, при -
ку пи доку мен та ци ју и у инфор ма -
ци о ни систем уне се тач не подат ке
о уче ни ци ма.

ДОГО ВОР ВОЋА РА И
МИНИ СТАР СТВА

Тра же 
нови датум

Воћа ри и пред став ни ци Мини стар -
ства пољо при вре де, водо при вре де
и шумар ства дого во ри ли су се да
се оси гу ра ва ју ћим кућа ма упу ти
зах тев да оси гу ра ње од мра за поч -
не од 1. мар та, а не од 4. апри ла
ове годи не. Наи ме, упу ће на је пре -
по ру ка да се изме ни пра вил ник о
оси гу ра њу од мра за, јер су поје ди -
не оси гу ра ва ју ће куће изме ни ле
сво је пра вил ни ке и поме ри ле рок
важе ња оси гу ра ња од мра за с 1.
мар та на 4. април, а уз то су тра -
жи ле да се уго во ри скло пе до кра -
ја фебру а ра ове годи не. Ова мера
је узне ми ри ла про из во ђа че воћа у
Срби ји, који кажу да је бесми сле -
но оси гу ра ва ти воће од ниских тем -
пе ра ту ра када су мале могућ но сти
за смр за ва ње.

Воћа ри су наја ви ли да ће обу -
ста ви ти сва оси гу ра ња у слу ча ју да
оси гу ра ва ју ће куће одби ју горе на -
ве де ну пре по ру ку Мини стар ства
пољо при вре де.

„ЦРНЕ РОДЕ” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ
ДАН СКА У ТА

Идеј ном твор цу 
у част

Пан че вач ки одред „Црне роде” обе -
ле жио је дан сећа ња на Робер та
Баде на Пау е ла, родо на чел ни ка
изви ђач ког покре та. Тим пово дом
они су у ОШ „Миро слав Мика
Антић” орга ни зо ва ли низ актив но -
сти које су биле посве ће не лику и
делу првог изви ђа ча.

Чла но ви овог одре да пра ви ли су
лепак од бра шна и воде, а од нови -
на вул ка не из којих је куља ла лава
од сир ће та, боје за кола че и соде
бикар бо не. Учи ли су о еруп ци ја ма
и лави и так ми чи ли се у игри
„испре ту ра не сто ли це”.

Да под се ти мо, 1907. годи на сма -
тра се годи ном уте ме ље ња ска ут -
ског покре та. Наи ме, те годи не је
Роберт Баден Пау ел орга ни зо вао
проб ни камп за 22 деча ка. Напи -
сао је при руч ник о изви ђа њу
„Помоћ у изви ђа штву” за вој ни -
ке, али је то дело убр зо поста ло
настав но сред ство за обу ку деце у
шко ла ма.

Кама те сни же не пре ко
грба че кли је на та

Шта је веће – дара 
или мера!?

Кад-тад све дође на сво је. У послед -
њих неко ли ко годи на све је више при -
ту жби на рад послов них бана ка у
Срби ји – нај ви ше је жал би због лоших
кре ди та. На при мер, Сек то ру за зашти -
ту кори сни ка Народ не бан ке Срби је
лане се јави ло хиља ду кли је на та, што
ука зу је на то да про бле ма има и да
бан ке нерет ко раде оно што није зако -
ном дозво ље но. Поли ти ка послов них
бана ка је јасна – зара да на првом
месту – и често због незна ња и недо -
вољ не инфор ми са но сти, а нека да и
због сво је непро ми шље но сти, гра ђа -
ни поста ју жртве вео ма добро сми -
шље ног меха ни зма узи ма ња пара.

Међу тим, нека да и бан ке напра ве
про пуст и тада, по сили зако на, мора -
ју да вра те оно што је оте то. Нарав -
но, пут до прав де у овом слу ча ју није
лак и зах те ва одлуч ност, јаке жив це
и пре све га хра брост кли јен та, јер
бан ке, када се нађу на опту же нич кој
клу пи, уз себе има ју одли чан адво -
кат ски тим и не жале пара да сачу -
ва ју зара ђе но.

Послед њи у низу про пу ста бана ка
одно си се на слу чај напла те оси гу ра -
ње кре ди та и сва је при ли ка да ће
Наци о нал на кор по ра ци ја за оси гу ра -
ње стам бе них кре ди та (НКОСК) мора -
ти да вра ти гра ђа ни ма укуп но 200
мили о на евра јер су бан ке мимо зако -
на узималe данак у фор ми месеч не
надок на де за оси гу ра ње кре ди та.

Но кре ни мо редом.

Неза ко ни та рабо та

Мно ги гра ђа ни су за пре ми је оси гу ра -
ња стам бе них кре ди та код Наци о нал -
не кор по ра ци је одва ја ли про сечно неко -
ли ко сто ти на, у неким слу ча је ви ма чак
и неко ли ко хиља да евра по кре ди ту, а
Врхов ни каса ци о ни суд је недав но пре -
су дио да је реч о неза ко ни том напла -
ћи ва њу. Ово отва ра могућ ност сва ком
оште ће ном кли јен ту да под не се тужбу
суду про тив бана ка и да тра жи повра -
ћај свог нов ца. Сви заин те ре со ва ни
који желе да под не су тужбу могу да се
обра те удру же њу „Ефек ти ва” (на имејл
адре су office@efektiva.rs).

Реч је о спо ру у ком је кори сник
стам бе ног кре ди та тужио бан ку за

повра ћај новац за напла ту про ви зи је
за обра ду кре ди та и за напла ће не прови -
зи је за оси гу ра ње код НКОСК-а. Посту -
пак је био покре нут због нело гич но сти
напла те ове услу ге. Јед но став но, кли -
јент је као кори сник сво јим нов цем
оси гу ра вао бан ку и њен пла сман – даје
свој новац, није оси гу ран и нема ништа
од тога. Давао је паре да би бан ка оси -
гу ра ла себе. То би било исто као када
би возач након пла ће не реги стра ци је

и оба ве зног оси гу ра ња ауто мо би ла
дожи вео удес, а оште ће ном оси гу ра ње
упла ти ло ште ту нов цем воза ча. Е, то је
суд утвр дио као неза ко ни то.

Лоша про це на

Сети мо се, оно мад када су гра ђа ни
масов но поди за ли кре ди те, јед на од
став ки која је мора ла месеч но да се
пла ћа била је и горе на ве де на. Виси -
на овог тро шка зави си ла је од мно го
фак то ра – виси не кре ди та, вред но -
сти ста на, да ли је и коли ко уче шће
кли јент дао за поме ну ти кре дит итд.
У про се ку је пре ми ја изно си ла негде
од 2,5 до три одсто вред но сти кре ди -
та, па је тако неко ко је узео стам бе -
ни кре дит од 100.000 евра за то оси -
гу ра ње одво јио од две и по до три

хиља де евра. Реч је о око 120 стам бе -
них кре ди та оси гу ра них код Наци о -
нал не кор по ра ци је за оси гу ра ње стам -
бе них кре ди та.

Ова кор по ра ци ја је осно ва на у мају
2004. годи не. Кон цепт НКОСК-а је
бази ран на канад ском моде лу и, зајед -
но с Вла дом РС, кроз про гра ме дуго -
роч ног стам бе ног кре ди ти ра ња, и њен
рад омо гу ћио је гра ђа ни ма Срби је да
реше стам бе но пита ње.

Наи ме, НКОСК оси гу ра ва кре ди те
које бан ке одо бра ва ју физич ким лици -
ма за купо ви ну, адап та ци ју и изград -
њу некрет ни на, а који су обез бе ђе ни
хипо те ком. Пот пи са ни су уго во ри о
регу ли са њу међу соб них одно са у
посло ви ма оси гу ра ња потра жи ва ња
по осно ву стам бе них кре ди та с послов -
ним бан ка ма. На бази тих уго во ра,
бан ке нуде Кор по ра ци ји на оси гу ра -
ње сва ки поје ди нач ни кре дит који
задо во ља ва усло ве које одре ђу је упра -
во НКОСК. Одлу ком да је прихвати -
ла оси гу ра ње одре ђе ног кре ди та она
пре у зи ма део ризи ка ненапла ти во сти
тог кре ди та, што у пракси зна чи да
75 одсто нето губит ка бан ке по осно -
ву нена пла ће ног креди та сно си Кор -
по ра ци ја. Пре у зи ма њем дела ризи ка

НКОСК је помо гао да се ума њи уку -
пан ризик бан ке, што је ути ца ло на
сма ње ње камат не стопе коју бан ка
напла ћу је свом клијен ту.

Сети мо се, ова кор по ра ци ја је
учество ва ла у реа ли за ци ји про гра -
ма и уред би Вла де Репу бли ке Срби -
је о суб вен ци о ни са њу стам бе них кре -
ди та из буџе та РС (нпр. за запо сле не
у здрав ству, про фе си о нал на вој на
лица итд.).

ВРХОВ НИ КАСА ЦИ О НИ СУД ПРО ГЛА СИО ПРЕ МИ ЈЕ ОСИ ГУ РА ЊА СТАМ БЕ НИХ КРЕ ДИ ТА НЕЗА КО НИ ТИМ

БАН КЕ МОРА ЈУ ДА ВРА ТЕ ПАРЕ

Спе ци ја ли зо ва ни енер гет ски пор тал
„Енер ги ја Бал ка на” обја вио је текст
инспи ри сан еко ло шким и енер гет ски
ефи ка сним про јек ти ма које реа ли -
зује НИС. Пре но си мо дело ве овог
текста.

Док мно ге нафт не ком па ни је тек сада
сво ју делат ност пре ба цу ју са истра -
жи ва ња, про из вод ње и пре ра де нафт -
них дери ва та и хва ле се да ће убу ду ће
посло ва ти по зеле ној аген ди, НИС
током послед ње деце ни је сво је посло -
ва ње кон стант но ускла ђу је са зашти -
том живот не сре ди не, у скла ду с прин -
ци пи ма ели ми на ци је узроч ни ка кли -
мат ских про ме на.

Зашти та живот не сре ди не и зна чај -
на ула га ња у еко ло шке про јек те оста -
ће при о ри тет у раду НИС-а не само
када је реч о Рафи не ри ји Пан че во већ
и у оста лим сег мен ти ма посло ва ња.

– На то нас оба ве зу је и ИППЦ дозво -
ла коју је, као прво енер гет ско постро -
је ње у Срби ји, доби ла упра во пан че -
вач ка Рафи не ри ја 2017. годи не, а
којом се потвр ђу је да је про из вод ни
про цес у пот пу но сти уса гла шен са
европ ским и дома ћим про пи си ма о
зашти ти живот не сре ди не. Тако ђе,
при о ри тет су и ула га ња у про јек те
пове ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти
постро је ња у Пан че ву – кажу у овој
ком па ни ји.

Енер гет ски хол динг

НИС је 2012. годи не, у скла ду са
страте ги јом пре ра ста ња из нафт не
ком па ни је у енер гет ски хол динг, запо -
чео шире ње посло ва ња у обла сти
електро ге не ра ци је. Од 2013. годи не

компани ја реа ли зу је про грам коге не -
ра ци је и до сада су на осам лока ци ја
у Срби ји изгра ђе не мале елек тра не,
чија је укуп на мак си мал на сна га 14
МW. У овим елек тра на ма НИС од гаса
који је, због лошег ква ли те та, рани је
спа љи ван на бакљи, сада про из во ди
топлот ну и елек трич ну енер ги ју. У
ове мини гасне елек тра не уло же но је
више од 20 мили о на евра.

НИС је запо чео и екс пе ри мен тал ну
про из вод њу елек трич не енер ги је из
гаса у бушо ти ни Жом бољ, а реч је о
првом еко ло шком про јек ту НИС-а
који се реа ли зу је ван гра ни ца Срби је,
а на тери то ри ји ЕУ.

Нај ве ћи и нај ва жни ји про је кат 
НИС-а у обла сти елек тро е нер ге ти ке
у овом тре нут ку је изград ња ТЕ–ТО
Пан че во, елек тра не коју гра ди у сарад -
њи с руском ком па ни јом „Гаспром
енер го хол динг”. Удео НИС-а у овом
про јек ту је 49 одсто. Вред ност инве -
сти ци је је око 180 мили о на евра, а
инста ли са ни капа ци тет је до 200 МW.
Пушта ње у рад оче ку је се током ове
годи не.

У НИС-у исти чу да ће се у новој
елек тра ни про из во ди ти топлот на енер -
ги ја за потре бе Рафи не ри је наф те
Пан че во, док ће про из ве де на елек -
трич на енер ги је бити усме ре на у енер -
гет ски систем Срби је. Про јек том се
пред ви ђа изград ња елек тро ста ни це за
коге не ра ци ју на бази тех но ло ги је пар -
но-гасног циклу са са исто вре ме ном
про из вод њом елек трич не и топлот не
енер ги је у обли ку тех но ло шке паре.
Ова тех но ло ги ја је тре нут но нај бо ља
из аспек та енер гет ске ефи ка сно сти и
еко ло ги је, пред ста вља еко ном ски

најоправ да ни је тех нич ко реше ње за
кори шће ње при род ног гаса као гори -
ва и ујед но обез бе ђу је висок ниво
иско ри шће ња енер ги је гори ва – ниску
потро шњу гори ва по једи ни ци кори -
сне енер ги је.

Амин ско постро је ње и дубо ка
пре ра да наф те

Тако ђе, НИС је код Еле ми ра 2016. годи -
не пустио у рад Амин ско постро је ње, у
које је уло же но више од 30 мили о на
евра. Рад овог савре ме ног постро је ња
омо гу ћа ва пове ћа ње ква ли те та дома -
ћег при род ног гаса, путем издва ја ња
угљен-диок си да и дру гих гасних при -
ме са, док исто вре ме но допри но си и
пове ћа њу оби ма про из вод ње гаса. Осим
пози тив ног бизнис ефек та, овај про -
јекат има и зна чај ну еко ло шку ком -
понен ту, јер је тех но ло ги ја која се
користи у Амин ском постро је њу јед на
од еко ло шки нај бе збед ни јих. Наи ме,

начин пре ра де у овом постро је њу је
такав да у пот пу но сти спре ча ва доспе -
ва ње угљен-диок си да у атмос фе ру и
самим тим допри но си сма ње њу ефек -
та „ста кле не баште”.

Кра јем про шле годи не НИС је завр -
шио про је кат „Дубо ке пре ра де”, којим
се уна пре ђу је рад Рафи не ри је наф те
у Пан че ву (РНП) и њени финал ни
про дук ти испу ња ва ју стро ге еко ло шке
кри те ри ју ме. Ула га ње веће од 300
мили о на евра омо гу ћи ло је Рафи не -
ри ји наф те Пан че во да поста не јед на
од воде ћих рафи не ри ја у овом делу
Евро пе. Реч је о про јек ту који је важан
не само за НИС већ и за при вре ду
Срби је. „Дубо ка пре ра да” је доне ла и
мно го број не еко ло шке кори сти, као
што су пре ста нак про из вод ње мазу та
с висо ким садр жа јем сум по ра и сма -
ње ње еми си је СО2 за 98,8 одсто, пра -
шка стих мате ри ја за пре ко 50 одсто и
азот них једи ње ња за 9,8 одсто.

ДРУ ГИ ПИШУ

Зеле на аген да НИС-а

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ДРУГА СТРАНА

О случају осигурања стамбених

кредита код Националне корпора-

ције за осигурање стамбених кре-

дита огласило се Удружење бана-

ка саопштењем у којем подсећа

јавност да је ову меру увела држа-

ва Србија како би се олакшало

добијање кредита. Кредити осигу-

рани код НКОСК-а, како наводе,

за клијента су далеко јефтинији

него кредити без овог осигурања.

Наводе пример: на кредиту у

вредности од 50.000 евра, одо-

бреног на 300 месечних рата,

„разлика у рати између осигураног

и неосигураног кредита је 20 евра

месечно. У укупној суми клијент

који узме кредит осигуран код

НКОСК-а платиће 6.020 евра

мање него да кредит није осигу-

ран”. Клијент ће за осигурање кре-

дита имати трошак од 875 евра.

„Упркос јасној чињеници да је

осигурање код НКОСК-а донело

велику корист самим клијентима,

интересна група која има значај-

ну материјалну корист од покре-

тања судских поступака против

банака јавно позива на масовно

подизање тужби. Удружење

банака Србије дужно је да упозо-

ри да такво понашање може да

има озбиљне последице на еко-

номију, али и на живот многих у

Србији”, истиче се у саопштењу

овог удружења.

Они сматрају да се ретроактив-

ним мењањем одавно уговорених

и реализованих пословних одно-

са шаље веома лоша порука стра-

ним и домаћим инвеститорима.



Петак, 26. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Пови шен крв ни при ти сак,
гла во бо ља, бол у леђи ма или
про бле ми с про ба вом рет ко
наја вљу ју ста ња која могу
озбиљ ни је да угро зе здра вље
паци јен та, али исто вре ме но
често пред ста вља ју раз ло ге за
обра ћа ње лека ри ма ургент -
них слу жби. Ова ква упо тре ба
и зло у по тре ба меди цин ског
осо бља, које би тре ба ло да
тре ти ра ста ња опа сна по здра -
вље и живот паци јен та, нису
спе ци фич на само за наше
здрав ство. Здрав стве -
ни систе ми
м н о  г и х
зема ља се
на раз ли -
чи те начи -
не боре да
усме ре паци -
јен та на пра ву
адре су и да на тај
начин рас те ре те
уста но ве које мора ју на ефи -
ка сан начин да одре а гу ју када
је то нај по треб ни је.

Неоп ход но је зато да често
исти че мо ситу а ци је у који ма
је наша помоћ нео п ход на, а
да исто вре ме но непре кид но
обја шња ва мо да наша слу жба
ника ко не сме бити пре чи ца
за брзо дола же ње до лека ра
при мар не или секун дар не
здрав стве не зашти те. При мер
Холан ди је с вео ма орга ни зо -
ва ним здрав стве ним систе -
мом пока зу је да напла ћи ва -
ње услу га које су у опи су
посла иза бра ног лека ра, а које
се из раз ли чи тих раз ло га оба -
вља ју у амбу лан ти ургент не
здрав стве не уста но ве, може
ефика сно да кори гу је њихово

нерав но мер но и нео прав да -
но оптере ће ње.

Кла си фи ка ци ја ургент них
ста ња је изу зет но кори стан
ори јен тир како за паци јен те,
тако и за здрав стве не рад ни -
ке. Увек мора мо да има мо у
виду да посто је уне сре ће ни и
акут но тешко боле сни који -
ма тре ба ука за ти помоћ већ
на лицу места, често и од
стра не лаи ка који позна ју
осно ве прве помо ћи. Витал -
ни зна ци паци јен та рећи ће
нам мно го о њего вом здрав -
стве ном ста њу. Губи так све -
сти, пре ста нак диса ња, оте -
жа но и убр за но диса ње пра -
ће но бле ди лом и пре зно ја ва -
њем, помо дре ле усне, убр зан
пулс и пови ше на теле сна тем -
пе ра ту ра скре ну ће нам пажњу
на висок сте пен здрав стве не
и живот не угро же но сти.
Разди ру ћи бол у гру ди ма и
тра у ма која може дове сти до
тешке искр ва вље но сти алар -
ми ра ју нас да убр зо може доћи
до цир ку ла тор ног шока и пре -
стан ка срча не рад ње. Сва ки
губи так све сти који је пра ћен

поло жа јем на леђи -
ма и запа да -

њем јези -
ка у
дисај не
п у т е  в е
м о ж е

вео ма брзо
дове сти до

пре стан ка диса -
ња и рада срца. Можда ни

и срча ни удар, с дру ге стра -
не, пред ста вља ју ста ња код
којих брзи на пру жа ња меди -
цин ске услу ге од при мар ног
до тер ци јар ног нивоа зашти -
те може пре о кре ну ти ток боле -
сти и сачу ва ти витал ност
оште ће ног орга на. Јасно је
коли ко је то зна чај но у пре -
вен ци ји инва лид но сти. Тро -
ва ња с губит ком све сти и про -
ме ном витал них зна ко ва, јаки
боло ви у сто ма ку пра ће ни
интен зив ним повра ћа њем и
грчем сто мач них миши ћа,
акут на хипо гли ке ми ја и акут -
ни напад аст ме који не про -
ла зи уз уоби ча је ну тера пи ју
вео ма су важни раз ло зи за
ука зи ва ње хит не меди цин ске
помо ћи. Набро ја ли смо само
нај ва жни ја ургент на ста ња
како бисмо нагла си ли да ука -
зи ва ње лаич ке и струч не
меди цин ске помо ћи код њих
ника ко не сме бити угро же но
бес по треб ним опте ре ће њем
рас по ло жи вих здрав стве них
капа ци те та.

(Зло)упо тре ба
медицин ског осо бља

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако вам се због реу ме

на згло бо ви ма јавља

оток, поку шај те да про -

блем реши те неким од

при род них пре па ра та,

које може те напра ви ти

и сами. Њихо ва пред -

ност у одно су на оне из

апо те ке је у томе што су

јеф ти ни ји и што у себи

не садр же хеми ка ли је које вам нерет ко могу доне ти више ште те

него кори сти. Нуди мо вам неко ли ко реце па та.

Пиј те чај који сте при пре ми ли тако што сте у литар про кљу ча -

ле воде дода ли по две каши ке листа рузма ри на, листа белог јасе -

на и неве но вог цве та. Про це ди те после два сата и пиј те у току

дана. Може се по жељи засла ди ти медом.

Про тив ото ка је добра и ова теч ност за маса жу: у литар љуте

раки је сипај те 200 г листа рузма ри на и 50 г мла дог ора хо вог

лишћа, добро затво ри те и држи те у топлој про сто ри ји 20 дана, уз

сва ко днев но уче ста ло мућ ка ње. Након тога про це ди те и маси рај -

те бол на места више пута днев но по 10 мину та.

Оте че не згло бо ве мажи те сле де ћим меле мом: пола кило гра ма

меда поме шај те са по пет каши ка сит но исец ка ног листа и цве та

меду ни ке, неве но вог цве та и мало воде. Мелем држи те три пута

днев но по сат вре ме на. Након тога обри ши те згло бо ве мла ком

водом и увиј те их у вуне не крпе.

Реше ње за
отечене згло бо ве

Упис пред шко ла ца у први раз -
ред основ не шко ле почи ње 1.
апри ла, а један од доку ме на та
којe је нео п ход но при пре ми ти
и пре да ти упра ви ода бра не шко -
ле јесте потвр да о здрав стве -
ном пре гле ду дете та. Ову потвр -
ду изда је педи ја тар након ура -
ђе них лабо ра то риј ских ана ли -
за и пре гле да код спе ци ја ли -
ста: ото ри но ла рин го ло га, офтал -
мо ло га, физи ја тра, лого пе да и
сто ма то ло га, те након што дете
при ми вак ци ну.

Пре глед дете та код офтал мо -
ло га ради упи са у први раз ред
основ не шко ле по про мо тив ној
цени од 1.000 дина ра до кра ја
апри ла може те оба ви ти и у Спе -
ци јал ној очној бол ни ци „Све ти
Васи ли је Остро шки”, која се
нала зи у Ули ци Ђуре Јакшића
3 у Пан че ву. Теле фон за зака -
зи ва ње је 064/100-79-26.

Пре гле де пред шко ла ца оба вља
др Зоран Кат нић, спе ци ја ли -
ста офтал мо лог и једи ни лекар
у јужном Бана ту који се бави
деч јом офтал мо ло ги јом и лече -
њем сла бо ви до сти и разро ко -
сти код деце. Поред тога, др
Зоран Кат нић се бави и општом
офтал мо ло ги јом и стра бо ло ги -
јом код одра слих. Запо слен је

у Очној бол ни ци Пан че во од
2001, а спе ци ја ли за ци ју је завр -
шио 2006. годи не.

С док то ром Кат ни ћем раз -
го ва ра ли смо о томе зашто су
офтал мо ло шки пре гле ди код
деце толи ко важни, какви се
про бле ми том при ли ком нај -
че шће уоча ва ју и зашто је од
пре суд ног зна ча ја да се њихо -
во реша ва ње не одла же.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Kада је вре ме
за први офтал мо ло шки пре -
глед дете та?

ДР ЗОРАН КАТ НИЋ: Ако се
ради о пре вре ме но рође ном дете -
ту, пре глед се оба вља одмах по
рође њу. У слу ча ју да посто ји
разро кост код дете та, пре глед
је потреб но оба ви ти са шест
месе ци. Ако у поро ди ци посто -
је нека очна обо ље ња, као што
су разро кост, сла бо ви дост, кон -
ге ни тал на ката рак та и слич но,
пре глед је потреб но оба ви ти с
навр ше них годи ну дана. У свим
оста лим слу ча је ви ма дете треба
дове сти офтал мо ло гу на преглед
око четвр те годи не и у шестој
годи ни, пред пола зак у шко лу.

l Kако при пре ми ти дете за
офтал мо ло шки пре глед?

– Сва ки одла зак код лека ра
за дете пред ста вља одре ђе ни
стрес, па је тако и у овом слу ча -
ју. Зато је уло га роди те ља од
пре суд ног зна ча ја. Пре глед код
офтал мо ло га про ћи ће дале ко
лак ше и леп ше ако дете бла го -
вре ме но, кроз раз го вор при ме -
рен њего вом узра сту, доби је све
инфор ма ци је о томе шта га у
орди на ци ји очног лека ра чека.

Саве ту јем роди те љи ма да
објасне дете ту да ће на пре гле -
ду чита ти бро је ве и сло ва који
су при ка за ни на табли испред
њега и да то није ни бол но ни
непри јат но. Посто је и тесто ви
за испи ти ва ње вида при ла го -
ђе ни мла ђој деци која још нису
нау чи ла сло ва и бро је ве. Њихов
вид се испи ту је помо ћу разних
табли ца са сли ка ма и сим бо -
ли ма. Тако ђе, потреб но је обја -
сни ти дете ту да док тор при ли -
ком пре гле да кори сти раз ли -
чи те апа ра те који све тле, а који

не нано се бол и да ће му ука -
па ти неке капи од којих ће мут -
но виде ти неко ли ко сати.

l На систе мат ским пре гле -
ди ма пред шко ла ца одре ђе ном
бро ју деце дијаг но сти ку је се

сла бо ви дост.
Зашто дола зи до
овог про бле ма?

– Сла бо ви -
дост, амбли о пи -
ја или лењо око
је ста ње у коме
је сма ње на
оштри на вида,
при чему она не
може да се
попра ви ноше -
њем нао ча ра
или кон такт них
сочи ва. Ста ти -
сти ке потвр ђу ју
да је сла бо ви -
дост при сут на
код 1–3% укуп -
не попу ла ци је.

Нажа лост, сла бо ви дост се често
први пут откри је тек по пола -
ску дете та у шко лу, кад је њено
лече ње мно го теже него у пред -
школ ском пери о ду. Уко ли ко се
сла бо ви дост откри је после осме
годи не живо та, могућ но сти за
њено лече ње су јако огра ни че -
не и рет ко дају зна чај ни је резул -
та те. Упра во због тога је вео ма
бит но да роди те љи одмах одве -
ду дете код офтал мо ло га ако
уоче било какву разро кост; ако
при ме те да дете пре ви ше и пре -
бр зо жмир ка или шки љи напре -
жу ћи се да изо штри сли ку, при -
бли жа ва сто ли цу теле ви зо ру или
се пре ви ше наги ње над књи гом
или све ском док чита и пише,
или ако се често сапли ће, одно -
сно ако делу је да се теже сна -
ла зи у про сто ру.

l Како се лечи сла бо ви дост?
– Лече ње сла бо ви до сти почи -

ва на два прин ци па. Први је
укла ња ње узро ка који је и довео
до тог ста ња. То може под ра зу -
ме ва ти лече ње разро ко сти, одре -
ђи ва ње нао ча ра како би се кори -
го ва ла диоп три ја или укла ња ње
уро ђе не ката рак те. Дру ги део
лече ња под ра зу ме ва сти му ли -
са ње раз вит ка вида сла бо ви дог
ока. То се пости же оклу зи јом –
затва ра њем „бољег” ока спе ци -
јал ним фла сте ром на одре ђен
број сати током дана, како би се
сла бо ви до око нате ра ло да пре -
у зме функ ци ју. На тај начин с
вре ме ном дола зи до попра вљања
вида сла бо ви дог ока. Тре ба иста -
ћи да је лече ње сла бо ви до сти
дуго тра јан и муко тр пан про цес,
пого то во за дете, тако да су упор -
ност и стр пље ње роди те ља од
пре суд не важно сти за успех у
том про це су.

l Шта је то разро кост и како
она наста је?

– Разро кост или стра би зам је
ста ње које се одли ку је поре ме -
ћа јем оку ло мо тор не рав но те же,
што зна чи да очи нема ју исти
пра вац погле да при посма тра -
њу неког пред ме та. Јед но око,
оно које фик си ра посма тра ни
обје кат, има нор ма лан поло жај,
док је дру го око окре ну то или
ка уну тра, ка носу, или ка спо -
ља. У првом слу ча ју се ради о
езо тро пи ји или кон вер гент ној
разро ко сти, а у дру гом о егзо -
тро пи ји или дивер гент ној разро -
ко сти. Тако ђе, око може да буде
окре ну то и ка горе и у том слу -
ча ју гово ри мо о хипер тро пи ји.
Стра би зам или разро кост у деч -
јем добу може да дове де до сла -
бо ви до сти. Стра би зам је орган -
ски – физич ки – поре ме ћај, док
је сла бо ви дост у том слу ча ју
функ ци о нал на после ди ца.

l Поне кад роди те љи има ју
ути сак да њихо во дете има стра -
би зам, али се пре гле дом код
офтал мо ло га испо ста ви да је
то била само оптич ка вар ка. О
чему се ту ради?

– Псе у до стра би зми или
лажне разро ко сти су вео ма
честа поја ва у сва ко днев ној
деч јој офтал мо ло шкој прак си.
Код псе у до е зо три је, одно сно
лажног ути ска да око скре ће ка
носу, обич но нас на тај ути сак
наво де широк корен носа или
нагла ше ни кожни набо ри изме -
ђу очи ју и носа, уз мали размак
изме ђу очи ју. Лажна разро кост,
нарав но, не зах те ва трет ман.
Раст дете та дове шће до фор -
ми ра ња коре на носа и ути сак
разро ко сти ће се сма њи ти или
у пот пу но сти неста ти. То, нарав -
но, нипо што не зна чи да сва ку
сум њу у разро кост дете та не
тре ба да про ве ри те пре гле дом
код офтал мо ло га.

l Како се лечи стра би зам?
– Циљ лече ња разро ко сти је

пости за ње што бољег поло жа ја
очи ју, што пред ста вља пред у -
слов за гле да ње на оба ока –
бино ку лар ни вид, нарав но – под
усло вом да за то посто ји одре -
ђе на осно ва. Ово је могу ће
пости ћи помо ћу нао ча ра, при -
зми, у неким слу ча је ви ма и
помо ћу вежби за побољ ша ње
оба ока и/или опе ра ци јом на
миши ћи ма покре та чи ма очне
јабу чи це. Уз посто ја ње разро -
ко сти, вео ма често нала зи мо и
посто ја ње сла бо ви до сти, пто зе
(спу ште ног кап ка) или ката рак -
те. Ова ста ња је нео п ход но збри -
ну ти на нај бо љи могу ћи начин
пре опе ра ци је разро ко сти.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ЗОРАН КАТ НИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ОФТАЛ МО ЛОГ
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ОД НЕПРО ЦЕ ЊИ ВОГ ЗНА ЧА ЈА
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КОЈЕ ПРЕ ГЛЕ ДЕ ОБА ВЉА ДР ЗОРАН КАТ НИЋ?

Поред систе мат ских пре гле -

да пред шко ла ца, др Зоран

Кат нић у Спе ци јал ној очној

бол ни ци „Све ти Васи ли је

Остро шки” поне дељ ком по

под не и субо том пре под не

оба вља и сле де ће пре гле де:

• диоп триј ски пре глед

(одре ђи ва ње вид не оштри не

с корек ци јом, пре глед на

рефрак то ме тру и про пи си ва -

ње одго ва ра ју ће диоп три је);

• офтал мо ло шки пре глед

деце и одра слих (одре ђи -

вање вид не оштри не с

корек ци јом, пре глед на

рефрак то ме тру, мере ње

очног при ти ска, пре глед

пред њег сег мен та ока и зад -

њег сег мен та ока са шире -

њем зени ца);

• стра бо ло шки пре глед код

деце (одре ђи ва ње вид не

оштри не с корек ци јом, пре -

глед пред њег сег мен та ока,

пре глед на рефрак то ме тру с

цикло пле ги јом и без ње,

стра бо ло шки пре глед и пре -

глед зад њег сег мен та ока на

широ ку зени цу);

• пре глед пред њег сег мен -

та ока;

• пре глед про ме на на капку;

• систе мат ски пре глед деце

до 13 годи на (одре ђи ва ње

вид не оштри не без корек ци је,

стра бо ло шки пре глед, колор -

ни вид – пре по зна ва ње боја);

• тесто ви за суво око

(одре ђи ва ње коли чи не луче -

ња суза);

• мере ње очног при ти ска.

Зоран Катнић

ПРОМО



Уме сто ула ска у
минус бољи кеш
кредит

Тешко из зача ра ног
кру га дуго ва ња бан ци

Ако почет ком годи не иско ри -
сти те цео износ дозво ље ног
мину са од 50.000 дина ра и не
вра ћа те овај дуг, уз годи шњу
кама ту која је у про се ку око 30
одсто, за годи ну дана ћете бан -
ци пла ти ти 15.000 дина ра само
за кама ту.

Ово је један од при ме ра због
којих бан кар ски кли јен ти који
„има ју иску ства” с дозво ље ним
пре ко ра че њем по теку ћем рачу -
ну кажу да је један од нај ве ћих
про бле ма то што је јако тешко
иза ћи из зача ра ног кру га. Тач -
ни је, када јед ном иско ри сти те
минус, тре ба вам мно го вре -
ме на да вра ти те позај ми цу и
тако зау ста ви те кама ту која
тече сва ког месе ца.

Ина че, дозво ље но пре ко ра -
че ње по теку ћем рачу ну, попу -
лар ни „минус”, нај ску пљи је
вид позај ми це од бан ке.

Истовре ме но је и међу нај че -
шће кори шће ним, а један од
раз ло га јесте то што за ову
врсту услу ге није потреб но пре -
ви ше папи ро ло ги је и одо бра -
ва се вео ма брзо, а бан кар ским
кори сни ци ма делу је као новац
који је увек „надо хват руке”.
Мало људи исто вре ме но
разми шља и коли ко их то
„задо вољ ство” кошта.

Пре ма пода ци ма Народ не
бан ке Срби је за децем бар 2020.
годи не, бан ке у Срби ји дозво -
ље ни минус напла ћу ју од 10
до 37 про це на та годи шње.
Ипак, нај ве ћи број бана ка
напла ћу је ову услу гу изме ђу 25
и 30 одсто, што је отпри ли ке
2,5 одсто месеч но.

Што се тиче недо зво ље ног,
тако зва ног црве ног мину са,
када пре ко ра чи те и одо бре ну
суму, кама те се кре ћу од 10 до
чак 46 одсто годи шње, одно -
сно 3,8 одсто сва ког месе ца.

У децем бру 2020. годи не
износ дозво ље ног пре ко ра че -
ња у свим бан ка ма у Срби ји
био је 44,8 мили јар ди дина ра,
а у кашње њу, када је реч о
дозво ље ном мину су, било је

10,2 одсто кори сни ка. Кре дит -
ни изве штај Удру же ња бана ка
Срби је пока зу је да је 5.376.980
кори сни ка на кра ју про шле
годи не има ло отво ре но нешто
више од 7,8 мили о на теку ћих

рачу на. Од тога је у доц њи било
257.427 рачу на.

Како то изгле да у прак си?
Ако почет ком годи не иско ри -
сти те цео износ дозво ље ног
мину са, што ради при ли чан
број кли је на та, на при мер

40.000 дина ра, уз годи шњу
кама ту од 30 одсто, одно сно
месеч ну од 2,5 про цен та, и
током годи не не вра ћа те посте -
пе но овај дуг, бан ци ћете
месеч но пла ћа ти 1.000 динара

за кама ту. За годи ну дана то
је 12.000 дина ра само за
камату, а глав ни ца дуга оста -
је иста.

Зато еко ном ски струч ња ци,
па и Народ на бан ка Срби је,
саве ту ју да се дозво ље ни минус

кори сти само у крај њој нужди
и на што кра ћи рок. На при -
мер, ако „уђе те у минус” од
10.000 дина ра за неку нео д ло -
жну купо ви ну или инве сти ци -
ју, али има те редов не при хо де,
води те рачу на и отпла ти те га
за шест месе ци, та позај ми ца
ће вас укуп но кошта ти 1.500
дина ра. То можда и није тако
мно го, ако вам је ова услу га
омо гу ћи ла да брзо реши те про -
блем који нисте могли на дру -
ги начин.

Ако вам тре ба још мањи зајам
од 5.000 дина ра, који вра ти те
бан ци у наред на три месе ца,
услу га ће вас кошта ти мање од
500 дина ра.

С дру ге стра не, ако „уле ти -
те” у недо зво ље ни минус, само
месец дана дуга од 10.000 дина -
ра „у црве ном” кошта ће вас
ско ро 400 дина ра кама те.

Рачу ни ца пока зу је да је са
ова квим кама та ма мно го испла -
ти ви је узе ти кеш кре дит, ако
кли јент про це ни да неће успе -
ти брзо да иза ђе из мину са,
тим нов цем покри ти минус и
даље наста ви ти отпла ту рате
кре ди та. Цена гото вин ских

креди та тре нут но је око 10
проце на та.

Пода ци НБС-а то потвр ђу ју,
јер из цен трал не бан ке наво де
да је ефек тив на камат на сто па
(ЕКС) одно сно цена мину са на
теку ћем рачу ну у срп ским банка -
ма изме ђу 20 и 40 одсто, док се
кама та на кре дит не кар ти це кре -
ће до 35 про це на та, а на готовин -
ске кре ди те до нај ви ше 28 одсто.

Бан ка ри твр де да је цена
дозво ље ног мину са висо ка јер
носи висок ризик. Наи ме, бан -
ке за ову услу гу не тра же додат -
но обез бе ђе ње, брзо се одо бра -
ва, а гарант су им буду ћа прима -
ња кли јен та, где посто ји могућ -
ност и да он оста не без посла.
Обја шња ва ју да је дозвоље ни
минус јед на врста кре дита.

Износ дозво ље не позај ми це
зави си од про се ка при ма ња, а
већи на бана ка рачу на про сек у
послед ња три или шест месе -
ци, мада одо бре ни минус може
да буде и већи. Кама та на
дозвољени минус зара чу на ва
се само на износ који кли јент
кори сти, и то за број дана коли -
ко је неко про вео у дозво ље -
ном мину су. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 26. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Рок за одго вор бан ке
је 30 дана

Одлу ка Народ не бан ке Срби -

је о новим олак ши ца ма за

гра ђа не и при вред ни ке који

има ју кре дит или лизинг, а

који има ју про бле ма са от -

пла том, сту пи ла је на сна гу

15. децем бра про шле годи не.

Током прет ход на два

мора то ри ју ма олак ши це су

се при ме њи ва ле ауто мат -

ски, то јест кли јен ти који

нису желе ли да иско ри сте

помоћ мора ли су да се јаве

бан ци и одби ју пону ду. Овог

пута сви заин те ре со ва ни

мора ће да под не су зах тев и,

тек ако испу не про пи са не

усло ве, моћи ће да рачу на ју

на пред ви ђе не погод но сти.

Али поје ди ни гра ђа ни

жале се да се рела тив но дуго

чека на одо бре ње шесто ме -

сеч ног мора то ри ју ма на

отпла ту стам бе ног зај ма.

Наво де да им у бан ка ма обја -

шња ва ју да је то слу чај с кре -

ди ти ма оси гу ра ним код

Наци о нал не кор по ра ци је за

оси гу ра ње стам бе них кре ди та

(НКОСК), која све то мора да

„про ву че и кроз сво је папи -

ре”, па је про це ду ра дужа.

Ина че, бан ка ри кажу да

инте ре со ва ње за мора то ри -

јум на отпла ту стам бе них кре -

ди та није вели ко и да, од бан -

ке до бан ке, има ју тек неко -

ли ко зах те ва. Народ на бан ка

је про пи са ла да, ако кли јент

испу ња ва усло ве, бан ка мора

у року од 30 дана да одо бри

зах тев. У слу ча ју оси гу ра ног

кре ди та про це ду ра није дужа,

јер није потреб на њихо ва

прет ход на сагла сност, осим

код суб вен ци о ни са них кре -

ди та, за које се тра же одо -

бре ња и ту је могу ће мало

дуже чека ње.

Исто твр де и у НКОСК-у.

– Наци о нал на кор по ра ци ја

за оси гу ра ње стам бе них кре -

ди та је при ла го ђа ва њем сво -

јих про це ду ра омо гу ћи ла бан -

ка ма ауто ма ти зо ва но оба ве -

шта ва ње о олак ши ца ма одо -

бре ним кори сни ци ма у скла -

ду са одлу ком НБС-а из

децем бра 2020. годи не, тако

да се оне могу спро во ди ти

без засто ја. У погле ду олак -

ши ца за суб вен ци о ни са не

кре ди те, наве де ном одлу ком

НБС-а пред ви ђе но је да се

могу при ме ни ти само уз

прет ход ну сагла сност дава ла -

ца суб вен ци је, што су у кон -

крет ном слу ча ју над ле жна

мини стар ства – обја шња ва ју

у овој држав ној инсти ту ци ји.

Да би неко добио шесто ме -

сеч ну пау зу у отпла ти стам бе -

ног зај ма, мора да испу ни

један од пред ви ђе них усло ва.

Или да је 15. децем бра 2020.

годи не био у доц њи дужој од

30 дана у мате ри јал но зна -

чај ном изно су, а то је више

од 1.000 дина ра по било

ком кре дит ном про из во ду,

или да је у момен ту под но -

ше ња зах те ва имао ста тус

неза по сле не осо бе.

Олак ши це може доби ти и

дужник који је у послед ња

три месе ца оства рио про се -

чан при ход (зара да или пен -

зи ја) испод про сеч не зара -

де, као и ако му сте пен кре -

дит не заду же но сти (месеч ни

ану и те ти кре ди та, пет одсто

лими та дозво ље ног пре ко -

ра че ња и лими та за кре дит -

не кар ти це) пре ла зи 40

одсто про сеч ног нето месеч -

ног при хо да у послед ња три

месе ца, док је про се чан

месеч ни при ход мањи за 10

одсто или више у одно су на

при хо де пре 15. мар та

2020. годи не и при томе у

послед ња три месе ца не

пре ла зе 120.000 дина ра.

Бан ка може на осно ву

обра зло же ног зах те ва

дужни ка да про це ни да

посто је дру ге чиње ни це и

окол но сти услед којих

дужник испу ња ва усло ве за

олак ши цу. У слу ча ју физич -

ких лица која су запо сле на и

која у послед ња три месе ца

пре под но ше ња зах те ва при -

ма ју зара ду (пла ту или пен -

зи ју) пре ко рачу на у тој бан -

ци није потре бан доказ о

зара ди, јер бан ка то види.

Међу тим, ако дужник не

при ма пла ту или пен зи ју

пре ко рачу на у бан ци у којој

има оба ве зе, а она је ума ње -

на, потреб на је потвр да

посло дав ца о про се ку зара де

у послед ња три месе ца. За

дужни ка који је неза по слен

тра жи се потвр да о неза по -

сле но сти из Наци о нал не слу -

жбе за запо шља ва ње или

дру гог реле вант ног изво ра.

СЛА БО ИНТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА МОРА ТО РИ ЈУМ НА СТАМ БЕ НЕ ЗАЈ МО ВЕ

Ко има пра во на олак ши це

ЧЕСТО ЗАБО РА ВЉА МО ДА НАМ БАН КА РИ НИСУ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ

ДОЗВО ЉЕ НИ МИНУС НА РАЧУ НУ – ОТРОВ НИ ПОКЛОН БАНКЕ

Годи шње за
одржава ње рачу на
пла ћа мо и до 
2.500 дина ра

Кли јен ти бана ка у Срби ји

мора ју у 2021. годи ни да

издво је више нов ца за поје -

ди не уоби ча је не услу ге,

попут одр жа ва ња рачу на,

СМС оба ве ште ња, кори шће -

ња бан ко ма та и испла те

гото ви не.

Пре ма доса да шњим

инфор ма ци ја ма, ове бан -

кар ске услу ге, које кори сте

прак тич но сви који има ју

рачун у бан ци, у овој годи -

ни ску пље су за 15 до 60

про це на та.

На срп ском тржи шту

послу је 26 бана ка, 14 плат -

них и две инсти ту ци је елек -

трон ског нов ца, а и већи на

је сво јим кли јен ти ма посла -

ла оквир не уго во ре с новим

тари фа ма, које важе од 1.

мар та 2021.

Тако ће одр жа ва ње рачу на

од мар та кошта ти 190 дина -

ра, уме сто доса да шњих 160,

оба ве ште ни су неки кли јен ти.

За СМС оба ве ште ња месеч но

ће бити потреб но 100, уме сто

70 дина ра, а мини мал на

накна да за испла ту кеша

кори шће њем плат не кар ти це

на бан ко ма ту или шал те ру

дру ге бан ке, уме сто 150,

биће 200 дина ра.

Тако ћемо за годи ну дана

само за одр жа ва ње рачу на,

уме сто доса да шњих 1.920

дина ра, пла ћа ти 2.280, док

ће нас СМС оба ве ште ња убу -

ду ће кошта ти за 12 месе ци

1.200 уме сто сада шњих 840

дина ра.

За ско ро 70 одсто поску пе -

ла је услу га заме не кар ти це

ако је укра де на или изгу бље -

на, па ће сада, уме сто 300,

кошта ти 500 дина ра, а уве де -

на је и накна да за упит ста ња

на бан ко ма ту помо ћу кре дит -

не кар ти це од 40 дина ра.

Поје ди ни бан ка ри,

међутим, кажу да су цене

за одре ђе не услу ге сни же -

не, за дру ге незнат но

увећа не, док је за нај ве ћи

број услуга цена оста ла

непро ме ње на.

– За физич ка лица је

тари фа за инстант пла ћа ња

путем мобил ног бан кар ства

сма ње на с 30 на 20 дина ра

за тран сак ци је до 300.000,

док је цена те услу ге у екс по -

зи ту ри пове ћа на с 0,5 одсто

од изно са који се упла ћу је на

0,8 одсто. Бан ка и даље не

напла ћу је без го то вин ски

пре нос нов ча них сред ста ва

уну тар бан ке – обја шња ва ју у

јед ној бан ци, у којој се нове

тари фе при ме њу ју од 18.

јану а ра.

Услу га одр жа ва ња рачу на

по нај ни жој тари фи засад се

кре ће од 95 дина ра до 200

дина ра у зави сно сти од

банке.

Из Народ не бан ке Срби је

под се ћа ју и да бан ке нису у

оба ве зи да им уна пред

доста вља ју изме не тари фа

за услу ге које пру жа ју. У

скла ду са Зако ном о плат -

ним услу га ма, једи но мора ју

да инфор ми шу сво је кори -

сни ке писме ним путем – нај -

ма ње два месе ца рани је.

– Кори сник плат них услу -

га није дужан да при хва ти

пове ћа ње накна да за плат не

услу ге које бан ка пру жа и

може рас ки ну ти оквир ни

уго вор с бан ком без пла ћа ња

накна де и дру гих тро шко ва –

обја шња ва ју у НБС-у и дода -

ју да је сва ка бан ка само -

стал на у одлу ци о цени сво -

јих услу га, али „с обзи ром

на то да у Срби ји тре нут но

послу је 26 бана ка, сва кој је

у инте ре су да има кон ку -

рент ну пону ду”.

СКО ЧИ ЛЕ ЦЕНЕ УСЛУ ГА НА ШАЛ ТЕ РИ МА

Кори сни ци могу да рас ки ну уго во ре без надок на де

КОЈЕ СВЕ НАКНА ДЕ ПЛА ЋА МО БАН КА МА

Од мар та 2019. годи не све

бан ке су у оба ве зи да

Народ ној бан ци Срби је

доста вља ју цену 14 накна да

које напла ћу ју кли јен ти ма

ради јав ног обја вљи ва ња

на сај ту цен трал не бан ке.

Тако, на при мер, месеч -

но одр жа ва ње рачу на

кошта кли јен те од 150 до

350 дина ра, за основ не

паке те рачу на, мада поје -

ди не бан ке не напла ћу ју

ову накна ду.

Бан ке има ју посеб не про -

ви зи је и за при јем нов ца из

ино стран ства на деви зни

рачун у Срби ји, затим за

услу ге мобил ног и елек -

трон ског бан кар ства, дебит -

не и кре дит не кар ти це, али

и поди за ње кеша кар ти ца -

ма. Ту су и накна де за

изда ва ње разних потвр да,

за про ме ну кре дит ног

лими та и за сла ње опо ме на

уко ли ко касни те са упла том

рате кре ди та...



Петак, 26. фебруар 2021.
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8 ГРАДСКА

Срби ја 1. јуна тре ба да доби је нови
Закон о здрав стве ном оси гу ра њу, а тим
пово дом у току је јав на рас пра ва о
нацр ту који садр жи изме не и допу не
овог доку мен та. Ако се он усво ји, први
пут ће у прав не спи се у Срби ји бити
уве де на дефи ни ци ја рет ких боле сти, а
труд ни це ће због спре че но сти да раде
оства ри ти пра во на накна ду без обзи -
ра на то да ли су им упла ће ни допри -
но си. Паци јен ти више неће мора ти да
доста вља ју потвр ду о боло ва њу посло -
дав цу, већ ће то, уме сто њих, елек -
трон ским путем ради ти иза бра ни лекар.

Тако ђе, посло дав ци више неће
врши ти обра чун накна да зара да, већ
ће то ради ти Репу блич ки фонд за
здрав стве но оси гу ра ње (РФЗО).

Јав на рас пра ва о Нацр ту новог зако -
на поче ла је 4. фебру а ра и тра ја ће до
28. фебру а ра. У њој могу да уче ству ју
пред став ни ци држав них орга на, јав -
них слу жби, здрав стве них уста но ва,
струч на јав ност, удру же ња и дру ги
заин те ре со ва ни уче сни ци.

Kако се наво ди у обра зло же њи ма
пред ло же них реше ња за доно ше ње новог
Нацр та, ука за ла се потре ба за даљим
уна пре ђе њем систе ма оба ве зног здрав -
стве ног оси гу ра ња, а она се огле да у
одго ва ра ју ћим реше њи ма која се одно -
се на оства ри ва ње пра ва на накна ду
зара де услед при вре ме не спре че но сти
за рад услед боле сти или повре де. Сто -
га се пред ла жу нова реше ња који ма се
олак ша ва оства ри ва ње тог пра ва осигу -
ра ни ци ма, као и самим посло дав ци ма.

Рет ке боле сти

Јед но од реше ња садр жа но у Нацр ту
зако на јесте и уво ђе ње дефи ни ци је рет -
ких боле сти први пут у прав не про пи се
у Репу бли ци Срби ји. Рет ким боле стима
се сма тра ју оне боле сти које пога ђа ју
мање од пет лица на 10.000 ста новника.

Дефи ни ци ја рет ких боле сти је, ина -
че, основ да Срби ја доби је и реги стар
лица обо ле лих од њих. Такав реги -
стар би омо гу ћио сагле да ва ње уче -
ста ло сти, рас про стра ње но сти, тра ја -
ња, исхо да, демо граф ских, кли нич -
ких и дру гих карак те ри сти ка лица
обо ле лих од рет ких боле сти.

Нова пра ва труд ни ца

Ако Нацрт новог зако на буде усво јен,
труд ни це ће оства ри ва ти сва пра ва из

оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња без
обзи ра на то да ли су им упла ће ни
допри но си или не.

„Пред ло же но је да оси гу ра ни це у
слу ча ју при вре ме не спре че но сти за рад
због боле сти или ком пли ка ци ја у вези
са одр жа ва њем труд но ће оства ру ју пра -
ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу рања
без обзи ра на то да ли је упла ћен доспе -
ли допри нос, дакле и пра во на накна -
ду зара де због при вре ме не спре че но -
сти за рад, а што није слу чај пре ма
важе ћем реше њу. Наи ме, пре ма важе -
ћем реше њу, у слу ча ју када нису уплаће -
ни доспе ли допри но си за здрав стве но
оси гу ра ње, оси гу ра ни ца, у складу с по -
себ ним зако ном, може оства ри ти право
на здрав стве ну зашти ту и пра ва на на -
кна ду тро шко ва пре во за у вези с кори -
шће њем здрав стве не зашти те”, обја -
шње но је у обра зло же њу овог предлога.

Лекар шаље потвр ду о боло ва њу

Тре ба ло би да буде изме њен и члан
17. ста рог зако на, који се одно си на
потвр де о боло ва њу. Наи ме, пред ло -
же но је да оси гу ра ник одно сно члан
њего ве поро ди це не доста вља потвр -
ду о при вре ме ној спре че но сти за рад
посло дав цу, већ да ту инфор ма ци ју
посло дав цу елек трон ским путем доста -
вља иза бра ни лекар.

„Чла ном 17. Нацр та пред ла же се
бри са ње одре ђе них одре да ба у Зако -
ну о раду, а који ма је била про пи са на
дужност запо сле ног (оси гу ра ник) да
посло дав цу доста ви потвр ду о при -
вре ме ној спре че но сти за рад у року
од три дана, с обзи ром на то да се

овим нацр том пред ла жу нова реше -
ња баш у погле ду те оба ве зе запо сле -
ног. Уме сто њега, уз њего ву сагла -
сност, инфор ма ци ју о при вре ме ној
спре че но сти за рад посло дав цу елек -
трон ским путем ће доста вља ти иза -
бра ни лекар”, наво ди се у Нацр ту.

Обра чун зара де

Тако ђе, посло да вац више неће обра -
чу на ва ти накна де зара де, већ ће то
ради ти Репу блич ки фонд за здрав -
стве но оси гу ра ње (РФЗО), који је до
сада вршио ту кон тро лу обра чу на, на
осно ву пода та ка о упла ће ним поре -
зи ма и допри но си ма за тог оси гу ра -
ни ка, а које доби ја слу жбе ним путем
од Поре ске упра ве.

„Тај обра чун, као и саму накна ду
зара де, како је пред ло же но, Репу блич -
ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње доста -
вља, одно сно упла ћу је посло дав цу у
кра ћем року (15 дана), у одно су на
важе ће реше ње (30 дана). На тај начин
избег ну то је дво стру ко врше ње обра -
чу на накна де зара де и читав посту пак
је појед но ста вљен”, наво ди се у образло -
же њу пред ло же них реше ња за нови
Нацрт Зако на о здрав стве ном оси гурању.

Посто је ћи Закон о здрав стве ном оси -
гу ра њу при ме њу је се од 11. апри ла
2019. годи не. По окон ча њу поступ ка
јав не рас пра ве Мини стар ство здра вља
ана ли зи ра ће све суге сти је уче сни ка у
јав ној рас пра ви и сачи ни ће изве штај у
року од 15 дана. Нови закон сту пио би
на сна гу осмог дана од дана обја вљива -
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке
Срби је”, а при ме њи вао би се од 1. јуна.

У Зако ну о без бед но сти сао бра ћа ја
на путе ви ма пише да возач током
упра вља ња вози лом не сме да кори -
сти теле фон или дру ге уре ђа је за кому -
ни ка ци ју ако нема или не кори сти
опре му која омо гу ћа ва теле фо ни ра -
ње без анга жо ва ња руку.

Пре ма томе, теле фон ски позив је уз
наве де не усло ве у реду, док тек сту ал -
на пору ка није у реду ни у ком слу ча -
ју. За пре сту пе ове врсте, пре ма изме -
на ма Зако на, казне су пове ћа не с 5.000
на 10.000 дина ра. Упр кос томе број
пре кр ша ја је већи него про шле године.

ЛАЗАР ПЕТ КО ВИЋ, 
вино гра дар и винар:

– Не. Не кори стим теле фон док
возим уоп ште. Фоку си рам се на вожњу.
Ина че, не кори стим ни дру штве не
мре же, ни „Инста грам”. Пору ке и не
саста вљам, баш ако ми неко тре ба, ја
га позо вем, али ника да у сао бра ћа ју.
Када се деси да неко то ради док сам
с том осо бом у вози лу, ту не могу
ништа. Не бојим се ниче га, ствар је

њего ве одлу ке да ли то ради. Ако мене
неко позо ве, кажем да возим или, ако
је нешто крат ко, хит но, јавим се. Али
гле дам да не одго ва рам на те пози ве.

ЖИВ КО КОСТОВ СКИ, 
ауто-меха ни чар:

– Како кад. Избе га вам, нарав но.
Теле фон кори стим за раз го вор, као и
сви, путем блу ту та. Као возач се јако
добро сна ла зим већ два де сет годи на.
Јако су вели ке казне за непо што ва ње
ових мера, а гра ђа ни се пла ше и због
соп стве не сигур но сти.

БОЈАН ЈОКИЋ, еко ном ски тех ни чар:
– Не кори стим мобил ни у току

вожње. Сам уре ђај ми је при ка чен на
опре му аде кват ну за ауто мо бил. Када
ме неко позо ве, одго во рим да сам у
вожњи, па при чам лепо касни је.

УНА КАНАЧ КИ, уче ни ца:
– Нисам још возач, али моји роди -

те љи јесу и они воде рачу не нај пре о
сигур но сти у сао бра ћа ју. То је глав ни

раз лог зашто не куца ју СМС док се
кре ће мо у вози лу. Сви пази мо. Нико
од нас не при ча мобил ним у току вожње.

МИР ЈА НА ЛОВРИЋ, пен зи о нер:
– Не. Углав ном пазим и с ким седам

у ауто мо бил. Не волим да видим када
људи кори сте теле фон у току вожње.
Тада је нај ва жни ја кон цен тра ци ја.
Дово љан је минут непа жње за незго -
ду, а тада прво можеш да угро зиш
дру гог, па онда и себе. Ни крив ни
дужан неко може да стра да. И док
смо опре зни, нешто може да нас заде -
си, а камо ли да не води мо рачу на.

МАРИ ЈА СТОЈ КОВ СКИ, 
тех ни чар пољо при вред не тех ни ке:

– Ника да не куцам пору ке када сед -
нем у ауто мо бил. То може да саче ка.
Водим рачу на о томе не само због
потен ци јал не казне већ и ради безбед -
но сти – како сво је, тако и дру гих уче -
сни ка у сао бра ћа ју. Возач сам, ево,
годи ну дана и пошту јем све про пи се.

Јеле на Ката на

У. КАНАЧКИБ. ЈОКИЋ М. ЛОВРИЋ М. СТОЈКОВСКИЖ. КОСТОВСКИЛ. ПЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек трич -
ној мре жи, у петак, 26. фебру а ра, од
9 до 10 сати, без стру је ће бити део
Јабу ке, и то ули це: Г. Дел че ва, М.
Тита, Рибар ска и Омла дин ска од Kа -
чаревачке до кра ја села ка Пан че ву,
Kачаревачка од Г. Дел че ва до Рибар -
ске, Р. Бошко ви ћа и Н. Тесле од Маке -
дон ске до Илин ден ске, М. Пупи на
од Маке дон ске до Kача ревачке, Илин -
ден ска од М. Пупи на до Р. Бошко -
вића, Стру мич ка од Омла дин ске до

Р. Бошко ви ћа и Омла дин ска од Стру -
мич ке до Илин ден ске.

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

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

До када може те 
иско ри сти ти одмор за 
2019. и 2020. годину?

Нево ље ста на ра 
из Кара ђор ђе ве 2

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ста на ри Кара ђор ђе ве ули це 2 посла -
ли су нам ову фото гра фи ју и писмо
које пре но си мо у цело сти.

„Већ дуже вре ме у пар ки ћу испред
Град ске библи о те ке, где се нала зи и
деч је игра ли ште, запа жа мо ружно
пона ша ње нашег сугра ђа ни на, пен -
зи о не ра Л. Р., који живи у бли зи ни
Ули це Кара ђор ђе ве 2-а. Тај наш ком -
ши ја два пута днев но вади из кон -
теј не ра ста ри хлеб и дру гу хра ну,
коју потом баца по пар ки ћу да би
њоме хра нио голу бо ве.

„Пре изве сног вре ме на, захва љу -
ју ћи дона ци ји руске фир ме ТЕ–ТО,
гра ду је покло ње но деч је игра ли ште,
поста вље но на овој лока ци ји. Оно је
отво ре но у при су ству гра до на чел ника.

Због доно ше ња ста ре хра не из кон -
теј не ра, голу бо ви стал но прља ју ово
игра ли ште, а наву че ни су и гло да ри,
као и пси и мач ке, тако да посто ји
опа сност да нам се деца заразе.

„Ми, ста на ри окол них згра да, огор -
че ни смо, јер сва ког дана гле да мо
ову бру ку и сра мо ту у нашем гра ду
и не може мо нашу децу и уну ке да
изве де мо на игра ли ште. Напо ми ње -
мо да смо се више пута обра ћа ли
над ле жним кому нал ним инспек ци -
ја ма, али без успе ха. Овим путем
тра жи мо да над ле жни орга ни реа -
гу ју и да про тив поме ну тог ком ши -
је, који им је ина че познат, пре ду -
зму мере и казне га за ово уни шта -
ва ње деч јег игра ли шта.”

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ КУЦА ТЕ ПОРУ КЕ ДОК ВОЗИ ТЕ?

На дру му је стал но при сут на опа сност

Пан де ми ја коро на ви ру са, која тра је
већ дуже од годи ну дана, про ме ни -
ла је пра ви ла и доне ла раз ли чи те
недо у ми це у мно гим сфе ра ма сва -
ко днев ног живо та. Тако су се мно ги
посло дав ци током про шле годи не
суо чи ли с про бле ми ма у орга ни за -
ци ји годи шњих одмо ра сво јих запо -
сле них. Због пове ћа ног оби ма посла
или због изо ла ци је, рад ни ци про -
шле годи ни нису успе ва ли да иско -
ри сте ни одмор за 2020, а често ни
пре о ста ле дане одмо ра из 2019. годи -
не. Како вре ме одми че, тако се овај
про блем уве ћа ва, јер већ на ред дола -
зе и одмо ри из теку ће годи не.

Зато је Вла да Срби је пре по ру чи ла
посло дав ци ма да запо сле ни ма омо -
гу ће да одмор за 2020. годи ну искори -
сте и у наред ној годи ни. Наи ме, Вла -
да је доне ла закљу чак којим се пре -
по ру чу је свим посло дав ци ма на те -
ри то ри ји Срби је да запо сле ни ма омо -
гу ће да при па да ју ћи одмор за 2020.
годи ну започ ну и иско ри сте у 2021.
годи ни, нај ка сни је закључ но с 30.

јуном 2022. годи не. Пре по ру ка посло -
дав ци ма је и да омо гу ће рад ни ци ма
да део годи шњег одмо ра из 2019.
иско ри сте нај ка сни је до 30. јуна 2021.
а пре кори шће ња одмо ра за 2020.

У Мини стар ству рада нагла ша ва -
ју да се ова пре по ру ка не одно си на
све запо сле не.

„Закљу чак Вла де одно си се на оне
запо сле не који због при ро де посла у
ван ред ним окол но сти ма услед епи -
де ми је зара зне боле сти ковид 19,
због при вре ме не спре че но сти за рад
услед обо ље ња од зара зне боле сти
ковид 19 или због одре ђи ва ња изо -
ла ци је, нису иско ри сти ли одмор за
2020. или део одмо ра из 2019. годи -
не до кра ја 2020. годи не”, рекли су у
Мини стар ству рада.

Тре ба иста ћи да је ово само пре -
по ру ка Вла де, што зна чи да она није
оба ве зу ју ћа, одно сно да је посло дав -
ци не мора ју испо што ва ти. Ипак,
како се нико не може оглу ши ти о
Закон, јасно је да запо сле ни не може
да се одрек не пра ва на годи шњи
одмор, нити му се то пра во може
ускра ти ти на било који начин или
заме ни ти нов ча ном накна дом, осим
у слу ча ју пре стан ка рад ног одно са у
скла ду са Зако ном о раду. Kао и ина -
че, ако запо сле ни сма тра да су њего -
ва пра ва из рад ног одно са повре ђе -
на, може се обра ти ти над ле жној
инспек ци ји.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без стру је део Јабу ке

ШТА ДОНО СИ НОВИ ЗАКОН О ЗДРАВ СТВЕ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

НОВИ НЕ СЕ ТИЧУ ПРА ВА ТРУД НИ ЦА, РЕТ КИХ
БОЛЕ СТИ, БОЛО ВА ЊА, ОБРА ЧУ НА ЗАРА ДА...



Посто ји потре ба за
„леже ћим
полицајцима” и
пешач ким пре ла зи ма

Нај ри скант ни је у
Новом Селу, куда
про ла зи европ ски пут

Док у месним зајед ни ца ма тече
при ја вљи ва ње гра ђа на који спа -
да ју у повла шће не кате го ри је
за бес пла тан јав ни пре воз, у
насе ље ним мести ма посто ји и
разна дру га про бле ма ти ка у
вези са сао бра ћа јем.

То наро чи то важи за сре ди -
не кроз које про ла зе бит ни ји
маги страл ни путе ви, буду ћи
да се куди ка мо брже вози, што
изи ску је потре бу за поста -
вљањем разних видо ва
хоризон тал не и вер ти кал не
сиг нали за ци је.

Не рачу на ју ћи Ива но во и,
доне кле, Кача ре во, сва дру га
места су на неким фре квент -
ни јим тра са ма, а нај ва жни ји
међу њима – европ ски пут кла -
се А, који носи озна ку Е-70 –
про ла зи кроз Ново Село и иде
ка Вршцу и даље ка Руму ни ји.
Запра во он се про сти ре у сме -
ру исток –за пад и спа ја атлант -
ску оба лу и Црно море.

Ново се ља ни се жале да се на
том путу кроз њихо во место
вози вео ма брзо, па иако је
огра ни че ње у зони шко ле 30
кило ме та ра на час, чак и туда
мно ги јуре.

Про блем је што на тој тра си
није могу ће поста ви ти леже ће
поли цај це, као ни сема фор, а
некад је било иде ја да се напра -
ви кру жни ток, али је с над ле -
жног места то одби је но уз изго -
вор да нема довољ но шири не.

Још кад кре ну мото ри сти...

Што се север них села тиче, на
важни јем путу нала зи се и
Јабу ка, чији пред сед ник Сло -
бо дан Илић каже да је тамо -
шња сао бра ћај на инфра струк -
ту ра ипак у добром ста њу, иако
је ура ђе на пре више од два де -
сет годи на.

– На неким мести ма има
потре бе за заме ном оште ће них
зна ко ва и Месна зајед ни ца се
у вези с тим пита њем већ обра -
ћа ла сао бра ћај ној аген ци ји.
„Леже ћих поли ца ја ца” има
довољ но где су нео п ход ни, али
наши сугра ђа ни има ју потре бу
за новим и сва ко би хтео да
баш буде испред њихо вих кућа,
јер баха ти воза чи не пошту ју
огра ни че ња брзи не. То наро -
чи то важи за лето, када се на
путе ви ма поја ве мото ци кли -
сти, али то је већ посао за сао -
бра ћај ну поли ци ју – каже Илић.

На истом путу је обли жњи
Гло гоњ, а пред сед ник тамо -
шњег Саве та Месне зајед ни це,

Слав ко Јова нов ски, исти че да
су пре две годи не, у зони шко -
ле, која се насла ња на глав ни
пут, поста вље не две леже ће
плат фор ме и ком плет на вер -
ти кал на и хори зон тал на сиг -
на ли за ци ја, као и диги тал ни
пока зи ва чи брзи не.

– Овим је зна чај но пове ћа на
без бед ност свих уче сни ка у сао -
бра ћа ју у самом цен тру села, а
наро чи то деце. Реша ва ње про -
бле ма је тра ја ло дуго, од 2014.
годи не, када су ски ну ти посто -
је ћи „леже ћи поли цај ци”, јер
је маги страл ни пут пре свла чен
новим сло јем асфал та. Захва -
љу ју ћи зајед нич ком зала га њу
Гра да Пан че ва и „Путе ва
Србије”, реши ли смо овај про -
блем. Поред тога, посто ји потре -
ба за још неко ли ко пешач ких

пре ла за дуж маги страл ног пута
кроз село, пре све га због шко -
ла ра ца. С дру ге стра не, са асфал -
ти ра њем нових ули ца уну тар
места, при мет но је да поје дин -
ци возе пре бр зо, па се као реше -
ње наме ће поста вља ње „леже -
ћих поли ца ја ца” дуж тих ули -
ца, уко ли ко то закон буде дозво -
лио. Засад је све то у доме ну
кон ста та ци ја и то су теме који -
ма ћемо се бави ти у наред ном
пери о ду – наво ди Јова нов ски.

Кри тич на кри ви на у
Омољи ци

Брзо се вози и на путу који
пове зу је јужна насе ље на места.
Реци мо, на самом ула зу у

Омољи цу, на лока ци ји где се
нала зи мини инду стриј ска зона,
посто ји јед на кри тич на тач ка.
Иако се ради о рела тив но бла -
гој кри ви ни, пре ма речи ма
пред сед ни ка тамо шњег Саве та
Месне зајед ни це, Душа на Луки -
ћа, ту је било мно го сао бра ћај -
них несре ћа, па и оних с тра -
гич ним исхо дом.

– Сма трам да је неко реше -
ње да се тамо поста ве бра ни -
ци, јер људи ту лако сле те и
ето про бле ма... Када је реч о
гене рал ној ситу а ци ји са сао -
бра ћај ном сиг на ли за ци јом,
има мо два „леже ћа поли цај ца”
у цен тру села, али они су гуме -
ни и лако им испа да ју дело ви
те вози ла про ла зе мал те не
истом брзи ном, па би можда
тре ба ло поста ви ти чвр шће,

одно сно бетон ске успо ри ва че.
Због брзе вожње било је зах те -
ва за ту хори зон тал ну сиг на -
ли за ци ју и у спо ред ним ули -
ца ма, попут Ђуре Ђако ви ћа,
која је пара лел на с глав ном и
вео ма широ ка, па смо некад
пла ни ра ли да туда про ђе оби -
ла зни ца, како бисмо избе гли
цен тар. С дру ге стра не, прем -
да смо недав но доби ли два нова
пешач ка пре ла за у глав ној ули -
ци, код ауто бу ских ста ја ли шта,
мало ко их пошту је – каже
Лукић.

Пре ма њего вом мишље њу,
нај ве ћи про блем у цен тру
Омољи це јесте пар ки ра ње
„набр за ка”...

– Мно го људи зау ста вља се
испред Дома кул ту ре одно сно
испред пека ре и про дав ни це,
па тако оме та ју сао бра ћај. Стога
раз ми шља мо да ту повр шину
пре тво ри мо у пар кинг са око
четр де сет места. Има мо иде ју
и да рено ви ра мо ста ри пар кинг
испред „Гомек са”, као и да
напра ви мо нови, неда ле ко
одатле – наја вљу је пред сед ник.

Њихо ве ком ши је Бре стов ча -
ни, пре ма речи ма првог чове -
ка села Дра га на Мири чи ћа, уз
помоћ Аген ци је за без бед ност
зна ко ви ма су 2017. годи не
покри ли гото во све рас кр сни -
це у селу, међу тим...

– Потом смо их доку пљи ва -
ли и ску пља ли, али нажа лост
неки гра ђа ни их ломе, оба ра ју,
одно се и томе је тешко ста ти
на пут. Што се тиче „леже ћих
поли ца ја ца”, покри ли смо зону
шко ле, али дру га стра на меда -
ље је то да тамо где су они
поста вље ни, навод но, пуца ју
куће, па се тра жи њихо во укла -
ња ње. Ипак, сва ка ко нам је
потреб но више „леже ћих” него
што их има мо. Испа да и да је
про блем асфал ти ра ње, јер гра -
ђа ни тих ули ца све више муку
муче с баха тим воза чи ма. Гла -
во бо ље нам зада ју и терет ни
ками о ни који ем се кре ћу недо -
зво ље ном тра сом, ем јуре –
каже Мири чић.

И у дру гим мести ма има
слич них про бле ма, али о томе
неком дру гом при ли ком.

Петак, 26. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАКВА ЈЕ САО БРА ЋАЈ НА СИТУ А ЦИ ЈА У НАСЕ ЉЕ НИМ МЕСТИ МА 

ВОЗИ СЕ БАХА ТО, ЧАК И У 
ШКОЛ СКИМ ЗОНА МА

ДОМ КУЛ ТУ РЕ КОН КУ РИ САО СА ИНТЕ РЕ САНТ НИМ ИДЕ ЈА МА

Два нова мура ла у Доло ву

ИАКО ЈЕ КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА” ОДЛОЖЕНА ЗА КРАЈ ГОДИНЕ

Надметање за најбољу сланину, ипак, средином марта

Доло вач ки Дом кул ту ре је, пре -
ма речи ма дирек то ра Миро -
сла ва Прву ља, недав но кон ку -
ри сао код Мини стар ства кул -
ту ре за изво ђе ње два ју мура ла
на фаса ди згра де поме ну те
уста но ве.

– Пред лог за мурал веће
повр ши не на делу згра де у
Ули ци Иве Лоле Риба ра дала
је бео град ска умет нич ка гру -
па „ДИМ тим”, коју чини брач -
ни пар Дани је ла и Милен ко
са сво јом ћер ки цом Искром,
чији се ини ци ја ли и нала зе у
нази ву. Пола зи ште овог рада
пред ста вља сате лит ски сни мак
доло вач ког ата ра са сусед ним
тери то ри ја ма, а ликов на обра -
да је у духу гео ме триј ске
апстрак ци је.

Пред лог за дру ги, кера мички
мурал, који би опле ме њи вао

улаз у згра ду Дома кул ту ре,
уко ли ко Мини стар ство културе

при хва ти пред лог, дала је
Мари ја Ста ној ло вић, дипло -

ми ра ни сли кар-кера ми чар из
Пан че ва, по узо ру на онај с
моти ви ма Пан че ва који се
нала зи у цен тру гра да, под
сво до ви ма пре ко пута Све -
тосав ског дома – навео је
Првуљ.

Он је додао да је акту е лан
био и откуп гото вих умет нич -
ких дела (за енте ри јер ске
услове).

– Про це ни ли смо да је важно
да има мо што више јав них
умет нич ких дела која могу
бити доступ на у сва ко доба
дана, што може поспе ши ти
раз вој кул тур ног тури зма.
Поред ико но ста са Паје Јова -
но ви ћа и Јова на Попо ви ћа,
ово би била при ли ка да у јав -
ном про сто ру при ка же мо и
дела савре ме них умет ни ка –
иста као је директор.

Одред изви ђа ча „Надел” при -
ре дио је у неде љу, 21. фебру -
а ра, шесна е сто мемо ри јал но
так ми че ње под нази вом „Иви -
ца Пра њић”, посве ће но пре -
ра но пре ми ну лом стар че вач -
ком ска у ту, које је овог пута
због епи де ми о ло шких мера
има ло сим бо ли чан карак тер,
али с ништа мањим духом и
жаром него рани је.

Леп дан послу жио је орга -
ни за то ри ма, као и уче сни ци -
ма, да се раз ле те по ширем
цен тру Стар че ва, тра же ћи кон -
трол не тач ке, а на њима су
их чека ли зада ци које је тре -
ба ло савла да ти, попут дисци -
пли на „про на ђи на мапи” или
„реци шта знаш”.

На кра ју су про гла ше ни и
побед ни ци, па је код мла ђих
изви ђа ча нај бо ља била еки па
коју су чини ли Лен ка Гој ковић

и Давид Вар га, испред  Нађе
Коза чен ко и Робер та Ван че -
ка, а тре ћи су били Дуња
Велич ко вић и Сло бо дан Нико -
лић. У кон ку рен ци ји изви ђа -
ча ста ри јих раз ре да основ не
шко ле одлич ја су (овим
редом) при па ла Огње ну Сто -
ја но ви ћу, Ањи Велич ко вић и
Фили пу Сте фа но ви ћу.

Так ми че ње је у нај ве ћој
мери реа ли зо ва но захва љу ју -
ћи мла дим изви ђач ким вођа -
ма: Вуку, Вањи, Мар ку, Ањи,
Мате ји, Лаза ру, Јова ни, као и
Мар ку Иво ше ви ћу, начел ни -
ку Саве за изви ђа ча Срби је.

Банат ски Бре сто вац: Наред -
них дана амфи би ја ће крчи -
ти тра ву, трску и дру го расти -
ње на пла жи Поња ви ца.
Ускоро почи ње сад ња мла -
ди ца јаво ра на ула зу у село
и у пар ку у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на.

Банат ско Ново Село: Kонцерт
сту де на та кла ри не та са ФМУ
у Бео гра ду из кла се про фе со -
ра Огње на Попо ви ћа биће одр -
жан у неде љу, 28. фебру а ра,
од 18 сати, а на репер то а ру
ће бити дела Б. Kовача, Б. Х.
Kрусела, Ј. С. Баха, Ж. Бизеа,
А. Мал ко ма. Изло жба сли ка
Еми ла Сфе ре на тему Хилан -
дар биће отво ре на у поне де -
љак, 1. мар та, у 18 сати, у
гале ри ји Дома кул ту ре, и тра -
ја ће до 7. мар та.

Доло во: Поче ли су при прем -
ни радо ви у Зим ској ули ци,
па се моле мешта ни који тамо
живе да сво ја терет на вози ла
поме ре с пута, како би изво -
ђа чи ма били обез бе ђе ни нор -
мал ни усло ви за рад. У току
је сана ци ја про сто ри ја у Дому
кул ту ре.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је
пред став ни ци ма Гра да пре -
да ла спи сак при о ри те та за
инве сти ци је у овој годи ни на
тери то ри ји села. Рад ни ци
кому нал ног пред у зе ћа попра -
ви ли су љуља шку „гне здо” на
деч јем игра ли шту у пар ку,
коју су поки да ли нео д го вор -
ни мешта ни. Фуд ба ле ри су у
при ја тељ ској утак ми ци са 4 :
2 савла да ли ФK „Банат” из
Илан џе.

Ива но во: Шко ла је у поне де -
љак, 21. фебру а ра, обе ле жи -
ла Међу на род ни дан матер -
њег јези ка тако што су настав -
ни ци срп ског, мађар ског и
бугар ског јези ка одр жа ли
часо ве посве ће не тој теми. И
даље је у току рекон струк ци -
ја згра де Месне зајед ни це.

Јабу ка: Вода на Тами шу у око -
ли ни села пову кла се у кори -
то и у даљем је опа да њу.
Месна зајед ни ца пома же сво -
јим сугра ђа ни ма у попу ња ва -
њу зах те ва и при ку пља њу нео -
п ход не доку мен та ци је за годи -
шње ауто бу ске кар те.

Кача ре во: Месна зајед ни ца
наја вљу је да почет ком мар та
кре ће асфал ти ра ње Вино град -
ске ули це и дела Маке дон ске,
као и крпље ње удар них рупа
на више лока ци ја, док се у раз -
го во ру с пред став ни ци ма Гра -
да дого ва ра да, у окви ру јав -
но-при ват ног парт нер ства,
поме ну та чвр ста под ло га буде
поста вље на у још неко ли ко
ули ца. Орга ни за ци о ни одбор
„Сла ни ни ја де” одло жио је „нај -
ма сни ју мани фе ста ци ју” за крај
годи не, а 13. мар та ће бити
одр жа но так ми че ње за нај бо -
љу сла ни ну у више кате го ри ја.

Омо љи ца: Упр кос редов ном
чишће њу сео ске депо ни је и
упо зо ре њи ма да се не баца
сме ће ван дозво ље ног поја са,

неса ве сни гра ђа ни с разних
стра на и даље то раде, па је
недав но један од њих осу је -
ћен у поку ша ју да исто ва ри
пун ками он шута.

Стар че во: На мер ној ста ни -
ци у Стар че ву ових дана су
биле пови ше не вред но сти пра -
шка стих мате ри ја РМ10. Дом
кул ту ре је поста вио огла сну
витри ну с LED расве том.
Извиђач ки одред  „Надел”
при редио је у неде љу, 21.
фебруара, шесна е сто мемо -
ри јал но так ми че ње под нази -
вом „Иви ца Пра њић”.

Месне актуелности

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ИЗВИ ЂА ЧИ ОДР ЖА ЛИ

МЕМО РИ ЈАЛ

У знак сећа ња на Иви цу

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

И „јужна магистрала” оптерећена возилима

Овај рад би могао да краси зграду Дома културе

Овогодишња „Сланинијада” биће поде-
љена у два сегмента. Наиме, према одлу-
ци организатора, ова препознатљива кача-
ревачка манифестација евентуално би
могла да буде одржана крајем новембра
или почетком децембра, под условом да
то дозволи епидемиолошка ситуација.

Ипак, већ 13. марта биће уприличено
традиционално надметање за најбољу

сланину, и то у четири категорије: дома-
ћа, најдебља, занатска, индустријска, као
и за сланину од мангулице.

Заинтересовани за ово такмичење могу
да контактирају са организационим одбо-
ром путем телефона 013/601-223 и
069/601-223, као и преко мејла sla ni ni ja -
da@g mail.com  или „Фејсбук” страницe
„Sla ni ni ja da Becon Festi val”.

Они могу да предају своје узорке сва-
ког радног дана све до поменуте суботе
13. марта, од 8 до 10 сати, у просторија-
ма Туристичке организације „Слани-
нијада”, у Улици маршала Тита 35 у
Качареву.

Тог дана заседаће и стручна комисија,
која ће изабрати носиоце титуле златног
победника „Сланинијаде”.
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Дани је ла Стев шић, 

трго вац

ФИЛМ: Без мно го раз ми шља -
ња морам при зна ти да нај ви -
ше волим фил мо ве које могу
да гле дам с поро ди цом. Жанр
мора испу ни ти оче ки ва ња свих
уку ћа на, иако се инте ре со ва -
ња врло раз ли ку ју. Зато нај -
че шће бира мо аван ту ри стич -
ке поро дич не фил мо ве, а један
од њих је филм „Хачи ко”
режи се ра Ласе Хал стре ма,
бази ран на исти ни том дога -
ђа ју. Гово ри о вер но сти и љуба -
ви јед ног пса пре ма свом
газди. Поред њега, филм који
радо пре по ру чу јем љуби те љи -
ма три ле ра сва ка ко је филм
који држи пажњу од самог
почет ка до кра ја, а то је „Игра”
Деј ви да Фин че ра, с Мај клом
Дагла сом у глав ној уло зи.
Живот ни иза зо ви јед ног бога -
тог, себич ног и раз ма же ног
чове ка наво де га на про ме ну
погле да на свет око себе кроз
игру коју доби ја од бра та на
поклон. Мисте ри о зни крај ће
запре па сти ти сва ког гле да оца.

МУЗИ КА: За мене је музи -
ка покре тач ка сна га доброг
рас по ло же ња. Иако је недо -
дир љи ва, може те мази ти, загр -
ли ти, уте ши ти, моти ви са ти,
јед на енер ги ја која буди сва
чула. Од самог рас по ло же ња

зави си и коју врсту музи ке
слу шам. Док тре ни рам, то је
музи ка за трча ње, а у вре ме
ново го ди шњих пра зни ка то су
божић не песме. Сва ко днев но
бирам песме Тоше та Про е -
ског, Ђор ђа Бала ше ви ћа и
саста ва „Фрај ле”, и то бих сва -
ка ко пре по ру чи ла сви ма.

КЊИ ГА: Нај ви ше ме при -
вла че књи ге чије теме могу
да погле дам и на фил му и да
на тај начин упо ре дим слич -
но сти и раз ли ке. Оми ље ни
писци су ми Ага та Кри сти и
Мир-Јам. Ага ти не књи ге сам
про чи та ла све, њен мисте ри -
о зни начин писа ња при вла чи
ме од детињ ства; прва је
„Усну ло умор ство”, након које
је усле ди ла чита ва сери ја
чита ња. У послед ње вре ме
вео ма ми при ја ју љубав ни и
опу ште ни рома ни књи жев ни -
це Мили це Јако вље вић, од
којих бих пре по ру чи ла „Грех
њене мај ке”.

Покретачка снага

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КОН КУРС ПОВО ДОМ ОСМОГ МАР ТА

Нај леп ше речи о њој
Савет за род ну рав но прав ност
Гра да Пан че ва и Град ска
библи о те ка Пан че во рас пи -
су ју песнич ки кон курс пово -
дом 8. мар та – Међу на род -
ног дана жена, под нази вом
„Нај леп ше речи о њој”.

Кон курс је отво рен за све
узра сте песни ка и песни ки -
ња. При ја ва за кон курс тре ба
да садр жи јед ну песму, која
не сме бити дужа од једне А4
стра ни це, име и прези ме ауто -
ра, број теле фона и адре су
ста но ва ња. Песме тре ба сла -
ти ковер ти ра не, с назна ком
„за песнич ки конкурс” на
адре су: Град ска библи о те ка

Пан че во, Немањи на 1, 26000
Пан че во. Рок је 1. март.

Вла да Срби је име но ва ла је у
четвр так, 18. фебру а ра, исто -
ри чар ку умет но сти и кусто са
Мари ја ну Кола рић за дирек -
тор ку Музе ја савре ме не умет -
но сти (МСУ) у Бео гра ду.

– Неиз мер но сам узбу ђе на
што ћу Музеј савре ме не умет -
но сти МСУБ/ MoCAB води ти
у јед но ново погла вље њего -
вог раз во ја и живо та. Раду јем
се иза зо ву који је пре да мном,
као и пред цело куп ним музеј -
ским колек ти вом, да зајед но
гра ди мо нову репу та ци ју
музеја и ства ра мо инсти ту ци -
ју моћ них доме та, сна жан ства -
ра лач ки цен тар који ће
окупља ти и при вла чи ти разно -
ли ку дома ћу и међу на род ну
јав ност – рекла је Мари ја на
Кола рић.

Доса да шња кари је ра

Мари ја на Кола рић је дипло -
ми ра ла на Фило зоф ском
факул те ту Уни вер зи те та у Бео -
гра ду, на кате дри за исто ри ју
умет но сти, 2010. годи не, и међу
осни ва чи ма је гале ри је „Новем -
бар” у Бео гра ду, где је умет -
нич ка дирек тор ка и глав ни
кустос.

Од 2011. до 2015. ради ла је
на пози ци ји струч не сарад ни -
це за кул ту ру у Град ској упра -
ви гра да Пан че ва, а исто -
времено од 2010. до 2017.
годи не као неза ви сни кустос

орга ни зо ва ла је неко ли ко изло -
жби у Срби ји и ино стран ству,
с посеб ним инте ре со ва њем за
умет ност и умет нич ке прак се
зема ља југо и сточ не Евро пе,
као и фено ме не који про из -
ла зе из акту ел них дру штве -
них деша ва ња.

Чла ни ца је одбо ра 58. Окто -
бар ског сало на – Бео град ског
бије на ла од јану а ра 2019.
године. Била је селек тор ка и
кустос седам на е стог Бије на ла

умет но сти „SEE Art Gates: Ста -
ња ствар но сти у Срби ји” 2016.
годи не, као и кустос изло жбе
„Voyage: Путо ва ње кроз савре -
ме ну срп ску умет ност” у Музе -
ју кине ске умет но сти у Шан -
га ју од новем бра 2017. до апри -
ла 2018. годи не.

О музе ју

Од самог осни ва ња 1965. годи -
не МСУБ је изла гач ку
политику засни вао на пред -

ста вља њу нај зна чај ни јих умет -
ни ка, раз до бља, покре та и тен -
ден ци ја југо сло вен ске, срп ске
и стра не умет но сти два де се -
тог века. МСУБ је на европ -
ској и свет ској мапи модер не
и савре ме не умет но сти сте као
завид ну репу та ци ју која је
отво ри ла могућ ност интен зив -
не међу на род не раз ме не и
сарад ње с реле вант ним
страним музе ји ма, гале ри ја -
ма, колек ци ја ма, кусто си ма и
крити ча ри ма.

Музеј уче ству је у пред ста -
вља њу и про мо ви са њу овда шње
умет но сти у ино стран ству, а
често је био у при ли ци и да
орга ни зу је насту пе дома ћих
умет ни ка на међу на род ним
бије на ли ма и три је на ли ма
(Вене ци ја, Сао Пау ло, Париз
итд.).

При ла го ђа ва ју ћи се савре -
ме ним музе о ло шким прин ци -
пи ма зашти те кул тур ног насле -
ђа и поли ти ка ма изла га ња,
МСУБ данас пред ста вља дина -
мич ну инсти ту ци ју која оби -
мом и разно вр сно шћу сво јих
про гра ма, истра жи вач ким и
педа го шким радом, интен зив -
ном међу на род ном сарад њом
и отво ре но шћу за раз ли чи те
обли ке кул тур них актив но сти
и сарад ње пред ста вља важан
чини лац умет нич ког и кул -
тур ног живо та Бео гра да и
Срби је.

ДОБРЕ ВЕСТИ

ПАН ЧЕВ КА НА ЧЕЛУ МУЗЕ ЈА
САВРЕМЕНЕ УМЕТ НО СТИ

МЕЂУ НА РОД НИ ЛИКОВ НО-ЛИТЕ РАР НИ
КОН КУРС

Све ти Сава кроз сли ку
Пола зни ци ликов не сек ци је
„Чароб ни свет црта ња” из Пан -
че ва оства ри ли су запа жен
успех на Међу на род ном ликов -
но-лите рар ном кон кур су „Све -
ти Сава кроз сли ку и стих”, у
орга ни за ци ји умет нич ког про -
сто ра „Алтер на ти ва” и Цен тра
за афир ма ци ју ства ра ла штва
„Пое ти кум” из Кра ље ва.

За ула зак у нај у жи круг за
висо ки пла сман похвал ни ца -
ма су награ ђе ни: Анђе ла
Петро вић (13), Даја на Шебе -
шћен (11), Вања Шупић (8) и

Лена Врањ ко вић (7). На кон -
курс је сти гло седам сто радо -
ва из зема ља из реги о на,
Немач ке, Фран цу ске, Ита ли -
је, САД и Боцва не…

Ликов на сек ци ја „Чароб ни
свет црта ња” део је Лого пед -
ско-еду ка тив ног цен тра
„Корак по корак 2” и на њој
деца, уз струч но вође ње мен -
то ра Нико ле Дра га ша, пан -
че вач ког кари ка ту ри сте и илу -
стра то ра, сти чу зна ња и
вешти не из кари ка ту ре, стри -
па и илу стра ци је.

ЗА ЗБИР КУ ПЕСА МА „ФЕМИ ЦИД И ДРУ ГЕ ПЕСМЕ”

Дра га на Мла де но вић добит ни ца 
награ де „Анђел ка Милић 2021”

Пан чев ка Дра га на Мла де но вић
јед на је од добит ни ца награ де
„Анђел ка Милић 2021”, која је
уста но вље на с циљем осна жи -
ва ња феми ни стич ке про из вод -
ње кон тек сту а ли зо ва ног зна ња,
пре све га путем ори ги нал них и
реле вант них истра жи ва ња, као
и њихо ве кре а тив не упо тре бе и
при ме не у свим обла сти ма дру -
штве ног живо та у Срби ји.

Дра га на Мла де но вић је након
осам збир ки пое зи је за одра -
сле, које су све у темат ском
сми слу пред ста вља ле песнич -
ко реа го ва ње на дру штве не
неправ де и поли ти ке наси ља и
зло чи на (соци јал ног, еко ном -
ског, прав ног, рат ног, род ног),
напи са ла збир ку која је у цели -
ни посве ће на жен ском иску -
ству и засно ва на на феми ни -
стич кој епи сте мо ло ги ји, наве -
де но је на сај ту орга ни за ци је
„СеФем”. У даљем тек сту сто ји

обја шње ње да збир ка „Феми -
цид и дру ге песме” пред ста вља
декон струк ци ју патри јар хал ног
наси ља извр ше ну феми ни стич -
ком кри тич ком ана ли зом дис -
кур са, која је пак оства ре на
сред стви ма пое зи је и песнич -
ког јези ка...

– Књи жев не награ де првен -
стве но дожи вља вам као начин
да неко дело дође до публи ке.
Међу тим, награ да „Анђел ка
Милић” за мене има посеб ну
тежи ну, јер је орга ни за ци ја
„СеФем” доде љу је с циљем
осна жи ва ња ори ги нал них и
реле вант них феми ни стич ких
истра жи ва ња. Буду ћи да је збир -
ка анга жо ва не пое зи је „Феми -
цид и дру ге песме” пре по зна та
као дело које допри но си шире -
њу феми ни стич ког зна ња и
иску ства, осе ћам да сам њоме
бар доне кле испу ни ла свој циљ.
О феми ци ду и мизо ги ни ји

неоп ход но је раз го ва ра ти – па
макар пое зи ја била повод за то
– јер је, чини ми се, то једи ни
начин да се попра ви поло жај
жена у нашем дру штву – рекла
је Дра га на Мла де но вић.

Рође на је 1977. годи не у
Фран кен бер гу. Живи у Пан че -
ву, а ради у Бео гра ду. Пре збир -
ке „Феми цид и дру ге песме”
обја ви ла је једа на ест збир ки
пое зи је: осам за одра сле и три
за децу; обја ви ла је и адо ле -
сцент ски роман „Све што
(ни)сам желе ла”. Нај ви ше збир -
ки обја ви ла је у изда њу „Фабри -
ке књи га” („Твор ни ца”, „Род -
би на”, „Омот спи са”, „Маг да”,
„Сло ва љуб ве”) и оне пред ста -
вља ју досле дан низ и једин -
стве ну цели ну као изра зи то дру -
штве но анга жо ва на песнич ка
дела. Њени радо ви су обја вље -
ни у свим зна чај ним анто ло -
ги ја ма срп ског песни штва, а
збир ке песа ма су пре во ђе не на
немач ки, швед ски, ита ли јан -
ски, енгле ски, фран цу ски, грч -
ки, мађар ски и сло ве нач ки
језик. Добит ни ца је неко ли ко
награ да за сво је ства ра ла штво.

ИЗЛО ЖБА ПОСВЕ ЋЕ НА ЈОВА НУ ДУЧИ ЋУ

Песник лепо те
Пово дом сто педе сет годи на од
рође ња истак ну тог песни ка,
дипло ма те и ака де ми ка Јова -
на Дучи ћа, у Библи о те ци је
при ре ђе на изло жба на осно ву
гра ђе из њених фон до ва. Изло -
жбу је при ре ди ла Љиља на Драк -
шан, виши библи о те кар.

На постав ци су истак ну ти прва
песма у про зи „Мала прин це -
за”, обја вље на у „Срп ском књи -
жев ном гла сни ку” 1903. године,
ода бра ни сти хо ви, као и одломци
из књи жев них есе ја и путопи са,
фото гра фи је из пери о да дипло -
ма ти је, сусрет са М. Ракићем.

Већ у раној мла до сти, 1896.
годи не, Дучић је са Алек сом
Шан ти ћем покре нуо часо пис
„Зора”, у ком је обја вљи вао
сво је радо ве чак и онда када
је због сту ди ја пра ва бора вио
у Жене ви и Пари зу. Након
завр ше них сту ди ја запо шља ва
се у Мини стар ству ино стра -
них дела Срби је. У пери о ду од

1912. до 1941. слу жбо вао је у
мно гим гра до ви ма: Цари гра -
ду, Софи ји, Риму, Ати ни,
Жене ви, Каи ру, Будим пе шти,
Буку ре шту, Мадри ду, Лиса бо -
ну. Био је део дипло мат ске
ели те, што је зна чај но ути ца -
ло на његов живот и умет нич -
ки рад. По изби ја њу Дру гог
свет ског рата пре шао је у
Амери ку, где је у кру го ви ма
наше еми гра ци је дело вао као
огор че ни про тив ник НОБ-а.

Иако дале ко од род ног Тре -
би ња, у мисли ма је био са зави -
ча јем. Захва љу ју ћи Јова ну
Дучи ћу, у том гра ду је 1934.
подиг нут први спо ме ник Њего -
шу, рад чуве ног ваја ра Томе
Росан ди ћа, као и Спо ме ник
херо ји ма и муче ни ци ма за сло -
бо ду палим за осло бо ђе ње од
аустро у гар ске оку па ци је. За
допи сног чла на Срп ске кра -
љев ске ака де ми је иза бран је
1924. годи не, а 1931. поста је

њен редов ни члан. Одли ко ван
је Орде ном Све тог Саве I реда.

Јован Дучић је пре ми нуо у
Аме ри ци. Сахра њен је крај
мана сти ра Све тог Саве у Либер -
ти ви лу. Песни ко ва послед ња
жеља била је да почи ва у Тре -
би њу, где су 2000. годи не пре -
не ти њего ви зем ни оста ци. Род -
ном гра ду је заве штао сво ју

библи о те ку, руко пи се и лич не
пред ме те.

Дучић се у току сво је песнич -
ке кари је ре непре ста но раз ви -
јао и умет нич ки уса вр ша вао.
Оста вио је траг у нашој пое зи -
ји уочи Првог свет ског рата. За
изда ње сво јих „Сабра них дела”
(I–V) сам је реди го вао и сачи -
нио избор пое зи је.
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КОРЕ О ГРА ФИ И КОРЕ О ГРАФ КИ ЊЕ

УМЕТ НОСТ КРЕ И РА ЊА ПОКРЕ ТА
Нема оно га коме не заста не дах када
види лепу и дина мич ну коре о гра фи -
ју без обзи ра на врсту пле са. Уве жба -
ни покре ти уз сјај ну музич ку под ло гу
оду век су фасци ни ра ли и иза зи ва ли
дивље ње. 

Начин изра жа ва ња

Алек сан дра Мали јар (42) два де сет
годи на ради у Балет ској шко ли „Дими -
три је Пар лић” на одсе ку за кла си чан
балет и савре ме ну игру. Поче ла је с
непу них осам на ест годи на и с децом
пред школ ског узра ста ради ла чита -
вих десет годи на.

– Покрет има широк спек тар, тако
сам се и ја бави ла лати но и стан дард
пле со ви ма, капу е ром, аики дом... Поха -
ђа ла сам ради о ни це раз ли чи тих пле -
сних сти ло ва и ради о ни це глу ме –
при ча она.

У окви ру Балет ске шко ле осно ва ла
је тру пу „Арти сти”, која се бави ла
савре ме ним покре том.

– Била сам и актив ни члан „Сплин
теа тра”, с пле сним клу бом „Елек тра”
сти гла сам до фина ла у шоу-про гра -
му „Ја имам тале нат”, а сара ђи ва ла
сам и са НВО гру па ма и држа ла пле -
сне ради о ни це деци које има ју поте -
шко ће у раз во ју. Тре нут но је моја
нај ва жни ја улога – улога мајке 
ћерки Љуби це и Ради ке – каже
Алексан дра.

Посао коре о гра фа под ра зу ме ва про -
на ла же ње нај у доб ни јег покре та за
игра ча и омо гу ћа ва ње игра чу да се
кроз тај покрет изра зи. Коре о граф
поме ра гра ни це игра ча.

– Савре ме на игра и кла си чан балет
раз ли ку ју се по фор ми, по постав ци
тела и по начи ну изра жа ва ња. У кла -
сич ном бале ту је све стро го и пре ци -
зно, а мене инспи ри ше оно што видим
око нас – обја шња ва.

У савре ме ној игри пле сач и коре о -
граф су пове за ни и врло често зајед -
нич ки поста вља ју еле мен те пле са.

– Мој посао је диван и ја га не зовем
посао, већ је то за мене јед на вели ка
игра. Сва ког дана про на ла зим дете у
себи и слат ко се пои грам. Деца, ђаци
и игра чи су бес крај на инспи ра ци ја.
Иза зов је бити будан сва ког дана и
ства ра ти – закљу чу је Алек сан дра.

Кре а тив ност и педа го ги ја

Ната ша Јела ча Вој во дић води Пле сни
клуб „Бале ри на”, који ове годи не обе -
ле жа ва три де сет годи на посто ја ња.
Кроз клуб је до сада про шло пре ко пет
хиља да пле са ча, а раде с децом узраста
од три до два де сет пет годи на у Пан -
че ву, Стар че ву, Кова чи ци и Кача ре ву. 

– Про фе си ју коре о гра фа сам иза -
бра ла још као мала, док сам ишла у

балет ску шко лу
и посе ћи ва ла
пио нир ски опер -
ски сту дио, где
сам за потре бе
пред ста ве ради -
ла сво је прве
коре о гра фи је.
Било ми је зани -
мљи во да кроз
покрет и музи -
ку осми слим
јед но сцен ско
дело – при ча
Ната ша.

Про на ла же ње иде је и музи ке која
ће да подр жи коре о гра фи ју нека да
тра је дани ма и неде ља ма, а после тога
се укла па ју кора ци, покре ти, ско ко ви
и акро ба ци је како би се то реа ли зо ва -
ло на нај бо љи начин.

– Нај те же је поста ви ти целу пред -
ста ву. За сва ку пле сну дисци пли ну
посто је дозво ље не мину та же. Зада так

коре о гра фа је, да на
при мер, у шоу-денс
солу, који може да тра -
је два мину та, пока же
нај бо љу тех ни ку пле са -
ча. За пред ста ве мину -
та жа није огра ни че на
и она зави си од спо соб -
но сти коре о гра фа да
осми сли пред ста ву која
ће одр жа ти пажњу
публи ке и да сво је пле -
са че пока же у нај бо љем
све тлу – обја шња ва.

Каже да добар коре -
о граф мора да позна је
пле сне тех ни ке, да буде
кре а ти ван и да, уко ли -
ко ради с децом, буде

педа го шки обра зо ван.
– Тре ба ло би да сва ки коре о граф

про ба да осну је сво ју шко лу пле са, да
поку ша да сам напра ви пле са че, оства -
ри добру кому ни ка ци ју са оста лим
клу бо ви ма у земљи и ино стран ству,
да ради на себи и уса вр ша ва се на
семи на ри ма у земљи и ино стран ству,
и да има добре орга ни за ци о не спо -
соб но сти јер, поред орга ни за ци је пле -
са ча, тре ба орга ни зо ва ти и људе који
раде у реа ли за ци ји иде ја, а то су шнај -
дер, тон-мај стор, мај стор све тла, обу -
ћар, сце но граф… – при ча Ната ша.

У раду је вео ма важна добра кому -
ни ка ци ја с децом и роди те љи ма.

– Начин на који при сту па те деци
на самом тре нин гу јако је важан за
даљи раз вој сва ког дете та. Можда је
нај ве ћи иза зов да дете годи на ма жели
да посе ћу је ваше тре нин ге јер сте му
посеб ни и зани мљи ви – исти че она.

Иде је за коре о гра фи је нала зи на
путо ва њи ма, али и у самој сали, јер је
деца нај ви ше инспи ри шу.

– Нај ви ше волим деч ји осмех када
уђем у салу, јер то је посеб на енер ги -
ја која инспи ри ше и даје сна гу да се
све пре ва зи ђе и тра је ова ко дуго, а
три де сет годи на није мало... – закљу -
чу је она.

Музи ка као покре тач иде ја

Бог дан ка Кел ча (20) бави се мажо рет
пле сом од сво је деве те годи не. С непу -
них осам на ест је са сестром Бог да -
ном осно ва ла Пле сни сту дио „Лана”,
где ради као коре о граф. Сту ди ра на
Факул те ту спор та и физич ког вас пи -
та ња за тре не ра спорт ског пле са.

– Посао коре о гра фа под ра зу ме ва
вео ма богат фонд покре та, пуно маште,
позна ва ње раз ли чи тих нуме ра, спо -
соб ност укла па ња музи ке с кора ци ма
и покре ти ма, при ла го ђа ва ње тежи не
свих нео п ход них сег ме на та коре о гра -
фи је узра сту деце и њихо вим спо соб -
но сти ма – при ча Бог дан ка.

Мажо рет је спе ци фи чан по томе
што зах те ва висок ниво физич ке спре -
ме, јер тре нин зи обу хва та ју дело ве
гим на сти ке и спорт ског пле са. Кон -
ди ци о ни тре нин зи су тако ђе нео п ход -
ни, као и тре нин зи за раз вој коор ди -
на ци је због бара та ња рекви зи ти ма.

– Добар коре о граф тре ба да посе -
ду је мно го стр пље ња и раз у ме ва ња за
децу с којом ради. Поред маште, 
треба да има спо соб ност укла па ња
зами шље ног и њего ве реа ли за ци је –
прича она.

У раду с децом је нај ва жни је сагле -
да ти све и из њихо вог угла и има ти
увек раз у ме ва ња за њих.

– Мени иде је и инспи ра ци ја за коре -
о гра фи је дола зе спон та но. Дуго сам у

томе и пле сни покрет ми је постао
начин кре та ња. Гле дам видео-сним -
ке, који ме инспи ри шу да изми слим
нешто сво је, јер волим да екс пе ри -
мен ти шем. Слу ша ју ћи музи ку, тако -
ђе осми шља вам покре те, које касни је
испро ба вам и скла пам – објашња ва
Бог дан ка.

Она воли када се после тре нин га
осе ћа задо вољ но, јер то зна чи да је
тре нинг био добар и да је успе ла да
оства ри пози тив ну енер ги ју с децом.

– Волим када видим напре дак после
одре ђе ног пери о да, као и када зајед -
но испу ни мо пред ви ђе ни циљ. То ми
је вео ма важно за даљи рад – закљу -
чу је она.

Умет ност игре

Горан Митро вић (50) већ три де сет
годи на бави се фол клор ном игром.
Првак је и соли ста ансам бла „Коло”
из Бео гра да, дипло ми ра ни вас пи тач
за тра ди ци о нал не игре – спе ци ја ли -
ста, мастер ауди о ви зу ел ни умет ник
(умет нич ка игра) и коре о граф у ансам -
блу „Абра ше вић” Пан че во.

– Фол клор пру жа вели ку импро -
ви за ци ју и тра жи пер фект ну играч ку
тех ни ку. У њему има те све сег мен те
који се могу виде ти у дру гим играч -
ким умет но сти ма. Савре ме на фол -
клор на сце на истра жу је нове мода -
ли те те у ства ра њу коре о гра фи ја, које
ће  поку ша ти да се оду пру вре ме ну и
наста ве свој раз вој ни пут. Умет ност
игре је нешто што се ства ра годи на -
ма и у њој врхун ска тех ни ка може да
дође до свог пот пу ног изра жа ја –
објашња ва.

На мастер-сту ди ја ма на Инсти ту ту
за умет нич ку игру у Бео гра ду упо -
знао се са савре ме ним коре о гра фи ма
умет нич ких дела од којих заста је дах.

– Кроз шко ло ва ње сам пра тио рад
прво мог учи те ља игре Бран ка Мар -
ко ви ћа, који је био ини ци јал на капи -
сла за моје бавље ње овом врстом умет -
но сти, потом Олге Ско вран, Мире
Сањи не, Добри во ја Пут ни ка…, а касни -
је сам сара ђи вао и са стра ним коре о -
гра фи ма... – при ча он.

Горан је већ осам сезо на коре о граф
у пан че вач ком „Абра ше ви ћу”.

– „Абра ше вић” негу је умет нич ку
игру и ту се умно го ме раз ли ку је мо од
дру гих. Игра чи мора ју посе до ва ти
сцен ску кул ту ру и сцен ски начин изра -
жа ва ња. Држа ње (ста ва), пона ша ње
(мани ри), начин хода и то како се
како иде ули цом, и како се обла чи
пред кон церт... све је то део „Абра ше -
ви ћа”, одно сно шко ле умет но сти Гора -
на Митро ви ћа! Раз ли ка изме ђу наста -
вља ча тра ди ци о нал не игре и оних
који негу ју умет нич ку игру упра во је
у ово ме што при чам. Код њих је све

јед но о бра зно и сте ре о тип но, негу је се
јед но став ност, а не сло же ност – обја -
шња ва Горан.

Оно што њега покре ће у кре и ра њу
коре о гра фи ја је музи ка, јер она ути че
на емо ци је, инте лект и пси ху.

– Кроз музи ку се иска зу ју јака осе -
ћа ња, што је вео ма бит но за поче так
ства ра ња умет нич ког дела – коре о -
гра фи је. Потом, ту је и сарад ња с ком -
по зи то ром, који доби је либре то по
ком ћемо ради ти, а све оста ло пре пу -
штам свом ства ра лач ком инстинк ту
– закљу чу је он.

Живот ни позив

Мари ја Вуко слав че вић је мастер стру -
ков ни вас пи тач (за тра ди ци о нал не
игре) и музич ки сарад ник – етно му -
зи ко лог. Као умет нич ки руко во ди лац
фол кло р них ансам ба ла, истра жи вач
и посве ће ник у овој бран ши ради већ
два де сет годи на.

– Након завр шет ка Два на е сте бео -
град ске гим на зи је завр ши ла сам нижу
и сред њу Музич ку шко лу „С. С. Мокра -
њац” у Бео гра ду, етно му зи ко ло шки
одсек, а након основ них сту ди ја  Висо -
ке стру ков не шко ле за обра зо ва ње вас -
пи та ча, одсе ка за тра ди ци о нал ну игру,
сте кла сам и зва ње масте ра. Поха ђа -
ла сам пре ко четр де сет семи на ра које

су орга ни зо ва ли Цен тар за про у ча ва -
ње народ них ига ра Срби је, као и саве -
зи ама те ра у нашој земљи и дру ги –
при ча она.

Мари ја је током годи на ради ла с
фол клор ним ансам бли ма свих узра -
ста на месту умет нич ког руко во ди о -
ца ансам ба ла у ДК Стар че во, КУД-у
„Једин ство” из Пан че ва и КУД-у „Абра -
ше вић” из Пан че ва, где је била и умет -
нич ки дирек тор ансам бла. Била је и
умет нич ки руко во ди лац фол клор них
ансам ба ла у Гло го њу, Али бу на ру, Кови -
ну, Вла ди ми ров цу, Кача ре ву и Банат -
ском Кар лов цу.

– Сара ђи ва ла сам и с гру па ма пева -
ча и ансам бли ма срп ских дру шта ва у
Швај цар ској, Аустри ји и Немач кој, а
од 2016. годи не сам умет нич ки руко -
во ди лац СКУД-а „Пон те с–Мо сто ви”
из Трста, с којим сам осво ји ла дру го
место на Европ ској смо три фол кло ра
дија спо ре. Од 2017. годи не сам умет -
нич ки руко во ди лац фол клор них
ансам ба ла Дома кул ту ре „3. окто бар”
у Банат ском Новом Селу – каже.

За њу је фол клор „нај бо ље место”
где се ства ра љубав, учи шта су живот
и при ја тељ ство и негу ју тра ди ци о нал -
не вред но сти, а ујед но место које нас
фор ми ра као добре, морал не и ста -
бил не људе.

Иде је за коре о гра фи је про на ла зи у
сво јој машти.

– Моје иде је о постав ци неке коре -
о гра фи је на сце ни про из ла зе из визу -
ел не сли ке неког деша ва ња, оби ча ја
или дога ђа ја из живо та људи, мешта -
на кра ја којим се бавим. Све, нарав -
но, уз пажљи ву и детаљ ну при пре му,
која ту област, игре, песме и оби ча је
пред ста вља што при бли жни је њихо -
вом изво ру – обја шња ва она.

Воли рад с децом и изра зе њихо вих
лица када савла да ју корак или песму.

– Посеб но ме раду је то што сам
успе ла да мно гим гене ра ци ја ма при -
бли жим важност бавље ња тра ди ци о -
нал ном игром, песмом и оби ча ји ма и
да их под стак нем да се, поред игра ња
у фол клор ним ансам бли ма, баве и на
дру ге начи не овом обла шћу и да насто -
је да очу ва ју све посеб но сти тра ди ци -
о нал них вред но сти и наше кул тур не
башти не – закљу чу је она.

Мир ја на Марић

Мари ја Вуко слав че вић

Горан Митровић

Александра Малијар

Инди ја на, Сје ди ње не Аме рич ке
Држа ве, 1977. годи на. Бли ста ви
црни ауто мо бил про шао је кроз
жича ну капи ју лабо ра то ри је која
зло коб но про ви ру је из шуме у око -
ли ни Хокин са, гра ди ћа у Инди ја -
ни. Човек који њом упра вља је док -
тор Мар тин Бре нер, науч ник на
челу супер тај ног вла ди ног истра -
жи ва ња. По њего вом мишље њу, од
субје ка та које је ода бра ло меди -
цин ско осо бље, није дан не пока зу -
је потен ци јал потре бан за пости -
за ње изван ред них резул та та.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
како вежба те сво ју мемо ри ју. Књи -
ге из „Вул ка на” доби ће ауто ри сле -
де ћих пору ка:

„Пам тим све што мој муж каже
да бих га лак ше ухва ти ла у лажи.
Он се засад добро држи.” 066/8887...

„Вежбам мемо ри ју тако што
радим сa уну ци ма дома ће задат ке
пошто су деца на послу по цео дан.”
060/0293...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње о чему сања те:

„О лето ва њу у Грч кој, као некад...”
065/8121...

„Сањам о томе како лова пада с
неба, да је има сва ко коме тре ба.”
064/6132... Д. К.

Два чита о ца који до 3. мар та, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Какве сеан се воли те?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Одгово -
ре ћемо обја ви ти у наред ном броју.

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

Визи је, ство ре ња која вре ба ју из
сен ке, сусре ти с божан стви ма, човек
који опсе да тело мач ке – про ве ри -
те да ли су вам сва све тла упа ље на
кад буде те чита ли ову књи гу.

„Послед ња сеан са”
Ага те Кри сти

„Сум њи ча ви
умо ви” 

Гвен де Бонд

Два чита о ца који до 3. мар та, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „У шта нај ви ше сум ња те?”,
награ ди ће мо по јед ном књи гом.
Одго во ре ћемо обја ви ти у наред -
ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ната ша Јела ча Вој во дић

Бог дан ка Кел ча
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мора ће те да доно си те одлу ке у
ходу. Још није вре ме да напу -
шта те тре нут ни посао. Пази те
шта пот пи су је те. Сло бод но пока -
жи те коли ко вам је ста ло до
воље не осо бе, осе ћа ња ће вам
бити узвра ће на. Здра вље
одлич но.

Ове неде ље може те оче ки ва ти
повољ ну вест о неком кре ди ту
или сти пен ди ји за коју сте одав -
но кон ку ри са ли. За љубав нема -
те оно ли ко вре ме на коли ко
жели те. Раз го ва рај те с парт не -
ром и обја сни те му тре нут ну
ситу а ци ју. Малак са лост.

Ситу а ци ја на послу пола ко се
попра вља. Осве жи те свој
послов ни про стор, па ћете се и
ви осе ћа ти боље. Ако вам је ста -
ло да се ваша веза одр жи, буди -
те спрем ни на попу шта ње. Раз -
го вор је лек за мно ге боле сти.
Сто мач ни про бле ми.

Пред вама је бур на неде ља и
неће те сти ћи да подиг не те гла ву
од посла. Парт нер ски одно си
пола ко ула зе у мир ни ју фазу.
Про на ђи те више вре ме на за
сво ју децу. Чувај те се виру са. У
послед ње вре ме сте пре мо ре ни.

У поне де љак вам се може ука за -
ти при ли ка за нов послов ни
поду хват. Парт нер ће вам при ди -
ко ва ти да га зане ма ру је те, па га
зато више укљу чи те у свој живот.
Кра јем неде ље је могућ одла зак
на пут. Боло ви у пре по на ма и
листо ви ма.

Шири те пози тив ну енер ги ју, па
сарад ни ци и не при ме ћу ју коли -
ко сте их опте ре ти ли послом. У
четвр так бисте могли да пот пи -
ше те важан уго вор. За викенд –
љубав ни ломо ви. Пусти те да се
све слег не. Про бле ми с репро -
дук тив ним орга ни ма.

Вео ма сте сум њи ча ви. Опу сти те
се. Већ кра јем неде ље запо че ће -
те озбиљ не пре го во ре о послу
који пла ни ра те са стран ци ма.
Када кре не посао, кре ну ће вам и
у љуба ви. Посто ји неко ко жели
да вам при ђе. Охра бри те га.
Добро се осе ћа те.

На корак сте до циља. Сада
само тре ба успо ри ти и пажљи во
иза бра ти сарад ни ке. Запо че ли
сте вели ко спре ма ње свог
љубав ног живо та. Немој те заме -
ра ти баш све парт не ру, погле -
дај те и где су ваше гре шке. Про -
бле ми са згло бо ви ма.

Нечи ја љубо мо ра и завист могу
бити сти му ла ци ја да буде те још
бољи. Ове неде ље сте кре а тив -
ни, лепр ша ви и ефи ка сни. Рибе
које раде у мар ке тин гу могу оче -
ки ва ти успех. Парт нер вам спре -
ма див но изне на ђе ње. Добро се
осе ћа те.

Неде ља пред вама биће мир на,
без стре со ва, било да ради те
само стал но, било у фир ми.
Дозво ље не или недо зво ље не,
јав не или тај не љубав не везе
обе ле жи ће пред сто је ће дане.
Пре пу сти те се стра сти и ужи вај -
те. Про бле ми с при ти ском.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Све пре ви ше при ма те к срцу.
Ради те коли ко може те, немој те
се пре фор си ра ти. Кра јем неде ље
наи ла зи пово љан пери од за
љубав, па сло бод ни Рако ви могу
дожи ве ти узбу дљи ву аван ту ру, а
зау зе ти ће ожи ве ти страст у
вези. Дисај ни про бле ми.

Сви вас тап шу по раме ну, али
кон крет ног уна пре ђе ња или
финан сиј ске сатис фак ци је нема.
Могу ће је пре се ље ње због
посла. Потра жи те подр шку парт -
не ра, укљу чи те га у свој живот.
Про ве ри те крв ну сли ку. Честе
гла во бо ље.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ФИАТ-ПАНДА 1.1 YOUNG,
2002. год, путнички, рег.
до 03.01.2022 год.
Тел:061/138-68-73 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, у
одличном стању, само ре-
гистровати. 2000. годиште,
1.9 кубика, 66 квм, дизел.
Може замена за скупљи.
064/207-19-88. (301324)

ПЕЖО 206, 1.4, 2005, кли-
ма, серво, одличан, гаражи-
 ран. 064/142-55-93. (301447)

ФОРД ескорт 1.4, бензинац,

година 1988, нерегистро-

ван, технички исправан.

062/171-92-91. (301415)

ШКОДА ro om ster 1.2,

2009, 125.000 км, атести-

ран плин, на име.

064/130-36-02. (301425)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008,

аестиран плин, регистро-

ван годину, у прво боји.

064/130-36-02. (301425)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пе-
тора врата, фул опрема,
шест брзина, у првој боји.
064/130-36-02. (301425)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011, ди-
намик опрема, атестиран
плин, регистрован годину.
064/130-36-02. (301425)

ПУНТО 1.2, 2002, металик
зелен, власник, одличан,
гаражиран. 064/856-60-
65. (301447)

ШКОДА фелиција, 2001.
годиште, 600 евра.
064/240-67-56. (301459)

КОРСА Б, 1998. годиште,
550 евра. 064/240-67-56.
(301459)

ПРОДАЈЕМ мотокултива-
тор 506, мало радио, очу-
ван. 013/372-926. (301327)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 063/161-95-
56. (301308)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Сода-
ри у Дринској улици.
065/263-17-01. (301336)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Тесли, код к рућног то-
ка „Љубичево”, 966/210-
967. (301363)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301440)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
све врсте видео касета ква-
литетно преснимавам на
ДВД. 063/288-278. (301132)

АКЦИЈА дрво багрем, исе-
чен, цена 4.200 са прево-
зом. 063/770-64-22 (СМС)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ машину за
шивење „багат”, супер
славица 8000. 064/280-31-
28. (301255)

ДЕТЕЛИНА, балирана, су-
ва, на продају, првокласна.
065/366-00-60. (301318)

МЕСНАТА прасад на про-
дају, услуга клања гратис.
061/264-66-31.(301350)

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

ПРОДАЈЕМ шапурине. Ро-
сић. 063/223-810. (301248)

ПОЛУКОНЦЕРТНИ кла-
вир, крека весо пећи, ста-
ринске комоде, ормани,
каучеви, бојлер. 064/903-
25-58. (301361)

ФРИЖИДЕР, електрични

шпорет, уљани радијатор с

калорифером, сто, столи-

це, телевизор. 063/861-82-

66. (301376)

ТРОСЕД мојца, полуугао-

на гарнитура, судопера,

кревет, орман с ципелар-

ником, фотеље. 063/861-

82-66. (301376)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и

смедеревац шпорет на др-

ва. 013/352-114. (301381)

БРАОН стаклена врата, зе-

лени креденац, креветац,

дечја колица, подне пло-

чице. 064/129-92-07.

(301400)

ПРОДАЈЕМ регал, два ор-

мана, огледало, пешкири

нови, повољно, два тучана

суда, сто и столице.

066/888-22-89. (301457)



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

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

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

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

ција за технику, Булевар уметности 16а, Нови Бео-

град поднео је захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину за Појекaт из-

градње РБС „ПА-Војводе Петра Бојовића”- ПАУ115,

ПАО115, ПАЛ115 Панчево, Улица Војводе Петра

Бојовића бр. 2, на кат. парц. 5802 К.О. Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

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

соба 708 у периоду од 26. фебруара до 08. марта

2021. године. радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (301423)

ПРОДАЈЕМ унутрашњу и
спољну столарију, хитно,
повољно. 064/558-42-90.
(301433)

ПРОДАЈЕМ француски ле-
жај, две фотеље и гарниту-
ру сточића. Повољно. Тел.
064/152-59-56. (301465)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаљем, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (301266)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове,
старе сифон флаше,
играчке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(301319)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, акумулаторе,
каблове, веш-машине,
шпорете, замрзиваче.
061/206-26-24. (301481)

КУПУЈЕМО гвожђе, старе

лимузине, обојене метале,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре. 061/322-04-

94. (301481)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, прохром, веш-машине,

замрзиваче, долазим.

061/321-77-93. (301481)

КУПУЈЕМ старе греде, да

нису труле, железничке

прагове, цигле и целе са-

лонит плоче. 065/333-03-

39. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу од 126

квм на Кудељарцу. Повољ-

но. 064/952-17-96 (СМС)

КУЋА на продају, Старче-

во, главна улица, 8 ари

плаца. 063/829-83-18.

(301215)

ЦЕНТАР, трособан, хитно,

28 ари, приземље, ЕГ, две

терасе, одличан, 75.000.

069/744-286. (и)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско. 064/212-52-52.

(301294)

ПЛАЦ, 261 ар, кућа за ру-

шење, Тесла, 6 м фронт,

29.000. 069/744-286. (и)

МИСА, Шарпланинска,

плац 895 ари, фронт 26 м,

2.500 евра/ар. 069/744-

286. (и)

ПРОДАЈЕМ викендицу 40

квм, 3.7 ари плаца, сви-

њац, кокошињац, остава,

амбар, 20 шљива, 20 лоза,

преко од Новог гробља,

10.000 евра. 062/465-777.

(301153/р)

КУЋА, Београд, Вождовац,

Гостиварска 39, 3 ара,

240.000 евра, продајем,

узимам у рачун кућу у

Панчеву. 062/465-777.

(301153)

ПЛАЦ на Кудељарском на-

сипу, 27,43 ара, излаз на

две улице, градско грађе-

винско земљиште.

068/408-97-21. (300644)

НА НОВОЈ МИСИ кућа

170 квм, два купатила, три

терасе, без посредника.

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

75-61. (300893)

НА ПРОДАЈУ кућа у Скро-
бари, са 10 ари плаца.
064/144-85-94. (301254)

ПАНЧЕВО, Преспанска 25,
екстра нова кућа, слободно
стојећа на 5.90 ари плаца,
на углу две улице, одлична
локација, објекат 100 квм
бруто тавански простор,
могуће дорадити у 70 квм
додатних. За сваку препо-
руку. 063/637-673. (301300)

НА ПРОДАЈУ 30 ари плаца
у Омољици. 069/714-128.
(301306>)

ПРОДАЈЕМ у Војловици
плац 10 ари и кукћу.
064/154-27-63. (301334)

БАВАНИШТЕ, 10 ари, кућа,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301347)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48.  (301413)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две
куће на плац, власник, за
стан. Тел. 064/986-21-74.
(301366)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
Ул. Лазе Костића 18.
064/007-34-29. (301475)

ВИКЕНДИЦА, Баваништа-
нац, 30 ари, до асфалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (301371)

НЕКРЕТНИНЕ „Јовано-
вић”, Баваниште 93 квм,
10.5 ари, усељива, 18.000.
064/340-37-14. (301374)

ТОПОЛА, чврст материјал,
80 квм, 3.5 ара, 22.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(301396)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24
(301458)

БЛИЗУ центра, салонска ку-
ћа, договор, Миса три ета-
же, 80.000. (396), „Лајф”,
961/662-91-48. (301501)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 54
квм,IV, ЦГ, 39.000.
069/744-286. (и)

27 КВМ, ВПР, 29.700,

укњижен, Танаска Рајића

24, нов. 069/655-214.

(300175)

ТИП СТАНКО, једнособан,

28 квм, приземље, уредан,

25.000. 069/744-286. (и)

ЦЕНТАР, дворишни, 39

квм, до улице, празан, са-

мо 19.000, приземље.

069/744-286. (и)

ЦЕНТАР, дволипособан, I,

Егм, нов, лукс, 60 квм,

60.000. 069/744-286. (и)

ПРОДАЈЕМ трособан, 80

квм, 49.000 евра, тераса,

паркинг, 1.000 метара од

центра. 341-789, 064/410-

93-00. (301314)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,

два лифта, добра зграда,

40.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (301347)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,

IV, лифт, добра зграда,

стан је одличћна, 57.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (301347)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 70.000, до-

говор.. Звати после 17 са-

ти на тел. 064/119-60-06.

(301348)

ЦЕНТАР, 64 квм, тросо-

бан, II, леп , 62.000, дого-

вор. (324), „Медиа”,

064/223-99-20. (301356)

ТЕСЛА, једнособан стан,

46 квм, Та, приземље,

укњижен. 063/351-945.

(301358)

ТРОСОБАН дуплекс, 70

квм + 7, тип Станко,

47.000 евра, замена.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (301364)

НЕКРЕТНИНЕ „Јовано-

вић”, Тесла, 54 квм, II, ЦГ,

усељив, 064/340-37-14.

(301374)

МИСА, полусутерен, 29

квм, једнособан, добар,

14.500. „Мустанг”,

062/226-901. (301396)

МИСА, једнособан, 32

квм, ВП, квалитетљан, усе-

љив, 23.500. „Мустанг”,

062/226-901. (301396)

МИСА, одлично поткро-

вље, II, двоипособан, 55

квм, 36.000. „Мустанг”,

062/226-901. (301396)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм,
ЈНА 26, у легализацији.
063/233-558. (3401479)

ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, ПВЦ, 48.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (301437)

КОТЕЖ 1, код амбуланте,
двособан, 62 квм, II, ПВЦ,
52.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301437)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
квм, ЦГ, VI/VI II, ПВЦ,
45.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301437)

СОДАРА, двоипособан,
сређен, 67 квм, VI II/XI I,
ЦГ, 63.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301437)

СОДАРА, двособан, V, 57
квм, ЦГ, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (301495)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,
67 квм, ЦГ, гаража,
65.000.  (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (301495)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 

98 квм, улица Бранка Ра-

дичевића, Панчево, цена

800 евра по квм. 

060/487-77-00. 

(301430)

СТРОГИ центар, 68 квм,

нов, 82.000; 72 квм, стари-

ја зграда, 67.000.(396),

„Лајф”, 961/662-91-48.

(301501)

КОТЕЖ 2, 63 квм, IX,

48.000; Браће Јoвановић,

трособан, I, 60.000. (396),

„Лајф”, 961/662-91-48.

(301501)

ПОТРЕБНЕ некретнине,

све локације, брза реали-

зација. 

069/744-286. (и)

КУПУЈЕМ станове, куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(301347)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. л

(301495)

ИЗДАЈЕМ апартман-гарсо-

њеру, намештен, за једну

особу, у центру града.

064/014-81-37. (301223)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

за раднике. 064/217-48-56.

(300930)

ПРОДАЈЕМ или издајем

једноипособан стан на Ко-

тежу 2. тел. 061/423-90-00.

(3012519

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком упоребом кухиње

и купатила. Тел. 060/031-

07-26. (301252)

ДВОРИШНИ стан издајем

самцима код Преображен-

ске цркве. 060/161-64-78.

(301279)

ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру

у центру. Тел. 065/320-85-

51. (301283)

ИЗДАЈЕМ једноиопсобан

стан, Котеж 2, војвођански

булевар. Тео. 013/251-64-

25 или 069/251-64-25.

(301293)

ИЗДАЈЕ се прљазан једно-

ипособан стан на Тесли,

без ЦГ и лифта. Звати од

16 до 21 сат. Тел. 069/441-

20-16. (301315)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

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

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT Цена: 460 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 11. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

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

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

УСЛУГЕ

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

Стоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут

потребан возач Ц категорије

Тел. 063/776-56-58, 013/252-06-64.
(ф)

ИЗДАЈЕМ већи намештен
стан у засебној кући. Тел.
063/171-96-16. (301298)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли у Пан-
чеву. Контакт, 063/852-25-
12. (301310)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте, рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (301395)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
самцу. 064/090-11-28, Ко-
теж. (301373)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1. 063/808-83-26.
(301380)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, дворишни, за
једну, две особе. 064/579-
86-55. (301382)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (301388)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у кући
на Стрелишту, намештен.
063/101-28-16.(301389)

ИЗДАЈЕМ самцу намеште-
ну собу, употреба кухиње
и купатила. 013/321-408.
(301390)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
36 квм, на тесли, Та пећ.
064/327-58-39. (301392)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
ценру код нове Поште, 34
квм, два нивоа. Тел.
064/134-06-08. (301427)

ИЗДАЈЕМ мању кућу.
062/873-62-98, 062/827-
89-49. (301456)

ИЗДАЈЕ се кућа, погодна
за боравак 8 до 10 људи,
за раднике, спортисте и сл.
062/222-827. (3091446)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собанс тан и гарсоњеру
код Болнице. 063/810-92-
39. (301453)

ПОТРЕБАН стан за изда-
вање, за пензионерку у
граду или Новом Селу од
01. 05. 2021. 064/482-47-
71. (301433)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж, Цг. 060/372-
03-02. (301472)

ИЗДАЈЕМ прљзан двосо-
бан стан, Стрелиште, V
спрат, ЦГ, лифт, 150 евра.
064/477-59-99. (301502)

НА ПРОДАЈУ бивши ре-
сторан „Лала” на Бавани-
штанском путу, власник,
1/1. Тел. 065/227-57-55.
(301256)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
300 квм, погодан за мага-
цин, канцеларијски про-
стор, прилаз асвалтиран.
Тел. 065/227-57-55. (301256)

ИЗДАЈЕМ магацин, први
спрат, 650 квм, висина че-
тири метра. 064/354-69-94.
(301292)

ИЗДАЈЕМ локал, Браће Јо-
вановића, код Зелене пија-
це. 060/351-03-56. (301485) 

ЛОКАЛ продајем 28 квм +
12 квм галерија. Сређен,
центар. 063/489-958. (301420)

ИЗДАЈЕМ леп локал 32
квм, Цг, клима, Змај Јове
Јовановића 5-а, Л 7. Тел.
063/703-70-32. (301486)

РАДИОНИЦА за издавање
на Новосељанском путу
бр. 175-х. Погодна за мно-
ге делатности. 064/207-19-
88. (301327)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, на
углу Светог Саве и Браће
Јовановић. 064/231-07-33.
(301309)

ПОТРЕБНА домаћица до-
маћинству од једног чла-
на. 061/284-56-71 (СМС)

ПОТРЕБАН радник за рад
у трафици, дневна и ноћна
смена. 064/163-59-33 (СМС)

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

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ кан-
целарији Снежане Јукић по-
требан дипломирани прав-
ник. Биографију послати на
advju kic @gmail.com (ф)

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

ПОСЛОВНИ секретар са
искукством и познавањем
основа књиговодства и ин-
форматике потребне за по-
словање. 065/333-03-39. (ф)

ПОТРЕБАН шеф грађевин-
ског стоваришта са иску-
ством. 065/333-03-39. (ф)

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

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

ФРИЗЕРСКОМ салону „ММ”
у Карађорђевој потребна
радница са искуством. Тел.
013/331-485. (301253)

ПОТРЕБАН возач и радник
у магацину опреме за ку-
патила. 063/379-722. (301271)

ПОТРЕБНА радница уза
разношење кафе на бувља-
ку. 064/132-98-12. (301271)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у Пан-
чеву. 063/775-29-92. (301282)

ПОТРЕБНИ возачи Б кате-
горије за рад у Београду у
CAR GO на неодређено
време. Потребно 25 година
живота и пет година воза-
чог искуства. Позив на број
060/752-70-06. (301285)

УГОСТИТЕЉСКА радња
„Буба” потребно особље за
рад: роштиљ; на каси; ку-
вар; конобар. Пријаве лич-
но др Жарка Фогараша бр.
12 од 9 до 14 сати. Тел.
063/248-599. (301299)

ПОТРЕБНА спремачица у
пекари. 063/606-330. (301469)

ПРЕДУЗЕЋУ за производ-
њу у Старчеву потребни
радници. 063/263-341.
(301441)

ПОТРЕБНА радница са ис-
кукством за рад у продав-
ници мешовите робе Pro
Tra de.Тел. 063/341-770.
(301455)

ДИСТРИБУЦИЈИ пића у
Панчеву потребан возач Б
категорије за рад у Панче-
ву. 063/376-820. (301464)

ПОТРЕБАН ноћни чуар на
отпаду, потребни физички
радници на отпаду.
061/176-34-08. (301466)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. 063/606-
330. (301469)

ПОТРЕБАН радник за при-
премање хране у пекари.
063/606-330. (301469)

ПОТРЕБНА радница у
продаји у пекари. Тел.
063/606-330. (301469)

ПОТРЕБАН радник за по-
сао продавца ана бувљаку.
063/836-70-61. (301471)

ПОТРЕБАН женски аси-
стент са знањем енглеског
и немачког језика.
065/259-96-62. (301490)

ПОТРЕБНЕ козметичарке и
масерке са вишом школом.
065/259-96-62. (301490)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Bal kan
eхpress 013” потребна рад-
ница. 064/187-37-54. (301489)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” на Новосељанском
путу потребна радница.
064/187-37-54. (301489)

ПРУЖАМ стручну подршку
деци са тешкоћама у раз-
воју/учењу и њиховим по-
родицама. 061/618-84-40.
(301417)

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

КОМБИ превоз робе, Пан-
чево и шире, цена дого-
вор. 060/631-64- 91 (СМС)

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови: брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(301323)

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

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

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

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (299906)

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

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

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (300674)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. Повољ-
но. Тел. 063/744-08-24. (301257)

КАМИОН: превоз шљунак,
песак, сејанац, ризла, уто-
вар/одвоз шута. 060/474-
74-57. (301264)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. Тел.
063/724-36-24. (301280)

ПРЕВОЗИМ кипером: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(301292)

БАШТЕ орем и култивирам
. 063/855-92-70. (301249)

АЛУ ПВЦ столарија: ро-
летне, венецијанери, ко-
марници – уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (301281)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-
је, бојлери, индикатори,
табле, бела техника, фри-
жидери, та пећи. 060/521-
93-40. (301284)

РАДНИЦИ: утовар/истовар,
чишћење подрума, двори-
шта, камионски превоз.
062/112-42-93. (301331)

КЛИМЕ: монтажа, сервис,
продаја,, антибактеријско
прање. 060/521-93-40. (301284)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, поправке
славине, вентили, одгуше-
ње канализације. 061/193-
00-09. (301307)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно, пензионе-
рима попуст. Проверите.
061/141-38-02. (301320)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (301329)

РАДИМ резање лешника,,
чишћење, садња, окопава-
ње пољопривредних посло-
ва. 064/415-16-41. (301354)

РАДИМО физичке посло-
ве, рушења кућа, шупа, бе-
тонирања, ископи, итд.
064/122-69-78. (301381)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек-
сандар, 064/157-20-03. (301387)

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије, 8 до 18, мењам пе-
лене. 060/421-05-91. (301411)

СЕЛИДБВЕ, превоз, радни-
ци, избацивање половног
намештаја, повољно.
063/196-54-56, Златко. (301414)

ЧИШЋЕЊЕ шута, тавана,
подрума, дворишта, руше-
ње старих објеката, превоз.
063/196-54-56, Златко. (301414)

СРПСКИ и математика за
основце од 1. до 4. разреда.
Тел. 063/843-85-87. (301493)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (301418)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (301406)

ТАПЕТАР са искуством тражи

посао. 064/120-77-64. (301462)

ИЗНОСИМО шут, чистимо

таване, подруме, радимо све

послове. 061/321-77-93. (301481)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду
– превоз м алим и вели-
ким камионом, рад виљу-
шкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301412)

КРЕЧЕЊЕ и комплетни за-
вршни радови, технике,
подови, изолације, фирма,
гаранција и одржавање.
060/145-99-09. (301278)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (301394)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге разних виљушкара
носивости и до 10 тона.
013/366-888 и 063/218-
894. (301412)

KIZ ZA – рушење старих
кукћа и других објеката,
утовар и одвоз шута, све
врсте ископа, сечење и раз-
бијање бетона, насипање и
сабијање терена ваљцима и
вибро плочама. 013/366-
888 и 063/218-894. (301412)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха, на-
мештаја. Комора. 013/302-
820, 064/129-63-79. (301497)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 013/366-
888 и 064/648-24-47. (301412)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (301487)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије.
064/171-32-57 (301337)

БРАВАР: ограде, капије,
гелендери, надстрешнице,
терасе, тенде, остало. Зла-
ја. 065/558-45-17.(301339)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  од-
гушења, поправке котли-
ћа, бојлера, батерија, нова
купатила. 062/144-40-64,
013/377-930. (301362)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења, ископи,
одношење ствари, бетони-
рања. 060/035-47-40. (301381)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви од
00 до 24. Тел. 063/708-00-
24 (301458)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (301435)

МОЛЕРАЈ, фасаде, повољ-
но, педантно. 066/270-
170. (301496)

МОЛЕРСКИ радови: гле-
товање, кречење, фасада.
061/631-82-19. (301337)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-
ње, покреисвање дрвећа из
камиона до 30 м висине.
064/648-24-50.(301412)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(301277)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поствка ламината.
061/283-66-41, 064/390-
00-87. (301468)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чи-
шћење олука, замена цре-
па, изнајмљивање ма-
каѕастих платформи за ви-
синске радове. 013/366-
888 и 063/218-894. (301412)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 064/122-68-05. (301451)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98 (301406)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50.(301412)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50.(301412)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија из-
ла у граду до 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301412)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјалноо обезбеђен,
жели да упозна жену или
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(301311)

ПОКЛАЊАМ стару циглу
велики формат. 063/233-
440. (301494)

БЕСПЛАТНО сњтановање
станарки у Иванову, могу-
ћа надокнада. 064/372-94-
71. (301454)

ТРАЖИМ празан стан око
60 квм, Котеж 1, Котеж 2.
065/311-40-27. (301452)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-
бан, намештен стан у
строгом центру, ЦГ. Тел.
061/638-37-24. (301439)

ИЗДАЈЕМ стан са мањим
двориштем, маргфита, 120
евра. 060/307-77-80. (301438)

НОВА МИСА, издајем јед-
ноипособан празан стан са
ЕГ. 061/208-51-51.(301461)
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Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

Поштованом

ДРАГАНУ

НИКИЋУ

Хвала за искрено

пријатељство.

Твоји: ВАСНА, 

ПРЕДРАГ и ЂУРА
(69/301341)

20. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ДРАГАН НИКИЋ
1955–2021.

Драгане, био си човек великог срца и борац који је жи-

вео за осмехе своје породице и срећу својих пријатеља.

На свој господски начин обележио си једну епоху у Омо-

љици. Такви јунаци заслужују најлепше место у рају.

Мајка ГРОЗДАНА, супруга ГОРИЦА и син ФИЛИП

(113/301408)

20. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ДРАГАН НИКИЋ
1955–2021.

Цакашине, био си отац какав се само пожелети

може, велики деда и велики свекар.

Твој МИЛАН, ВАЊА, ОГИ и ИВАН

(114/301408)

20. фебруара 2021. пре-
минуо је наш вољени

ДРАГАН

НИКИЋ
1955–2021.

Последњи поздрав Дра-
гану од сестре ВЕСНЕ
из Панчева са породи-
цом

(115/301408)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

НИКИЋУ ЦАКИ
Расти и живети уз тебе
била је велика привиле-
гија.

Воле те твој синовац
НЕША, снаја ЈЕЛИЦА,

АНЂЕЛА и МИЛИЦА
(150/301478)

ДРАГАН

НИКИЋ

ЦАКО

Последњи поздрав

драгом брату

од ДУЛЕТА

и снаје СЕНКЕ

(151/301478)

ПОМЕН

ДРАГАН НИКИЋ
Драги Цако, тужни смо што си нас прерано и изненада
напустио.

С тугом и поштовањем породица ОЖЕГОВИЋ
(148/301474)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

нашем драгом супругу, оцу и пријате-

љу.

Твоја породица

(1/3012439

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

Драгом Милану од породице

МАРИНКОВИЋ

(2/301243)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

Нашем Мићи од ЗОРИЦЕ са децом

(3/301243)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

од БРАНКЕ и БРАНКА са породицама

(120/301419)

21. фебруара 2021, у 94. години, премину-

ла је наша вољена мајка, бака и свекрва

ДАРИНКА ПАУНОВИЋ
1927–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, 

син МИЛИВОЈЕ, снаја КЛАРА, 

унуке МАРИЈА и ЈЕЛЕНА, унуци

АЛЕКСАНДАР и ДУШАН, 

зетови и праунуке

(30/301276)

Последњи поздрав

драгој баби и прабаби

ДАРИ

ПАУНОВИЋ

Заувек ћеш живети у

нашим мислима и ср-

цу као најлепша успо-

мена.

Твоја четири муске-

тара.

Твоји унуци: МАЈА,

САША, ДУЛЕ

и ЈЕЛЕНА

са породицама
(31/301276)

Последњи поздрав

драгој прабаби

ДАРИ

ПАУНОВИЋ

Поносне смо и срећ-

не што си била део

нашег одрастања.

Вечно ће чувати

успомену на тебе.

Твоје праунуке

НИНА, ЈОВАНА, 

ЛЕНА, МАРТА, 

ДАНИЦА и АНЂЕЛА

(32/301276)

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ
1930–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруг МИЛОВАН

и син ЦЕЈА

са породицом
(70/301342)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.пар. топ.бр.3160/1, 3160/2 и 3161/1 КО Панче-

во, за потребе изградње вишепородичног стамбе-

но-пословног објекта, спратности По+П+4+Пс и

помоћног објекта-зидане ограде-П, у Панчеву, Ул.

Браће Jовановића 55 и урбанистичко-архитектон-

ско обликовање површине јавне намене за потре-

бе изградње јавне саобраћајне површине са при-

падајућом инфраструктуром на кат. парцели

топ.бр. 3162/1 КО Панчево у Панчеву, израђен од

стране „Evla Engineering”, ДОО, Београд, за инве-

ститорa „Маgnolija Lux” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 03.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе Града Пан-

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

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.пар. топ.бр.5248 и 5249 КО ПАНЧЕВО, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности По+П+3+Пс, са 14 стамбених јединица

и помоћног објекта-гараже, у Панчеву, Милоша Тре-

бињца 42, израђен од стране атељеа „Студио 3”

Панчево, за инвеститоре Пејић Лазара и Тодора.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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

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

тације од 7 дана, почев од 05. 03. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 26. фебруар 2021.20

Окружена љубављу и пажњом, 19. фебруара

2021, преминула је наша драга

ЕВА МАРЕК
1951–2021.

Скромна у свом животу, велика у љубави и до-

броти.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Њени најмилији: супруг ЈАНО, ћерка ЛИДИЈА,

син ЈАРОСЛАВ, зет ЈАНКО, снаја РЕНАТА,

унуци МИРОСЛАВ, ДАРКО, МАРТИН, 

ЈАНА и МИХАЛ

(62/301332)

Седам година је про-

шло откако није са

нама

АНЂЕЛКО

СТАНЧУЛ

ЂЕЛА

Много нам недоста-

јеш.

Чувај нам малу Мају.

Твоја породица

(21/301268)

Нашем драгом јединцу, сину и оцу

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ ГАГИ
8. X 1993 – 23. II 2021.

трагично настрадалом

Неутешни: син АЛЕКСАНДАР, мајка МИЛИЦА и отац МИЛАДИН

Нека те анђели чувају једини наш.

(142/301463)

Несрећним случајем напустио нас је наш

вољени сестрић и брат

ДРАГОМИР КОЈИЋ ГАГА
8. X 1993 – 23. II 2021.

Заувек неутешни: тетка БИЉАНА

и брат ИГОР ГУЛИЋ

(143/301463)

Напустио нас је наш вољени сестрић и

брат

ДРАГОМИР КОЈИЋ ГАГА
8. X 1993 – 23. II 2021.

Заувек неутешни: ујак ЗОРАН, 

ујна ДАНИЈЕЛА, сестра АЛЕКСИЈА

и бака ДЕСАНКА КОЦИЋ

(144/301463)

Почивај у миру

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.

106. генерација Гимназије

„Урош Предић” Панчево

(64/301335)

Нека те анђели чувају

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.

Колегинице МАЈА, ВЕСНА и ЗОРИЦА
(65/301335)

Последње збогом

комшиници

ЕЛЕОНОРИ

СЕГЕР

од станара

у Моравској 14

(92/301375)

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.

Нека се љубав истопи у успомени а бол у песми.

Нека се лет кроз небо заврши склапањем кри-

ла над гнездом.

Нека последњи додир твојих руку буде нежан

као ноћни цвет.

Мируј, дивни свршетку, а за тренутак само ка-

жи своју последњу реч у ћутању.

Клањамо се пред тобом и подижемо увис све-

тло своје, да ти осветлимо пут твој...

Заувек твоја сестрица
(127/301428)

ЕЛЕОНОРА

СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.

Драга Норика,
хвала ти за све лепе тре-
нутке које си поделила
са нама и за сваки
осмех који си нам дала.

Породица
МАЈСТОРОВИЋ

(138/301448)

18. фебруара 2021. године напустила нас је наша

драга

ЖИВКА КОВАЧЕВИЋ
1932–2021.

Заувек ћемо је чувати у срцима од заборава.

Ожалошћени: син ЗЛАТКО, снаха МИОМИРА,

унука ДУБРАВКА и унук ДРАГАН

(75/301349)

Наша драга бака и прабака

ЖИВКА КОВАЧЕВИЋ

напустила нас је 18. фебруара 2021.

Успомену на њу чуваћемо у нашим срцима.

Тужни: унук ДРАГАН, унука ДУБРАВКА, 

зет ЉУБОМИР и праунук УРОШ

(76/301349)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЖИВКИ

КОВАЧЕВИЋ

Породице БРКИЋ,

ОКА и ЉУБАНОВИЋ

(89/301369)

Последњи поздрав

ЖИВКИ

КОВАЧЕВИЋ

од унуке АНЕ, 

праунуке МИЛИЦЕ

и НАЂЕ

и зета ЂЕРЂА

(90/301370)

Последњи поздрав драгој

ЖИВКИ КОВАЧЕВИЋ
рођ. Попов

од брата ЖИКЕ, снахе АНГЕЛИНЕ и братанца ЖЕЉКА
са породицом

(9/301260)

Последњи поздрав

драгој

ЖИВКИ

КОВАЧЕВИЋ

ГОЦА и РАДЕ

(126/301426)

ЖИВКА

ДОМОКОШ
1950–2021.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Супруг ТОМАШ, 

синови АЛЕКСАНДАР

и ДЕЈАН, снаја

СУЗАНА и унуци

Седмодневни помен

даваћемо у петак, 26.

фебруара 2021. 

(73/301345)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ МИЛЕНКОВИЋ
10. X 1949 – 17. II 2021.

од сина ДЕЈАНА и ћерке ДАЦЕ са породицама.

Увек ћеш остати у нашим срцима

(111/и)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ

од супруге ДЕСЕ, сина ВЛАДИМИРА и ћерке

СВЕТЛАНЕ.

Сахрана ће се одржати у петак, 26. фебруара, у

12 сати, на Новом гробљу

(160/301498)
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Последњи поздрав драгој

МАЈИ
од породице ДРАГОЈЛОВИЋ

Нека Вас анђели чувају
(12/301263)

Последњи поздрав драгој

МАЈИ
од МИКИЈА и РАДЕ.

Нека те анђели чувају
(13/301263)

Заувек нас је напустила наша драга

МАЈА

Сине, чекај ме доћи ћу.

Неутешна баба ДРАГИЦА

(14/301263)

Последњи поздрав нашој

МАЈИ

Постоји љубав коју смрт не прекида.

Вечно ожалошћени: тетка СНЕЖА,

МИХАЋА, ЕМА и МАРТИНА

(15/301263)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

СТАНЧУЛ

МАЈИ

Отишла си тихо и

оставила нас да тугу-

јемо за тобом. 

Нека те анђели чува-

ју.

Баба МИЛЕНА

(20/301268)

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

МАЈА

Заувек си у нашим

мислима и срцу.

С љубављу тетка

МАЈА, теча БОЈАН,

сестре АЊА, ЈЕЛЕНА

и МИЛИЦА

са породицом

(19/301268)

МАЈА СТАНЧУЛ

Последњи поздрав од комшилука у Улици

Маре Мандић
(18/301268)

МАРИЈА СТАНЧУЛ

Полетели анђели попут птица, однели осмех са наших лица...

Послали поруку на

крилима белим да те

никада прежалити

нећемо душом и

срцем целим.

Тата и мама

(34/301288)

Последњи поздрав драгој

МАЈИ

од баба МИЦЕ и деда ПАЈЕ ДАБИЋ

(38/301298)

Последњи поздрав малој

МАЈИ

од ујкице са породицом из Кине

(36/301290)

Последњи поздрав малој

МАЈИ

од теткице МАЈЕ ШУПИЋ са породицом

(37/301290)

Последњи поздрав

МАЈИ

од породице ИЛИЋ

(39/301290)

Памтићемо једну веселу, насмејану, прелепу девојчицу

МАЈУ

Искрено саучешће породици.

СУЗАНА и ДЕЈАН НАЂ
(45/301301)

Нисам ти могао помоћи Мајо...

Бићеш заувек у мом срцу...

Твој тата БОБАН са КЕТИ и СУЗАНОМ

(46/301301)

Драгој

МАЈИ

последњи поздрав од колектива

апотеке „Пандора”

(94/301378)

Последњи поздрав драгој

МАРИЈИ СТАНЧУЛ
Почивај у миру анђеле.

Од: ВЕСНЕ, СЛАЂЕ, ЂИНЕ, МАРИНЕ и МИЛАНЕ из
„Пандоре”

(93/301377)

Последњи поздрав

МАЈИ

СТАНЧУЛ

Породице

ЖИВОЈНОВ

и МАЛЕШЕВИЋ

(99/301386)

Последњи поздрав

МАЈИ

Драга наша кумице, почивај у миру и нека те анђели

чувају.
Породица ЈОВИЧИН

(118/301416)

Последњи поздрав

МАРИЈИ
СТАНЧУЛ

од ЗВЕЗДАНА и ВЕРЕ

(117/301410)

Последњи поздрав драгој

МАРИЈИ

од њених другара из VI II-2

(137/301445)

Последњи поздрав

МАЈИ

од ДРАКСИЈА, НЕШЕ и тета СМИЉКЕ

(139/301449)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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17. фебруара напустио нас је наш отац, дека, прадеда

СТЕВАН НИКОЛИЋ
1936–2021.

Ћерка ВЕСНА са породицом
(66/301338)

Последњи поздрав

деки

СТЕВАНУ

НИКОЛИЋУ

Унуци БРАНИСЛАВ

и БОЈАН

(67/301338)

Оцу и деди

СТЕВАНУ НИКОЛИЋУ
1936–2021.

Последњи поздрав од сина СИНИШЕ, 

снаје СМИЉЕ и унука ИГОРА и ГОРАНА

(84/301360)

Последњи поздрав

ДРАГО МАРЧЕТИЋ
30. VI II 1964 – 19. II 2021.

Увек ћемо те се сећати.

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, син СТЕФАН и НЕМАЊА, 

браћа ВЕЉКО и ГОЈКО са породицама

(77/301351)

Последњи поздрав братанцу

ДРАГИ МАРЧЕТИЋУ

Ожалошћени: стриц БОШКО

са породицом

(101/301393)

ДРАГО МАРЧЕТИЋ

Последњи поздрав нашем драгом прија-

тељу, човеку, стручњаку и родитељу

Почивај у миру, нек ти је вечна слава и

хвала.

ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом

(157/и)

ДРАГО

МАРЧЕТИЋ
30. VI II 1964 – 19. II 2021.

… само ретки нађу

ретке...

СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(131/301434)

20. фебруара 2021. после дуге и тешке болести преминуо је воље-

ни супруг и отац

РАЈКО ЗГОЊАНИН
6. III 1938 – 20. II 2021.

професионални пилот у пензији

Сахрана је обављена 22. фебруара 2021. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Почивај у миру, заувек те чувамо у нашим срцима.

Тугују за тобом: твоја супруга СЛОБОДАНКА и ћерка ДРАГАНА
(108/301403)

РАЈКО

ЗГОЊАНИН

Последњи поздрав

пријатељу Рајку

од породица

СТАНОЈКОВИЋ

и ЂУКИЋ

(109/301404)

13. фебруара 2021, у 88. години напустио нас је наш вољени

супруг, отац, деда и прадеда...

ЖИВА ВЕСЕЛИНОВ

Оставио је неизбрисив траг у нашим животима.

Испраћамо његову дивну душу пут вечности

… пут новог почетка.

Неутешна супруга ЈЕЛКА, МИРА, ТИХА и ВЛАДА

(152/301483)

Последњи поздрав драгом комшији од другара из „Та-

ште ”

МИЛОДРАГ КРЕМЕНОВИЋ
13. VI 1953 – 16. II 2021.

Комшиница ВЕРА, МИЛЕ, ЖИЋА, АЦА ПАСУЉ, МИЋА

КИЧКИЛА, СЛАВКО, АЦА СТОКИЋ, ПЕЂА, ДИЗДАР,

ТЕЧА, ГАВРА, АГИ, БРАНА, ОРДАГИЋ, БОЛЕ, БРЗА,

МИЛИСАВ, ТИШМА, ЂУСИ, ТИНТОРЕТО, МИРКО,

ЂОЛЕ, МИЛОМИР, НИКОЛА и ВЕРИЦА
(121/301421)

МИЛОДРАГ

КРЕМЕНОВИЋ

Последњи поздрав

пријатељу и позна-

том конобару и кува-

ру Панчева.

ДРАГАН ЂУРОВИЋ

(42/301296)

ЈОВАНКА

ТРАТНИК
1938–2021.

Последњи поздрав мо-
јој мајци која је отишла
без поздрава.

Ћерка ЈЕЛИЦА, 
зет ВЛАСТИМИР

и унук ДРАГАН
(153/301482)

Последњи поздрав

ЗОРИ

ЂОМПАРИН

од Микијевих колега

из „Алкан-М”

(105/301399)
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Драгом шураку, брату и ујаку

МИОДРАГУ ИГЊАТОВИЋУ

МИЈИ

Прошло је тужних четрдесет дана. Све више нам

недостајеш. Уз нашу љубав живећеш док је нас.

Зет РАДМИЛО, сестра СНЕЖАНА, сестрићи

БРАНКО, НОВИЦА и БРАНА са породицама

(147/301473)

26. фебруара 2021. навршава се тужних годину

дана откако није са нама наш вољени

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
1943–2020.

С тугом која не јењава, љубављу која не умире и

сећањем које не бледи.

Супруга НАДА, ћерке СИЛВИЈА и СЛАВИЦА,

унук МИЛОШ и зет ДРАГАН
(78/301352)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ

ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(129/301431)

Десетогодишњи помен вољеном супругу и

оцу

ПАВЛУ ВУЧКОВИЋУ
из Долова

1. III 2011 – 1. III 2021.

Његова породица: МИЉКА, РАДА и РАДОЈЕ

(95/301379)

Десет година је прошло

откако није са нама во-

љена

ДРАГИЦА

ЛУКИЋ
18. II 2011 – 18. II 2021.

Твоји СТЕВА и БРАНКА

(149/(301477)

ВИНКА ИЛИЋ

ПАНИЋ
28. II 2015 – 28. II 2021.

Болно сећање не

пролази.

Твоја мама и сестра

(102/301397)

Прошло је десет тужних година откада

није са нама наша

МЕЛАНИЈА КОВАЧЕВИЋ
рођ. Србуљ

26. II 2011 – 26. II 2021.

Увек си у нашим срцима и мислима.

Све док је нас живеће и најлепше сећање

на тебе.

Твоји најмилији

(159/301492)

У суботу, 27. фебруара, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу, одржаћемо шестомесечни помен

ИЛИЈИ КАЛЕНДЕРАЦ

Остаје нам да се сећамо твоје доброте која се никада

не заборавља.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима, док по-

стојимо.

Почивај у миру.

Заувек твоје: супруга СТАНИЈА и ћерка ЉИЉАНА
(158/301491)

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Недостајеш...

Син ЖАРКО и супруга МИЛОЈКА

(161/301499)

Последње збогом

ЉУБОМИРУ

ТИМИЋУ
мајору у пензији

Почивај у миру Божјем

ЉИЉА, БАТА и САША

(71/301343)

Са поштовањем и последњим поздравом се опраштамо
од пријатеља

ЉУБОМИРА ТИМИЋА
мајор у пензији

Породица ВУЛЕВИЋ
(155/301484)

Последњи поздрав нашем другу

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ БУЦКУ

САША ЈОВАНОВИЋ и МИЋА НИНИЋ

(130/301432)

Последњи поздрав супругу, оцу, тасту и

деди

ЈАНКОВ ЗЛАТИБОРУ
17. IX 1936 – 17. II 2021.

Изненада је отишао, али из наших срца

никада.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од за-

борава.

Његова породица

(24/301270)

Последњи поздрав најбољем течи

ЈАНКОВ ЗЛАТИБОРУ

Тужни смо због твог одласка.

Твоји: СЛАВКО, СЛАВИЦА, ПЕЂА и ЦЕЦА

(85/301365)

ЗЛАТИБОР

ЈАНКОВ
1936–2021.

Напустила нас је Твоја
племенита душа, али
ћеш заувек остати у на-
шим срцима.
Последњи поздрав од
породице ВИШЊИЋ

(86/301367)

Последњи поздрав

чика ЗЛАТИБОРУ
1936–2021.

од породица

ВИШЊИЋ, ЦВЕЈИН

и САМАРЏИЈА

(87/301367)

Последњи поздрав

куму

ЗЛАТИБОРУ

ЈАНКОВУ

од кумова ЦВЕЈИН

(136/301444)

Последњи поздрав

ТАЊИ НАНИЋ
Била си дивна и племенита. Твој одлазак је оставио
празнину и тугу. Чуваћу те у срцу и мислима.

Твоја другарица КОЦАНА
(140/301450)

Последњи поздрав мајци

ТАНКОСАВИ

НАНИЋ

ТАЊИ
1957–2021.

од ћерке МАРИЈАНЕ

са породицом

(162/301500)

Последњи поздрав

супрузи

ТАНКОСАВИ

НАНИЋ

ТАЊИ
1957–2021.

од супруга
СВЕТИСЛАВА

(163/301500)

Последњи поздрав мајци

ТАНКОСАВИ

НАНИЋ

ТАЊИ
1957–2021.

од сина ДАРИЈАНА

БАЋКА са породицом

(164/301500)

Последњи поздрав
сестри

ТАНКОСАВИ

НАНИЋ

ТАЊИ
1957–2021.

од брата БРАНКА

са породицом

(165/(301500)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Прошло је пола годи-

не откада није с нама

наш

ВЕЛИМИР

АЛЕКСОВСКИ

Заувек у нашим ср-

цима и мислима.

Његови најмилији
(48/301303)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН

ДУКИЋ
2018–2021.

Бол и туга за тобом су вечна.

Твоја БОРА ДУКИЋ с децом

СЕЋАЊЕ

МИЛЕВА

ЛУКАЧ
2020–2021.

Три месеца тугују твоја деца за то-

бом.
БОРА ДУКИЋ

(40/301291)

Своју баку

НЕРАНЏУ

ЖИВОЈНОВ
2018–2021.

чувају од заборава

унуци и праунуци

(49/301304)

Прошле су три тужне године откада није са нама

наш вољени син, отац и брат

ДЕЈАН ДАНКУЦ

Време ће пролетети, али бол и туга за тобом ни-

кад.

Недостајеш нам за све што долази...

Твоји најмилији

(97/301384)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2021.

Заувек у срцима

мајке МИЛОДАРКЕ

и сестре ВИОЛЕТЕ

са породицом
(96/301383)

Тринаест година чувамо сећање на тебе и твоју љубав

ФРЕДИ ВИГ
1938–2008.

Твоја породица

(106/301401)

СЕЋАЊЕ НА

МИЛИЦУ СТОЈОВИЋ
2020–2021.

С љубављу и поштовањем њени МИЛАНКА и САВО
(25/301272)

СЕЋАЊЕ

ЈОВО

ПЕШИЋ
26. II 1992 – 26. II 2021.

Време пролази, сећа-

ња не бледе.

ВЕРИЦА, БРАНКО

и ДАНИЈЕЛА
(110/301405)

27. VII 1946 – 26. VI II 2020.

КСЕНИЈА КОРАЋ АЊИЦА

26. фебруара 2021. године навршава се

шест тужних месеци откада си нас напу-

стила.

Вечно ћеш бити у нашим мислима и ср-

цима.

Твоја сестра ОЛИВЕРА, твоји сестрићи

НЕБА и НАТА са породицама

(116/301409)

24. фебруара 2021. године навршава се шест ту-

жних месеци откако нас је напустила наша не-

прежаљена

ЕТУШ ЕТЕЛ КРПЕЦ ХУБЕР

Неутешни супруг ДРАГАН, 

ожалошћене породице ШЕБЕРЛЕ и МИЛАДИН

и остали породични пријатељи

(119/301424)

2. марта 2021. навршава се тужна година откако нас је напу-

стила наша вољена мајка, ташта и бака

ОЛИВЕРА ИГЊАТОВИЋ
1942–2020.

Дани пролазе, бол остаје, сећања не бледе. Нека твоја добра и

племенита душа почива у миру. 

Вечнаја памјат и нека ти Господ подари царство небеско. 

За тобом тугују и у срцу те вечно носе: ћерке

БИЉАНА и СВЕТЛАНА, зетови АЛЕКСАНДАР и СТИВЕН, 

унука ЛЕНА и унуци АЛЕКСАНДАР и ЛУКА

(128/301429)

1. марта 2021. навр-

шава се година дана

преране смрти воље-

ног брата и ујака

ДУШАН

КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Недостајеш...

За све што долази не-

достајеш...

Воле Те..., чувају … у

срцу..

Сестра НАТАЛИЈА

и сестрић АЛЕКСА
(132/301436)

27. фебруара 2021, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен од преране смрти нашег вољеног сина, бра-
та и ујака

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Живот нестаде у трену, а Твоје племенито срце и
Твој лик остаје у срцима нас који Те волимо. Поно-
сни смо на Тебе, што си био наш и ми Твоји. Нека
те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од
времена и заборава.

Почивај у миру...

Неутешни: мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ, 
сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(133/301436)

ДУШАН ЛАЗИЋ
27. II 2016 – 27. II 2021.

Велики човек заувек у нашим срцима.
Куме, недостајеш нам...

МИЛАНА, ДУШИЦА и ЖЕЉКО
(146/301470)

ПОМЕН

ДРАГОСЛАВ

ПАНТИЋ
25. II 2002 – 25. II 2021.

Време пролази а бол и
туга остају.

С љубављу
твоја породица

(135/301443)

ПЕТРЕ

ФИЛИПОВСКИ
2001–2021.

Време пролази, сећа-

ња остају.

Син НЕНАД

са породицом

(7/3011258)

28. фебруара 2021. навршава се годину дана од смрти

ДЕЈАНА ЂУКИЋА

Прошло је годину дана, али ти си још увек у нашим мислима

и срцима.

Ћерка ЈАДРАНКА са породицом

(141/301460)

У понедељак, 1. мар-

та, у 11 сати, обеле-

жићемо четрдесет

дана откако је пре-

минуо

СТОЈАН

БОШКОВ

С љубављу и пошто-

вањем чуваћу успо-

мену на тебе.

Твоја супруга

СНЕЖАНА

(47/301302)

МИОДРАГ

МИЛУТИНОВИЋ
22. I 1984 – 6. III 2020.

Снаго моја уништили

су те они који нису у

стању две овце да са-

чувају.

Твоја мама ЦИЦА
(72/301344)
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Четири тужне године су прошле откако

нас је напустио наш драги

СТЕВАН НАЂ

Заувек ће бити у срцима и мислима најми-

лијих.

Супруга АНА, ћерка ВИОЛЕТА

и син ДЕЈАН са породицама

(44/301301)

Сећање на драге родитеље

ВЕЛИКИНАЦ

СВЕТОЗАР БЕБА
2011–2021. 2015–2021.

С љубављу и поносом чувамо успомену на

вас.

Ћерка ВЕРА са породицом

и породица ЈОВАНОВСКИ

(55/301325)

1. марта навршава се годину дана откада нас је

изненада напустио супруг, отац и деда

МИЛОШ КАРАДАРЕВИЋ
1947–2020.

Празнина, бол и недостајање.

Твоје: супруга МИЛКА, ћерке МАЈА

и МИМА и унука АЊА

(57/301326)

МИЛОШ

КАРАДАРЕВИЋ

А ко ће ме икада убе-

дити да си био стар и

да је било време да

одеш. 

Недостајеш јако де-

да...

Твоја унука АЊА

(58/301326)

МИЛОШ

КАРАДАРЕВИЋ

Дао нам је највећи

дар који можеш дати

некоме, веровао је у

нас, зато не боле

успомене, боли недо-

стајање.

Твоје ћерке

МАЈА и МИМА

(59/301326)

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ
1968–2017.

Драга наша Зоко и после четири дуге године како си нас напу-

стила, Ти и даље живиш у нама. 

Вољени не умиру све док их се живи сећају.

Воле те твој БОКИ, МИЦА и ЈЕКА са породицама

(79/301353)

Поштованом

НЕДЕЉКУ ТОКОВИЋУ
2014–2021.

И после седам година сећања не бледе.

Поздрав од најмилијих

(80/301355)

Сећање на наше драге

РУЖИЦА АНА ШАНДОР

КИШ КИШ КИШ
2019. 2013.

Живеће заувек у нашим срцима.

ЕРЖЕБЕТ БАЛТИЋ са породицом

и МИЛОШ МИЛОЈКОВ
(81/301357)

ПОМЕН

28. фебруара 2021, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу одржаћемо помен

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ
2020–2021.

Нисам те могла сачувати од смрти, али ћу те веч-

но чувати у срцу.

Твоја сестра БУБА са породицом

(82/301359)

Прошла је година отка-
ко није са нама драга
кума

РАДМИЛА

КЕПИЋ
1934–2020.

Увек ћемо се сећати
твог лика.

ВИКТОР и САША
(88/301368)

У суботу, 27. фебруара
2021. даваћемо шестоме-
сечни помен нашој драгој

ВЕРИ

ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.

Супруг ЈОВИЦА, 
ћерка БИЉАНА

и син ВЛАДИМИР

(41/301295)

25. фебруара навршава
се тридесет година отка-
да нас је напустио воље-
ни супруг и отац

ФРАНЦИЈА
МИКЛОШ

МИКИ
Никада те неће заборави-
ти твоја супруга ЉИЉА-
НА и син ТИБОР

(61/301330)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПОСАВА ШЕГРТ
22. II 2011 – 22. II 2021.

Време пролази, сећања остају у нашим срцима.

Брат ЉУБО и снаја МИЛКА са децом

(98/301385)

27. фебруара 2021. године, у 11.30, на Старом

православном гробљу, даћемо полугодишњи по-

мен

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић

Недостају твој осмех, оптимизам, снага, љубав и

све што смо имали и волели. Јако је тешко без

тебе!
Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА

(103/301398)

ПОЛУГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић

Била си посебна особа. 
Бескрајно хвала за све што си нам пружила.

Твоји: ћерка МИЛИЦА, зет МИЛАН и унук ТЕЈА
(104/301398)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ПЕТРУ

ПАВЛОВУ

БРАЦИ

Прошло је годину да-

на откако си само у

нашим срцима и ми-

слима, недостајеш.

Твоји најмилији

(112/301407)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Бол и туга за тобом

никада неће престати.

Твоја сестра

СЛАВИЦА

(122/301422)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Злато наше, пуно нам
недостајеш. 
Увек си у нашим срци-
ма и мислима.

Неутешна мама
БОГДАНА

и тата БОЖИДАР
(123/301422)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Тето, све успомене и

сећања на тебе чува-

ћемо од заборава.

Твоја сестричина

ЉИЉАНА

са породицом
(124/301422)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Тето, време није

ублажило нашу тугу.

Недостајеш нам.

Твоја сестричина

БИЉАНА

са породицом

(125/301422)

Шест месеци ниси са

нама

ВЕРА

ЦВЕТАНОВИЋ

Нећемо Те заборавити.

БРАТИСЛАВ, 

МИРЈАНА

и СНЕЖАНА
(134/301442)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Прошло је четрдесет дана откада није са

нама наш драги супруг и отац

МИЛЕ КРЉИЋ

Заувек у нашим срцима и сећању.

Супруга ЂУРЂИЦА и синови ПРЕДРАГ и

НЕНАД

(11/301262)

СЕЋАЊЕ

Прошле су три дуге и тужне године откада ни-

је са нама наш драги

ПАВЛЕ КАТНИЋ
2. III 2018 – 2. III 2021.

Никада те нећемо заборавити.

Вечна је празнина без тебе, твоје доброте и

племенитости.

Твоји најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,

снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

(17/301267)

26. фебруара навршава се четрдесет дана без

моје вољене маме

ИВАНКЕ НЕДЕЉКОВИЋ
рођ. Милошев

Пуно нам недостајеш.

Воле те БРАНКА, СЛОБА, САЛЕ, НАТА, 

МИЛИЦА, ИВАН и АЛЕКСЕЈ

(26/301273)

Драга наша

СЕЈКА
Живећеш вечно у нашим сећањима.

Воле те твоји МИЛОШЕВИ из Инђије
(27/301273)

25. фебруара 2021. навршило се четрдесет дана откада нас је напустио

наш отац и брат

АРСА СТОКИЋ
Сећање на тебе живеће вечно у нама.

Твоји: син АНЂЕЛКО, снаја МАРИЈА, сестра НАДА

и зет МЛАДЕН са децом и унуцима
(28/301274)

У суботу, 27. фебруара 2021. године, у 11 сати, на

гробљу у Војловици, даћемо четрдесетодневни

помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

НАДИЦИ КРСТИЋ
1944–2021.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Твоји: супруг СТАНОЈЕ и синови са породицама
(29/301275)

1. III 1992 – 1. III 2021.

ЈОВАН

ЏИВЏАНОВСКИ
1951–1992.

Заувек у нашим срцима
и мислима.

Његови: ЗОРИЦА,
ИВАН и СЛАВКО

са породицама
(33/301286)

РАДОШ ВУЧКОВИЋ
28. II 2018 – 28. II 2021.

Има суза које не престају да теку

јер из очију прелазе у срце.

Има успомена које не бледе,

живе подједнако колико и ми.

Ти си та наша суза и успомена.

Твоја породица
(52/301316)

25. фебруара навршава се осам година од смрти

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА

АЦЕ

Са поносом и љубављу те чувамо у нашим срцима.

Било је право богатство имати те, живећеш веч-

но у нашим молитвама за душе спас.

Твоји: сека, мама, тата баба и деда
(53/301321)

Навршава се четрдесет дана мом драгом брату и

вољеном

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

Никада га неће заборавити: сестре МИЛКА и

НАДА, брат САША и сестричине ЈЕЛЕНА, 

АНА и његови најмилији

(54/301322)

28. фебруара је тужних четрдесет дана откада није са нама моја

драга сестра

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВСКИ

Сестро моја, много ми недостајеш, нека те анђели чувају.

Сестра ВЕРА, зет МИРКО и сестрић ДЕЈАН са породицом
(56/301325)

Сећање на вољене родитеље

ЈОНОСКИ

РАТКА ЉУБЕ
2018–2021 2015–2021.

Колико туге у једној речи...

Много недостајете.

Воле вас ваша деца: МИКИЦА и ВЛАДО
(63/301333)

Прошла је друга година

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ

Његови: НАТАША, ПЕРА, ГОРДАНА и ПЕЂА

(68/301340)

СЕЋАЊЕ

ВИДАНОВИЋ

БОШКО ВИДОСАВА МИОДРАГ
1930–2006. 1929–2006. 1951–1989.

Заувек у мом срцу.

Ваша ћерка и сестра БУБА са породицом
(83/301359)

Четрдесет тужних дана од смрти наше најдраже

ЈЕЛИЦЕ ЈОВАНОВСКИ

Са нама је заувек твоје ведро лице, несебична љубав, ослонац и подршка

коју си нам пружала све ове године.

Постоји љубав коју смрт не прекида и време не лечи.

Хвала ти за сваки дан који се увек завршавао осмехом. Волимо те заувек!

Помен ће се одржати 27. фебруара 2021, у 11 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији: супруг СТЕВАН, ћерке АЛЕКСАНДРА и МИРЈАНА

и унуке ЛАРА и НЕДА
(91/301372)

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ ВЛАДА
2003–2021.

Прошле су многе године, али наша љубав и туга неће

никада.
Твоја породица

(100/301391)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Прошло је десет година откако није с нама

наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка

НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад

АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

(4/801244)

22. фебруара навршава се друга година откако

није са нама наш вољени

ТОНИ АНДРАШИ
1968–2019.

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.

Воле те твоји најмилији

(5/301245)

25. фебруара навршава се годину дана от-

како нас је напустио и оставио да за њим

тугујемо наш вољени

ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ

Све си нас научио, али ниси оно главно,

како да наставимо даље без тебе?!

Постоји љубав коју смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи...

Твоје: ЛИЗА, НАТА, ЖЕЉКА

и ЈАДРА са породицама
(6/301250)

СТАНКА

БОДИРОГА

Прошло је четрдесет

дана. Не могу веро-

вати да си нас напу-

стила тако брзо и

отишла код свог Кр-

лета.

Почивају миру.

Твоја дугогодишња

колегиница СТАНА

(8/301259)

1. III 2004 – 1. III 2021.

ЗАВИША

ЛАЛИЋ

Драги тата увек ћеш жи-
вети у нашем срцу, ми-
слима и сећању.
Син МИЛАН ЛАЛИЋ и
ћерка МИРЈАНА ДИМИ-
ТРОВСКИ с породицама

(10/301261)

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

Прошле су две године откако си нас напустио.

Много нам недостајеш.

Супруга, деца и унуке
(16/301265)

ПОМЕН

ЈАЊИЋ ЉУБОМИРУ БАЋИ
од супруге МАРИЈЕ и многобројне фамилије.
Навршава се четрдесет болних дана откад си отишао.

Твоја МАЦА
(22/301269)

ПОМЕН

ЈАЊИЋ ЉУБОМИРУ БАЋИ

од сестрића БРАНКА са породицом – супругом

МИЛИЦОМ, синовима ГОРАНОМ и ЗОРАНОМ,

снајке ЦЕЦЕ и праунука СТЕФАНА и МАРКА.

Четрдесет тужних дана обележићемо 2. марта 2021

У миру почивај Баћко
(23/301269)

Година дана туге откако нема наше драге

СВЕТЛАНЕ КУЗМАНОВИЋ
2. III 2020 – 2. III 2021.

Твоју љубав, доброту и племенитост коју си нам подарила, памти-

ћемо вечно.

Твоји најмилији: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет

СРЂАН, унуци ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОРА и

праунук МИХАЈЛО
(35/301289)

СТОЈАДИНОВ

КОВИЉКА МИЛИВОЈЕ БОРИСЛАВ
1932–1985. 1956–1998. 1927–2018.

ЗЕЧЕВИЋ

ДАНИЛО РУЖИЦА
1921–1985. 1926–2009.

(43/301297)                                                                                                                                                                                      ДАДА

У понедељак, 1. марта, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, даваћемо четрдесетодневни

помен нашој драгој

СТАНКИ БОДИРОГА

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од заборава.

Твоји најмилији
(50/301305)

Навршавају се двадесет и три године од изне-

надног одласка нашег драгог и вољеног

МИРОСЛАВА ВУЈКОВИЋА
1971–1998.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: ДУШАН и САЊА

(51/301315)

27. фебруара, у 11 сати, на гробљу Котеж, да-

ваћемо шестомесечни помен нашој најдражој

ОЛГИ ШЕСТО

Време пролази, а бол и туга за тобом су све

већи.

Супруг ЂУРА, ћерка ЈЕЛЕНА

и син НЕНАД са породицама

(60/301328)

2. марта навршава се
четрдесет болних и ту-
жних дана од смрти на-
шег драгог, вољеног
супруга, оца, деде и
свекра

ЧЕДОМИРА

ТОПИЋА

Помен дајемо 2. марта,

у 11 сати, на гробљу у

Старчеву.

Супруга ТАЊА, 

син ТОМИСЛАВ, 

снаја ЈЕЛЕНА

и унуци АЊА и УРОШ

(74/301346)

Четрдесет дана од смрти мог брата

ЧЕДОМИРА ТОПИЋА

Недостајеш нам пуно.
Твој брат и снајка

(107/301402)

ОЛГА

ШЕСТО

Недостајеш нам.

МИРЈАНА, САЊА,

ЉИЉАНА и ВЕЉКО

(145/301467)

Навршава се годину

дана откада нас је на-

пустила наша

СПОМЕНКА

КОСТИЋ

Вољена, заувек ћеш

бити у нашим срци-

ма.

Супруг ДРАГАН, 

син ВЛАДАН, 

ћерка АЛЕКСАНДРА,

снаја ЈОВАНА

и унука ДУЊА

(156/301488)

СПОМЕНКА

КОСТИЋ

Прође година откада
ниси са нама. Заувек
ћеш бити у нашим ср-
цима.

Сестра ВЕКИЈА
УСКОКОВИЋ

са породицом

(154/301488)
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У поро ди ци која живи на овим
про сто ри ма више од 150 годи -
на 1968. годи не у Пан че ву рођен
је Јосип Вебер. Уз основ ну, завр -
шио је Mузичку шко лу „Јован
Бан дур”, затим уго сти тељ ски
смер у Сред њој еко ном ској шко -
ли и Сред њу сао бра ћај ну шко лу
у Бео гра ду. Дипло ми рао је на
При род но-мате ма тич ком факул -
те ту у Новом Саду, где је сте као
зва ње дипло ми ра ни гео граф-
тури змо лог. Осни вач је и пред -
сед ник Клу ба љуби те ља желе -
зни це и Удру же ња Сло ве на ца
jужног Бана та „Логар ска доли -
на”. Више од 15 годи на сви рао
је вио ли ну, а нај ду же у КУД-у
„Једин ство”. Његов аутор ски рад
је обе ле жи ло више од сто про -
гра ма, међу који ма се издва ја ју
орга ни за ци ја кон цера та кла сич -
не музи ке, поста вљање изло жби
на тему исто ри ја та желе зни це
и гра да Пан че ва, позо ри шних и
деч јих представа...

„ПАН ЧЕ ВАЦ”: Које момен те
би издво јио као нај у пе ча тљи -
ви је у раној мла до сти?

ЈОСИП ВЕБЕР: Хај де да кре -
не мо од вој ске. Вој ни рок сам
слу жио од 1987. до 1988. годи -
не у Рат ној мор на ри ци, прво у
Пули, а касни је и у Спли ту, на
раза ра чу 32 „Копер”. Оти шао
сам онда на годи ну дана у Сло -
ве ни ју, па у Немач ку, где сам
радио као кувар. На јесен 1989.
годи не упи сао сам Вишу уго -
сти тељ ску шко лу у Бео гра ду.
Деве де се тих годи на путо вао

сам као сту дент са чуве ном
„Интер рејл” кар том која ми је
омо гу ћи ла вели ки број путо -
ва ња по вео ма повољ ним цена -
ма. Мама ми је тада ради ла у
Мин хе ну, тако да ми је он био
база и пола зна тач ка. Због рато -
ва на про сто ри ма бив ше СФРЈ
и еко ном ске кри зе која је ишла
с тим морао сам да напра вим
пау зу у сту ди ра њу.

l Пан чев ци пам те и да си с
при ја те љи ма сре ди ном деве де -
се тих годи на успе шно водио
теча је ве за мане ке не и фото-
-моде ле. Како је то изгле да ло?

– У аген ци ја ма „Бели си мо” и
„Бела ми” био сам заду жен за
тех нич ку орга ни за ци ју мод них
реви ја, сни ма ња и пер фор ман -
са. Више од 500 мла дих Пан -
чев ки и Бео гра ђан ки успе шно
је завр ши ло теча је ве, а неке од
њих су има ле вео ма успе шне
про фе си о нал не кари је ре. Хиља -
де људи пам те вели ке мод не
реви је на лето 1994. и 1995.
годи не у Њего ше вој ули ци, на
пла тоу Кул тур ног цен тра и
Народ ног музе ја. То је био вео -
ма леп пери од мог живо та, али
ми је наста вак шко ло ва ња ипак
био пре чи од тога. Завр шио сам
сту ди је на Вишој хоте ли јер ској
шко ли 1997. Упи сао сам и При -
род но-мате ма тич ки факул тет у
Новом Саду: с нај ви шом оценом
на диплом ском испи ту, с радом
на тему „Тури стич ки потен ци -
ја ли општи не Пан че во”, 2000.
годи не, сте као сам зва ње дипло -
ми ра ни гео граф-тури змо лог.

l Потом си се пре се лио у
Црну Гору...

– Да. У пери о ду од 2000. до
2002. годи не, на позив посло -

вод ства црно гор ских желе зни -
ца, радио сам као шеф слу жбе
за одно се с јав но шћу. Био сам
анга жо ван на посло ви ма веза -
ним за фор ми ра ње музеј ске
постав ке, изда ва ње моно гра фи -
је и поста вља ње изло жбе фото -
гра фи ја о црно гор ским желе -
зни ца ма. У том пери о ду посеб -
но ме је радо ва ла актив на сарад -
ња с кул тур ним инсти ту ци ја ма
у Хер цег Новом, Бару, Под го -
ри ци, Тре би њу, Дубров ни ку,
Моста ру, Сара је ву, Загре бу,
Љубља ни, Бечу, Будим пе шти,
као и у неко ли ко гра до ва у
Немач кој. Тамо сам при ку пљао
исто риј ску гра ђу о црно гор ским
желе зни ца ма и при ре ђи вао
изло жбе фото гра фи ја, које су
биле веза не за јуби леј сто годи -
на желе зни це у Црној Гори.

l С пру гом под нога ма вра -
тио си се у род ни град?

– Нарав но, Пан че во је моја
база, ја сам локал па три о та.
Посве тио сам се изда ва штву –
досад сам обја вио три књи ге
из исто ри ја та желе зни це, као
и моно гра фи ју „Сло вен ци у
јужном Бана ту”, прву моно гра -
фи ју о Сло вен ци ма са ових про -
сто ра. Орга ни зо вао сам разна
кул тур на деша ва ња. С вели ким
енту зи ја змом бавио сам се сери -
ја лом божић них кон це ра та у
като лич кој цркви, изло жба ма
на тему исто ри ја та желе зни це
и гра да Пан че ва и позо ри шним
и деч јим пред ста ва ма.

l Вре дан си на број ним пољи -
ма, за вели ки допри нос кул ту -
ри гра да Пан че ва био си
предла ган и за нај ви шу награ -
ду гра да. Чиме се у послед ње
вре ме бавиш?

– Од 2008. годи не стал но сам
запо слен у „Желе зни ца ма Срби -
је” као нови нар-уред ник у Меди -
ја цен тру. Осни вач сам и пред -
сед ник Клу ба љуби те ља желе -
зни це и Удру же ња Сло ве на ца
јужног Бана та „Логар ска доли -
на”. Од 2014. годи не члан сам
Наци о нал ног саве та сло ве нач -
ке наци о нал не мањи не и пред -
сед ник Одбо ра за инфор ми са -
ње. Уз то, сарад ник сам Музе ја
нау ке и тех ни ке у Бео гра ду и
желе знич ких музе ја у Нир нбер -
гу и Љубља ни. Све то изи ску је
вре ме и посве ће ност. И, да не
буде забу не: све кул тур не и оста -
ле про гра ме волон тер ски сам
орга ни зо вао у сарад њи с мно -
гим град ским инсти ту ци ја ма и
пан че вач ким удру же њи ма гра -
ђа на. Ту пре свих мислим на
Кул тур ни цен тар, Народ ни музеј,
Исто риј ски архив, Дом омла -
ди не, КУД „Пете фи Шан дор” и
неко ли ко сред њих и основ них
шко ла. Про те клих годи на помо -
гао сам да се те шко ле збра ти ме
са шко ла ма у Пту ју, а та сарад -
ња поди гла се на ниво кул тур -
них инсти ту ци ја и упра ва гра -
до ва. Јед но став но, ужи вам у свом
волон тер ском послу и са истим
енту зи ја змом ћу то и наста вити.

l Виђа ли смо те и на теле -
ви зи ји...

– Сни мио сам више десе ти -
на теле ви зиј ских еми си ја,

најви ше о исто ри ја ту желе зни -
це, а затим и о кул тур ним дога -
ђа ји ма које сам орга ни зо вао.
Имао сам и глав ну епи зод ну
уло гу у фил му Еми ра Кусту ри -
це „Живот је чудо”, за који сам
радио и на сце но гра фи ји.

l Ми смо и коле ге. За кога
сада пишеш? И, коли ко јези ка
гово риш?

– Допи сник сам неко ли ко
нови на и пор та ла у Срби ји,
Сло ве ни ји и Немач кој. Члан
сам Удру же ња нови на ра Срби -
је. Мно го је тема које могу про -
фе си о нал но да обра дим. Кажу
да сам добар у томе. И, немам
про бле ма у кому ни ка ци ји с
коле га ма из ино стран ства јер
гово рим немач ки, енгле ски,
руски и сло ве нач ки језик.

l Мно го си зема ља
пропутовао возом, имаш ли
неку рачу ни цу каква ти је
„кило метража”?

– Захва љу ју ћи желе зни ци
про пу то вао сам вели ки део
Евро пе и део Мале Ази је. По
мојој гру бој про це ни, до сада
сам про пу то вао око мили он и
по кило ме та ра. У сва ком већем
гра ду сам као тури змо лог волео
да оби ђем сва зна чај ни ја места
и кул тур не зна ме ни то сти. То
је јед но вели ко богат ство. Данас
имам при ја те ље широм Евро -
пе, кад год имам при ли ку, посе -
ћу јем их, а поне ки пут и с њима
напра вим неки „мали круг”
желе зни цом од неко ли ко сто -
ти на кило ме та ра на дан. Тако
сам пре две годи не успео да се
про во зам свим пру га ма на
Швар цвал ду у Немач кој.

l Као рад ник желе зни це
имаш пра во на бес плат на путо -
ва ња по ско ро целој Евро пи...

– Да, и то у првом раз ре ду
или у бизнис кла си. Нај че шће
сам путо вао за вре ме пра зни -
ка, викен дом и током годи шњег
одмо ра. Тешко је опи са ти осе -
ћај када удоб но зава ље ни у седи -
ште првог раз ре да путу је те
диљем Евро пе, и то, у про се ку,
брзи ном од две ста кило ме та ра
на сат. Шта ви ше, од Штут гар та
до Пари за сам недав но путо -
вао за око три сата, при чему
се воз кроз Фран цу ску кре тао у
про се ку 300 кило ме та ра на сат.
Ручак у возу и испи ја ње попо -
днев ног чаја с немач ким кола -
чи ма нешто је нај леп ше и у
томе мак си мал но ужи вам. На
дужим рела ци ја ма, наро чи то
ноћу, оба ве зно путу јем спа ва -
ћим или кушет коли ма. То је
тек посе бан дожи вљај: у малој
каби ни има те осе ћај као да сте
у хоте лу, а посе бан уго ђај је
када вам ују тро дома ћин воза
доне се богат дору чак. У возо -
ви ма сам про чи тао и мно го књи -
га и слу шао мно го, мно го музи -
ке, нај ви ше кла сич ну, а дого -
дов шти на и анег до та има толи -
ко да бих о томе могао и сам да
напи шем неко ли ко књига, што
ћу веро ват но и ура дити...

l Које су ти, када су путо ва -
ња у пита њу, нео ства ре не жеље?

– Оста ло ми је још да путу -
јем желе зни ца ма бал тич ких

зема ља и нај и за зов ни јом 
Тран с-си бир ском желе зни цом.
Поред путо ва ња од Москве до
Вла ди во сто ка, жеља ми је да
путу јем и по боч ним кра ци ма
те пру ге, и то до Пекин га и
Пјон гјан га. То су ујед но и две
нај ду же директ не желе знич ке
туре у све ту, чије путо ва ње тра -
је осам до девет дана. У пла ну
су ми и путо ва ња по пру га ма
Швај цар ских Алпа, Јужне Аме -
ри ке, наро чи то у Перуу и Боли -
ви ји, где се пру га пење до неве -
ро ват них 5.000 мета ра над мор -
ске виси не. Морам да оби ђем
и пру ге Север не Аме ри ке, Кине,
Јапа на, као и Новог Зелан да.
Што се тиче наших пру га, оби -
шао сам их ско ро све у бив шој
Југо сла ви ји. На мно ги ма сам
се возио док је ишао редо ван
пут нич ки сао бра ћај. На неки -
ма сам се возио у терет ним
ком по зи ци ја ма, а по неки ма,
које су уки ну те, ишао сам у
дру штву љуби те ља желе зни це
и пеши це. Не знам коли ко је
то људи ма позна то, али чуве -
ни „Ори јент екс прес” је про ла -
зио дуги низ годи на и кроз
Банат. То је био део воза који
се одва јао од Вин ко ва ца и про -
ла зио кроз Субо ти цу и Кикин -
ду на путу ка Буку ре шту. Банат
је први имао пру ге на под руч ју
екс-Југо сла ви је, још 1854, само
два де се так годи на од рође ња
желе зни це. Мно го зани мљи во -
сти о желе зни ци у нашим кра -
је ви ма изнео сам и у моно гра -
фи ји коју сам обја вио пово дом
150 годи на желе зни це у Вој во -
ди ни, која ће уско ро има ти сво -
је ново изда ње.

l Волиш да гле даш кон цер -
те по Евро пи. Како си сти зао
до тих дести на ци ја? Возо ви ма?

– Хах, па нарав но. У Мин хе -
ну, Штут гар ту, Лај пци гу, Бечу
и Будим пе шти сам гле дао бен -
до ве Simple Minds, U2, INXS,
Ultravox, Depeche Mode, The
Rolling Stones, Led Zeppelin, ZZ
Top, Duran Duran, Deep Pur-
ple, Whitesnake, као и музи ча -
ре попут Рода Стју ар та, Ким
Вајлд, Нене, Жана Мишела
Жара и још мно го дру гих вели -
ких зве зда музи ке осам де се -
тих, чији ћу оста ти дожи вот ни
фан. Ула зни це за те кон цер те
и суве ни ре с њих чувам с посеб -
ном пажњом.

l Шта те још у живо ту при -
вла чи?

– Обо жа вам да радим маке -
те мини ја тур них желе зни ца,
то ми је оми ље ни хоби. Ужи -
вам да возим бицикл и скејт,
да идем на кли за ње, пли ва ње,
да пеша чим у при ро ди и да
пла ни на рим. У лето 2010. годи -
не први пут сам се попео на
Три глав, а за сле де ћу годи ну
пла ни рам исти поход с при ја -
те љи ма из Сло ве ни је, али с
дру ге стра не Јулиј ских Алпа.
Након тога чека ме осва ја ње и
нај ви шег врха у Евро пи, Мон -
бла на, као и још неке мале
жеље за које се надам да ће се
оства ри ти...

С. Трај ко вић

Ули ца Доси те ја Обра до ви ћа
нала зи се на тери то ри ји Месне
зајед ни це Цен тар. Са изу зет -
ком пери о да Дру гог свет ског
рата, ули ца носи име нашег
вели ка на од 1921. годи не.

Дими три је Обра до вић је
рођен 1739. или 1742. или
1744. у Чако ву код Теми шва -
ра, а умро 28. мар та 1811. у
Бео гра ду.

У мла до сти је три годи не
про вео у мана сти ру да би се
шко ло вао, добио је мона шко
име Доси теј, али је потом
побе гао и кре нуо на путо ва -
ња по целој Евро пи.

Оби шао је ско ро цео Бал -
кан и Малу Ази ју, затим Ита -
ли ју, Немач ку, Фран цу ску,
Енгле ску, Аустри ју, Руси ју,
Енгле ску и Грч ку. Био је после
тога учи тељ у Кни ну, Задру и
Трсту, где га зати че Први срп -
ски уста нак.

Од почет ка се ста вља у слу -
жбу срп ских уста ни ка: прво
је ску пљао при ло ге за њих, а
потом је из Трста вршио разне
повер љи ве миси је изме ђу
уста ни ка и Руси је. Нај зад се
вра тио у Срби ју, где је, као
нај у че ни ји Србин сво га вре -
ме на, постао први срп ски
мини стар про све те. Био је и
Кара ђор ђев лич ни секре тар и
савет ник.

Умро је 1811. годи не у Бео -
гра ду и сахра њен је испред
Сабор не цркве у Бео гра ду,
иако је њего ва послед ња воља
била да му гроб буде поред
Хај дуч ке чесме у бео град ском
Кошут ња ку.

Доси теј први све сно ства ра
пра ву наци о нал ну књи жев -
ност на чистом народ ном јези -
ку, наме ње ну нај ши рим сло -
је ви ма срп ског наро да. Њего -
ви радо ви су углав ном збир -
ке пре ве де них и пре ра ђе них
„разних поуч них ства ри”, од
„све га пома ло, али лепо”, како
сам каже. Нај ва жни ја дела су
му „Живот и при кљу че ни ја”,
„Саве ти здра во га разу ма” и
„Собра ни је”.

Мање је, међу тим, позна та
њего ва уло га у про ме ни начи -
на исхра не Срба.

Шпан ски осва ја чи из Јужне
и Сред ње Аме ри ке у Евро пу
су, поред зла та, доне ли и нове
пољо при вред не кул ту ре: кром -
пир, пара дајз, куку руз и сун -
цо крет. Нај бр же је при хва ћен
кром пир. Осим пла ме ња че,
боле сти свих повр тар ских кул -
ту ра, кром пир у Евро пи није
имао при род ног непри ја те ља
све до 1948. годи не, када се у
Пољ ској поја ви ла кром пи ро -
ва зла ти ца, до тада у Евро пи
непо знат инсект, али уоби ча -
јен у обе Аме ри ке. Има озбиљ -
них науч ни ка који твр де да
су аме рич ки ави о ни пољ ска
кром пи ри шта засу ли лар ва -
ма ове ште то чи не како би

осла би ли СССР и земље
Источ ног бло ка...

У Црну Гору кром пир је, на
поврат ку из Руси је 1786. годи -
не, донео вла ди ка Петар I
Петро вић Његош и раз де лио
Црно гор ци ма да га гаје. Оту -
да име руски и руси јан ка
одно сно рушњак, како су га
зва ли у око ли ни Фоче, у коју
је касни је пре не сен.

Свој допри нос гаје њу ове
биљ ке у Срби ји дао је и Доси -
теј Обра до вић, који је, дошав -
ши у осло бо ђе ни Бео град 1806.
годи не из Зему на, донео и
неко ли ко вре ћа кром пи ра. Али
Кара ђор ђе и чла но ви Пра ви -
тељ ству ју шчег совје та серб -
ског били су непо верљиви...

Пре ма тек сту Пре дра га
Мутав џи ћа из Ака дем ског
дру штва Срп ске, било је ова -
ко: „Доси теј зато наре ди јед -
ног дана да се кром пир оба -
ри она ко како је нало жио и
да се потом послу жи у ода ји
гдје ће бити он са чла но ви ма
Совје та. Када су дони је ли врућ
кром пир, сви бје ху окру же ни
тешком невје ри цом те се нико,
поред Доси те је вог нут ка ња,
не усу ди да га про ба, не само
зато што нису зна ли како се
једе него и из стра ха да не
буде којим слу ча јем отро ван
(тј. да му неко од при сут них
тај но не ради о гла ви). Видјев -
ши да је враг однио шалу,
Доси теј први посе же за кром -
пи ром и ста де га љушти ти
пред сви ма и јести. Када су
видје ли да је овај нава лио и
на дру ги, па на тре ћи и да му
није ништа, и оста ли се осмје -
ли ше уз осме хе да пру же руку
и да узму по кром пир једу ћи
га упра во она ко како је то
чинио вели ки Доси теј.

„Доси теј потом каза Кара -
ђор ђу да јед ну пове ћу вре ћу
кром пи ра тре ба заса ди ти и
обја сни му како се кром пир
обра ђу је. Дошло ври је ме и
вађе ња усје ва, а како је годи -
на била повољ на и изда шна,
оста ло је кром пи ра и за нову
сад њу. Годи не 1808. било је
довољ но кром пи ра да се поди -
је ли Срби ма и да се поч не
масов ни је сади ти. Међу тим,
Срби из Бео град ског паша лу -
ка ни да чују да узму, а камо -
ли да поса де то ’ђавол ско сје -
ме’ о коме су се већ уве ли ко
рас пре да ле сва ко ја ке невје -
ро ват не при че. Чув ши да сеља -
ци одби ја ју да при ме и саде
кром пир, Кара ђор ђе изда
наред бу у којој је ста ја ло да
се има сва ко казни ти јав ним
биче ва њем са десет уда ра ца
кан џи јом, уко ли ко не пре у -
зме кром пир и њего во сје ме.
Ни ова казна није могла натје -
ра ти непо слу шне сеља ке да
се при хва те гаје ња кром пи -
ра, пого то во што су има ли и
отво ре ну подр шку нео бра зо -
ва них све ште ни ка који су са
подо зре њем гле да ли на кром -
пир као ’на като лич ку под ва -
лу’ и који су подр жа ва ли
народ не пра зно вје ри це и
раши ре не при че.”

Вла сти, међу тим, нис ту оду -
ста ја ле, па је тако и кнез
Милош 1821. годи не издао
наред бу сео ским ста ре ши на -
ма „да би се сва ки на про ле -
ће поста рао семе од кром пи -
ра наћи и усе ја ва ти, буду ћи
да је та ствар нама сви ма
људи ма поле зна, како и за
мар ву упо тре бља ва ти”.

М. Петро вић

Доситејева улица

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ДОСИТЕЈЕВА

Како су Срби 
заволели кромпир

Јосип Вебер

НАШ ГОСТ: ЈОСИП ВЕБЕР, ПУТ НИК, НОВИ НАР И ПУБЛИ ЦИ СТА

МИЛИ ОН И ПО КИЛО МЕ ТА РА 
„ЈАШУ ЋИ” ПРУ ГУ



Абу Даби. Дизај ни ран као
музеј-град у мору, с доми нант -
ном купо лом која код посма -
тра ча ства ра ути сак да гра ђе -
ви на пли ва на води, спој је
тра ди ци о нал ног и модер ног.
Иде ја је очи глед но поте кла из
при ро де, као игра све тло сти
кроз лишће урми них пал ми у
оази, и у ком би на ци ји с тра -
ди ци о нал ном архи тек ту ром
пред ста вље на је на један сти -
ли зо ван начин. Игре све тло -
сти и сен ке ства ра ју рефлек -
си је на спољ ној архи тек ту ри
и води, а купо ла у неким
момен ти ма даје ути сак лако -
ће и про зрач но сти – гово ри
свет ска пут ни ца.

Након више го ди шњег живо -
та у ино стран ству и путо ва ња
по целој пла не ти, сти ца јем
окол но сти, дошао је тре ну так
да се Маја вра ти у свој род ни
крај и поно во буде окру же на
поро ди цом и дра гим при ја те -
љи ма, као и сво јом зеле ном
равницом.

– И то баш у вре ме када нас
је напу стио Ђоле Бала ше вић,
нај ве ћи сли кар међу песни ци -
ма, уз чије сти хо ве сам расла и
још више заво ле ла ову рав ни цу.
Испу нио је живо те мно гих јед -
ном чистом емо ци јом, а нама
оста је, као у јед ној њего вој песми,
то што се воли мо – завр ша ва
Маја ову сво ју егзо тич ну при чу.
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Вре ме је када се све више и
наших сугра ђа на оти ску је у
бели свет у потра зи за изда -
шни јим изво ром егзи стен ци је,
а буду ћи да сва ко, у већој или
мањој мери, чезне за род ним
местом, „Пан че вац” им пру жа
при ли ку да се мало олак ша ју у
тре ну ци ма „ностал ги чар ске”
кри зе.

У овој рубри ци пан че вач ки
„гастар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не дести на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти које карак те ри шу то под -
не бље и људе.

У акту ел ном бро ју наша
гошћа је Маја Пољак Петро -
вић, ака дем ска сли кар ка, која
је добар део живо та про ве ла у
Ује ди ње ним Арап ским Еми -
ра ти ма и земља ма Пер сиј ског
зали ва, поред оста лог и радећи
за тамо шњу авио-ком па ни ју.

Наша сугра ђан ка Маја Пољак
Петро вић рође на је у Пан че -
ву, а одра сла у Стар че ву, у
уметнич кој поро ди ци, у којој
је још од детињ ства има ла уса -
ђе ну љубав пре ма при ро ди и
ства ра ла штву, пре све га према
сли кар ству.

Прве смер ни це је доби ла од
оца Нико ле, да би касни је одлу -
чи ла да јој умет ност буде живот -
ни позив, за шта се при пре ма -
ла у шко ли црта ња и сли ка ња
при Дому омла ди не коју је
водио Чедо мир Kесић.

Није про шло мно го вре ме -
на да рад и тале нат дођу до
изра жа ја и Маја је упи са ла
сту ди је сли кар ства на Ликов -
ној ака де ми ји, на којој је и
дипло ми ра ла 2004. годи не, у
кла си про фе со ра Гор да на
Нико ли ћа.

Један од оних живо та

По завр шет ку сту ди ја, а услед
оте жа них живот них окол но сти,
одлу чи ла је да се оти сне у свет.
За поче так, оти шла је у Бахре -
ин да посе ти свог уја ка Иви цу,
на његов позив и уз њего ву
подр шку...

– Моје прво дуго путо ва ње
и први лет ави о ном деси ли су
се упра во тада. Нисам ни слу -
ти ла да ће лете ње касни је
поста ти моја сва ко дне ви ца и
јед но вре ме начин живо та. Све
у све му, пре да мном су се отва -
ра ле нове могућ но сти. Ина че,
Бахре ин је лепа острв ска

земља у којој се живи нешто
спо ри јим рит мом, слич но под -
не бљу у коме сам одра сла,
само што су боје дру га чи је.
Имам ути сак да људи који
тамо дођу, оста ју да живе дуги
низ годи на, можда и зато што
су дома ћи ни госто љу би ви,
накло ње ни умет но сти – при -
ча Маја.

Сво је више ме сеч но госто ва -
ње зао кру жи ла је важном изло -
жбом, а неке од њених сли ка
поста ле су вла сни штво дома -
ћих колек ци о на ра. Из тог пери -
о да су за њом, како сама каже,

оста ле успо ме не на пра ва
пријатељ ства...

Годи не лете ња за „Ети хад”

Нешто касни је пру жи ла јој се
при ли ка да путу је по све ту,
раде ћи за „Ети хад ервејз”, мла -
ду авио-ком па ни ју у успо ну,
са седи штем у Абу Даби ју, што
зна чи да је тре ба ло да се
пресели у Ује ди ње не Арап ске
Еми ра те.

– Послом стју ар де се бави ла
сам се пуних десет годи на и
сма трам да је један од нај те -
жих и нај од го вор ни јих на све -
ту. Одго вор ност сва ког чла на
тима је вели ка, а наро чи то пер -
се ра, што сам оба вља ла пуних
шест годи на. На првом месту
мора те бити кому ни ка тив ни,
добро орга ни зо ва ни, како бисте
орга ни зо ва ли свој тим, и тач -
ни, како би све про це ду ре биле
испо што ва не, а с обзи ром на
то да ради те у мул ти на ци о нал -
ној сре ди ни, мора те бити оба -
зри ви и има ти раз ви јен осе ћај
за дру ге људе. Стр пље њу се
учи те, као и раду под при ти -
ском, а у тешким ситу а ци ја ма
осмех вам је вели ки при ја тељ.
Поред наве де ног, у спе ци фич -
ним ситу а ци ја ма, ту сте да пру -
жи те прву помоћ и тако спа се -
те нечи ји живот. По дола ску у
Еми ра те прво бит но смо били
сме ште ни у Ел Аину, гра ду
оази, на источ ној гра ни ци са
Ома ном. Зеле ни ло пал ми се
про сти ра ло све до пла ни не
Јабал Хафит, у чијем под нож -
ју леже архе о ло шки оста ци из
брон за ног доба – наво ди наша
сугра ђан ка.

Нави ћи се на кли мат ске усло -
ве тог под не бља, висо ке тем -
пе ра ту ре, вла гу, пешча не олу -
је – био је иза зов који је зах те -
вао посте пе ну адап та ци ју у тра -
ја њу од неко ли ко годи на.

– Мул ти на ци о нал на сре ди -
на, као и рад с људи ма из разних

кра је ва све та учи ни ли су да се
сви осе ћа мо добро до шли. Само
у „Ети ха ду”, међу запо сле ни -
ма, дола зи ла сам у кон такт са
пре ко сто наци о нал но сти. Нај -
те же је било у почет ку, прве
две годи не, када нисам позна -
ва ла нико га из сво је земље. Про -
шло је отпри ли ке пола деце -
ни је да би се саку пи ло нас десе -
так, што је био диван пери од,
када смо се интен зив ни је међу -
соб но дру жи ли и били на неки
начин као поро ди ца. При ја тељ -
ства која сам скло пи ла дослов -
но од првог дана тамо, када
нисам никог позна ва ла, тра ју и
данас. Током годи на то место
поста је моја оаза мира и, на
неки начин, дру ги дом. У „Ети -
ха ду” сам ради ла гото во једа -
на ест годи на, укљу чу ју ћи и кан -
це ла риј ски посао у HR-у, до
момен та када сам засно ва ла
поро ди цу – исти че Маја.

Музеј на води у Абу Даби ју

Ова пан че вач ка ака дем ска сли -
кар ка се у поме ну том пери о ду
бави ла умет но шћу упо ре до с
лете њем, оно ли ко коли ко јој је
вре ме дозво ља ва ло, у окви ру
вео ма ску че них могућ но сти.

– Након јед не деце ни је рада
и оби ља ути са ка које сам сте -
кла на путо ва њи ма и утка ла у
сво је сли ке, одлу чу јем да инве -
сти рам у себе и пока жем сво је
умет нич ке радо ве широј јав -
но сти. Kао само стал ни изла гач
узи мам уче шће на сај му умет -
но сти у Дуба и ју – „World Art
Dubai 2017”, где доби јам јед ну
од награ да. Вели ко при зна ње
били су и позна ва о ци умет но -
сти који су ми ука за ли пошто -
ва ње сво јим при су ством. Ина -
че, током сво јих путо ва ња посе -
ћи ва ла сам музе је широм све -
та. Поред чуве ног Лувра у Пари -
зу, овог пута, као модер ну и
вео ма ком плек сну архи тек тон -
ску гра ђе ви ну, поме ну ћу Лувр

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.

Тигра ста
Жен ка, мешан ка с гени ма ста -
фор да, тра жи одго вор не удо -
ми те ље и нови дом.

Ова тигра ста лепо ти ца, ста -
ра око три годи не, сада је сте -
ри ли са на, микро чи по ва на, вак -
ци ни са на про тив бесни ла и
тре ти ра на про тив пара зи та,
тако да је ком плет но спрем -
на.

Нави кла је на пово дац и вео ма је пито ма и добра, а нала зи
се у град ском при хва ти ли шту (теле фон 352-148), где је
потен ци јал ни удо ми те љи могу виде ти и удо ми ти. 

Пулин ко
Пре леп муж јак расе пулин, који
је можда неко ме побе гао, желео
би да се ску ћи и ужи ва.

Овај згодaн момак, стар око три
годи не, сада је сте ри ли сан, микро -
чи по ван, вак ци ни сан про тив
бесни ла и тре ти ран про тив пара -
зи та, и огла ша ва се на сва ки шум,
тако да би био одли чан чувар.
Нави као је и на пово дац, а иако је пун енер ги је – послу шан је.

Тре нут но се нала зи у град ском при хва ти ли шту (теле фон
352-148), где чека вла сни ка или новог одго вор ног газду, па
уко ли ко се вла сник не јави, може бити удо мљен.

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

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

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

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

за цео жи вот!

НЕ МОЖЕ БЕЗ БАНАТ СКОГ ЧИЧ КА

Нерас ки ди ва веза с при ро -

дом и под не бљем ода кле

дола зи Маји Пољак Петро -

вић била је увек пола зна

тач ка у ства ра ла штву, ма где

била...

– Цен трал ни мотив био је

чичак, који сам раз ви ја ла

током две деце ни је првен -

ствено кроз цртеж, а потом и

сли ку, у јед ном дуго трај ном

про це су који се кре тао од

фигу ра ци је до апстрак ци је.

Нарав но, била сам инспи ри -

са на и дру гим моти ви ма из

при ро де и новог окру же ња,

на који ма сам упо ре до ради -

ла – каже Маја.

НАШИ У БЕЛОМ СВЕ ТУ: МАЈА ПОЉАК ПЕТРО ВИЋ У УЈЕ ДИ ЊЕ НИМ ЕМИ РА ТИ МА

УМЕТ НИЧ КИ ПОГЛЕД НА АРАП СКУ РАС КО ШНУ ПРИРОДУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Спремна за лет у свет

Лувр постоји и у Абу Дабију

Наша сликарка поред једног од својих радова

Једна од Мајиних слика инспирисаних арапском пустињом



Тешка бор ба про тив
Ваље ва ца

Пре ки нут низ пора за

Тре ба ло је пре ва зи ћи резул тат -
ску кри зу... Није било лако
спре ми ти се за утак ми цу после
пет уза стоп них пора за. Мора -
ла је да се про би је и та пси хо -
ло шка бари је ра, да се повра ти
вера у соп стве не могућ но сти.
А импе ра тив побе де наме тао
се сам по себи. Висио је као
мач над гла вом. Јед но став но,
била је то утак ми ца „бити или
не бити”... На сре ћу свих љуби -
те ља спор та у нашем гра ду,
успе ли су. У јед ном од нај ва -
жни јих дуе ла ове сезо не пока -
за ли су да су пра ви: Тами ш–
Ме та лац 95:85, по четвр ти на -
ма 24:25, 20:22, 24:18 и 27:20.

Утак ми ца 23. кола Кошар -
ка шке лиге Срби је изме ђу пан -
че вач ког тима и еки пе из Ваље -
ва, оди гра на про шлог викен да
у Хали спор то ва на Стре ли шту,
оби ло ва ла је неиз ве сно шћу,
бор бе но шћу, ефект ним пое ни -
ма, али и гре шка ма на обе стра -
не тере на.

Сам поче так утак ми це донео
је кош ге тер ско над ме та ње рива -
ла. „Трој ке” су „про па да ле” кроз
оба обру ча, а било је и соло
про до ра, па и „заку ца ва ња”.
Рас по ло жен је био Иван Сми -
ља нић, пра тио га је Зоран
Крста но вић, па је добрим учин -
ком у напа ду Тамиш ану ли рао
сво је гре шке у одбра ни. С мно -
го енер ги је игра ли су мом ци
из Ваље ва, као да су дава ли
120 одсто сво јих могућ но сти,
а уз такав однос све им је пола -
зи ло за руком, бар када је шут
у пита њу.

У дру гој четвр ти ни у прва
два мину та није било пое на, а
онда су гости иско ри сти ли
неко ли ко гре ша ка дома ћих
игра ча, па су се „одле пи ли” на
шест пое на (26:32). Гости су
води ли и са осам раз ли ке
(35:44), али кошар ка ши

Тамиша нису посу ста ја ли. Гре -
ши ли су, али нису се пре да ва -
ли. Викао је Бојан Јови чић с
клу пе, сва шта им заме рао на
тајм-аути ма, цртао по табли,
обја шња вао, а што је нај ва жни -
је – Тамиш се резул тат ски вра -
тио, па је на одмо ру имао све -
га три пое на зао стат ка (44:47).

„Грме ло” је из свла чи о ни це
дома ћег тима у пау зи изме ђу
два полу вре ме на и изгле да да
се испла ти ло. У тре ћу четвр -
ти ну коша р ка ши Тами ша ушли
су мно го агил ни је, заи гра ли
су чвр шће у одбра ни, па су
сре ди ном тре ћег пери о да пот -
пу но пре о кре ну ли резул тат и
пове ли с 58:56. Раз и грао се
Нико ла Вујо вић, врло добру
ролу имао је и Крста но вић,
али цен трал на фигу ра сусре -
та у тим момен ти ма био је
капи тен Тами ша, плеј меј кер
Саша Радо вић. Гости су пола -
ко поче ли да попу шта ју, али
дале ко од тога да су скроз били
сло мљени.

Кошар ка ши Метал ца успе -
ли су новом „трој ком” почет -
ком четвр ти не четвр ти не да
пове ду са 68:71, а онда је кре -
ну ла сери ја Тами ша. Вујо вић
је пого дио „трој ку” из кор не ра,
па је још јед ном био пре ци зан
за три пое на, онда је исто учи -
нио и Иван Сми ља нић, а њего -
ва „трој ка”, уз звук сире не која
је озна ча ва ла крај напа да, пре -
ко руку рива ла, за 90:76, озна -
чи ла је и кона чан крах одлич -
ног Метал ца.

– Јако тешка утак ми ца. Гости
су игра ли фено ме нал но. Ми смо
били лоши у првом полу вре ме -
ну, али смо у настав ку утак ми -
це мало сти сну ли у одбра ни и
на кра ју заслу же но сла ви ли –
рекао је Нико ла Вујовић.

Тамиш је играо у саста ву:
Анђу шић (два пое на), Ребић,
Сми ља нић (19), Кова че вић,
Прицл (шест), Џор дан (осам),
Крста но вић (14), Вујо вић (17),
Маној ло вић, Радо вић (18),
Петро вић и Пави ће вић (11).

– Као што смо и оче ки ва ли,
било је вео ма тешко. Мом ци из
Метал ца били су јако моти ви -
са ни, а као по неком непи са -
ном пра ви лу, у Пан че ву се све
еки пе посеб но раз и гра ју. Овде
се рас пу ца ју и они мом ци који -
ма то ина че није основ на карак -
те ри сти ка. Гости су игра ли расте -
ре ће ни, а нама је овај меч био
можда и од пре суд не важно сти.
Уз све то, има ли смо само један
тре нинг да спре ми мо утак ми -
цу, што је врло тешко. Игра ли
смо добро у напа ду, мно го смо
гре ши ли у одбра ни, али на кра -
ју смо успе ли да три јум фу је мо
и да пре ки не мо низ од пет пора -
за. Веру јем да ће нам сада бити
мало лак ше, да мало про ди ше -
мо и да се спре ми мо за наред на
иску ше ња – ана ли зи рао је меч
на кон фе рен ци ји за нови на ре
тре нер Тами ша Бојан Јови чић.

Наред ног викен да кошар ка -
ши из нашег гра да госту ју у
Пиро ту, где ће се саста ти са
исто и ме ним дома ћим тимом.

СПОРТ
Петак, 26. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пан че вач ка
„дизелка” без
спортске сре ће

Сле ди госто ва ње
Жар ко ву

После зим ске пау зе про шлог
викен да се зако тр ља ла и прво -
ли га шка „буба ма ра”. Дер би
осам на е стог кола Прве лиге
Срби је (прва „рун да” про лећ -
ног дела првен ства) оди гран је
у Пан че ву, на Спорт ском цен -
тру „Мла дост”. Да епи де ми о -
ло шка ситу а ци ја у земљи то
дозво ља ва, нема ника кве сум -
ње да би „фуд бал ска оаза”
покрај Песка не била испу ње на
до послед њег места.

Љуби те љи нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту у јужном
Бана ту уже ле ли су се фуд ба ла,
а Пан че во се уже ле ло Желе -
зни ча ра. Вели ко је инте ре со -
ва ње вла да ло за сусрет „Жеље”
и лиде ра из Кра гу јев ца, али
про пи си су про пи си и мора ли
су да се пошту ју.

Био је то истин ски дер би, у
коме су побе ду желе ла оба
тима. Гости ма су бодо ви
потреб ни за пла сман у виши
ранг, дома ћи ну за опста нак...
Али, по све му при ка за ном, а
број ни гле да о ци су могли да
виде и путем ТВ пре но са, ко
не позна је добро при ли ке у
прво ли га шком фуд ба лу, није
могао ни да наслу ти који тим
се бори за голи живот, а који
је на врху табе ле. Мом ци тре -
не ра Дра га на Ани чи ћа хра бро
су ушли у дуел и већим делом
сусре та били бољи од рива ла,

а на кра ју су оста ли без бодо -
ва: Желе зни чар – Рад нич ки
1923 0:1 (0:0).

„Ста ра дама” с Тами ша пред -
ста ви ла се у лепом све тлу и
већ после првог кола у дру гом
делу сезо не јасно је да ће мно -

гим фаво ри ти ма помр си ти
рачу не и да је на добром путу
да оства ри свој циљ, а то је да
и од јесе ни игра у дру штву
прво ли га ша. У дуе лу с нај -
бољом еки пом у лиги „Жеља”
је био тим који доми ни ра и
ства ра при ли ке, али фуд бал -
ска прав да овог пута није
задово ље на.

У првом делу утак ми це није
било голо ва, а онда је „дизел -
ка”, после одмо ра, кре ну ла
још сило ви ти је. Петар Ста нић
је у 47. мину ту пого дио ста -
ти ву. Милан Зори ца је тако ђе
био у иде ал ној при ли ци, могли
су да поен ти ра ју и Алек сандар
Мир ков и Пре драг Сики мић,

али у сва кој ситу а ци ји мла ди
гол ман Кра гу јев ча на изла зио
је као побед ник и понео је
епи тет херо ја утак ми це. Ни
спорт ска сре ћа у овом мечу
није испра ти ла хра бре... У јеку
офан зи ве Желе зни ча ра, када

то нико није оче ки вао, Рад -
нич ки је пости гао пого дак.
Био је то нека ко „чудан” гол,
јер су дома ћи фуд ба ле ри
застали, оче ки ва ли су фаул у
напа ду или офсајд, али
судијска пиштаљ ка није се
огла ша ва ла.

Лидер је тако, ни крив ни
дужан, уздиг ну тих руку оти -
шао из Пан че ва и још више се
при бли жио пла сма ну у Супер -
ли гу, а Желе зни ча ру је остао
при ти сак да у наред ним утак -
ми ца ма мора да тра жи бодо ве.
Нема сум ње да ће бити тешко,
јер ће се у сва ки дуел ула зи ти
са импе ра ти вом побе де, али
нема вре ме на за јади ко ва ње.

Из пора за се мора ју изву ћи кон -
крет не поу ке.

– Чести там мом ци ма на све -
му што су при ка за ли. Супрот -
ста ви ли смо се лиде ру на пра -
ви начин и пока за ли да ћемо
бити кон ку рент ни сви ма у
настав ку так ми че ња. Има ли
смо ситу а ци је које смо мора ли
да реши мо боље. Не посто ји
табе ла у којој се беле же хра -
брост и шан се, већ само она
која тра жи бодо ве. Вре ме које
је пред нама мора мо да иско -
ри сти мо да тре ни ра мо још јаче,
да забо ра ви мо овај дуел и да
се при пре ма мо за наред на иску -
ше ња. Веру јем да ће ова ква
игра уско ро доне ти и резул та -
те – вид но уту чен био је на
кон фе рен ци ји за нови на ре
после меча тре нер Желе зни -
ча ра Дра ган Ани чић.

„Дизел ка” је игра ла у саста -
ву: Мар ко Кне же вић, Мар ко
Кона тар, Душан Плав шић, Сте -
фан Радо ји чић, Милан Зори -
ца, Милош Михај лов, Јор дан
Јова но вић, Петар Ста нић,
Дими три је Томо вић, Милош
Сава но вић и Пре драг Сики мић,
а при ли ку су доби ли и: Лука
Петро вић, Алек сан дар Мир ков,
Љубо мир Сте ва но вић и Дани -
ло Кова че вић.

Већ у петак, 26. фебру а ра,
Желе зни чар ће бити на новом
иску ше њу. На про гра му је дуел
у глав ном гра ду са Жар ко вом.

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

ЛИДЕР ОДО ЛЕО „ЖЕЉИ НИМ” АТА ЦИ МА

Првен ство Срби је у
атле ти ци за мла ђе
јуни о ре одр жа но је
про шлог викен да у
нашем глав ном гра -
ду, а про те кло је у
зна ку сјај не пан че -
вач ке атле ти чар ке
Мари је Мрке ле.

Так ми чар ка Дина -
ма је првог дана три -
јум фо ва ла у трци на
400 мета ра, с резул -
та том од 58,06
секун ди. Иако умор -
на од вели ког бро ја
трка и путо ва ња,
Мари ја је оправ да -
ла уло гу фаво ри та.
Одлич на је била и
Сања Марић, која је
осво ји ла брон за но
одлич је, оства рив ши
лич ни рекорд, који
сада изно си 58,63
секун де.

Пуле ни тре не ра
Љуп ча Цвет ко ског
бли ста ли су и дру гог
дана так ми че ња, па
је АК Дина мо постао бога ти ји
за још три трофе ја.

Мари ја Мрке ла је поста ла
шам пи он ка Срби је и у дисци -
пли ни 200 мета ра, и то с вре -
ме ном новог лич ног рекор да –
25,59 секун ди. Бли ста ла је и
Сања Марић, која је у трци на
800 мета ра осво ји ла брон за ну

меда љу, поста вив ши нови лич -
ни рекорд од 2:11,58 мину та.
Коли ко је ова трка била јака,
гово ри то што су све три девој -
ке које су осво ји ле меда ље обо -
ри ле рекорд Срби је за мла ђе
јуни ор ке за гото во три секунде.

За тре ћу меда љу дру гог дана
так ми че ња побри нуо се Стра -
хи ња Стев шић. Он је у трци на
800 мета ра осво јио вице шам -
пи он ску титу лу с резул та том
2:02,40 мину та, а побе ду је изгу -
био у послед њим метри ма трке.

Добар наступ су има ли и
Андре ја Божа нић у трци на 800

мета ра и Анђе ла Кићо вић у
над ме та њу на 1.500 мета ра.

На држав ном шам пи о на ту
запа жен је био и Атлет ски клуб
Тамиш, који је, пред во ђен тре -
не ром Зора ном Коци ћем, уче -
ство вао са две атле ти чар ке и
забе ле жио вели ки успех осва -
ја њем јед не меда ље.

У дисци пли ни брзо хода ње,
у трци на 3.000 мета ра, Мили -
ца Бун чић је осво ји ла брон за -
ну меда љу. Иако се над ме та ла
с ривал ка ма које су биле ста -
ри је од ње, то је није оме ло да
осво ји вре дан тро феј. Мили ци
сада пред сто је при пре ме за
држав но првен ство, које ће бити
одр жа но 13. мар та у Вла со тин -
цу. Дру га так ми чар ка Тами ша,
Сашка Рада нов, била је јед на
од нај мла ђих атле ти чар ки у
финал ној трци с обзи ром на то
да је још пио нир ка, па се овог
пута није нашла на поди ју му.

НОВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

МАРИ ЈА ДВО СТРУ КА ШАМ ПИ ОН КА
ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

МЕТА ЛАЦ ПАО, НА РЕДУ ПИРОТ

НИШТА БЕЗ „ПАНО НА ЦА”

Стране припремио

Александар
Живковић

Вео ма добар успех

на Првен ству Срби -

је за мла ђе јуни о ре

имао је АК Пано ни -

ја из Пан че ва.

У дисци пли ни

баца ње кугле деби -

то вао је Вик тор

Пешић, који је после

само чети ри тре нин -

га куглу тежи не пет

кило гра ма успео да

баци 9,96 мета ра, а

његов тре нер Иван

Мишке љин био је

врло задо во љан тим

резул та том.

Титу лу вице шам -

пи о на Срби је у

брзом хода њу на

ста зи од 3.000

мета ра заслу жио је

сјај ни Зан ди Штр -

каљ.

Нови ца Сто ја но вић је уче -

ство вао у брд ској крос трци

у Сме де рев ској Палан ци,

где је побе дио у над ме та њу

на шест кило ме та ра.

Атле ти ча ри Пано ни је су

пока за ли да су после при -

пре ма на Зла ти бо ру спрем -

ни за број на так ми че ња која

им пред сто је овог про ле ћа.
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Меч изме ђу Вој во ди не
и Дина ма почео
минутом ћута ња 
у част Ђор ђа
Балашевића

Шам пи он није
дозволио изне на ђе ње

Викенд за нама обе ле жио је
одла зак у веч ност леген дар ног
кан та у то ра Ђор ђа Бала ше ви ћа.
Туго ва ла је цела бив ша Југо сла -
ви ја, а посеб но, на свој начин,
туго вао је Нови Сад, град чуве -
ног панон ског мор на ра. Руко -
ме та ши Дина ма су у Срп ској
Ати ни госто ва ли баш у субо ту,
20. фебру а ра, када су оди гра ли
меч првог кола плеј-офа Супер -
ли ге про тив Вој во ди не.

Нико ме у Новом Саду није
било до руко ме та, али мора ло
је да се игра. Меч је почео
мину том ћута ња у част Ђор ђа
Бала ше ви ћа, а онда је кре ну ла
и лоп та... Шам пи он наше земље
овог пута није дозво лио ника -
кво изне на ђе ње. Ново са ђа ни
нису желе ли да се „опе ку” као
у првом колу, када су Пан чев -
ци осво ји ли бод (26:26), па се
пита ње побед ни ка гото во није
ни поста вља ло: Вој во ди на –Ди -
на мо 25:18 (14:8).

Од самог почет ка утак ми це
руко ме та ши из Новог Сада
држа ли су утак ми цу под кон -
тро лом, дик ти ра ли тем по, а
када су пове ли са 7:3, а нешто
касни је и са 12:5, било је јасно
да пан че вач ки „жуто-црни” у
овом дуе лу нема ју шта да траже.

Мом ци из оба тима ушли су
у утак ми цу бор бе но, али су
игра чи Вој во ди не жесто ко дело -
ва ли у одбра ни. Њихо ве интер -
вен ци је ишле су до гра ни це
искљу че ња, па су и на тај начин
неу тра ли са ли напа де пан че вач -
ких руко ме та ша. На голу дома -
ћег тима поно во је бри љи рао
Све ти слав Вер кић, а овај руко -
мет ни вете ран као да упра во

про тив Дина ма игра с неком
посеб ном моти ва ци јом. Неза -
у ста вљив је био и Мла ден
Шотић, сјај но кри ло Ново са -
ђа на, који је у Вој во ди ну током
зим ске пау зе пре шао упра во из
клу ба из нашег гра да.

Мом ци које пред во ди тре нер
Аким Ком не нић нису оду ста -
ја ли ни када је дома ћин имао
висо ку пред ност, поку ша ва ли
су на све начи не да пари ра ју
шам пи о ну, тру ди ли су се, али
про шле субо те су се наме ри ли
на објек тив но јачег про тив ни -
ка. Шеф струч ног шта ба „жуто-
-црних” поку ша вао је да поре -
ме ти ритам дома ће еки пе изме -
на ма, али није вре де ло.

Дина мо је играо у саста ву:
Мар ко Иван че вић, Урош Павло -
вић (три гола), Миљан Буњев -
че вић (седам), Милан Бошко -
вић (један), Урош Ста нић
(један), Радо ван Осто јић, Лазар
Павло вић, Бори слав Урта (два),
Милан Голу бо вић (један),
Милош Коста ди но вић (три
гола), Ненад Вуч ко вић, Урош
Митро вић, Иван Дис тол, Дани -
ло Радо вић, Огњен Тонић (пет
одбра на, један сед ме рац) и

Нико ла Радо ва но вић (шест
одбра на).

Дру го коло плеј-офа биће на
про гра му у субо ту, 27. фебру а -
ра. У Халу спор то ва на Стре -
ли шту дола зи Рад нич ки из Кра -
гу јев ца, па ће то бити добра
при ли ка да руко ме та ши Дина -
ма попра ве ути сак у трци за
шам пи он ску титу лу. Утак ми -
ца почи ње у 18 сати, а биће
оди гра на без публи ке.

Про шлог викен да је наста -
вље но и так ми че ње у Супер Б
лиги за руко ме та ши це. Девој -
ке које пред во ди тре нер Мар -
ко Крстић биле су на тешком
испи ту већ у првом колу после
зим ске пау зе, јер су уго сти ле
дру го пла си ра ни Бео град, јед -
ног од глав них фаво ри та за
пла сман у ели ту.

Да све буде горе по дома ћу
еки пу, састав није био ком пле -
тан јер неко ли ко прво тим ки
због повре да није могло да
насту пи, па су гошће, иона ко
фаво рит ки ње у овом дуе лу,
има ле олак шан посао. На кра -
ју су бодо ви оти шли у глав ни
град: ЖРК Пан че во – Бео град
28:31 (12:21).

Гото во цела при ча око побед -
ни ка завр ше на је већ у првом
полу вре ме ну, када су гошће
оства ри ле недо сти жну пред -
ност.

Алек сан дра Васић и њене
дру га ри це су у дру гом полу -
вре ме ну заи гра ле боље. На голу
је била одлич на Мили ца Илић,
која је одбра ни ла чак пет сед -
ме ра ца, сјај на је била и Вален -
ти на Божи но вић... Пан чев ке су

пока за ле да могу рав но прав но
да се носе и с фаво ри ти ма,
пола ко су „топи ле” пред ност
Бео гра ђан ки, али за кона чан
пре о крет није било вре ме на...

ЖРК Пан че во је игра ло у
саста ву: Мили ца Илић, Ана ста -
си ја Гргов ски, Тија на Симић
(два гола), Тео до ра Ста но је вић,
Мари ја Митрић, Хеле на Инђић
(један), Ана ста зи ја Јам бру шић
(два), Дарин ка Петро ни је вић
(чети ри), Ана Лон чар, Ива Гру -
јић (три), Иво на Пешић, Алек -
сан дра Васић (три) и Вален тина
Божи но вић (једа на ест голо ва).

Руко ме та ши це из нашег гра -
да наред ног викен да путу ју у
Петро вац на Мла ви, где ће одме -
ри ти сна ге с дома ћом Сло гом.

Про шлог викен да у Лак та ши -
ма је одр жан међу на род ни
џудо-тур нир, на коме су запа -
же не резул та те оства ри ли и
мали бор ци из нашег гра да и
око ли не.

ЏК „Ака де ми ја Јочић” из
Стар че ва обо га тио је сво ју
ризни цу тро фе ја новим меда -
ља ма. Сре бр на одлич ја су зара -

ди ли Мија Фили по вић, Мијат
Вуко са вље вић и Милан Мар -
ко вић, а брон за ма су се оки ти -
ли Филип Спа сић и Голуб,
Ната ли ја и Дејан Стри гић. Боје
клу ба су бра ни ли и: Сара Лукић,
Ива Марин ко вић, Кри сти јан
Лех ни, Бог дан Вуко са вље вић,
Ђор ђе Мале тић, Вук Сими јо -
но вић и Алек са Лех ни.

– У врло јакој кон ку рен ци ји
моји бор ци су били на виси ни
задат ка. Дру же ње и раз ме њи -
ва ње иску ста ва у ово лоше доба
за спорт обе ле жи ли су још један
успе шан викенд за наш клуб –
рекао је први човек стар че вач -
ког колек ти ва Миро слав Јочић.

На овом тур ни ру су уче ство -
ва ли и мла ди Пан чев ци, који
су у Лак та ше оти шли у орга -
ни за ци ји сво јих роди те ља, али

су и поред тога оства ри ли одли -
чан успех.

Злат не меда ље су осво ји ли:
Алек са Ђуро вић, Урош Ђури -
шић, Нико ла Рада нов и Див на
Мила но вић. Павле Ради во је -
вић се оки тио сре бром и брон -
зом, а брон за но одлич је је осво -
јио и Нико ла Рада нов. Над ме -
та ла се и Јова на Ради во је вић,
која је у јакој кон ку рен ци ји
кадет ки ња оста ла без тро фе ја.

ЏУДО У ЛАК ТА ШИ МА

КЛИН ЦИ ОПЕТ НА ВИСИ НИ ЗАДАТ КА

У екип ном надметању
„дружина” на тре ћем
месту

Про шлог викен да у Нишу је
одр жа но Првен ство Срби је у
стре ља штву за сени о ре по 
А-про гра му, на коме су забли -
ста ли чла но ви СД-а „Пан че во
1813” из нашег гра да.

У екип ној кон ку рен ци ји Пан -
чев ци су зау зе ли тре ће место,
с 1.851,5 кру го ва, а само десет
кру го ва дели ло их је од сре бра
које су осво ји ли Ново са ђа ни и
три на ест од прво пла си ра них
Кра гу јев ча на.

Дејан Пешић је одлич но
пуцао у ква ли фи ка ци ја ма, које
је окон чао на дру гом месту,
са 627,4 кру га, а тре ба нагла -
си ти да је пого дио свих 60
цен та ра, што се рет ко дога ђа.
У финал ном мечу, у кон ку -
рен ци ји са осам нај бо љих
сени о ра Срби је, Дејан је био
одли чан и осво јио сре бр ну
меда љу, мада је јед но вре ме
меча и водио.

Алек са Рако њац, иако нај -
мла ђи так ми чар, успео је да се
пла си ра у финал ни меч сени о -
ра, који је окон чао на сед мом
месту. Запа жен је био и Габриел
Дау то вић, који је дао зна тан

допри нос свом тиму да осво ји
брон за но одлич је.

У неде љу, 21. фебру а ра, на
ватре ну лини ју су иза шли сени -
о ри, који су се над ме та ли у
гађа њу из вазду шног пишто ља.

Под мла ђе на еки па СД-а
„Пан че во 1813” плси ра ла се на
осмо место. Насту пи ли су мла -
ђи јуни о ри Сте фан Кешиш јан
и Вели мир Нин ко вић и нај -

мла ђи так ми чар првен ства,
пио нир Мар ко Нин ко вић.

При ти сак који носи вели ко
сени ор ско првен ство био је ипак
јачи од њихо вих реал них могућ -
но сти, али ће ови деча ци уско -
ро има ти при ли ку да се иска -
жу на првен стви ма Вој во ди не
и Срби је у сво јој кон ку рен цији.

У исто вре ме у Инђи ји је одр -
жа но сед мо коло Лиге пио ни -
ра Вој во ди не, у коме је Стре -
љач ка дру жи на „Пан че во 1813”
има ла три на ест насту па.

Ива Рако њац је са 188 кру -
го ва побе ди ла у гађа њу из вазду -
шне пушке, док је тим деча ка
из нашег гра да осво јио дру го
место.

Нема ња Ђор ђе вић је са 165
кру го ва зара дио сре бро у гађа -
њу из пишто ља, а Асја Бог да -
но вић је била тре ћа. Тим пан -
че вач ких пио нир ки оки тио се
брон зом у екип ном над ме та њу.

ПРВЕН СТВО ДРЖА ВЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДЕЈАН ПЕШИЋ 
ВИЦЕШАМ ПИ ОН СРБИ ЈЕ

Међу на род ни пли вач ки митинг
за нај мла ђе, познат и као „Џив -
џан куп”, одр жан је про шлог
викен да у Бео гра ду. У кон ку -
рен ци ји пли ва ча из шесна ест
клу бо ва над ме та ло се девет на -
ест малих пли ва ча Дина ма.

Вук Самар џи ја је заслу жио
пехар наме њен нај у спе шни јем
так ми ча ру у сво јој кате го ри ји,
јер је три јум фо вао у трци на
50 м дел фин, а на 50 м леђ но и

кра ул при па ле су му сре бр не
меда ље. Брон за на одлич ја су
зара ди ли Кали на Томић на 50
м прсно, Вања Царић на 25 м
леђ но и Милу тин Јоцић у трци
на 25 м са даски ца ма.

Мешо ви та шта фе та Дина ма
у трци на 4 x 25 мета ра осво ји -
ла је сре бр но одлич је, а пли ва -
ли су: Петар Бен дић, Кали на
Томић, Вук Самар џи ја и Нико -
ла Шор маз.

МЕЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МИТИНГ

СЕДАМ МЕДА ЉА ЗА ДИНА МО

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ПОСЛЕД ЊИ ПОЗДРАВ ПАНОН СКОМ МОР НА РУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Лука Биро,
ученик:
     – У студију с
бендом. Ове седмице
не идемо у школу.
Шаљу нам материјале
и надају се да ћемо 
ми то прочитати (смех).
Не добијамо опомене
ако то не урадимо, 
али тиме штетимо 
сами себи.

Софија
Миладиновић,
ученица:
    – Пошто идем у
Гимназију, углавном 
ћу учити. Можда ћу
отићи на неко дружење
или утакмицу. Ипак,
већи део времена
провешћу код куће с
породицом. Викенд 
као и сваки други.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

MEMORIAM
Живети слободно... Светом се орити...

Окићен пером сокола... За урок против окова...

Живети слободно... Песмом покорити...

Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...

Пробати југ ко зрно грожђа са длана Богородице...

Лизнути со са оног гвожђа за које вежу бродице...

Слушати ветре како гуде у беле степске јасене...

Заитити воде које буде гене у нама спасене...

Чим се помене фантом промене севну шлемови…

Жали боже маторе, они се затворе чим газде подвикну...

Упиру се деца да рођене очеве од лажи одвикну...

Шта на крају бидне? Путници за Сиднеј, излаз тај и тај...

IN
Давно ти је враг засео на праг, земљо Србијо...

Нико жив се не сећа толиких несрећа за једног везира...

Око тебе комшије подижу бедеме једа и презира...

Тог још није било... Лудама је мило... Остале је стид...

Црне хронике и хармонике... Ситан rock & roll...

Бајке да на крају понајбољи остају више не пролазе...

С тамне стране глобуса боље се види да најбољи одлазе...

Плочници Торонта... Очи боје фронта... Лозинка свих нас…

На шта се прича своди? Пароле о слободи...

Шетачи-прелетачи? Слаба потпора...

Није то глава-писмо... Или јесмо или нисмо...

Ово срце бубња вечни там-там отпора:

ЂОРЂЕ БАЛАШЕВИЋ
Докле, бре, да нас воза зли чаробњак из Оза?

Докле тај глупи џокер „ћути, добро је”?

Ма, читав плен да скупе, па не могу да вас купе...

Да вам младост као ситан кусур одброје...

Живети слободно... Светом се орити...

Окићен пером сокола, за урок против окова...

Живети слободно... Песмом покорити...

Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...

Свако је јутро ново ушће... Потеци као речица...

Нека се трње плете гушће... Небо је твоја пречица...

И здроби лажне дијаманте ко љуску шупљег ораха...

Нек булевари света памте музику твојих корака...

Павле Голубовић,
ученик:
     – С другарима 
ћу провести 
слободно време. 
Играћу и игрице,
одмараћу се.

Приредио: С. Трајковић   Фото: М. Шупица

Важна побе да Бор ца над
Пазар ци ма

Девој ке веза ле шести
тријумф

Био је то један од нај ва жни јих дуе ла
одбој ка ша Бор ца ове сезо не. Јед но став -
но, уко ли ко желе да и наред не сезо не
игра ју у срп ској ели ти, про шло не дељ -
ни меч су мора ли да доби ју. Мора ли! У
госте им је дола зио послед ње пла си ра -
ни Нови Пазар, а игра ло се седам на е -
сто коло Супер ли ге...

Рачу ни ца је била про ста. Стар чев ци
би побе дом дефи ни тив но обез бе ди ли
деве то место и бараж дои гра ва ње с дру -
го пла си ра ним тимом Прве лиге, док би
по дру гом сце на ри ју Нови Пазар опет
добио при ли ку да се „вади” из неза вид -
не ситу а ци је... Поно во би све било отво -
ре но. На радост покло ни ка спор та у
нашем гра ду, када је било нај ва жни је,
мом ци које пред во де тре не ри Душан
Јовић и Воји слав Павло вић били су нај -
бо љи: Борац – Нови Пазар 3:0, по сето -
ви ма 25:20, 25:16 и 25:20.

После прет по след њег кола регу лар -
ног дела Супер ли ге све је јасно. Стар -
чев ци чека ју рива ла у бара жу и нада ју
се побе ди како би и од јесе ни били у
дру штву нај бо љих тимо ва које Срби ја
има, а Нови Пазар се сели у нижи ранг.

Одбој ка ши Бор ца су има ли сја јан успон
ове сезо не. Ушли су у сери ју побе да, на
пле ћа обо ри ли вели ке фаво ри те, али
после несрећ ног пора за од Пар ти за на,
када је поста ло јасно да ће им осмо место
изма ћи, усле дио је пад. У спор ту је то
нор мал но. Неко ли ко утак ми ца је оди -
гра но она ко, тек да би биле оди гра не,
без вели ког моти ва и жеље. Сада, када
се побе да наме та ла као импе ра тив, да
би се сачу ва ла деве та пози ци ја, „бор ци”
су опет били на виси ни задат ка. Коли ко
су били доми нант ни у дуе лу с Пазар ци -
ма, нај бо ље гово ре исхо ди сето ва. Гости -
ма није оста вље на ни нај ма ња нада да
могу доћи до изне на ђе ња. Борац је играо
на кри ли ма иску сног аса Даво ра Мило -
ше ви ћа, који је био цен трал на фигу ра

овог сусре та. Запа жен учи нак, као и на
свим доса да шњим утак ми ца ма, имао је
и Алек сан дар Гми тро вић, а иста као се и
Ненад Мадић. Али сви мом ци који су
игра ли заслу жу ју похва ле за побе ду над
глав ним кон ку рен том. И Нико ла Сто ко -
вић, Вла ди мир Кне же вић, Вука шин Ђур -
ђе вић и Нема ња Миле тић. Део вели ког
три јум фа сва ка ко су били и они који су
сво ју шан су чека ли на клу пи: Милан
Зин до вић, Игор Субо тић, Јован Дроб -

њак, Душан Стој -
са вље вић, Нико ла
Крстић, Бојан
Познић и Саша
Рај ко вић.

– Нови Пазар
нас је побе дио у
нашем првом
међу соб ном дуе лу
ове сезо не. Иста је
то еки па, али ми
смо овог пута били
бољи. Игра ли смо
с мно го више
енер ги је, атмос фе -
ра је била подиг -
ну та на нај ви ши

ниво. Дру га чи је није могло. Јако нам је
била бит на ова утак ми ца. Иако смо
игра ли под при ти ском и у грчу, успе ли
смо. Све и да смо оста ли деве ти поред
пора за, била би сра мо та да два пута
изгу би мо од еки пе која испа да из лиге.
У бара жу ћемо се гото во сигур но саста -
ти с Метал цем из Гор њег Мила нов ца.
Пред сто ји нам јако тежак посао, јер је
Прва лига ове годи не изу зет но јака.
Игра ће се на два доби је на меча, као и
увек, а први ће бити на про гра му 13.
мар та. Ми има мо пред ност дома ћег
тере на и веру јем да смо кадри да избо -
ри мо опста нак у ели ти – рекао је у
теле фон ском раз го во ру Давор Мило -
ше вић, нај бо љи поје ди нац у сусре ту с
Новим Паза ром.

У послед њем колу трке за бодо ве,
наред ног викен да, Борац госту је у Кра -
ље ву, где ће се саста ти с Риб ни цом.

Сјај не су биле и девој ке из Одбој ке
013. Оне су про шлог викен да „веза ле” и
шести уза стоп ни три јумф у Дру гој лиги
„Север”, који их је „изба цио” на тре ће
место на првен стве ној табе ли, са 25
бодо ва, јед ним мање од дру го пла си ра -
ног Сре ма 2.

Иако нису нај бо ље запо че ле дуел 12.
кола про тив ривал ки из Новог Сада,
Дра га на Мар ко вић и њене дру га ри це
зна лач ки су пре о кре ну ле ток утак ми це
у сво ју корист и заслу же но осво ји ле сва
три бода: Одбој ка 013 – Лаво ви 07 3:1,
по сето ви ма 13:25, 25:22, 25:11 и 25:22.

У првом сету ништа није функ ци о -
ни са ло у игри тима из нашег гра да.
Ипак, како је утак ми ца одми ца ла, „коц -
ки це” су поче ле да се сла жу...

Алек сан дра Гаће ша је добрим сер ви -
си ма пот пу но поре ме ти ла при јем госту -
ју ће еки пе, Софи ја Аша нин је на бло ку
била гото во непре ла зна, Јеле на Петров и
Дра га на Мир ко вић поно во су биле удар -
не игле Одбој ке 013, а када су се раз и -
гра ле Бјан ка Пет ко вић, Тео до ра Минић
и Мили ца Кужић, за Ново са ђан ке није
било спа са. Када Пан чев ке игра ју као у
тре ћем сету субот ње утак ми це, пред њима
оруж је пола жу и мно го јачи рива ли...

– Пра ви ли смо мно го гре ша ка, наро -
чи то у првом сету. Посто је ства ри које
мора мо да попра ви мо у сво јој игри.
Ипак, после све га, нај ва жни ји су побе -
да и осво је ни бодо ви. Успе ли смо да се
трг не мо из апа ти је и пока же мо да смо
у овом тре нут ку ква ли тет ни ја еки па.
Иде мо даље. Пра ва иску ше ња са еки па -
ма из врха табе ле тек нас оче ку ју – иста -
као је први тре нер одбој ке 013 Вла ди -
мир Јован чић.

Наред ног викен да Пан чев ке путу ју у
Срем ске Кар лов це на мег дан с дома -
ћим Пар ти за ном. А. Живковић

УСПЕХ МАЛИХ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ КОШАР КА ША

БОРАЦ МЕЂУ НАЈ БО ЉИ МА У ВОЈ ВО ДИ НИ
Пио ни ри Кошар ка шког клу ба
Борац из Стар че ва, деча ци
рође ни 2007. и 2008. годи не,
које пред во ди тре нер Зоран
Кока но вић, оства ри ли су вели -
ки успех зау зев ши прво место
у Ква ли тет ној лиги Вој во ди не
гру па „Ц – јужни Банат”.

Мали Стар чев ци су оди гра -
ли осам утак ми ца и оства ри -
ли скор од седам побе да, уз
један пораз, па су се пла си ра -
ли међу шест нај бо љих еки па
у Вој во ди ни. Сада им пред сто -
је дуе ли с Једин ством из Новог

Бече ја и Петров гра дом из Зре -
ња ни на, у који ма ће поку ша ти
да се пла си ра ју на завр шни
тур нир Првен ства Вој во ди не.

Запа жен успех су оства ри -
ли: Бојан Дакић, Лука Алек -
сић, Павле Кеље вић, Лазар
Јова но вић, Филип Милен ко -
вић, Миљан Раи че вић, Сте -
фан Бошко вић, Реља Рат ков,
Сте фан Сава но вић, Мати ја
Петро вић, Урош Жива но вић,
Филип Шиц, Мијат Стар чев,
Мати ја Коза чен ко и Огњен
Велич ко вић. А. Ж.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОДБОЈ КА ШКИ ПИР У ПАН ЧЕ ВУ


