
Град
Панчево 

спремно 

дочекује ђаке

прваке

» странa 2

цена 40 динара

Здравље
Некако с пролећа 

свако умор осећа

» страна 6

Запис

Никола Крстић: 

Пола века урамљено

медаљама

» страна 28

Фото-репортажа

Извиђач сам, 

тим се дичим

» стране 29

Фудбал

„Железничар” редом

прескаче препреке

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  26 .  МАРТА 2021.
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Број 4909, година CLII

БУЂЕЊЕБУЂЕЊЕ

Ако сте преко суда тражили повраћај неоправдано наплаћених трошкова 
обраде кредита, можда вас чека непријатно изненађење

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

ИЗМЕЂУ ПРОПИСА И ПРАКСЕ

КОЛИКО ЈЕ ИСПРАВНА
ХРАНА КОЈУ КУПУЈЕМО

БАНКЕ НА ТУЖБЕ ЗБОГ ТРОШКОВА УЗВРАТИЛЕ
УСКРАЋИВАЊЕМ НОВИХ КРЕДИТА ГРАЂАНИМА

стр. 4

стр. 7

Вакцинација је услов
да живимо нормално

» страна 3

Ћирић – кривичар који
криви све сем себе

» страна 3

БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ

Зашто неке компаније плаћају
радницима да се вакцинишу

страна 5

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци као рибе у води
страна 11

У С К О Р О !

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1



С обзи ром на акту ел ну пан де ми ју
има роди те ља који мисле да систе мат -
ски пре глед није оба ве зан. Ако јесте –
на који начин ће бити орга ни зо ван?

– Лекар ски пре глед дете та за упис у
први раз ред пре ма зако ну је оба ве зан
за сву децу. Из пре вен тив не слу жбе
ПУ „Деч ја радост” доби ли смо инфор -
ма ци ју да су они, на осно ву раз го во ра
с педи ја тром из Деч јег дис пан зе ра,
сре ди ном јану а ра 2021. годи не све
роди те ље оба ве сти ли о оба ве зном
лекар ском пре гле ду деце за упис у
основ ну шко лу. Раз ли ка је у томе што
пре глед ове годи не неће орга ни зо ва но
спро во ди ти Пред школ ска уста но ва,
већ је роди тељ одно сно ста ра тељ оба -
ве зан да се о овом пре гле ду дого во ри
са иза бра ним педи ја тром дете та, који
ће зака за ти пре глед дете та у Деч јем
дис пан зе ру. По извр ше ном пре гле ду
доби ја се лекар ско уве ре ње – обја сни -
ла је чла ни ца Град ског већа.

Одне дав но и основ ци због коро на -
ви ру са има ју наста ву пре ко интер не -
та. О томе да ли се ово вре ме када

деца нису у шко ла ма кори сти за неке
гра ђе вин ске радо ве у њима, Татја на
Божић је рекла:

– Буџе том Гра да Пан че ва и
Финан сиј ским пла ном ГУ Гра да
Пан че ва за 2021. годи ну за 19 основ -
них шко ла пла ни ра ни су радо ви из
обла сти теку ћег одр жа ва ња школ -
ских обје ка та у укуп ном изно су од
13.600.000 дина ра. Радо ви су пове -
ре ни шко ла ма, а већ су поче ле и
при пре ме за реа ли за ци ју при о ри -
тет них радо ва. Само за радо ве у
шко ла ма у насе ље ним мести ма пла -
ни ра на су сред ства у укуп ном изно -
су од 5.500.000 дина ра: за поправ ку
тоа ле та, котло ва за гре ја ње, за
поправ ку огра да, за заме ну сто ла ри -
је и кре че ње свих про сто ри ја, као и
за заме ну подо ва и ком плет ног осве -
тље ња, и то у оним шко ла ма које су
за неке од поме ну тих радо ва иска за -
ле потре бе. У пет град ских шко ла
реа ли зо ва ће се радо ви на заме ни
посто је ћег осве тље ња у фискултурној
сали, на заме ни сто ла ри је, на

кречењу школ ских про сто ри ја, на
сана ци ји подо ва и поста вља њу кера -
мич ких пло чи ца и томе слич но – у
вред но сти од 8.100.000 дина ра.

Зна мо да се Град Пан че во због спе -
ци фич но сти шко ло ва ња у сели ма
посеб но тру ди и да орга ни зу је бора -
вак у врти ћи ма...

– Тако је. У шко ла ма у насе ље ним
мести ма на тери то ри ји гра да Пан че -
ва орга ни зо ва не су како вас пит не гру -
пе за при прем ни пред школ ски про -
грам, тако и вас пит не гру пе деце у
цело днев ном борав ку у врти ћи ма.
При шко ла ма, у свих девет насе ље -
них места, реа ли зу је се при прем ни
пред школ ски про грам, који је по
зако ну оба ве зан, у окви ру 24 вас пит -
не гру пе са око 400 деце. У седам
насе ље них места, и то у Стар че ву,
Омо љи ци, Кача ре ву, Јабу ци, Гло го -
њу, Ива но ву и Банат ском Бре стов цу,
има 14 вас пит них гру па деце у цело -
днев ном борав ку у врти ћи ма. Вас пит -
на гру па у Ива но ву поче ла је да ради
про шле годи не, а вас пит на гру па у
Банат ском Бре стов цу ове годи не.
Циљ нам је да сва ко насе ље но место
има вртић ке гру пе и да сва деца без
обзи ра на место ста но ва ња има ју под -
јед на ке усло ве за вас пи та ње и обра зо -
ва ње – закљу чи ла је ресор на чла ни ца
Град ског већа Татја на Божић.

С. Трај ко вић

Град Пан че во, с девет насе ље них
места и пре ко 120.000 ста нов ни ка,
има десет сред њих и 19 основ них
шко ла, са укуп но око 15.000 уче ни ка.
У основ ним шко ла ма има око 9.500
уче ни ка, а у сред њим шко ла ма у
теку ћој школ ској 2020/2021. годи ни
наста ву поха ђа 5.418 уче ни ка, који се
обра зу ју за пре ко 50 обра зов них про -
фи ла, од чега су три дуал на обра зов -
на про фи ла са 148 уче ни ка.

О акту ел ном упи су прва ка у основ -
ну шко лу и још неким важним ства -
ри ма раз го ва ра ли смо с Татја ном
Божић, чла ни цом Град ског већа која
је заду же на за обра зо ва ње.

Нај пре нас је инте ре со ва ло како ће
изгле да ти упис ђака у пан че вач ке
основ не и сред ње шко ле у вре ме пан -
де ми је. Татја на Божић је прво нагла -
си ла да је Мини стар ство про све те,
нау ке и тех но ло шког раз во ја доста -
ви ло шко ла ма одго ва ра ју ћа упут ства
почет ком 2021. годи не у вези са
услу гом еЗа ка зи ва ње тер ми на за
упис, као и с тести ра њем деце за упис
у основ ну шко лу, а потом је дода ла:

– Доста вље ну инфор ма ци ју шко ле
су иста кле на сво јим зва нич ним
интер нет стра ни ца ма, а роди те ље су о
поступ ку упи са деце у први раз ред
основ не шко ле оба ве сти ле и на дру ге
при год не начи не. У 20 пан че вач ких
основ них шко ла – 19 основ них и
СОШО „Мара Ман дић” – у школ ској
2021/2022. годи ни оче ку је се упис
око 1.150 прва ка. Роди те љи се за упис
у основ ну шко лу могу обра ти ти шко -
ли. Еви ден ти ра ње деце за упис у први
раз ред основ не шко ле, пре ма зако ну,
почи ње 1. апри ла 2021. Пре ко пор та -
ла „еУпра ва” ове годи не омо гу ће ни су
при ја ва и упис у сред ње шко ле без
под но ше ња доку мен та ци је за упис:
при сту пом на пор тал „Моја сред ња
шко ла” – mojasrednjaskola.gov.rs омо -
гу ћен је и увид у све нео п ход не резул -
та те и у спро во ђе ње елек трон ског
упи са уче ни ка у сред њу шко лу. У
сред ње шко ле ове годи не оче ку је се
упис око 1.210 уче ни ка „осма ка” из
основ них шко ла из Пан че ва и око 300
уче ни ка из дру гих општи на.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 26. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Укус
(не)успе ха

Успо ни и падо ви, пора зи и
побе де, састав ни су део сва чи -
јег живо та. Мора мо бити све -
сни да не може мо увек пову ћи
нај бо љи потез и гаран то ва ти
себи успех, ма коли ко се
труди ли.

Ипак, суо ча ва ње с пора зом
није нима ло јед но став но.
Мно ги га дожи вља ва ју пре ви -
ше тра гич но. Мисле да им се
сру шио цео свет и не виде
како да наста ве даље. Исти на,
није ни нај ма ње лако оста ти
досле дан себи и не осе ћа ти и
не пока зи ва ти бес када усле ди
пораз.

Али поред тог нега тив ног
осе ћа ња, факат је и да ништа
не тре зни тако као пораз.
Ника да се не чује толи ко
сми сле ног као после пора за, а
ана ли зе све га што се дого ди -
ло толи ко су реал не и логич -
не да се човек про сто запи та
како смо уоп ште могли да
оче ку је мо да ће исход бити
дру га чи ји.

Поне кад су и људи попут
сло но ва, оду ста ју после првог
неу спе ха. Али, ако жели мо
успех, нема оду ста ја ња, важно
је поку ша ти поно во.

Баш као у при чи о сло но ви -
ма – када је човек, про ла зе ћи
поред крда сло но ва, изне на да
застао, збу њен чиње ни цом да
гру пу огром них и сна жних
живо ти ња држе само мали
коноп ци при ве за ни за њихо ве
пред ње ноге. Није било око ва,
није било каве за. Очи глед но је
било да би сло но ви могли да
поки да ју коно пац, али из
неког раз ло га они то нису
чини ли. Када је угле дао тре -
не ра у бли зи ни и упи тао га
зашто живо ти ње не поку ша ва -
ју да побег ну, овај му је рекао:
„Када су сло но ви јако мла ди,
ми кори сти мо коно пац исте
вели чи не за вези ва ње, што је у
том узра сту довољ но да их
задр жи. Када одра сту, они и
даље веру ју да не могу побе ћи.
Веру ју да тај коно пац још увек
може да их задр жи, па никад
и не поку ша ва ју да се осло бо -
де”. Дакле, живо ти ње су могле
да се осло бо де било када, али
зато што су веро ва ле да не
могу – оста ја ле су.

Зна чи, нема пре да је без
бор бе. Јер успех ника да није
тако опи ја ју ћи као када му
прет хо ди низ неу спе ха.

Или, како би то рекли бок -
се ри – није важно коли ко пута
пад неш, важно је коли ко пута
се подиг неш.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

СВЕ О УПИ СУ ОСНО ВА ЦА И О ДРУ ГИМ ВАЖНИМ СТВА РИ МА

Сређивање. Свака част!

Прошле суботе на кеју

Снимио: Милан Шупица

КАКО ДО ПРВЕ ШКОЛ СКЕ КЊИ ЖИ ЦЕ ПРЕ КО ИНТЕР НЕ ТА

У поне де љак, 22. мар та, поче ло је

при ја вљи ва ње деце за упис у први

раз ред основ не шко ле пре ко пор та -

ла „еУпра ва”. Упис ће тра ја ти од 1.

апри ла до 31. маја. Роди те љи ма

или закон ским заступ ни ци ма деце

омо гу ће но је да на јед но ста ван

начин зака жу тер мин у жеље ној

основ ној шко ли за упис и тести ра -

ње дете та.

Дете се пре ко „еУпра ве” може

при ја ви ти ако се сле де ови кора ци:

1. кре и ра ти налог на пор та лу

„еУпра ва”; 2. покре ну ти услу гу

кли ком на зеле ни тастер „Покре ни

услу гу”; 3. ода бра ти шко лу којој

дете тери то ри јал но при па да;

4. одабра ти тер мин за тести ра ње; 

5. попу ни ти подат ке о дете ту; 

6. оста ви ти број теле фо на да би

шко ла има ла кон такт у слу ча ју про -

ме не тер ми на. Важно је зна ти да се

ода бра ни тер мин може отка за ти нај -

ка сни је у року од 24 сата. У сва ком

дру гом слу ча ју систем не дозво ља ва

да се у наред них 14 дана резер ви ше

нови тер мин за упис у основ ну шко -

лу елек трон ским путем – тада роди -

те љи мора ју да се директ но обра те

шко ли и тако зака жу нови тер мин.

Шко ла по слу жбе ној дужно сти

при ба вља сле де ћа доку мен та: 

1. извод из матич не књи ге рође -

них; 2. уве ре ње о пре би ва ли шту; 

3. увере ње о поха ђа њу при прем ног

пред школ ског про гра ма; 4. потвр -

ду о оба вље ном лекар ском пре гле -

ду: изу зе так је само у слу ча ју да је

роди тељ дете на пре глед одвео код

при ват ног лека ра, који је издао

лекар ско уве ре ње.

Ина че, у школ ској 2021/22.

годи ни пола зак у први раз ред оба -

ве зан је за сву децу рође ну од 

1. мар та 2014. до 28. фебру а ра

2015. Изу зет но, дете ту се може

одло жи ти упис у први раз ред за

годи ну дана, а дете које има од

шест до шест и по годи на упи су је се

у први раз ред након про ве ре

спрем но сти за пола зак у шко лу.

Татјана Божић: Преко
портала „еУправа” ове
године омогућени су
пријава и упис у средње
школе приступом 
на портал 
mojasrednjaskola.gov.rs.

ОЧЕ КУ ЈЕ СЕ ОКО 1.150 НОВИХ ПРВА КА

Уско ро и рас пи си ва ње
кон кур са за поде лу 
пет сто сео ских кућа

Душан Кова че вић, в. д. дирек то ра репу -
блич ке Једи ни це за упра вља ње про јек -
ти ма у јав ном сек то ру, и Вукајло Бабић,
пред став ник ново сад ске гру пе пону ђа -
ча „Ино бач ка” и „НС Инже ње ринг”,
пот пи са ли су 19. мар та уго вор о изград -
њи 36 стам бе них једи ни ца у Пан че ву.
Ста но ви су наме ње ни избе глич ким
поро ди ца ма из Босне и Хер це го ви не и
Хрват ске с пре би ва ли штем на тери то -
ри ји Пан че ва, а њихова изград ња део
је пот про јек та Реги о нал ног стам бе ног
про гра ма. Вред ност уго во ре них радо -
ва на изград њи 36 ста но ва изно си
1.507.271 евра с ПДВ-ом и тре ба ло би
да они поч ну у апри лу, а рок за њихов
завр ше так је 320 дана.

Наја вље но је да се до кра ја годи не
у нашем гра ду оче ку је усе ље ње у још

48 ново и згра ђе них ста но ва. Циљ
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма је
трај но стам бе но збри ња ва ње нај у гро -
же ни јих избе глич ких поро ди ца с
про сто ра бив ше Југо сла ви је, спро во -
ди се уз подр шку ОЕБС-а, УНХЦР-а и
Бан ке за раз вој Саве та Евро пе, а нај -
ве ћи дона тор је ЕУ.

Истог дана мини стар за бри гу о
селу у Вла ди Срби је Милан Крко ба -
бић наја вио је на јед ној теле ви зи ји с
наци о нал ном фре квен ци јом да ће
уско ро бити рас пи сан кон курс за
поде лу пет сто сео ских пра зних кућа
са окућ ни цом. Пре ма мини стро вим
речи ма, циљ је да у Срби ји буде што
мање пра зних кућа, те је ово само
поче так вели ког посла, пошто их
„тре нут но има око 150.000”.

Крко ба бић је казао да су куће наме -
ње не пре све га мла дим пољо при вред -
ни ци ма који живе у зајед нич ким дома -
ћин стви ма, а желе да се оса мо ста ле,

као и мла дим струч ња ци ма из раз ли -
чи тих обла сти чије при су ство и рад
могу да допри не су раз во ју села, као
што су агро но ми, тех но ло зи, вете ри -
на ри, лека ри... На кон курс ће моћи
да се при ја ве „и сви они који желе да
се с поро ди ца ма из гра да пре се ле,
живе и раде у сели ма Срби је”, додао
је Крко ба бић. С. Т.

ПОТ ПИ САН ВРЕ ДАН УГО ВОР

Нових 36 ста но ва за избе гли це

Татјана Божић

Циљ Регионалног
стамбеног програма је
трајно стамбено
збрињавање избегличких
породица с простора
бивше Југославије.
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У јед ној држа ви људи данас
живе као пре коро не: њихо ве
жур ке не рас те ру је поли ци ја,
они не раз ми шља ју о мера ма,
само ди стан ци ра њу и о томе да
ли су поне ли маску са собом
по изла ску из куће... Где то
има? Има у Изра е лу.

Изра ел је за два месе ца иму -
ни за ци је успео да вак ци ни ше
ско ро поло ви ну ста нов ни штва,
чиме је, после стро гих мера,
омо гу ће но отва ра ње ресто ра -
на, шко ла и аеро дро ма.

Да ли ће и Срби ја, која је
само месец дана након њих
запо че ла масов ну иму ни за ци -
ју, за сле де ћих 30 дана, тамо
негде кра јем апри ла, моћи да
се похва ли истим успе хом?

Нажа лост, изгле ди да се ста -
ње код нас ста би ли зу је, као што
је слу чај са Изра е лом, бар засад
се не нази ру, иако је Изра ел
вак ци на ци ју запо чео у децем -
бру, а ми у јану а ру.

Сва ко днев но има мо око 5.000
и више ново за ра же них, уче ни -
ци су поно во пре шли на онлајн
наста ву, а раде углав ном само
пре храм бе не рад ње, бол ни це и
апо те ке.

Пре ма ста ти стич ким пода -
ци ма, на листи зема ља с нај -
ви ше вак ци ни са них на 100 ста -
нов ни ка у све ту Изра ел је убе -
дљи во на првом месту, са 67,4
одсто, док је Срби ја осма, са
оства ре них осам одсто, тако да
нас, оче глед но, у дости за њу те
земље чека још пуно посла и

још мно го вак ци ни са них и
ревак ци ни са них гра ђа на.

Виру со лог и микро би о лог
Милан ко Шеклер каже да је
успех у томе што су Изра ел ци
вак ци ни са ли бли зу поло ви не
свог ста нов ни штва.

– Ако имаш поло ви ну ста -
нов ни ка који су при ми ли дру -
гу дозу вак ци не, онда је веро -
ват но ћа да зара зи те дру ге људе

попри лич но сма ње на. Када она
пре ђе 60 и 70 одсто вак ци ни -
са них, то зна чи да ћеш од десе -
то ро људи које срет неш моћи
да нале тиш само на тро је невак -
ци ни са них – рекао је Шеклер.

Иако је у Срби ји, за раз ли ку
од оста лих европ ских зема ља,
про цес вак ци на ци је кре нуо
добро, про блем је тај што један
део попу ла ци је и даље није спре -
ман да се вак ци ни ше, па би то,
поред непо што ва ња мера, нено -
ше ња маски и неди стан ци рања,

као и вели ког бро ја при ја вље -
них „коро на жур ки”, било као
уље на ватру на већ пора жа ва -
ју ће окол но сти с који ма се сусре -
ће мо, те се чини да су засад
пуни кафи ћи и живот без маски
за Срби ју само про шлост.

Што се кон крет них пода та ка
тиче, у нашој земљи је до сада
прву дозу вак ци не при ми ло
нешто више од 2,1 мили он

станов ни ка, док је пот пу но вак -
ци ни са них, с при мље ном и дру -
гом дозом, засад 826.851, пре -
ма нај но ви јим пода ци ма Владе.

У Изра е лу је до сада вак ци -
ни са но више од поло ви не од
укуп но 9,3 мили о на ста нов ни -
ка, око пет мили о на људи, док
је гото во 40 одсто при ми ло и
дру гу дозу вак ци не, што је више
него у било којој земљи у све -
ту. Иако неко ли ко мили о на
људи не може да при ми вак -
ци ну, а међу њима је нај ви ше

деце мла ђе од 16 годи на, шеф
изра ел ског кри зног шта ба Боаз
Лев рекао је да је више сто ти -
на деце изме ђу 12 и 16 годи на
ипак при ми ло „Фај зе ро ву” вак -
ци ну и да код њих нису реги -
стро ва не веће нус по ја ве, што
су јако охра бру ју ће вести.

Када је реч о ситу а ци ји у
Срби ји, Шеклер дода је да ћемо
мора ти да пре ђе мо број од три
мили о на ревак ци ни са них да
бисмо могли да оче ку је мо да
број зара же них поч не да опа -
да, при чему бисмо могли да
се нада мо ситу а ци ји какву има -
ју у Изра е лу.

– У Срби ји је сада тек око
десет одсто при ми ло дру гу дозу
вак ци не. Ми смо се опу сти ли,
јер су људи поче ли да се вак ци -
ни шу, а мере би баш у про це су
иму ни за ци је тре ба ло поо штри -
ти. Ако уђеш с вели ким бро јем
зара же них у вак ци на ци ју, ула -
зиш у про блем, јер вак ци ни шеш
и оне који су у про це су инку ба -
ци је коро на ви ру са – обја шња ва
Милан ко Шеклер.

Поред Изра е ла, и на малој
бри тан ској тери то ри ји Гибрал -
та ру живот се вра тио у нор ма -
лу, пошто су вак ци ни са ли све
одра сле ста нов ни ке про тив
коро на ви ру са.

Нема сум ње да је једи ни
начин да се и у Срби ји поно во
вра ти живот у нор ма лу пот пу -
на вак ци на ци ја и ства ра ње
колек тив ног иму ни те та.

Р. П.

ВАК ЦИ НИ СА ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА НЕМА АЛТЕР НА ТИ ВУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

РАЧУ НА ЊЕ ВРЕ МЕ НА

Поме ра се сат 
са 2 на 3

Лет ње рачу на ње вре ме на
почи ње у неде љу, 28. мар та,
поме ра њем часов ни ка за
један сат уна пред, одно сно
са два на три сата ују тру –
саоп шти ла јe Дирек ци ја за
мере и дра го це не мета ле.

Лет ње рачу на ње вре ме на
почи ње у Срби ји послед ње
неде ље у мар ту у два сата
ују тру, а завр ша ва се послед -
ње неде ље у окто бру. Срби ја
је поче ла да кори сти лет ње
рачу на ње вре ме на први пут
27. мар та 1983. годи не.

Д. К.

СЕЋА ЊЕ НА 1999.

Два де сет две годи не
од бом бар до ва ња

Пред став ни ци борач ких удру -
же ња и поро ди ца поги ну лих
пола га њем вена ца на спо ме ник
Пан чев ци ма палим у рато ви ма
деве де се тих у Град ском пар ку,
у сре ду, 24. мар та, обе ле жи ли
су датум почет ка НАТО бом -
бар до ва ња Срби је 1999. године.

За 78 дана бом бар до ва ња
Пан че во је гађа но 24 пута. Раз -
ру ше ни су Фабри ка ави о на
„Утва”, пого ни „Петро хе ми је”
и Рафи не ри је, у којој су поги -
ну ла и три рад ни ка, итд. Из
оште ће них постро је ња „Азо та -
ре” у земљу је исцу ри ло 250
тона теч ног амо ни ја ка. У Рафи -
не ри ји је изго ре ло око 80.000
тона наф те и нафт них дери ва -
та, а из „Петро хе ми је” је изли -
ве но 460 тона висо ко ток сич -
ног винил-хло ри да. Еко ло шка
и мате ри јал на ште та ника да
нису пре ци зно утвр ђе не.

Током акци је назва не „Мило -
срд ни анђео” у СРЈ су тешко
оште ће ни инфра струк ту ра, при -
вред ни објек ти, шко ле, здрав -
стве не уста но ве, медиј ске куће,
спо ме ни ци кул ту ре... Поги нуло
је нај ма ње 2.500 осо ба. Д. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Отво ре на још јед на
ковид амбу лан та

Дом здра вља Пан че во саоп -
штио је да је од субо те, 20. мар -
та, отво ре на још јед на ковид
амбу лан та поред оне која ради
у Змај Јови ној ули ци. Ковид 2
амбу лан та нала зи се у Ули ци
Мило ша Обре но ви ћа 4 (бив ши
кожни дис пан зер) и ради од 8
до 20 сати. Теле фо ни те амбу -
лан те су: 064/893-13-20 и
062/807-30-48.

Амбу лан та „Цен тар”, која је
до сада била у бив шем кожном
дис пан зе ру, изме ште на је у амбу -
лан ту „Нови свет”, у Ули ци сер -
дар Јан ка Вуко ти ћа б. б. (тел.
013/25-16-487). Амбу лан та
„Доњи град”, која је тако ђе до
сада била у кожном дис пан зе -
ру, изме ште на је у амбу лан ту
„Нови град” у Ули ци бра ће Јова -
но вић б. б. (тел. 013/311-754,
моб. 062/807-30-33). Д. К.

ПОВО ДОМ ВЕКА ЗИС-а

Награ де у 
чети ри кате го ри је

Пово дом обе ле жа ва ња сто -
го ди шњи це срп ског Заво да
за инте лек ту ал ну сво ји ну,
отво рен је кон курс за доде -
лу награ да Свет ске орга ни -
за ци је за инте лек ту ал ну сво -
ји ну у чети ри кате го ри је.
Позвани су сви дома ћи про -
на ла за чи, ауто ри и ком па -
ни је који свој углед гра де на
реги стра ци ји пра ва инте лек -
ту ал не сво ји не, или на ства -
ра ла штву, да се до 29. мар та
при ја ве на кон курс.

Ово так ми че ње одр жа ва се
у кате го ри ја ма про на ла за ча
или гру пе про на ла за ча за
патент, прав них лица за реги -
стро ван инду стриј ски дизајн,
ауто ра за моно граф ско дело
или сту диј ску изло жбу у обла -
сти дру штве но-хума ни стич -
ких нау ка, као и уче ни ка или
гру пе уче ни ка сред ње шко ле
за про на ла зак. Пре сти жне
награ де ће бити доде ље не 26.
апри ла на Свет ски дан инте -
лек ту ал не сво ји не. Више
инфор ма ци ја може се наћи
на сај ту ЗИС-а: www.zis.gov.rs.

С. Т.

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ (2)

Ћирић – кри ви чар који кри ви све сем себе
Кад је неко спре ман и рас по -
ло жен чак и за физич ке обра -
чу не с ком ши ја ма, тешко да је
ком пе тен тан за било који инте -
лек ту ал ни посао, а посеб но
није „изгра ђен од мате ри ја ла”
за адво ка та кри ви ча ра. То је
тако у тео ри ји, а у прак си –
Јован Ћирић се тиме бави.

Пошто су про чи та ли текст у
прет ход ном бро ју наших нови -
на, јави ли су нам се пред став -
ни ци скуп шти не ста на ра из
згра де у којој је Ћири ћев локал.
Кажу да је немо гу ће дого во -
ри ти се с њим о било чему од
зајед нич ког инте ре са јер је
напра сит, увре дљив и непре -
ста но рас по ло жен за сва ђу. У
то смо се уве ри ли и сами када
је позван дру ги пут да про ко -
мен та ри ше чиње ни цу да је од
јед ног пен зи о ни са ног прав ни -
ка тра жио да зове дирек то ра

„Пан чев ца” с пору ком: „Ћирић
је пору чио да ће, ако се у нови -
на ма буде писа ло о ово ме, тра -
жи ти да се испи та поре кло
имо ви не вла сни ка ком шиј ског
лока ла. Пре него Вучи ће во.”
Јавио се тада на наш позив и
рекао дрско: „Изми шљаш, то
није исти на.” А посто ји мемо -
ри сан позив у дирек то ро вом
теле фо ну. Потом је „махао”
судом...

Иако се бави адво ка ту ром,
Ћирић, кри ви чар, не зна да
тре ба да се пла ти порез на
држа ње оруж ја. Или, јед но -
став но, неће да пла ти – посто -
је дуго ва ња. Тако ђе, инте ре -
сант но је да је имао 25 пред -
ме та у 2020, а ове тек пет.
Можда му пада кон цен тра ци -
ја. Или реј тинг. У сва ком слу -
ча ју, Ћирић посе ду је „исто ри -
ју”: био је општин ски тужилац,

али није могао да напре ду је у
слу жби због оца који је имао
про бле ма са зако ном – као
месар је пра вио мал вер за ци је
у дру штве ној фир ми.

Да под се ти мо, у прет ход ном
бро ју смо писа ли о томе да на
зиду недав но отво ре не опти -
чар ске рад ње, у цен тру гра да,
код бив шег био ско па „Вој во -
ди на”, штр чи табла на којој
сто ји име адво ка та Јова на
Ћири ћа. Сви оста ли адво ка ти
су, пра тив ши здра ву логи ку,
укло ни ли табле са сво јим

имени ма јер је тамо отво рен
нови локал. Не и Ћирић.

Како је тро је људи посве до -
чи ло, он је био спре ман за
физич ки обра чун с вла сни ком
пред мет ног лока ла. До тога није
дошло, јер је вла сник лока ла
на чијој фаса ди сто ји Ћири ће -
ва табла на Јова но ве речи:
„Пока за ћу ја теби!”, и на брдо
псов ки одре а го вао уљуд но.
Ћири ће во насил нич ко пона ша -
ње је тако про шло без после ди -
ца. Нарав но, Ћирић нам је
испри чао сво ју вер зи ју дога ђа -
ја и рекао да је све што су сведо -
ци виде ли и чули изми шљотина.

Хм, нај по пу лар ни ји апа рат
тре нут но у Срби ји је поли граф;
тре ба ло би као адво кат кри ви -
чар да буде океј с тим да на
поли граф ском испи ти ва њу себе
уве ри у исти ну. Одно сно, у то
да он изми шља. Р. П.



Више десе ти на хиља да пар нич -
них посту па ка пред судо ви ма
широм Срби је покре ну то је про -
тив бана ка у послед њих неко -
ли ко годи на због напла ћи ва ња
тро шко ва обра де кре ди та. О
томе да ли су бан ке у нашој
земљи има ле пра во да кли јен -
ти ма напла ћу ју те тро шко ве не
сла жу се адво ка ти који засту -
па ју гра ђа не и бан ка ри: први
кажу да се ради ло о неза ко ни -
том посту па њу, а дру ги да је
све у скла ду с про пи си ма.

Пред судо ви ма у Срби ји води
се пре ко 30.000 пар нич них
посту па ка у који ма кли јен ти
тра же накна ду ште те од бана -
ка због нео сно ва ног напла ћи -
ва ња обра де кре ди та. Засад је
више пре су да у корист гра ђа -
на, јер су судо ви уви де ли да су
кли јен ти који ма је таква услу -
га напла ће на – оште ће ни.

Мада, није у свим гра до ви -
ма било тако. И, оста је отво ре -
но пита ње: на шта се кон крет -
но одно си тај тро шак обра де
кре ди та?

Шта кошта и коли ко

Став Врхов ног каса ци о ног суда
(ВКС) из маја 2018. годи не на
који се пози ва ју обе стра не – и
адво ка ти који засту па ју гра ђа -
не и бан ка ри – јесте да су бан -
ке има ле пра во да кли јен та
изло же тро шку за обра ду кре -
ди та само ако је пону да бан ке
садр жа ла јасне и недво сми -
слене подат ке о тро шко ви ма
кре ди та.

Тако, адво ка ти који засту па -
ју гра ђа не потвр ђу ју да је суд -
ска прак са била шаро ли ка, тј.
да су неки судо ви усва ја ли
тужбе не зах те ве у корист кли -
је на та, а неки нису. Исто вре -
ме но, пози ва ју се на поме ну ти
став Врхов ног каса ци о ног суда
и кажу да се од онда ситу а ци ја
мно го про ме ни ла: судо ви су се
изја шња ва ли да су бан ке мора -
ле на јасан и недво сми слен
начин да оба ве сте кли јен те на
шта се тач но одно си тај тро -
шак, шта је ту кон крет но кли -
јен ти ма напла ће но, што овде
није био слу чај. Уз то, бан ке су

ову накна ду напла ћи ва ле за све
врсте кре ди та, и то у про цен -
ти ма, што зна чи да су поје ди -
ни кли јен ти пла ти ли и неко -
ли ко сто ти на евра.

На став Врхов ног каса ци о -
ног суда, реко смо, пози ва ју се
и бан ка ри. Они обја шња ва ју да
су бан ке има ле пра во на напла -
ту накна да и тро шко ва за бан -
кар ске услу ге, да тако мисли и
Врхов ни каса ци о ни суд, али и
неке дру ге инсти ту ци је које су
над ле жне за регу ли са ње рада
бан кар ског сек то ра, те да је сто -
га пара док сал но да посто ји огро -
ман број тужби про тив бана ка
и раз ли чи та прак са судо ва.

Чиње ни цу да је ВКС казао
да је посто ја ло пра во на накна -
ду ако је пону да бан ке садр жа -
ла јасне и недво сми сле не подат -
ке о тро шко ви ма кре ди та – бан -
ка ри раз у ме ју на свој начин.
Они мисле да поје ди ни кли -
јен ти сма тра ју да се под том
тран спа рент но шћу под ра зу ме -
ва да та накна да мора да садр -
жи коли ко је бан ка потро ши ла
стру је, рада, тоне ра, папи ра на
копи ра ње и тако даље, а да то
не посто ји ниг де у све ту. Тран -
спа рент ност, пре ма бан ка ри ма
који су дава ли изја ве бео град -
ским меди ји ма, зна чи да се те
накна де и тро шко ви на вео ма
јасан и недво сми слен начин
пре до ча ва ју кли јен ту у про це -
су уго ва ра ња.

Кажња ва ње кли је на та?

У међу вре ме ну се десио
нови моме нат: гра ђа ни
који су тужи ли бан ке
због напла ћи ва ња тро -
шко ва обра де кре ди та
твр де да их фили ја ле
њихо вих бана ка сада
кажња ва ју због тога.
Наи ме, неки кли јен ти
кажу да су у сво јим
бан ка ма одби -
је ни за позај -
ми це, дозво ље -
ни минус и чеко ве мада испу -
ња ва ју све усло ве да их бан ке
кре ди ти ра ју.

Али у Удру же њу бана ка Срби -
је (УБС) и у Народ ној бан ци
Срби је (НБС) кажу да је сва ка
финан сиј ска уста но ва, у скла -
ду са Зако ном о бан ка ма, сло -
бод на у избо ру кли је на та и у
одлу ци да одо бри позај ми цу
или не, шти те ћи сво је финан -
сиј ске инте ре се. У НБС-у дода -
ју да се пода ци о спо ро ви ма
које су кли јен ти покре ну ли про -
тив бана ка не раз ме њу ју пре ко
Кре дит ног бироа.

Један адво кат који засту па
више од хиља ду људи пред судо -
ви ма про тив бана ка због напла -
те обра де кре ди та каже да сва -
ко днев но доби ја при ту жбе људи
на бан ке „које се све те због
тужби” и дода је да је „то што
сада раде бан ке поно во про -
тив за ко ни то”. Обја шња ва да
„сви они који испу ња ва ју усло -
ве за кре дит, дозво ље ни минус,
или дру гу услу гу и ако то потвр -
ди Кре дит ни биро, мора ју и да
их доби ју”. Твр ди и да у слу ча -
ју да им „бан ке то не дају напи -
сме но, бан ка ри им незва нич -
но обја сне да су одби је ни јер
су тужи ли бан ку”.

То потвр ђу је и један од гра -
ђа на, који је био шоки ран
пошто су га позва ли да му кажу

да, ипак,
не може

да доби је кре дит, јер је тужио
бан ку. Морао је, због нео п ход -
ног кре ди та, да је про ме ни...

Уго вор ни однос ствар
узајам ног пове ре ња

Да поно ви мо сушти ну оно га
што гово ре бан ка ри: Удру же -
ње бана ка Срби је твр ди да не
посто ји једин ствен став бана -
ка пре ма томе коме ће одо -
бри ти кре дит, нити поје ди нач -
не бан ке раз ме њу ју подат ке о
кли јен ти ма који воде спо ро ве
про тив бана ка. Нагла ша ва ју да
се увек ради о инди ви ду ал ној
одлу ци бан ке за поје ди ног
клијен та. Из УБС-а дода ју
следе ће:

– Одлу ка о одо бра ва њу
креди та јесте у над ле жно сти
сва ке поје ди нач не бан ке. Та
одлу ка се засни ва на њеној
пословној поли ти ци, као и на
про це ни ризи ка и пода ци ма о

ажур но сти, одно сно уред но -
сти под но си о ца зах те ва за кре -
дит. Уго вор ни однос бан ке и
кли јен та ствар је уза јам ног
пове ре ња.

И над ле жни из Народ не бан -
ке Срби је потвр ђу ју да бан ке
раз ме њу ју само подат ке о кре -
дит ној исто ри ји сво јих кли је -
на та у окви ру Кре дит ног бироа
– елек трон ске базе пода та ка
која је успо ста вље на уго во ром
изме ђу бана ка у окви ру Удру -
же ња бана ка Срби је. У тој бази

се може виде ти пода так да је
бан ка тужи ла кли јен та ради
напла те одре ђе ног потра -
жи ва ња, али не посто ји
закон ски нити било који

дру ги основ за раз ме ну
пода та ка изме ђу бана -
ка о кли јен ти ма који су
тужи ли бан ке.
Ина че, Зако ном о бан -
ка ма и дру гим пози -
тив ним про пи си ма
дефи ни са ни су број -

ни ризи ци који ма је
бан ка изло же на у свом

посло ва њу, међу који ма је и
прав ни ризик. Свим про пи си -
ма је, како обра зла жу у НБС-у,
зајед нич ки циљ да обез бе де
финан сиј ско здра вље бан ке.
Пре ма њихо вим речи ма, сасвим
је разу мљи во да бан ка при ли -
ком успо ста вља ња новог уго -
вор ног одно са с кли јен том с
којим је у спо ру, а на осно ву
пода та ка које посе ду је, про це -
њу је прав ни ризик којем ће
бити изло же на у слу ча ју успо -
ста вља ња тог одно са. Такву про -
це ну бан ка може да врши само
на осно ву пода та ка о том кли -
јен ту које је при ку пи ла у скла -
ду са зако ном.
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Банке размењују
само податке о
кредитној историји
својих клијената у
оквиру Кредитног
бироа – електронске
базе података која је
успостављена
уговором између
банака у оквиру
Удружења банака
Србије.

БАН КЕ НЕ ВРА ЋА ЈУ ДОБРО ВОЉ НО НОВАЦ

Једи ни начин да кли јен ти

повра те свој новац, који је,

пре ма речи ма број них адво -

ка та што засту па ју гра ђа не,

нео сно ва но напла ћен кроз

„обра ду кре ди та”, јесте кроз

под но ше ње тужби про тив

бан ке над ле жном суду, где

би бан ка била оба ве за на да

вра ти тај износ уве ћан за

кама ту од дана када је

напла ће на до дана испла те

таквог изно са. Адво ка ти

који засту па ју гра ђа не кажу

да су бан ке на осно ву тро -

шко ва обра де кре ди та до

сада при хо до ва ле неко ли ко

десе ти на мили о на евра.

У прво сте пе ним судо ви ма

ова кви слу ча је ви, про цен ту -

ал но, дале ко су број ни ји од

свих оста лих пар нич них

посту па ка. Да би избе гле

даље тро шко ве, бан ке све

чешће при ста ју на испла ту

одмах након прво сте пе не

пре су де. Исто тако, напла ту

за изно се до 1.000 евра

гра ђа ни могу оба ви ти одмах

након прво сте пе не пре су де,

јер се не чека на изја шње ње

по жал би бан ке.

СЛО ВО ПРО ПИ СА 
И ЛОГИ КЕ

Бан ка је акци о нар ско дру -

штво чији је циљ сти ца ње

доби ти у корист сво јих

акци о на ра. При том, док су

у слу ча ју дру гих при вред -

них субје ка та ризи ку

посло ва ња изло же ни само

њихо ви вла сни ци, бан ка

позајм љу је не само сво ја

сред ства већ и сред ства

која при ку пља из депо зи -

та. Зато се за бан ке, за

раз ли ку од дру гих при -

вред них дру шта ва, про пи -

су ју додат ни, стро жи зах -

те ви и посеб на огра ни че -

ња у посло ва њу.

Про шлост углав ном нисмо схва ти ли. Не зато што нисмо
памет ни, него зато што нисмо искре ни. Рани је смо затва -
ра ли очи, а сад кап ке иглом и кон цем заши ва мо.

(Писац Енес Хали ло вић, НИН, 18. март)

* * *
Недо ста је нам нор мал на атмос фе ра. Сва ки дан слу ша мо
лоше вести, лоше речи јед них о дру ги ма. Волео бих да се
овде ситу а ци ја сми ри, да се Срби ја раз ви ја, а и ако нема
више Југо сла ви је, да нор мал но живи мо са свим људи ма
око нас.

(Реди тељ Здрав ко Шотра, „Данас”, 18. март)

* * *
Ви гле да те да лека ри из црве них зона пла чу, а има те
нека кав подоб ни Кри зни штаб који доно си неке псе у до -
ме ре и игра се. Чини ми се као да су те мере изву че не на
том бо ли – ти радиш, ти не радиш. Тужно је да смо ми,
као гра ђа ни, дове ли себе до тога да на нај тра гич ни ји
начин трпи мо после ди це нашег ћута ња и тога да нестру -
ка врши терор над стру ком или ти да поли тич ка подоб -
ност апсо лут но три јум фу је над сва ким разу мом.

(Реди тељ ка Мили ца Краљ, „Нова С”, 18. март)

* * *
Оно због чега смо данас овде није поли ти ка, ја се борим
ипак за неке дру ге ства ри, ово је нешто што мене тишти.
Ово је бор ба за еко ло ги ју и здра ву живот ну сре ди ну. За
пре ста нак екс пе ри мен та који се над нама спро во ди. Ова
скуп шти на би тре ба ло да поста не народ ни дом, да се бри -
не о нашим про бле ми ма, о нашем здра вљу, али то се не
деша ва. Зато смо овде да пока же мо да смо ми ти људи
због којих они тамо седе. Да су нам угро же ни вода, ваздух,
живот на сре ди на, све што има мо… да се про бле ми у здрав -
ству реша ва ју ад хок и да пред ност има ју кри ми нал и
коруп ци ја и да вла да само закон јачег. Инста ла ци ја „Екс -
пе ри мент – круг живо та на Бал ка ну”, из сери ја ла „Злат но
доба”, испред Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је, наста -
ла је из жеље да се ука же на сна гу и моћ наро да и да се
про бу ди инте лек ту ал на ели та која може дру штво да изве -
де са стран пу ти це. Скуп шти на тре ба да буде народ ни дом,
а не при ват на сво ји на поје ди на ца. С обзи ром на то да то
није тако, вели ка опа сност пре ти од еко ло шке ката стро фе
коју иза зи ва ју баха ти при пад ни ци дру штва.

(Умет ник Андреј Јоси фов ски Пија ни ста, „Данас”, 21.
март)

* * *

* * *
Одлу ка Управ ног суда да пони шти гра ђе вин ску дозво лу
за град њу фамо зне гон до ле на Кале мег да ну изу зет но је
важан корак у реа фир ма ци ји тешко пољу ља ног кон цеп -
та прав не држа ве у Срби ји. Одлу ка суда није у скла ду са
жеља ма вла сти, али јесте са зако ном, што је у нор мал -
ном дру штву нарав но неу по ре ди во важни је и једи но бит -
но. Вео ма је важно што је одлу ка суда потвр ди ла мишље -
ња које о про јек ту има ју без ма ло сви реле вант ни струч -
ни субјек ти, а и хиља де и хиља де гра ђа на. Тако ђе је изу -
зет но важно то што ова ква одлу ка обез бе ђу је дис кон ти -
ну и тет у бла ми ра њу земље у међу на род ним раз ме ра ма.

(Адво кат Родо љуб Шабић, „ФоНет”, 23. март)

* * *
Ово је добар филм. Озбиљ но добар филм. Про гла ша ва ње
„Аиде” анти срп ским фил мом је, како би то неки попу -
лар но рекли, чист ауто шо ви ни зам. То је филм анти мр -
жње, анти зло чи на, анти не прав де. Про гла ша ва ње фил ма
анти срп ским импли ци ра да је цео наш народ народ
мржње и зло чи на, а то нећу и не желим да при хва тим јер
то про сто није исти на. Ко год напи ше или каже да је овај
филм анти срп ски, знај те да је нула од патри о те и у
сушти ни мрзи тељ соп стве ног наро да.

(Аутор и води тељ еми си је „24 мину та” Зоран Кесић,
„Данас”, 23. март)

* * *
У Срби ји пре о вла да ва патри ја хал но вас пи та ње у коме су
увек жртве кри ве. Реч је о мно го годи на када је сва ка
кри ви ца пада ла на леђа жртве. Што је неко моћ ни ји,
теже га је при ја ви ти. Кри ви ца  се сва љу је на жртве, гово -
ри се зашто носиш мини-сук њу, при стој на девој ка не
изла зи, шта ради те у гра ду. Мно го је наси ља од оних од
којих се оче ку је подр шка. Сва кој жртви, а посеб но жртви
сило ва ња, потреб не су годи не. Има оних које се никад не
суо че с тим, јер мисле да су оне кри ве и цео живот живе
с тим. Циљ је под ста ћи и дру ге, упр кос све му и огра ни -
че њи ма, глу ми це које су при ја ви ле наси ље пре у зе ле су
вели ко бре ме и одго вор ност.

(Про фе со р ка Факул те та драм ских умет но сти Миле на
Дра ги ће вић Шешић, Н1, 23. март)

КОНЦЕПТ ХИЉАДE ТУЖБИ ПРО ТИВ БАНА КА ЗБОГ „ОБРА ДЕ КРЕ ДИ ТА”

НАЈ ПРЕ ЈАСНИ И НЕДВО СМИ СЛЕ НИ ПОДАЦИ
О ТРО ШКО ВИ МА, ПА ОНДА НАПЛА ТА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Извор: 
„Бизнис мага зин”

Није тај на да је 2020. годи на била
један од нај и за зов ни јих и нај ком плек -
сни јих пери о да у исто ри ји за гло бал -
ну еко но ми ју. Услед пан де ми је
КОВИД-19 изгу бље ни су мно ги људ -
ски живо ти, угро жен опста нак чита -
вих инду стри ја, изме ње ни начи ни на
које ради мо, дру жи мо се, кому ни ци -
ра мо. Није тај на ни да је нафт на инду -
стри ја јед на од оних које су тешко
пого ђе не деша ва њи ма из про шле годи -
не. Потра жња за наф том је сма ње на,
а цене су у јед ном тре нут ку биле на
исто риј ском мини му му. Тако ђе, пре -
ки ну те су број не инве сти ци је, ком -
пани је су при ну ђе не на штед њу,
неизве сна су даља ула га ња.

Раз ме ре уда ра још су видљи ви је
сада када су нај ве ће ком па ни је из
наше инду стри је саоп шти ле резул та -
те посло ва ња у 2020. годи ни. Реч је о
зна чај ним финан сиј ским губи ци ма и
изве сно је да ће пан де ми ја оста ви ти
дуго роч не после ди це на посло ва ње
нафт ног сек то ра.

У таквом непо вољ ном окру же њу,
сасвим оче ки ва но, ни НИС није могао
да буде изу зе так. Међу тим, у НИС-у
веру је мо да, када кри за дође, није
вре ме за ламен ти ра ње над нево ља ма,
већ тре ну так да се одлуч но супрот -
ста ви мо иза зо ви ма. И сада, када се
навр ша ва годи на дана од почет ка кри -
зе иза зва не пан де ми јом КОВИД-19,
уве рен сам да је НИС на ова деша ва -
ња без пре се да на реа го вао на начин

на који може мо да буде мо поно сни и
који нам је омо гу ћио да сачу ва мо
ком па ни ју и обез бе ди мо њен даљи
раз вој.

НИС-ова бор ба

Зајед нич ким радом нај ве ћих акци о -
на ра, запо сле них и менаџ мен та успе -
ли смо да одр жи мо ликвид ност ком -
па ни је и, осла ња ју ћи се на соп стве не
ресур се, одр жа ли смо соци јал ну ста -
бил ност запо сле них, бри ну ћи све вре -
ме о без бед но сти рад них про це са и
здра вљу наших људи, парт не ра и
потро ша ча. Са поно сом исти че мо да

смо про шле годи не завр ши ли јед ну
од нај ва жни јих инве сти ци ја у исто -
ри ји ком па ни је – Дубо ку пре ра ду у
Рафи не ри ји наф те Пан че во, која доно -
си еко ном ске и еко ло шке бене фи те
за НИС и Репу бли ку Срби ју. Наста -
ви ли смо са раз во јем наших кон це -
си ја у Руму ни ји и Босни и Хер це го -
ви ни. Пусти ли смо у рад 14 бен зин -
ских ста ни ца у Срби ји и земља ма
реги о на и наста ви ли са диги тал ном
тран сфор ма ци јом НИС-а.

Акци о на ри ма смо на име диви -
ден де испла ти ли 4,4 мили јар де
динара. Наста ви ли смо са редов ном

испла том свих оба ве за пре ма држа -
ви и допри не ли одр жа њу ста бил но -
сти буџе та Репу бли ке Срби је. Дали
смо свој допри нос зајед нич кој бор -
би про тив епи де ми је дона ци ја ма у
гори ву и подр шком здрав стве ним
уста но ва ма и меди цин ским рад ни -
ци ма. И на кра ју, али ника ко нај ма -
ње важно, у капи тал не про јек те смо
уло жи ли 25,3 мили јар де дина ра и
тиме обез бе ди ли да се модер ни за -
ци ја НИС-а наста ви и у усло ви ма
жесто ке кри зе.

Побољ ша ти ефи ка сност

Оно што охра бру је јесте чиње ни ца да
смо, и поред свих нега тив них трен -
до ва, очу ва ли пока за тељ ЕБИТ ДА на
нивоу од 15,8 мили јар ди дина ра, као
и пози тив ни опе ра тив ни нов ча ни ток
од 29,7 мили јар ди дина ра. Када се
изу зме ефе кат ску пих зали ха наба -
вље них почет ком про шле годи не на
наш финан сиј ски резул тат, НИС је
годи ну завр шио са доби ти од 3,8 мили -
јар ди дина ра. Али, ипак, тре ба отво -
ре но рећи – у 2020. годи ни НИС је,
први пут од при ва ти за ци је 2009, завр -
шио годи ну са нега тив ним финан сиј -
ским резул та том. Иако смо у дру гом
полу го ди шту, када се тржи ште доне -
кле ста би ли зо ва ло и када су убла же -
не рестрик ци је кре та ња, забе ле жи ли
нето добит од 2,7 мили јар ди дина ра,
уда ри из прве поло ви не 2020. годи не
пре суд но су допри не ли да на нивоу
годи не има мо нето губи так од 7,6
мили јар ди дина ра.

Све ово јасно нам ука зу је на пут
којим тре ба да наста ви мо у 2021.

години, јер су број ни иза зо ви и даље
пред нама, док се гло бал ни опо ра вак
чини неиз ве сни јим и спо ри јим од
оче ки ва ног. Наш основ ни зада так у
теку ћој годи ни је да обез бе ди мо ста -
бил но посло ва ње НИС-а и наста ви мо
са даљим раз во јем. Наш при о ри тет
мора да буде и рад на систем ском
побољ ша њу ефи ка сно сти на свим
пољи ма. Неке од мера које смо уве ли
у 2020. годи ни ради пове ћа ња ефи ка -
сно сти и сма ње ња тро шко ва важи ће
и у теку ћој годи ни. Али штед ње неће
бити на рачун даљег раз во ја ком па -
ни је. У капи тал не про јек те пла ни ра -
мо да уло жи мо више од 20 мили јар -
ди дина ра у 2021. и тиме омо гу ћи мо
да НИС наста ви да јача сво ју кон ку -
рент ност на реги о нал ном тржи шту.

Кри за нам је изно ва пока за ла да
напред могу да иду само они који
зна ју сво је при о ри те те и пут ка њихо -
вом ефи ка сном испу ње њу. Уве рен сам
да ћемо зајед нич ким сна га ма пре ва -
зи ћи све тешко ће које нас оче ку ју и
да ће НИС наста ви ти да буде успе -
шна и про фи та бил на ком па ни ја у
корист запо сле них, акци о на ра и шире
зајед ни це.

Аутор: Антон Чере па нов, 
заме ник гене рал ног дирек то ра 
и финан сиј ски дирек тор НИС-а

ДРУШТВО
Петак, 26. март 2021.
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ОДЛО ЖЕН ПРОБ НИ ТЕСТ

Гене рал на про ба 
у апри лу

Мини стар ство про све те, нау ке и
тех но ло шког раз во ја оба ве шта ва
мату ран те основ них шко ла и њихо -
ве роди те ље да је доне та одлу ка о
одла га њу проб ног завр шног теста
за уче ни ке осмог раз ре да.

Како је саоп ште но из Мини стар -
ства, проб ни завр шни тест, који је
пла ни ран за 26. и 27. март, одло -
жен је за 9. и 10. април, што ће
бити утвр ђе но изме ном Пра вил -
ни ка о кален да ру обра зов но-вас -
пит ног рада основ них шко ла за
школ ску 2020/2021. годи ну.

РЕЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА

Новац за две шко ле 
из Пан че ва

Покра јин ски секре та ри јат за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о -
нал не зајед ни це доде лио је укуп но
пет мили о на дина ра за финан си -
ра ње и суфи нан си ра ње про гра ма
и про је ка та у обла сти основ ног
обра зо ва ња у АП Вој во ди ни у 2021.
годи ни.

Међу 80 шко ла с тери то ри је наше
покра ји не које ће ове годи не бити
у при ли ци да реа ли зу ју сво је еду -
ка тив не про гра ме нала зе се и две
осмо лет ке из Пан че ва. Основ на
шко ла „Све ти Сава” доби ла је 60.000
дина ра за реа ли за ци ју про јек та
„Ста ри зана ти за ново доба”, а за
ОШ „Иси до ра Секу лић” издво је но
је 70.000 дина ра из буџе та за еду -
ка тив ни про грам „Вред но сти,
вешти не и врли не”.

Широм Срби је кре ну ле
мобил не еки пе за убр за ну
иму ни за ци ју про тив
корона ви ру са

Кре ће вак ци ни са ње
радни ка „по спи ско ви ма”

Ове неде ље у Срби ји, у неко ли ко гра -
до ва, поче ла је сло бод на вак ци на ци -
ја гра ђа на вак ци ном „Астра Зене ка”.
Наи ме, држа вља ни Срби је који још
увек нису доби ли позив „е-Упра ве”,
а при ја ви ли су се за вак ци на ци ју, у
при ли ци су да доби ју ово цепи во. С
дру ге стра не, држа ва је позва ла фир -
ме да се зва нич но обра те Инсти ту ту
„Батут” уко ли ко желе да извр ше иму -
ни за ци ју сво јих запо сле них. Пре ма
речи ма др Љиља не Лазић, дирек тор -
ке пан че вач ког Заво да за јав но здра -
вље, заин те ре со ва не фир ме прво тре -
ба да спро ве ду анке ту међу запо сле -
ни ма, да утвр де тачан број и врсту
вак ци не. 

– Потом оба ве шта ва ју Инсти тут
„Батут”, који обез бе ђу је нео п ход но
цепи во, а затим у дого во ру с пан че -
вач ким Домом здра вља или Заво дом
за јав но здра вље дого ва ра ју дета ље
вак ци на ци је. Вео ма је важно да фир -
ме инфор ми шу рад ни ке о томе да је
нео п ход но ура ди ти иму ни за ци ју, да
анке ту ура де пре ци зно, јер је нама
важно да зна мо тачан број вак ци на и
да они који су се при ја ви ли буду при -
сут ни на дан вак ци на ци је, како се не
би дого ди ло да људи не дођу у зака -
за ном тер ми ну. Важно је све добро
орга ни зо ва ти, а мобил не еки пе Заво -
да и Дома здра вља спрем не су и обу -
че не да ура де овај посао. Нарав но,
неке вак ци не не могу се дава ти на
овај начин, попут руске „Спут њик Ве”,
која се након одмр за ва ња у року од
два сата мора иско ри сти ти – рекла је
др Љиља на Лазић за „Пан че вац” и
наве ла слу чај неу спе ле вак ци на ци је
рад ни ка „Петро хе ми је”, када је у зака -
за ном тер ми ну дошло све га 14 рад -
ни ка, иако је мно го већи број петро -
хе ми ча ра изра зио жељу да се вак ци -
ни ше.

До сада су мобил не еки пе ЗЗЈЗ-а
уре ди ле иму ни за ци ју запо сле них и
шти ће ни ка у Казне но-поправ ном заво -
ду Пан че во.

Ком па ни је „ани ми ра ју”
Мно ге ком па ни је широм Срби је поку -
ша ва ју да на раз не начи не ани ми ра ју
сво је запо сле не да се вак ци ни шу. На
при мер, јед на ком па ни ја из Пара ћи -
на доне ла је одлу ку да сво је рад ни ке
под стак не на добро вољ но вак ци ни са -
ње, па ће тако сви запо сле ни који
при ме вак ци ну од 11. мар та до 15.
апри ла доби ти нов ча ну надок на ду:
изнад 40 годи на чети ри хиља де дина -
ра, а мла ђи од 40 по шест хиља да
дина ра. Већи на фир ми не пла ћа вак -
ци на ци ју, али сва ко днев но пози ва ју
и саве ту ју запо сле не путем слу жбе -
ног меј ла да се вак ци ни шу. Сушти на
је да вла сни ци ком па ни ја наслу ћу ју
да ће јед ног тре нут ка Кри зни штаб
доне ти одлу ку да објек ти и фир ме у
који ма раде они што су при ми ли вак -
ци ну могу да послу ју без ика квих
огра ни че ња. У при лог томе иде и то
да се у јав но сти све више спе ку ли ше
о пра вље њу раз ли ке изме ђу вак ци ни -
са них и невак ци ни са них.

Пре ми јер ка Ана Брна бић недав но
је рекла да држа ва поку ша ва да не
пра ви раз ли ку изме ђу вак ци ни са них
и невак ци ни са них и сма тра да „не

може мо да уво ди мо такве мере ако
не обез бе ди те толи ко вак ци на да зна -
те да су се сви они који желе да се
вак ци ни шу – и вак ци ни са ли”.
Мишље ња је да се нису сте кли усло -
ви да уво ди мо такве мере. Да се
нешто ипак „ваља иза бре га”, потвр -
ђу је изја ва мини стра здра вља. Зла -
ти бор Лон чар сма тра да гра ни ца тре -
ба да се поста ви:

– Ако су људи пошто ва ли, ако су се
вак ци ни са ли, ако има ју анти те ла и
ради ли су све што тре ба, па не могу
да буду у истом кошу са они ма који
се нису вак ци ни са ли, што не при зна -
ју коро ну и који раде по свом. Ако ти
људи не пра ве про блем, нису опа -
сност, нису ризик, зашто их кажња -
ва ти, а ура ди ли су све – рекао је недав -
но за срп ске меди је мини стар здра -
вља Зла ти бор Лон чар.

Ко зна – зна!

Све у све му, широм Срби је кре ну ле
су мобил не еки пе за убр за ну иму ни -
за ци ју про тив коро на ви ру са. Засад се
углав ном пра ве спи ско ви по фир ма -
ма, пре вас ход но држав ним уста но ва -
ма и слу жба ма, али је све више горе

поме ну тих „пону да” вла сни ка фабри -
ка рад ни ци ма.

У При вред ној комо ри Срби је нема -
ју сазна ња о слу ча је ви ма пла ће не
иму ни за ци је, али исти чу да је од
посеб ног инте ре са да се извр ши убр -
за на иму ни за ци ја запо сле них који су
на сво јим рад ним мести ма посеб но
изло же ни ризи ку од зара жа ва ња
(трго вин ски лан ци, бан ке и читав
низ дру гих орга ни за ци ја које има ју
шал тер ски тип рада). Син ди кал ци
тако ђе нема ју инфор ма ци ју о томе
да вла сни ци поку ша ва ју да при во ле
рад ни ке да се вак ци ни шу, али сма -
тра ју да је пла ћа ње одно сно под ми -
ћи ва ње рад ни ка сво је вр сна буда ла -
шти на јер је вак ци на ци ја циви ли за -
циј ска теко ви на.

Било како било, обо стра ни је еко -
ном ски инте рес да фир ме у Срби ји
што пре пре ва зи ђу ситу а ци ју наста лу
пан де ми јом кови да 19. Е сада, неко
се дови ја на раз не начи не да оста не у
тржи шној утак ми ци, јер је рачу ни ца
јасна – добар рад ник је здрав рад ник,
па зато не тре ба да чуди што неки
посло дав ци запо сле не моти ви шу да
испу не циви ли за циј ску теко ви ну.

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА ЗАПО СЛЕ НИХ

ЕКО НОМ СКА РАЧУ НИ ЦА ИЛИ 
ЦИВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКА ТЕКО ВИ НА

ПОСЛО ВА ЊЕ НИС-а У 2020. ГОДИ НИ

Одлу чан одго вор на кри зу
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6 ЗДРАВЉЕ

Пре гле ди паци је на та с пови -
ше ном теле сном тем пе ра ту -
ром у амбу лан ти Слу жбе хит -
не меди цин ске помо ћи Пан -
че во у про те клих годи ну дана
оба вља ју се вео ма рет ко. Ово
је из разу мљи вих раз ло га, због
вели ког бро ја ста ри јих паци -
је на та са акут ним тего ба ма које
се јавља ју у скло пу њихо ве хро -
нич не боле сти. Респи ра тор не
инфек ци је су зна ча јан фак тор
ризи ка за те паци јен те, јер оне
угро жа ва ју раз ме ну кисе о ни ка
и дово де до систем ског запа -
љен ског одго во ра који може
има ти озбиљ не после ди це по
оста ле орган ске систе ме. Тре -
ба ло би зато под се ти ти да
нисмо немоћ ни у кућ ним усло -
ви ма када је виро за с висо ком
теле сном тем пе ра ту ром у пита -
њу, као и да може мо пред у зе -
ти одре ђе не мере које ће омо -
гу ћи ти орга ни зму да се лак ше
избо ри с виру сном инфек ци -
јом. Ово је посеб но важно за
роди те ље с малом децом која
због иму ни те та у раз во ју има ју
честе инфек ци је, али које нај -
че шће спон та но про ла зе и не
угро жа ва ју дете.

Када је тем пе ра ту ра тела
пови ше на, може мо бити сигур -
ни да је наш одбрам бе ни
систем запо чео бор бу про тив
неви дљи вог непри ја те ља. Шта -
ви ше, пови ше на тем пе ра ту ра
пома же покре та ње фак то ра
иму ног одго во ра који сти му -
ли шу про из вод њу иму них
ћели ја, њихо ву бржу моби ли -
за ци ју до узроч ни ка инфек -
ци је, али има и директ но деј -
ство на вирус и бак те ри ју. Све
ово нам гово ри да не тре ба
сма њи ва ти пови ше ну теле сну
тем пе ра ту ру ако је она око 38
сте пе ни Цел зи ју са и ако нас

не оме та у оба вља њу основ -
них физи о ло шких актив но сти.
Она ће у нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва тра ја ти један или два
дана. Упра во је зато важно да
пра ти мо и дру ге зна ке и симп -
то ме боле сти, диса ње, пулс,
ста ње све сти, кашаљ, уче ста -
ло мокре ње, повра ћа ње, јаку
гла во бо љу, боло ве у сто ма ку...,
који нас упо зо ра ва ју да се ста -
ње погор ша ва и да је нео п -
ход на помоћ лека ра.

Миро ва ње у кре ве ту и огра -
ни че ње физич ке актив но сти
на основ не физи о ло шке потре -
бе нео п ход ни су усло ви сма -
ње ња мета бо лич ких потре ба
и про из вод ње додат не топло -
те тела. Унос пове ћа них коли -
чи на воде напи ци ма или теч -
ном хра ном вео ма је важан
начин одр жа ња теле сне тем -
пе ра ту ре под кон тро лом. На
тај начин се ума њу је и губи -
так теч но сти про у зро ко ван зно -
је њем, повра ћа њем или про -
ли вом. Тре ба посеб ну пажњу
да обра ти мо на дебљи ну оде -
ће и сло је ви тост како би тело
могло лак ше да осло ба ђа
топло ту, а по потре би да се
дете раз го ли ти. По нај но ви -
јим пре по ру ка ма тем пе ра ту -
ру до 38,5 сте пе ни Цел зи ју са
код деце не сма њу је мо, јер на
тај начин пома же мо деч јем
орга ни зму да се избо ри с виру -
сом. Дете пра ти мо два-три
дана и, ако се тем пе ра ту ра не
сма њу је или се ком пли ку је
неким дру гим зна ци ма боле -
сти, тре ба ло би да се обра ти -
мо лека ру. Изу зе ци су деца
ста ро сти до три месе ца, када
је потреб но да се јави мо лека -
ру већ код тем пе ра ту ре изнад
38 сте пе ни, као и у слу ча ју
фебрил них кон вул зи ја, када
мора мо одмах да потра жи мо
лекар ску помоћ. Спу шта ње
висо ке теле сне тем пе ра ту ре
запо чи ње мо туши ра њем мла -
ком водом, ста вља њем дете та
у кори та шце с мла ком водом
и играч ка ма или тако што оро -
ша ва мо кожу тка ни на ма које
смо пре тога умо чи ли у мла ку
воду. Ника да не сме мо дете
рас хла ђи ва ти хлад ном водом
јер после дич но дрх та ње још
више ства ра топло ту. „Аспи -
ри ном” не сме мо ника да да
спу шта мо деци тем пе ра ту ру
због могу ћих неже ље них
после ди ца. Основ ни леко ви су
„пара це та мол” и „бру фен”, али
уз кон сул та ци ју с лека ром.

Шта (не) чини ти кад
тем пе ра ту ра ско чи?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Све већи број људи данас пати од тего ба у виду

нади ма ња и пове ћа не коли чи не гасо ва у цре ви ма –

фла ту лен ци је. Овај поре ме ћај није само соци јал но

оме та ју ћи и непри ја тан симп том, већ може осо би

ства ра ти грче ве и боло ве.

Наду тост трбу ха нај че шће је после ди ца брзог

начи на живо та и лоших нави ка при јелу. Глав ни

меха ни зми у настан ку наду то сти су: аеро фа ги ја одно -

сно гута ње вазду ха, поре ме ћај паса жа у цре ви ма,

пове ћа но умно жа ва ње бак те ри ја, сма ње на ресорп ци -

ја гаса из цре ва, као функ ци о нал на и орган ска обо -

ље ња диге стив ног систе ма.

Ево неко ли ко чаје ва који вам могу помо ћи у слу ча ју нади ма ња. Пре

упо тре бе било којег од њих кон сул туј те се са сво јим лека ром.

Јед ну каши ку усит ње ног лово ро вог листа ста ви те у пола литра воде

и кувај те пет мину та. Покло пи те и оста ви те да одсто ји пет-шест мину -

та. Пиј те три пута днев но пола сата пре јела.

Поме шај те по 20 г ани са, комо ра ча, кима, мај чи не души це и ками -

ли це. Три каши ке меша ви не пре лиј те с пола литра вре ле воде, па покло -

пи те и оста ви те да одсто ји три сата. Пиј те три пута днев но пре јела.

Поме шај те по један грам комо ра ча, ани са и цве та зове и два гра -

ма лишћа сене, па све то пре лиј те са два деци ли тра вре ле воде.

Покло пи те и после два сата про це ди те и попиј те одјед ном.

Поме шај те по 25 г цве та и листа хај дуч ке тра ве, кичи це, гор ке

дете ли не, лин цу ре, нане и комо ра ча. Од тога узми те јед ну каши ку,

пре лиј те деци ли тром вре ле воде, покло пи те, охла ди те, затим пиј те

пола сата пре јела.

Напра ви те меша ви ну од по 20 г копра, ани са, комо ра ча, анђе ли ке

и кима. Јед ну каши ку те меша ви не пре лиј те са два деци ли тра вре ле

воде, покло пи те и оста ви те пола сата на шпо ре ту, али да не кува.

Затим про це ди те и пиј те након јела.

Чаје ви про тив
надима ња и гасо ва

Ако ових дана осе ћа те нео бја -
шњив умор, сла бост и недо ста -
так енер ги је, има те гла во бо ље
и про бле ме с кон цен тра ци јом,
мучи вас неса ни ца, а рас по ло -
же ње вам је про мен љи во, не
би тре ба ло да вас ови симп то -
ми пре те ра но забри ња ва ју. Реч
је о про лећ ном умо ру, а тего бе
налик вашим има вели ки број
људи широм овог дела пла нете.

Про лећ ни умор није болест, већ
пред ста вља кра так пери од сла -
бо сти који наста је због тога што
орга ни зам тро ши више енер ги -
је да би се при ла го дио новом
годи шњем добу. Хлад не и сиве
зим ске дане сме њу ју они топли -
ји и дужи с мно го више сун ца и
днев не све тло сти и, коли ко год
то зву ча ло као добра вест, нашем
телу тре ба изве сно вре ме да се
ускла ди с новим рит мо ви ма.

Про ла зна фаза

Мете о ро па та ма и хро нич ним
боле сни ци ма поче так про ле ћа
никад не пада лако, али, с дру -
ге стра не, има срећ ни ка који
као да су вак ци ни са ни про тив
про лећ ног умо ра. Ако спа да те
у ту гру пу, онда ужи вај те у
лепом вре ме ну, али знај те да
људи око вас који се жале на
тего бе не пре те ру ју и имај те
раз у ме ва ња за њих.

На осно ву иску ста ва из прет -
ход них годи на, већ вам је
позна то да је ова фаза крат ко -
трај на и да је све што се деша -
ва пот пу но нор мал но. Уко ли -
ко ових дана нисте баш „сво -
ји”, само се сети те шта је узрок
и стр пи те се, уско ро ће све про -
ћи. Посто ји и неко ли ко ства ри
које може те да ура ди те како
бисте убр за ли тај про цес и убла -
жи ли симп то ме. Одго ва ра ју ћа
исхра на, физич ка актив ност и
још неко ли ко три ко ва које вам
доно си мо у настав ку учи ни ће
да пре о бра жај зиме у про ле ће
поста не про цес у коме ужи ва -
те свим чули ма.

Моћ хра не

Први и нај ва жни ји лек про тив
свих симп то ма про лећ ног умо -
ра јесте пра вил на исхра на.
Намир ни це бога те вита ми ни -

ма и дру гим важним нутри јен -
ти ма сада су вам нај по треб ни -
је. Маху нар ке, повр ће и инте -
грал не жита ри це пру жи ће вам
нео п ход ну дозу вита ми на Б,
док ће вам цитру си, киви, пара -
дајз и зеле но лисна то повр ће
обез бе ди ти довољ не коли чи не
вита ми на Ц. Нека се на вашем
јелов ни ку нађе и хра на бога та
про те и ни ма, као што су бело
месо, јаја, тофу и суво воће.

Угље ни хидра ти вам нису
саве зни ци уко ли ко жели те да
се осе ћа те енер гич но. Зна те и
сами коли ко поста не те поспа -
ни и тро ми када поје де те
брзу хра ну или слат -
ки ше пре пу не
рафи ни  са  них
шеће ра. Исто
важи и за
алко  хол  на
пића. То вам
сада ника ко
не тре ба.
Уме сто тога,
добро ће вам
доћи гво жђе,
анти ок си дан -
си, бета-каро -
тен и оме га 3
масне кисе ли не.

У бор би про тив про -
лећ ног умо ра помо ћи ће вам и
супле мен ти као извор додат не
сна ге. Дода ци на бази маг не -
зи ју ма посеб но се пре по ру чу ју
у слу ча ју боло ва у миши ћи ма,
раз дра жљи во сти и сла бо сти.
Ако не кон зу ми ра те довољ но
воћа и повр ћа, кори сти те вита -
мин Ц у табле та ма. Кал ци јум
и кали јум су тако ђе кори сни,
посеб но ако се бави те спо р том.

Акти ви рај те се

Кре та ње ће више од било чега
дру гог помо ћи вашем телу да
иза ђе из зим ске хибер на ци је.
Реци те збо гом седе ћем начи ну

живо та и иско ри сти те пред но -
сти првих сун ча них дана како
бисте се лага но вра ти ли трча -

њу, брзом хода њу или вожњи
бици кла. Сва ка ко ода -

бе ри те актив но сти
на све жем вазду -

ху. Сун це је
п р и  р о д  н и
анти де пре -
сив. Само
пола сата
кар ди о тре -
нин га днев -
но пове ћа ће

ниво ваше
енер ги је и

побољ ша ће вам
рас по ло же ње.

Не забо ра ви -
те и на ста ро добро пра -

ви ло које каже да је одра слом
чове ку потреб но нај ма ње један
и по до два литра воде днев но.
Добра хидра та ци ја шти ти вас
од хро нич ног умо ра и јача ваш
орга ни зам. У овом пери о ду је
врло важно да себи пру жи те
довољ но сна. Немој те ићи у
кре вет пре ка сно и, ако је могу -
ће, при у шти те себи 20–30 мину -
та попо днев ног дре ме жа, како

бисте допу ни ли бате ри је и лак -
ше пре гу ра ли дан.

Пази те да није депре си ја

Уко ли ко пери од без вољ но сти,
лошег рас по ло же ња и мелан -
хо ли је потра је дуже вре ме на и
ако при том осо ба још насто ји
да се изо лу је од дру гих, то већ
може ука за ти на ста ње озбиљ -
ни је од про лећ ног умо ра, можда
чак на поче так депре си је. За
раз ли ку од про лећ ног умо ра,
који брзо про ла зи, депре си ја је
поре ме ћај рас по ло же ња који

карак те ри шу и осе ћај кри ви -
це, мањак само по што ва ња, осе -
ћај без на ђа и немо ћи, про бле -
ми с кон цен тра ци јом и поре -
ме ћа ји спа ва ња, као и суи цид -
не мисли које тра ју дуже од
две неде ље.

Симп то ми депре си је се често
погор ша ва ју с про леп ша ва њем
вре ме на. Депре сив не осо бе као
да су под „про лећ ном дик та ту -
ром”: чита во окру же ње се раду -
је сун цу и листа њу и цве та њу
при ро де, док се депре сив не осо -
бе осе ћа ју још уса мље ни јим и
раз ли чи ти јим од оста лих јер,
за раз ли ку од про лећ ног умо -
ра, депре си ја не про ла зи с дола -
ском дугих, сун ча них дана.
Депре сив ним осо ба ма је
потреб на пси хо те ра пи ја, као и
тера пи ја анти де пре си ви ма. Уз
то, нео п ход ни су им и раз у ме -
ва ње и подр шка око ли не, поро -
ди це и при ја те ља. Помоћ почи -
ње тиме што ће је неко слу ша -
ти и раз у ме ти. Kоментаре као
што су „сабе ри се” или „није
баш све тако црно” тре ба избе -
га ва ти, јер је депре сив ним осо -
ба ма већ довољ но тешко што
не могу да функ ци о ни шу као
оста ли. Уко ли ко пре по зна те ово
ста ње код себе или сво јих бли -
жњих, схва ти те да оно није
беза зле но и оба ве зно потра жи -
те нео п ход ну струч ну меди -
цин ску помоћ.

ЧАЈ ПРО ТИВ
НЕРВО ЗЕ

Један од непри јат них

симп то ма про лећ ног умо -

ра јесу и честе про ме не

рас по ло же ња. Ако вас

мучи нер во за или сте у

депре сив ној фази, сле де -

ћи чај ће вас уми ри ти.

По јед ну каши ку цве та

ками ли це, листа нане и

мај чи не души це сипај те у

пола литра хлад не воде.

Загреј те док не про кљу ча,

па одмах скло ни те с ватре

и оста ви те да одсто ји

покло пље но два сата. Чај

се пије млак, у гутља ји ма,

два пута днев но после јела.
ДЕТОК СИ КА ЦИ ЈА 

У ТОКУ

У овом пери о ду орга ни зам

се чисти од нездра вих

мате ри ја наго ми ла них

током зиме, па јетра,

бубре зи и цре ва сада раде

„пре ко вре ме но”. Да бисте

им олак ша ли посао, уно си -

те намир ни це које поспе -

шу ју про цес деток си ка ци -

је. Арти чо ке, јаго де и зеле -

но лисна то повр ће посеб но

се пре по ру чу ју.

Сва ко јутро попиј те и

сок од све же цеђе ног

воћа. Ова вита мин ска

бом ба напу ни ће вас енер -

ги јом, па ћете се лако

носи ти са свим днев ним

актив но сти ма.

ПОБОЉ ШАЈ ТЕ
КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈУ

Про тив апа ти је и умо ра

пре по ру чу ју се и чаје ви од

маслач ка, копри ве и чич -

ка. Они ће поспе ши ти и

про цес деток си ка ци је.

Уко ли ко осе ћа те мен тал -

ни замор и пад кон цен тра -

ци је, сти му ли ши те нер вни

систем и обно ви те зали хе

енер ги је помо ћу сле де ћег

чаја. Поме шај те 40 г шип ка

и 30 г листо ва гин ка, па

каши чи цу меша ви не пре -

лиј те са два деци ли тра

вре ле воде. Након што

одсто ји 10 мину та, про це -

ди те и засла ди те медом.

Напо ме на: гин ко не сме

да се ком би ну је са „аспи -

ри ном” и дру гим анти ко а -

гу лан си ма.

ТЕГО БЕ КОЈЕ НАЈА ВЉУ ЈУ НАЈ ЛЕП ШЕ ГОДИ ШЊЕ ДОБА

НЕКА КО С ПРО ЛЕ ЋА СВА КО УМОР ОСЕ ЋА...

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Пролећни
умор није болест,
већ представља

кратак период слабости
која настаје због тога што
организам троши више

енергије да би се
прилагодио новом

годишњем 
добу.

СЛЕ ДИ ТЕ ОВЕ САВЕ ТЕ

1. Што више се кре ћи те на

све жем вазду ху.

2. Изла жи те се сун цу кад

год је то могу ће.

3. Једи те лага ну хра ну.

4. Не забо ра ви те да узи ма -

те по 400 г воћа и повр ћа

днев но.

5. Пиј те два до три литра

теч но сти днев но.

6. Сма њи те цига ре те и

алко хол.

7. Избе га вај те стрес.

8. Рекре и рај те се.

9. Посве ти те се хоби ју и

дру же њу с при ја те -

љима.

10. Одма рај те се довољ но и

спа вај те нај ма ње осам

сати.

МЕДЕ НО РЕШЕ ЊЕ ЗА НЕСА НИ ЦУ

Ако вас у овом пери о ду до -

дат но исцр пљу је неса ни ца,

ево про ве ре ног решења.

Потреб ни су вам кило -

грам меда, деци ли тар сока

матич ња ка, пола деци ли тра

сока од нане, пола деци ли -

тра сока од целе ра и 10 лоп -

ти ца хме ља. Лоп ти це хме ља

иски дај те и про ку вај те у два

и по деци ли тра воде, па тај

екс тракт и све оста ле састој -

ке поме шај те с медом. Пред

спа ва ње узи мај те по каши -

ку ове сме ше са чајем од

нане.



Под се ти мо, чланице ЕУ које су
некад биле у Источном блоку
водиле су пето го ди шњу бор бу да
се забра ни дво стру ки ква ли тет
про из во да и зау ста ви дис крими -
на ци ја потро ша ча. Више анали -
за у раз ли чи тим држа ва ма пока -
за ло је да је та прак са узе ла маха.
У Хрват ској је, реци мо, утвр ђе -
но да су од 26 про из во да чак 22
била лоши јег ква ли те та него у
Немач кој. Међу њима су били
„нуте ла”, детер џент „ари јел”, деч -
ја хра на „хип”, вир шле „вуди”
итд. Слич но истра жи ва ње у Сло -
вач кој дока за ло је да је поло ви -
на про из во да из њихо вих рад њи
била лоши јег ква ли те та од тих
истих у Аустри ји.

Овим пово дом је реа го ва ла и
Више град ска гру па, затра жив -
ши да се ква ли тет ујед на чи, бофл
укло ни с тржи шта Источ не Евро -
пе и да се дво стру ки стан дар ди
казне. После ових резул та та и
при ти са ка ЕУ је спро ве ла велику
сту ди ју, која је пока за ла да је у
девет одсто про из во да уста но -
вљен раз ли чит састав, али да то
„не зна чи нужно и да је ква ли -
тет дру га чи ји”. До одсту па ња у
саста ву, твр де ком па ни је, дошло
је због нави ка и уку са потро ша -
ча на поје ди ним тржи шти ма –
дру гим речи ма, неко воли чоко -
ла ду с мање лешни ка или виршле
с мање меса. Реви зи јом Директи -
ве о непо ште ној послов ној прак -
си ЕУ је конач но, у мар ту 2019,
забра ни ла ова кво пона ша ње мул -
ти на ци о нал ним ком па ни ја ма.

Из зајед нич ког буџе та тада
је опре де ље но два мили о на евра
за раз вој мето до ло ги је истра -
жи ва ња и 800.000 евра за нова
тести ра ња. Дого во ре но је и да
ће Европ ска коми си ја у року
од три годи не дати оце ну о
ефи ка сно сти нових пра ви ла, уз
могућ ност да их додат но поо -
штри. Дирек ти вом је про пи са -
но и да ће казне за про из во ђа -
че који пла си ра ју дво стру ки
ква ли тет бити до чети ри одсто
њихо вог годи шњег про ме та.

Шта је то ква ли тет?!

Тако је у ЕУ, а код нас је још
горе, јер се гото во ништа не зна

о ква ли те ту робе у нашим про -
дав ни ца ма. Све се сво ди само
на декла ра ци је зале пље не на
про из во де, а то, сло жи ће те се, и
није неки гарант да једе мо, пије -
мо или носи мо упра во оно што
је декла ри са но, јер папир трпи
све.  Зани мљи во је да у Срби ји
ника да нису ура ђе не ана ли зе
које би пока за ле какво је ста ње
на нашем тржи шту, тако да о
ква ли те ту робе посто је смо нага -
ђа ња и субјек тив не оце не купа -
ца. Ана ли зе се не спро во де, јер
потро шач ке орга ни за ци је нема -
ју довољ но нов ца, а за таква
истра жи ва ња су потреб на вели -
ка сред ства. Међу тим, није само
новац про блем. Наи ме, мул ти -
на ци о нал не ком па ни је које
послу ју код нас већ годи на ма се
прав да ју да куп ци у Срби ји има -
ју раз ли чи те нави ке од сво јих
сусе да или гра ђа на ЕУ. Ова кав
нее тич ки став пред ста вља вели -
ку зло у по тре бу када је реч о ква -
ли те ту про из во да, јер тако испа -
да да су гра ђа ни кри ви што купу -
ју лошу робу и што нису спо -
соб ни да про це не да ли нешто
вре ди или не вре ди.

Када је Наци о нал на орга ни -
за ци ја потро ша ча Срби је
(НОПС) пре неко ли ко годи на
ради ла неза ви сну ана ли зу ква -
ли те та мле ка на нашем тржи -
шту, нико није оспо рио није дан
резул тат, али су се сви пита ли
ода кле новац за истра жи ва ње –
ко је то финан си рао? Тако су
мле кар ски гиган ти успе ли да
јав но сти намет ну при чу о под -
ме та њу кон ку рен ци је, а не о
општем добру и ствар ном квали -
те ту мле ка на нашем тржи шту.

С дру ге стра не, код нас није
било озбиљ ни је ини ци ја ти ве да
се таква прак са пре и спи та.
Наци о нал на орга ни за ци ја
потро ша ча Срби је сма тра да
над ле жни у држа ви мора ју да
из коре на изме не став пре ма
овом пита њу. Како кажу, тим
пре што је у чла ни ца ма Источ -
не Евро пе већ дока за но да посто -
ји дис кри ми на ци ја купа ца у
одно су на оне у „ста рим” чла -
ни ца ма Уни је. Сма тра ју да ће
Срби ја инди рект но има ти кори -

сти од про пи са уве де них у ЕУ,
под прет по став ком да ће
произво ђа чи пошто ва ти тако -
зва ну добру послов ну прак су. У
НОПС-у исти чу да је Срби ји, као
земљи кан ди да ту за ЕУ, заи ста
нео п ход но јед но ова кво истра -
жи ва ње како бисмо и ми могли
да се пози ци о ни ра мо и види мо
где смо када је ово у пита њу.
Кажу да су се тим пово дом неко -
ли ко пута обра ћа ли над ле жнима.

Да је ствар озбиљ на, гово ри
и недав на изја ва Биља не Бор -
зан, чла ни це Одбо ра за зашти -
ту потро ша ча у ЕУ и јед не од
нај гла сни јих заго вор ни ца ујед -
на ча ва ња ква ли те та про из во да
на свим тржи шти ма, која је
рекла да нема пода та ка каква
је ситу а ци ја у држа ва ма ван ЕУ.

– Све вла де би мора ле да инси -
сти ра ју на томе и спре че про из -
во ђа че да спро во де само во љу –
каза ла је Биља на Бор зан и дода -
ла да дис кри ми на ци ја потро -
ша ча мора бити кажњи ва. 

Хра на у Срби ји

Па ипак, када је о роби реч,
није код нас баш све тако црно.
Наи ме, пре ма истра жи ва њу бри -
тан ског часо пи са „Еко но мист”,
коли чи на хра не у Срби ји задо -
во ља ва потре бе ста нов ни штва,
али је њен ква ли тет слаб – дакле

није лош и може да буде мно го
бољи. Срби ја је 52. од 113 зема -
ља по гло бал ном индек су без -
бед но сти хра не који сва ке годи -
не обја вљу је бри тан ски „Еко но -
мист”. На врху листе зема ља
које има ју нај бо ље оце њен гло -
бал ни индекс без бед но сти хра -
не нала зе се Фин ска (са оце -
ном 85,3) и Ирска (83,8), а иза
њих су Холан ди ја, Аустри ја и
Чешка. САД су на једа на е стом

месту, а Немач ка је на три на е -
стом, баш као и Нови Зеланд,
Дан ска и Ита ли ја. Међу првих
десет су углав ном земље Евро -
пе, осим Изра е ла на осмом и
Јапа на на деве том месту.

По при сту пач но сти хра не смо
на 31, по без бед но сти и ква ли -
те ту на 39. месту, нешто сла би -
је наша земља је ран ги ра на у
кате го ри ји при род них ресур са
и доступ но сти хра не, док је нај -
бо ље оце не Срби ја доби ла за
про гра ме за без бед ност хра не и
нутри ци о ни стич ке стан дар де.
Нај ло ши ју оце ну смо доби ли за
неста бил ност пољо при вред не
про из вод ње и испу ња ва ње оба -
ве за у погле ду сигур но сти хра -
не и поли ти ке при сту па хра ни.

Наи ме, када је реч о неста -
бил но сти пољо при вред не про -
из вод ње у сто чар ству, на
пример, откуп товље ни ка тре -

ба да иде по ква ли те ту, а не
као што је прак са код нас да
ова кате го ри ја не ула зи у цену.
Држа ва даје суб вен ци је од 7.000
дина ра по товље ни ку без обзи -
ра на ква ли тет и за тај новац
не доби ја оно за шта издва ја мо
новац из буџе та. Зато наста је
про блем, јер наша пре ра ђи вач -
ка инду стри ја, која има скло -
пље не спољ но тр го вин ске уго -
во ре, мора да има одре ђен ква -

ли тет и коли чи ну, а често се
деша ва да не испу ња ва мо про -
пи са не стан дар де, што пра ви
бит ну раз ли ку и дово ди до
неста бил но сти про из вод ње.

Све је у нов цу

Слич но је и с про из вод њом мле -
ка. Стру ка каже да се  пре ми ја
за мле ко даје пре ма коли чи ни,
а не пре ма ква ли те ту мле ка –
сви који про из ве ду доби ју пре -
ми ју од седам дина ра по литру,
без обзи ра на то да ли је лоши -
јег или бољег ква ли те та. Како
кажу, у ову при чу мора да се
укљу чи Наци о нал на лабо ра то -
ри ја и она тре ба да кон тро ли -
ше ква ли тет мле ка и свих про -
из во да, а не уво зни ци и отку -
пљи ва чи мле ка. Вре ди иста ћи
да је Наци о нал на лабо ра то ри -
ја, која ради више од годи ну
дана, до сада има ла мали про -

це нат ана ли за на нивоу држа ве
и на годи шњем нивоу, и то,
пре ма речи ма стру ке, тре ба из
коре на про ме ни ти.

Када је реч о истра жи ва њу
„Еко но ми ста”, добро је што су
резул та ти без бед но сти хра не,
декла ри са ња и нутри тив них
изја ва пози тив ни, што јасно
пока зу је да је држа ва на том
пољу ура ди ла доста. Али, пре -
ма речи ма стру ке, тре ба још
ради ти, наро чи то на обу ци
малих про из во ђа ча и газдин -
ста ва која има ју про из вод њу на
фар ма ма (сире ви и месне пре -
ра ђе ви не). Упр кос „шаро ли ким”
оце на ма, од 2012. до про шле
годи не наша земља је попра -
ви ла оце ну у истра жи ва њу „Еко -
но ми ста” за чак 9,1, што је после
Ома на и Казах ста на нај ве ћи
раст међу земља ма које су боље
ран ги ра не од нас. Ово истражи -
ва ње, међу тим, није обу хва ти -
ло земље у реги о ну, осим Бугар -
ске и Руму ни је, које су боље
пла си ра не. Једи на европска
земља са овог спи ска која је
лоши ја од нас јесте Укра ји на.

Све у све му, ствар је јасна:
оце на доступ но сти хра не је задо -
во ља ва ју ћа зато што ми може -
мо да про из ве де мо за сво је
потре бе, али за све оста ло, пре
све га за ква ли тет ни је про из во -
де, наша пози ци ја је лоша. Један
од узро ка овог про бле ма је
нестан дар ди зо ва на при ме на
агро тех нич ких мера. Стру ка
каже да ми не може мо, као
Холан ђа ни, Дан ци или Фран -
цу зи, да има мо поу здан при нос
куку ру за и да он вари ра плус-
-минус пет до десет одсто у зави -
сно сти од агро ме те о ро ло ги је.
Код нас се то мења од годи не до
годи не, јер нема поу зда ног при -
сту па про из вод њи. Чиње ни ца је
да послед њих годи на хек тар ски
при но си расту и код нас, али и
даље смо дале ко од ових зема -
ља с који ма се мери мо. Успех и
род зави се од финан си ја
произво ђа ча. Они који нема ју
нов ца посе ја ће пше ни цу и до
јуна је неће ни погле да ти, док
ће они који има ју сред ста ва ула -
га ти и поди за ти хек тар ски износ.
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Про из во ђа чи орган ске хра не

могу доби ти суб вен ци је за

тро шак цер ти фи ка ци је до

500.000 дина ра у виду

рефун ди ра ња сред ста ва, а у

пла ну је да се у наред ном

пери о ду та суб вен ци ја пове -

ћа на мили он дина ра. Држа -

ва наме ра ва да дупли ра суб -

вен ци је ради под сти ца ња

изво за наших орган ских про -

из во да. У Срби ји тре нут но

послу је око 400 про из во ђа ча

здра ве хра не и вели ки

проблем пред ста вља висо ка

цена цер ти фи ка ци је. Наро чи -

то су ску пе лабо ра то риј ске

ана ли зе, које су нео п ход не за

изда ва ње одго ва ра ју ћих цер -

ти фи ка ци о них доку ме на та.

Чиње ни ца је да држа ва

дома ћим про из во ђа чи ма

орган ске хра не пома же на

раз не начи не, као и у земља -

ма ЕУ, како би били кон -

курент ни на тржи шту. Посто -

ји цела лепе за подр шке за те

про из во ђа че: помоћ од

26.000 дина ра по хек та ру;

сто ча ри који се баве орган -

ским узго јем сто ке има ју

олак ши це у систе му „кра ва –

те ле” чак и до 55.000 дина ра

итд. У пла ну је дава ње подр -

шке и малим про из во ђа чи ма,

а посеб но они ма који се баве

про из вод њом воћа.

Финан сиј ска добит је зага -

ран то ва на, јер су про из во ди

доби је ни по орган ским мето -

да ма попри лич но ску пљи од

комер ци јал них про из во да,

али је про блем то што у

нашој земљи није раз ви је но

тржи ште орган ских про из во -

да. Стру ка каже да држа ва

мора да помог не наро чи то на

овом пољу и да се про из во -

ђа чи ма мле ка, млеч них про -

из во да, меса итд. омо гу ћи да

сво је про из во де пла си ра ју у

мало про дај ним лан ци ма.

Први у низу про је ка та за

уна пре ђи ва ње овог сек то ра

јесте про је кат Орга ни за ци је

за хра ну и пољо при вре ду

(ФАО) који ће про из во ђа чи -

ма орган ског сто чар ства

обез бе ди ти пла сман њихо -

вих про из во да како код нас,

тако и на стра ном тржи шту.

Мини стар ство пољо при -

вре де ради и на раз ви ја њу

плат фор ме која ће бити база

пода та ка о про из во ђа чи ма

орган ске хра не. Пре ко те

базе пода та ка, твр де над ле -

жни, сате лит ским путем ће

се пра ти ти које пар це ле

имају орган ски ста тус. На

при мер, када потро шач уку ца

реч „шар га ре па”, у пону ди ће

доби ти све про из во ђа че који

про из во де ову врсту повр ћа.

Сасвим је јасно да је глав на

одред ни ца за куп ца неког

про из во да пре све га њего во

поре кло. Држа ва ће у наред -

ном пери о ду раз ви ти систем

купо ви не орган ских про из во -

да путем интер не та, у који ће

бити увр ште ни и ресто ра ни

који ће бити у при ли ци да

пону де ову врсту хра не.

ПОЛА МИЛИ О НА ЗА ОРГАН СКУ ХРАНУ

Држа ва даје суб вен ци је за цер ти фи ка те

Одбор за уну тра шње тржи ште

и зашти ту потро ша ча у Европ -

ском пар ла мен ту усво јио је

зако но дав ну ини ци ја ти ву за

усва ја ње нове дирек ти ве о

диги тал ним услу га ма, која

под ра зу ме ва већа пра ва

купа ца на интер не ту. Евр оп -

ски заступ ни ци сма тра ју да је

крај ње вре ме да се пра ви ла,

како кажу, при ла го де дана -

шњим окол но сти ма. Наи ме, у

Европ ској уни ји више од 71

одсто гра ђа на купу је пре ко

интер не та и про блем је што се

мно ги пла ше да купу ју онлајн,

наро чи то ако је реч о наруџ би -

на ма које стижу из дру ге

држа ве. Циљ овог доку мен та

је да се поста ве теме љи за

изјед на ча ва ње пра ва потро -

ша ча на интер не ту са они ма

која има ју кад купу ју у обич -

ним про дав ни ца ма. Један од

кључ них раз ло га покре та ња

про це ду ре изме не про пи са

јесте то што је доста ва ску па

или недо ступ на на неким

тери то ри ја ма. Про блем наста -

је када потро ша чи купу ју пре -

ко посред нич ких плат фор ми,

попут „Ама зо на”, где није

јасно регу ли са но ко је одго во -

ран – плат фор ма или трго вац,

па се одго вор ност често пре -

ба цу је с јед них на дру ге, а на

ште ту купа ца.

Елек трон ска трго ви на је

широм све та поста ла спа со но -

сно реше ње током пан де ми је,

али је јасно да ће она и у

будућ но сти доби ја ти још на

акту ел но сти, јер дола зи вре ме

када ће се мења ти мно ги мо -

де ли савре ме ног пословања и

интер ак ци ја изме ђу про дав ца

и куп ца. Поред мул ти на ци о -

нал них ком па ни ја, које већ

послу ју на интер не ту, овај

модел биће све при хва тљи ви -

ји и за мале про дав ни це и

услу жне делат но сти. Елек -

трон ска трго ви на у нашој

земљи расте кон стант но, али

још пре почет ка пан де ми је

дома ћи струч ња ци су твр ди ли

да она и даље није на задо во -

ља ва ју ћем нивоу.

Иако су оства ри ва не јако

висо ке годи шње сто пе раста

про ме та, у послед њих неко -

ли ко годи на, због ниске осно -

ви це, ипак смо зао ста ја ли за

раз ви је ним земља ма. Наши

интер нет кори сни ци су у

одно су на земље у окру же њу,

а посеб но оне нај ра зви је ни је,

нај ма ње купо ва ли онлајн. У

све ту се на онлајн купо ви не

тро ши неу по ре ди во више

нов ца него у Срби ји. Пре ма

пода ци ма зва нич не ста ти сти -

ке, у Срби ји је про шле годи не

било 4,08 мили о на интер нет

кори сни ка, а 1,8 мили о на

њих нешто је купи ло онлајн у

послед њих годи ну дана. Уче -

шће купа ца у бро ју кори сни ка

изно си око 45 одсто, по чему

зао ста је мо за земља ма ЕУ.

ИНТЕР НЕТ – ТРГО ВИ НА БУДУЋ НО СТИ

Мења ју се пра ви ла игре

ДА ЛИ НА СРП СКО ТРЖИ ШТЕ СТИ ЖЕ ДРУ ГО РА ЗРЕД НА РОБА?

ШТА ЈЕДЕ МО И КУПУ ЈЕ МО
При ча о раз ли чи том ква лите ту про из во да
за исток и запад Европ ске уни је актуелна
je већ годи на ма. Сети мо се афе ре с

„нутелом”, након које је на тери то ри ји ЕУ
спро ве де на опсе жна истра га, која је довела
до тога да су европски зва нич ни ци усвојили

нову дирек ти ву и она јасно про пи су је да
роба на тери торији ЕУ мора бити истог
ква ли те та. Каква је ситу а ци ја у погле ду

ква ли те та про извода на нашем тржи шту и
где смо ми у одно су на дру ге – тема је овог
тек ста.
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Јесте ли чули да је на Антарк ти ку
про на ђе на тор та ста ра 106 годи на која
је још увек била јести ва? То, нарав но,
није једи на врста хра не која тра је веч -
но. Сазнај те које све намир ни це нема -
ју рок тра ја ња.

Воћ ни колач стар 106 годи на про на -
ђен је у гото во савр ше ном ста њу на
Антарк ти ку. Веро ват но је при па дао
капе та ну Робер ту Фал ко ну Ско ту,
несрећ ном истра жи ва чу који је, зајед -
но са чла но ви ма сво је екс пе ди ци је,
умро на поврат ку с Јужног пола.
Након више од јед ног века ста ја ња
посла сти ца се још увек сма тра ла
јести вом. Сигур но су изу зет но хлад -
не тем пе ра ту ре помо гле у њеном очу -
ва њу. Посто ји још неко ли ко намир -
ни ца које има ју при род ну пре ди спо -
зи ци ју да тра ју веч но, упр кос нат пи -
су на пако ва њу.

Наи ме, датум на декла ра ци ја ма
који озна ча ва рок тра ја ња одно си се
на ква ли тет про из во да, а не на безбед -
ност. То би зна чи ло да се намир ни -
це, ако се пра вил но чува ју, могу кон -
зу ми ра ти и након наве де ног рока.
Струч ња ци сва ка ко саве ту ју да се 
не осла ња те само на пре по ру ке
произвођа ча, већ и на здрав разум и
чула вида и мири са. Ево које намир -
ни це вам могу тра ја ти (ско ро) зау -
век без обзи ра на датум оти снут на
амба ла жи.

Со

Већ хиља да ма годи на со се кори сти
за очу ва ње хра не. Меха ни зам је јед -
но ста ван: со апсор бу је воду, чине ћи

хра ну непри влач ном за бак те ри је које
би је могле уни шти ти, буду ћи да се
оне не могу раз мно жа ва ти без воде.
Со зато нема рок тра ја ња.

Црна чоко ла да

Може се задр жа ти у добр ом ста њу
чак и пре ко две годи не, што је мно го
дуже од рока тра ја ња млеч не чоко ла -
де. Ако се пита те да ли је бела суп -
стан ца, налик буђи, која се поја вљу је
на чоко ла ди након изве сног вре ме на,
знак да се чоко ла да поква ри ла – одго -
вор је: није.

Реч је о кри ста ли ма какао масла -
ца који на тем пе ра ту ри вишој од 20
степени рекри ста ли шу, тако да фор -
ми ра ју бели ча сту пати ну на чоко ла -
ди. То не зна чи да је чоко ла да неје -
сти ва, али укус и кон зи стен ци ја више
нису исти. Због тога увек држи те
чоко ла ду на тем пе ра ту ри нижој од
20 сте пе ни.

Шећер

Као и со, шећер апсор бу је воду из
хра не у којој се нала зи. Због тога се

кори сти за чува ње намир ни ца попут
џемова.

И бели и сме ђи шећер могу се кори -
сти ти нео гра ни че но, ако се чува ју у
хер ме тич ки затво ре ној посу ди дале -
ко од све тло сти и топло те.

Мед

Ово је несум њи во јед на од нај не ве ро -
ват ни јих намир ни ца у при ро ди. Међу
број ним чуде сним и леко ви тим свој -
стви ма има и моћ отпор но сти на вре -
ме. При ме ра ради, мед стар 3.300
годи на, про на ђен у гроб ни ци фара о -
на, био је још увек јестив!

Међу тим, мед који ина че једе мо
има датум исте ка, буду ћи да га је по
зако ну оба ве зно наве сти. Њего ва висо -
ко е фи ка сна отпо р ност на вре ме резул -
тат је сла бог при су ства воде и висо -
ког садр жа ја шеће ра, због чега је прак -
тич но имун на напа де бак те ри ја.

Мед може кри ста ли са ти с вре ме -
ном, али запра во се неће поква ри ти и
поста ти неу по тре бљив.

Сир ће

Рок тра ја ња сир ће та је гото во нео д -
ре ђен. Њего ва кисе ла при ро да чини
га само о др жи вим, а ујед но му даје и
„титу лу” непре ва зи ђе ног кон зер ван -
са за оста ле намир ни це.

Пра вил но скла ди ште но бело сир ће
с вре ме ном ће оста ти непр о ме ње но,
док ће дру ге врсте сир ће та, попут вин -
ског или јабу ко вог, с вре ме ном можда
про ме ни ти боју или изглед, али те
про ме не су обич но само естет ске, тако
да ће сир ће и даље бити савр ше но
кори сно.

Пири нач

Ако се чува на ниској тем пе ра ту ри,
око три сте пе на, и ако не дође у кон -
такт с кисе о ни ком, бели пири нач може
тра ја ти и до 30 годи на.

С дру ге стра не, рок тра ја ња сме ђег
пирин ча, који се често сма тра здра -
ви јим, исти че пре, због вишег садр -
жа ја масти. Ако сме ђи пири нач про -
ме ни мирис, нај бо ље би било да га
баци те.

Жесто ка пића

С потро шњом алко хо ла који има те у
кући уоп ште не мора те жури ти. Добро
затво ре на и на хлад ном месту ускла -
ди ште на фла ша жести не може тра ја -
ти коли ко год је потреб но. Шта ви ше,
неки ма ће вре ме чак дода ти на ква -
ли те ту, па и на цени.

При ја вљи ва ње за иму ни за ци ју про -
тив коро на ви ру са кре ну ло је још у
јану а ру. Гра ђа ни се јавља ју пре ко пор -
та ла елек трон ске упра ве, као и путем
кол-цен тра. У при о ри тет не гру пе у
Срби ји спа да ју кори сни ци домо ва за
ста ри ја лица, здрав стве ни и медиј ски
рад ни ци, вој ска и поли ци ја.

Гра ђа ни бира ју изме ђу „Фај зе ро ве”,
руске вак ци не „Спут њик” и кине ског
„Сино фар ма”. Вак ци на ци ја се успе -
шно оба вља и у Пан че ву.

ЗДЕН КА ДОБРИ ЧАН, при ват ник:
– Прво морам да про ве рим да ли

мој орга ни зам може да под не се вак -
ци ну. Силом при ли ка изва ђе на ми је
сле зи на. Док то ри су рекли, када су
ме опе ри са ли, да нисам отпор на. Зами -
сли те да ми директ но убри зга ју анти -
те ла. Џабе се онда бра ним. Кон сул то -
ва ћу се с лека ри ма у овој одлу ци. Сви
моји бли ски рођа ци су вак ци ни са ни.

СТЕ ВИ ЦА БИРО ВИ ЦА, пен зи о нер:
– Нисам се при ја вио. Не смем због

алер ги је. Нисам толе ран тан на пени -
ци лин, па ми је док тор ка забра ни ла
да се вак ци ни шем. Такви паци јен ти
не дола зе у обзир. То су док тор ки не
речи. Али сам про ве рио на више места,
ишао сам и у бол ни цу, рекао сам им.
Одго во ри ли су ми као и моја лекар -
ка. Нема шан се ако сте алер гич ни.
Сви ма бих саве то вао да се ипак зашти -
те овом вак ци ном.

ЂУРА МАТИЋ, ливац:
– Нисам имао ковид 19. До сада се

нисам при ја вљи вао за вак ци на ци ју.
Нећу се вак ци ни са ти док не буде било
потре бе.

КЛА РА БУГАР СКИ, трго вац:
– При ми ла сам вак ци ну. Добро се

осе ћам. Пре по ру чи ла бих сви ма исто.
При ја ви ла сам се 17. јану а ра, а позвали

су ме 17. мар та. Пет пута сам пона -
вља ла при ја ву, не бих ли се вак ци ни -
са ла. Посто јао је неки про блем. За
три неде ље чекам ревак ци на ци ју.

ЖАКЛИ НА НАУ НО ВИЋ, кува ри ца:
– Немам ника кве симп то ме. Нисам

има ла коро на ви рус и рекла бих да
нема потре бе да се вак ци ни шем. Мла -
да сам, то је додат ни раз лог због којег
мислим да ми вак ци на не тре ба.

БРАН КО МИЋИЋ, зава ри вач:
– Након прве дозе вак ци не нисам

имао ника кве симп то ме, али сам после
ревак ци на ци је имао боло ве у пре де -
лу раме на. То је про шло. Сада сам се
вак ци ни сао, док, реци мо, нисам при -
мио све ни од рани јих вак ци на, за
вари о лу, као ни бесе же. Рела тив но
брзо су ме зва ли након при ја ве, чекао
сам можда две неде ље.

Јеле на Ката на

К. БУГАРСКИЂ. МАТИЋ Ж. НАУНОВИЋ Б. МИЋИЋС. БИРОВИЦАЗ. ДОБРИЧАН

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. мар та,
од 9 до 10.30, без стру је ће
бити тржни цен тар „Ирис”
и окол ни лока ли (Мило ша
Обре но ви ћа 14-а).

Засад за пред сто је ће дане
нису наја вље на искљу че ња у осталим
дело ви ма гра да и окол ним селима.

Инфор ма ци је о искљу че њи ма редов -
но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек тро -
вој во ди не”, па се о наја ва ма евен ту -

ал них додат них радо ва и
при вре ме ној обу ста ви испо -
ру ке елек трич не енер ги је
може те сва ко днев но инфор -

ми са ти онлајн. У „Елек тро -
вој во ди ни” кажу да ће, ако буде

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

Како да ода бе ре те мајстора
а да се не пока је те?

Не тре ба ју нама шишми ши

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Kорзо је имао свој ред / неки свој
ухо да ни след, / добро се зна ло ко
про би ја лед. / Мела ни ја Матић, тач -
на ко сатић / кора ком рим ске божи -
це / про ше та дуге ножи це, / па дру -
га зве зда сери је / из прав ца кафе те -
ри је, / на општу радост дру штва с
пери фе ри је / Веро ни ка Бачић, меден
кола чић / у тесној сук њи ци од змиј -
ске кожи це...” Ова ко је лепо било на
кор зоу из песме наше леген де – Ђор -
ђа Бала ше ви ћа.

Отпло вио је панон ски мор нар.
Отпло ви ли су изгле да и људи који
ће сво јом поја вом чак и један оби -
чан кор зо пре тво ри ти у мотив за нај -
леп шу љубав ну песму...

Оста ли смо ми који овај наш лепи
пан че вач ки кор зо сва ко днев но, уме -
сто роман ти ком, затр па ва мо ђубре -
том. Ова сли ка је само један од мили -
он раз ло га зашто је то погре шно.
Нема тог пса, вла снич ког или улич -
ног, који неће заста ти пред овом
гоми лом ко зна чега, оњу ши ти, поце -
па ти, раз бу ца ти, раз ву ћи, лизну ти,
гриц ну ти, раз ба ца ти све што про на -
ђе и успут уне ти у себе ко зна какве
гадо сти каквих у ово доба пан де ми је
има више него икад. Поне ће их онда
пра во до дома свог вла сни ка или до
првог про ла зни ка кога ће њушком
дота ћи. А нама ће и даље шишми ши
из Кине бити кри ви за све.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ СЕ ВАК ЦИ НИ СА ЛИ?

Ста во ви су поде ље ни

Поква рио вам се водо ко тлић и хит -
но вам је потре бан мај стор. Про на -
шли сте оглас у нови на ма или сте
сачу ва ли фла јер који вам је уба чен
у поштан ско сан ду че, с рекла мом:
„Врши мо поправ ке 24 часа”. Пре
него што позо ве те, добро раз ми сли -
те шта тре ба да пита те мај сто ра да
бисте били сигур ни да је он пра ва
осо ба коју тре ба анга жо ва ти.

Сек тор за зашти ту потро ша ча
Мини стар ства трго ви не, тури зма и
теле ко му ни ка ци ја на свом сај ту је
обја вио сет саве та и пре по ру ка који
могу да вам помог ну да ваша пра -
ва као потро ша ча не буду угро же -
на при ли ком сарад ње с мај сто ри -
ма који оба вља ју раз ли чи те поправ -
ке у вашем дому. Пре но си мо их у
цело сти.

Прво: про ве ри те да ли се ради о
уред но реги стро ва ном пред у зет ни -
ку. Ово може те ура ди ти на сај ту
Аген ци је за при вред не реги стре
www.apr.gov.rs.

Дру го: питај те мај сто ра да ли
посеб но напла ћу је дола зак. Уко ли -
ко напла ћу је, питај те да ли се цена
раз ли ку је у зави сно сти од доба дана

када дола зи и брзи не њего вог дола -
ска (два сата од пози ва или у току
ноћи).

Тре ће: оба ве зно питај те коли ко
кошта рад, а коли ко мате ри јал.

Четвр то: сазнај те да ли мај стор
обез бе ђу је мате ри јал и резер вне дело -
ве, или за то тре ба да се поста ра те ви.

Пето: упо ре ди те цене вашег мај -
сто ра с цена ма дру гих.

Шесто: питај те да ли у цену ула зи
одно ше ње шута, чишће ње ста на
након радо ва и сл.

Сед мо: током оба вља ња радо ва
питај те све што вас зани ма у вези с
поправ ком и инси сти рај те да, пре
него што извр ши и неке додат не
радо ве, мај стор пита вас да ли се
сла же те с тим (сва ки додат ни рад се
сигур но пла ћа).

Важно: сва ки мај стор има пра во
да напла ћу је сво је услу ге коли ко
хоће. С дру ге стра не, ви има те пра -
во да бира те мај сто ра! Имај те на
уму да, ако неки мај стор ради 24
сата, могу ће је да ће њего ве услу ге
бити ску пље од неког ко има уоби -
ча је но рад но вре ме.

Када мај стор кога сте ви ода бра -
ли оба ви посао и ви при ста не те да
пла ти те цену за коју сма тра те да је
неу о би ча је но висо ка – нема те осно -
ва да се било коме жали те, што не
зна чи да не може те да рекла ми ра те
услу гу уко ли ко је лоше оба вље на.
Сва ки мај стор који има рад њу мора
да на вид ном месту истак не ценов -
ник услу га, а онај који дола зи на
ваш позив мора да вам пока же ценов -
ник пре него што отпоч не с радом.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без стру је 
део Пан че ва

ШТА ЗНА ЧЕ НАТ ПИ СИ НА ДЕКЛА РА ЦИ ЈА МА

Оно што потро ша че често збу њу је

јесте то што на пако ва њи ма пре -

храм бе них про из во да посто ји

више раз ли чи тих нат пи са

који се тичу дату ма исте -

ка про из во да. Ево шта

они зна че.

ПРО ДА ТИ ДО – озна -

ча ва до ког дату ма про -

из вод сме да буде на по -

ли ца ма, у фри жи де ри ма или витри -

на ма про дав ни ца. Након тога ква -

ли тет про из во да опа да, али се он

сме кори сти ти још неко ли ко дана,

под усло вом да се пра вил но чува.

НАЈ БО ЉЕ УПО ТРЕ БИ ТИ ДО –

ова озна ка пока зу је до ког дату ма

ће одре ђе ни про из вод задр жа ти

нај бо љи ква ли тет.

Након овог дату ма

намир ни ца је

нешто сла би јег

ква ли те та, али је и

даље без бед на за

упо тре бу, под усло вом

да није отпа ко ва на из ори ги нал ног

пако ва ња.

РОК ТРА ЈА ЊА – ово је једи ни

датум након кога про из вод није

без бе дан за упо тре бу.

КОЈЕ НАМИР НИ ЦЕ НЕМА ЈУ РОК ТРА ЈА ЊА

КАД КАЖЕМ „ЗАУ ВЕК”, МИСЛИМ НА
НЕШТО СЛА НО, СЛАТ КО И КИСЕ ЛО



Пан де ми ја оте жа ва
пла сман робе

Изо ста ле и
препознатљи ве
смотре овно ва, 
попут оне у Доло ву

Отпри ли ке у ово доба, кра јем
мар та, рани јих годи на дога ђа -
ла су се позна та оку пља ња узга -
ји ва ча ова ца, попут оног у Саку -
ла ма или, нама мно го бли жег,
у Доло ву.

У том селу с нај ви ше грла
поме ну те сто ке у око ли ни запра -
во је при ре ђи ва на изло жба овно -
ва, а зва нич ни орга ни за тор те
мани фе ста ци је било је Удру же -
ње узга ји ва ча ова ца „Банат Пан -
че во”, чији пред сед ник Алек -
сан дар Вар га на почет ку исти че
да је било иде ја да се нека ко
упри ли чи пет на е ста смо тра
расних грла поме ну те сто ке.

– Нада ли смо се да ћемо
макар моћи да напра ви мо так -
ми чар ски део про гра ма у дво -
ри шту доло вач ке Месне зајед -
ни це, уз отка зи ва ње  уоби ча је -
них дру же ња уз иће и пиће.
Међу тим, све је изо ста ло, није
обе ле же на ни наша сла ва 2.
мар та, а није било ни оку пља -
ња у Саку ла ма. Но пра ти мо
ситу а ци ју, па ако се ука же при -
ли ка, није немо гу ће да ове годи -
не ипак буде смо тре, само у
накнад ном тер ми ну, евен ту ал -
но у мају или јуну. Сва ка ко не
би било лоше да узга ји ва чи
виде чиме ко рас по ла же, буду -
ћи да не могу сви да има ју
јасан увид у то шта се дога ђа
на тере ну – наво ди Вар га.

Рачу ни ца посто ји, само 
је тре ба сра чу на ти

Насу прот томе, он као тех ни -
чар запо слен у струч ној слу -
жби за сто чар ство Инсти ту та
„Тамиш”, мал те не сва ко днев -
но, има могућ ност да се уве ри
како сто је ства ри у овчар ству
на овим про сто ри ма.

– Пре све га морам да истак -
нем да се ситу а ци ја у вези с
коро на ви ру сом одра зи ла и на
ста ње у овчар ству, пре све га
када је реч о пла сма ну робе.
Мимо тога, при ме тан је тренд

бла гог раста бро ја ова ца у
јужном Бана ту, који покри ва
наша слу жба и, по некој про -
це ни, под нашом кон тро лом
има око шест хиља да грла, а
укуп но их је веро ват но дво -
стру ко више. Исто важи и за
град Пан че во, али се тај помак
набо ље не одно си на нашу
банат ску цига ју. Само да под -
се тим да смо 2003. годи не ради
очу ва ња те аутох то не расе и
осно ва ли удру же ње. Ина че, у
пита њу је „трој но ком би но ва -
на” овца, наста ла пре две ста
годи на у румун ским сте па ма,
што зна чи да је пре ди спо ни -
ра на да даје вуну, мле ко и месо.
При том је вео ма отпор на; не
сме та ју јој ни киша ни сун це и
као ство ре на је за ове наше
пашња ке, па их мак си мал но
кори сти, чак и пре ко зиме. То
зна чи да се на ста до од сто грла
сва ког дана уште ди око пет на -
ест бала луцер ке, што није мало
ако се зна да је јед на мини -
мал но две ста дина ра – каже
пред сед ник удру же ња узга ји -
ва ча ова ца.

Међу тим, код цига ја има и
про бле ма, пре све га с паре њем,
то јест недо стат ком ква ли тет -
них овно ва, што потвр ђу ју и
струч ња ци, наро чи то зато што
их није могу ће уве сти.

– Још увек није тако кри тич -
но, али мали је круг одга ји ва ча
и тешко је могу ће да се напра -
ви нека здра ва селек ци ја. Засад
и даље рет ко обо ле ва ју, а и рев -
но сне вете ри нар ске слу жбе
редов но спро во де вак ци на ци ју
про тив пла вог јези ка или шуге;
про ве ра ва ју и бру це ло зу вађе -
њем крви, па тога дуго није
било, као ни мети ља или шепа -
во сти. Ина че, цига ја изне се јед -
но и по јаг ње у про се ку и, по
мени, узга ји ва чи мора ју да
мења ју систем, с обзи ром на то
да могу лепо да про ђу на про -
да ји мле ка одно сно сира и кисе -
лог мле ка. Шта ви ше, те про из -

во де чак је и тешко наћи, јер се
брзо рас про да ју, наро чи то пре -
вре ли сир. Упр кос томе неки
узга ји ва чи не музу овце, да ли
због тога што нема ју рачу ни цу
или нема ко то да ради. Посто -
ји неко пра ви ло да коли ко доне -
се месо, толи ко тре ба и млеко.

Мате ма ти ка је јед но став на: пет
лита ра иде у кило грам сира,
који кошта пет сто дина ра, а за
вре ме сезо не муже, која тра је
око 150 дана, могло би да се
укуп но изву че три де сет кило -
гра ма по овци. Толи ко се отпри -
ли ке доби је од про да је јед ног
јаг ње та – каже Вар га.

Беле су осе тљи ви је, 
али месна ти је 

При том, иако је месо ове цига -
је вео ма уку сно, уго сти те љи,
реци мо, нису мно го заин те ре -
со ва ни, јер је сма тра ју за
„шупљу”, с каба стим и тешким
кости ма. Али чиње ни ца је и да
се не хра ни интен зив но попут
дру гих раса.

– Све у све му, тре ба ло би да
се по овци годи шње узме две -
ста евра, па уко ли ко ста до бро -
ји око две ста грла, то и није
тако лоше. Тре ба иста ћи и то
да је на тери то ри ји гра да ума -
ти че но око седам де сет одсто

грла, што узга ји ва чи ма пре све -
га доно си држав не суб вен ци је
од 7.000 дина ра по овци. Бит -
но је и то што се ума ти че на
грла про да ју као при плод на, а
не као тов на. При том, ако се
јаг њад дају на кла ни цу, вла -
сник доби ја још 2.000 дина ра.
Тако да и то допри но си рачу -
ни ци. С дру ге стра не, има и
рас хо да, попут оних за анга -
жо ва ње чоба на, које је вра шки
тешко про на ћи, али пока за ло
се и то да они који чува ју сами
има ју боље запа те. И, на кра ју,
одав но посто ји про блем с
вуном, а чак су је неки мења ли
за каме ну со. Цена по кило -
гра му је све га око 20-30 дина -
ра, па се мно ги ма не испла ти
ни да стри жу – каже запо сле -
ни у Инсти ту ту „Тамиш”.

Што се засту пље но сти ове
расе у нашем кра ју тиче, пре -
ма њего вим речи ма, и даље их
је нај ви ше, око три ста, у Доло -
ву и исто толи ко у Омо љи ци,
док их је по две ста у Бре стов цу
и Пан че ву.

– Од тако зва них белих пре -
о вла ђу је вир тен берг, којег само
у гра ду има око пет сто грла, па
ил де франс и бер га мо, а у
послед ње вре ме поја вљу је се и
руска раса – рома нов ска, која
је мала, ниска и карак те ри ше
је вели ка плод ност, са и до
чети ри јаг ње та. За њу се може
рећи и да је чак у екс пан зи ји,
па је већ има у Пан че ву и у
Новом Селу. Беле су месна ти -
је, а лак ше се и дола зи до при -
пло да, али су зато и осе тљи ви -
је, па се гото во не напа са ју, јер
им сме та и хлад но и топло вре -
ме. Ипак, општи је закљу чак
да се лак ше про да ју јагањ ци
тих раса, а што се цига је тиче,
иако и ту има рачу ни це, све се
сво ди на очу ва ње тра ди ци је. И
пла шим се да ће с нестан ком
ста ри јих узга ји ва ча неста ти и
та аутох то на банат ска раса. По
овом систе му, цига ја ће доћи,
попут ман гу ли це или буше, на
ниво дивља чи – исти че Вар га.

Петак, 26. март 2021.
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Код овчарства постоји неко правило да колико 
донесе месо, толико треба и млеко.

Александар Варга, 
председник Удружења узгајивача оваца „Банат Панчево”

БЛА ГИ РАСТ БРО ЈА ОВА ЦА НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

СВЕ ВИШЕ ЈЕ БЕЛИХ, АЛИ 
БРОЈ ЦИГАЈА СТАГ НИ РА

ИЗУ ЗЕ ТАН ОНЛАЈН ДОГА ЂАЈ У НОВО СЕ ЉАН СКОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

Ани на хар фа опле ме ни ла сео ску сва ко дне ви цу

Дво днев не онлајн ради о ни -
це за тинеј џе ре изме ђу 13 и
19 годи на о видеу, диги тал -
ним меди ји ма и могућ но сти -
ма пове зи ва ња филм ске умет -
но сти и дру штве них мре жа,
под нази вом „Поздрав из кра -
ја”, биће при ре ђе не у субо ту,
27. мар та, од 16 до 19 сати, и
у неде љу, 28. мар та, од 11 до
15 сати, у доло вач ком Дому
кул ту ре.

Том при ли ком ће заин те -
ре со ва ни мла ди људи моћи
да нау че кон крет не аудио и
видео тех ни ке, као и да сни -
ме кра так видео, који ће бити
при ка зан током дога ђа ја дру -
гог дана. Ради о ни це о том
првом кора ку умет нич ког
про це са биће наста вље не и
наред них неко ли ко месе ци у

Доло ву, и то уз помоћ струч -
ња ка и кори шће ње про фе си -
о нал не аудио-видео опре ме,
а све је пот пу но бес плат но.

Носи лац про јек та је гру па
„Сати ба ра”, а на ради о ни це
се тинеј џе ри могу при ја ви ти
сла њем пору ка са основ ним
лич ним пода ци ма на „Феј -
сбук” или „Инста грам” про -
фил mojkrupniplan или на
имејл ugsatibara@gmail.com,
путем којих заин те ре со ва ни
могу доби ти све нео п ход не
инфор ма ци је.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈKП-а „Kомбрест” сади ли
су на зеле ним повр ши на ма у
кру гу пија це мла ди це јаво ра,

а када усло ви дозво ле, сад ња
ће бити наста вље на код фуд -
бал ског игра ли шта и цркве.
Пла ни ра се рекон струк ци ја
пла тоа (бето на) на пија ци.
Због пла ни ра них радо ва на
елек трич ној мре жи, у петак
од 12 до 12.30 неће бити стру -
је у ули ца ма ЈНА, Прво мај -
ској и Веро вач кој.

Банат ско Ново Село: Kонцерт
Ане Мари је Франц Вај нхарт
одр жан је 19. мар та у Дому
кул ту ре, и то без при су ства
публи ке због епи де миј ске
ситу а ци је, али је пре но шен
на „Јутјуб” кана лу поме ну те
уста но ве, која пла ни ра и да,
уко ли ко ситу а ци ја с коро на -
ви ру сом дозво ли, уско ро орга -
ни зу је кон церт кон тра ба са,
као и рено ми ра ног саста ва
гита ра Трио „Бал кан ске
жице”. Kрајем месе ца иза ћи
ће и тре ћи број нови на Дома
кул ту ре.

Доло во: Онлајн ради о ни це
под нази вом „Поздрав из кра -
ја”, за све заин те ре со ва не
тинеј џе ре изме ђу 13 и 19 годи -
на, о видеу, диги тал ним меди -
ји ма и могућ но сти ма пове зи -
ва ња филм ске умет но сти и
дру штве них мре жа, биће одр -
жа не у субо ту, 27. мар та, од
16 до 19 сати, и у неде љу, 28.
мар та, од 11 до 15 сати, у
Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Град Пан че во је обез -
бе дио новац за рено ви ра ње
згра де Дома пен зи о не ра, као
и за сана ци ју сео ске капе ле.
У првен стве ној утак ми ци

глогоњ ски фуд ба ле ри побе -
ди ли су у Опо ву дома ћи
„Омла ди нац” с 5 : 0.

Ива но во: Ком плет но су рено -
ви ра не про сто ри је Месне
зајед ни це, чији су рад ни ци
недав но поче ли да уре ђу ју
при о ба ље Дуна ва, на поте зу
надо мак Ива но вач ке аде.
Град ске слу жбе при пре ма ју
доку мен та ци ју за изград њу
капе ле.

Јабу ка: Месна зајед ни ца и
даље пома же мешта ни ма у
вези са зах те ви ма за годи шње
кар те за пре воз и досад је на
кућ не адре се поде ље но око
500 кома да, а има још 200

зах те ва које тек тре ба 
да преу зму слу жбе ни ци
„Пантран спор та”.

Кача ре во: Почео је довоз
ризле за поче так асфал ти ра -
ња Вино град ске ули це.

Омо љи ца: Док пен зи о не ри и
даље под но се зах те ве за доби -
ја ње месеч не кар те, Месна
зајед ни ца саве ту је гра ђа не да
се при др жа ва ју свих мера у
вези с коро на ви ру сом. Фуд -
ба ле ри „Мла до сти” побе ди ли
су у послед њем колу госте из
Срп ске Црње с 5 : 1.

Стар че во: Дом кул ту ре је завр -
шио радо ве на кре че њу глав -
ног ход ни ка и поста вља њу
кули ра, а у току је уград ња
фењер-расве те на сте пе ни -
шту. Ста ту тар на сед ни ца Саве -
за изви ђа ча Срби је биће одр -
жа на у Деспо тов цу, првог
април ског викен да, а на њој
ће уче ство ва ти и пред став ни -
ци одре да „Надел”.

Месне актуелности

ОНЛАЈН РАДИ О НИ ЦЕ У 

ДОЛО ВАЧ КОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

За викенд „Поздрав 
из кра ја”

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ИПАК, ЈЕДЕ МО МАЛО ЈАГ ЊЕ ТИ НЕ

Вар га исти че и да пла сман

овчи јег меса није на задо во -

ља ва ју ћем нивоу јер се,

како каже, мало једе.

– Пре ма про це ни про фе -

со ра Меки ћа, струч ња ка за

ову област, сва ки гра ђа нин

у нашој земљи поје де у про -

се ку до три и по кило гра ма

по гла ви ста нов ни ка. При -

том, овца доби је јед но до

два јаг ње та, док сви ња за

исти пери од опра си десе -

так, а нека пет „поје де”

крма ча, али пре о ста лих пет

је чиста зара да узга ји ва ча.

Прем да, не може се рећи да

се не про да је јаг ње ти на,

која на мало кошта око три -

ста дина ра по кило гра му, а

дога ђа се и да кла ни чар на

вели ко узме за по две ста,

па и за две ста педе сет дина -

ра по гла ви, што ипак „на

гоми ли” и није лоше – каже

пред сед ник удру же ња

јужно ба нат ских узга ји ва ча

ова ца.

Онлајн кон церт пан че вач ке
умет ни це на келт ској хар фи
Ане Мари је Франц Вај нхарт
одр жан је 19. мар та у
новосељан ском Дому кул ту ре.
Овај изу зет ни дога ђај пре но -
шен је на „Jутјуб” кана лу те
уста но ве, чији се в. д. дирек -
тор Бојан Боља нац при дру жио
насту пу.

Њих дво је зајед но су одсви -
ра ли мело ди ју из фил ма
„Господар прсте но ва”, под нази -
вом „Маy It Be”, коју у ори -
гина лу изво ди „Еnyа”. Поред
аутор ских дела гошће, на
програ му су биле и нуме ре које
су ком по но ва ли Јохан Себа сти -
јан Бах, Ричард Клај дер ман, 
Хенри Смит, Џозеф Гил мор,
Мет Ред ман и дру ги ком -
позитори...

– Спој ових два ју „божан -
ских” инстру ме на та је нешто

несваки да шње за наше прилике,
а надам се да је овај кон церт
поче так јед не лепе сарад ње и
да ћемо уско ро има ти при ли ку
да се ужи во пред ста ви мо како
ново се љан ској, тако и пан -
чевачкој публи ци – каже
Бољанац.

Анa Маријa Франц Вај нхарт
рође на je 1989. годи не у Пан -
че ву, где је са одлич ним успе -
хом завр ши ла и Основ ну музич -
ку шко лу „Јован Бан дур”, и то
на три одсе ка: вио ли на, соло
пева ње и хар фа, а на том инстру -
мен ту је касни је дипло ми ра ла
и у сред њој музич кој шко ли и
на Факул те ту музич ке умет но -
сти у Бео гра ду, на којем је бри -
љант но окон ча ла мастер-сту ди -
је, с про сеч ном оце ном 9,73, и
за то вре ме при ре ђи ва ла број -
не хума ни тар не насту пе сви ра -
ју ћи на малој хар фи.

Хоће ли опстати аутохтоне расе

Бојан и Ана Марија

Једна од претходних
смотри овнова у Долову
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Живан Пујућ, 

дипло ми ра ни мена џер и

мул ти ме ди јал ни умет ник

МУЗИ КА: Албум „Ek-A-Tat-
twa” (хин ду) или „Један по
један” бен да „Вајт ребит” из
Бео гра да. У послед ње вре ме
од музи ке ме је сва ка ко оду -
ше вио овај албум. „Вајт ребит”
посто ји негде од прве поло -
ви не осам де се тих годи на.
Албум још није обја вљен као
зва нич но изда ње, али сам га
добио као при ја тељ овог бен -
да. У пита њу је жанр инда -
стри јал и отпе ван је већи ном
на енгле ском. Албум зра чи
духов но шћу, али не оном при -
ми ти ви стич ко-наци о на ли -
стич ком, већ уни вер зал ном
пла не тар ном духов но шћу,
која нам је нео п ход на у овом
вре ме ну све оп ште зага ђе но -
сти где оста је само бор ба за
само о чу ва ње како једин ке,
тако и поро ди це као једи ног
исправ ног начи на опстан ка.
Овај албум је место на ком су
све бит не рели ги је испре пле -
те не уни вер зал ном пору ком
о непро ла зној љуба ви која зау -
век побе ђу је. Иако ово није
музич ки жанр који пре фе ри -
рам, овај албум је врхун ско
ремек-дело за мене.

ФИЛМ: „Био сам панк пре
тебе” је доку мен тар ни филм
у режи ји Петра Или ћа Ћири -
ла и сни мљен је 2018. годи -
не. Ово је врхун ско умет нич -
ко дело дома ће панк доку -
мен та ри сти ке, у ком су опи -
са не прве гене ра ци је бео град -
ских пан ке ра и ком пи ла ци ја
„Арти стич ка рад на акци ја”
тамо шњих и тада шњих панк
бен до ва кроз непо сред на све -
до че ња самих акте ра тих
деша ва ња, који су тад били
јако мла ди, а изра сли су у
инте лек ту ал не вели чи не:
Зоран Костић Цане, Срђан
Гој ко вић Гиле, Сло бо дан
Нешо вић Лока, Бран ко Росић,

Петар Илић Ћири ло, Воји слав
Бешић Бешке, Горан Сина ди -
но вић, Ђор ђе Лукић Раха ја,
Вла ди мир Арсе ни је вић, Срђан
Дра го је вић, Мића Узе лац,
Реља Обре но вић, Алек сан дар
Ђукић и Небој ша Пај кић, који
је био поста вљен од стра не
КПЈ да води рачу на о њихо -
вим умет нич ким про јек ти ма.
Пун је аутен тич них сни ма ка
и фото гра фи ја. Сва ки панкс,
али и инте лек ту а лац га мора
погле да ти.

КЊИ ГА: „Увод у панк”,
Зоран Илић (Бео град), „Пре -
синг”, 2019. Ова књи га можда
и није врхун ско умет нич ко и
инте лек ту ал но дело, али кри -
је у себи пре гршт вео ма бит -
них при ча и пода та ка за поче -
так панк покре та на гло бал -
ном нивоу. Она је тако ђе
мање-више панк доку мен та -
ри стич ког карак те ра. Рад ња
јој се одви ја у сада шњо сти, са
стал ним коке ти ра њем с про -
шло шћу и првим годи на ма
панк покре та у виду тра же ња
пода та ка пре ко интер не та.
Њен глав ни јунак Паја цо дола -
зи тури стич ки у Сло ве ни ју и
доби ја фла јер за кон церт пово -
дом четр де сет годи на од осни -
ва ња „Пан кр та”. Тада ура ња
у сво ју про шлост и туђе про -
шло сти: жена, људи, бен до ва,
држа ва и све га оста лог што
чини панк, али и општу исто -
ри ју. Мени лич но сме та што
се ту меша и нови талас, те
бен до ви који ма ника ко ту није
место, попут „Прља вог каза -
ли шта”.

Био сам панк пре тебе

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

РЕЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА

Нај леп ше речи о њој

На кон кур су пово дом Међу -
на род ног дана жена под нази -
вом „Нај леп ше речи о њој”,
који су рас пи са ли Савет за
род ну рав но прав ност Гра да
Пан че ва и Град ска библи о те -
ка Пан че во, побе ди ла је песма
Лиди је Љуто вац из Оџа ка под
нази вом „Жена”.

Дру го место је при па ло
Вален ти ни Вањи Давић из
Лугав чи не за песму под нази -
вом „Мојој нани”, а тре ће
Мило ра ду Биби ну из Зре ња -
ни на, који је напи сао песму
„Тра жим пут до тво је душе”.

Град ска библи о те ка је саоп -
шти ла да су све песме лепе и
иска зу ју јаке емо ци је о жена -
ма и да је коми си ја има ла
тежак зада так да међу свим
при сти глим песма ма ода бе -
ре три које су се нај ви ше иста -
кле. Како је обја шње но, циљ

овог кон кур са није било над -
ме та ње, већ усме ра ва ње мисли
на жене и на могућ ност да се
о жена ма гово ри и пише што
више.

На кон курс су при сти гле
укуп но четр де сет три песме,
а при ја ви ло се два де сет шест
аутор ки и седам на ест ауто ра.

Жири су чини ли пред сед -
ни ца коми си је Невен ка
Ђурић, дипл. андра гог, дирек -
тор ка Дома кул ту ре Банат ски
Бре сто вац, Мари ја Гво зде но -
вић, мастер учи те љи ца и вас -
пи та чи ца; Сања Ђор ђе вић,
про фе сор ка срп ског јези ка и
књи жев но сти у Гим на зи ји
„Урош Пре дић” Пан че во; Све -
тла на Гру јо ски, чла ни ца Саве -
та за род ну рав но прав ност, и
Миро слав Првуљ, док тор
умет но сти – вајар ства и дирек -
тор Дома кул ту ре Доло во.

Град ска библи о те ка Пан че во је
покре ну ла еми си ју о књи га ма,
писци ма и библи о те ка ма, под
нази вом „Book Box”, која се
при ка зу је на интер не ту.

Иде ја је да се гра ђа ни боље
инфор ми шу и упо зна ју са свим
актив но сти ма ове уста но ве на
пла ну библи о те кар ства, изда -
ва штва и орга ни за ци је умет -
нич ких про гра ма. Прва епи зо -
да еми си је може се погле да ти
на „Јутјуб” кана лу библи о те ке
и на зва нич ним про фи ли ма на
дру штве ним мре жа ма.

– „Book Box” је еми си ја о
књи га ма, писци ма и библи о -
те ка ри ма, али већ имам иде је
како да се све про ши ри и
покри је цело куп но поље кул -
ту ре. Поред при ло га, има ли
бисмо и саго вор ни ке. Иде ја је
да у сва кој новој епи зо ди пред -
ста ви мо поне ког библи о те ка -
ра, неког рад ни ка у кул ту ри
или умет ни ка. И све то у крат -
кој фор ми. Град ска библи о те -
ка Пан че во је увек била уста -
но ва са широм отво ре ним вра -
ти ма за све – рекао је књи жев -
ник и пи-ар мена џер Град ске
библи о те ке Нема ња Ротар.

Иде ја је да ове еми си је иду
кон ти ну и ра но барем јед ном
месеч но.

– То нај ви ше зави си од сред -
ста ва, пошто смо се опре де ли -
ли за озбиљ ну про дук ци ју. Сва -
ка врста импро ви за ци је не би
дала оче ки ва ни резул тат. Библи -
о те ка је, у сарад њи с при ват ном
фир мом за про из вод њу

рекламних видео-садр жа ја „Elep-
hant Videos”, реа ли зо ва ла прву
епи зо ду „Book Box-а”. Иза ње
сто ји про фе си о нал ни мла ди
камер ман Стра хи ња Лукић. Ова -
кве еми си је све мање може те
виде ти на вели ким теле ви зи ја -
ма које има ју још какве-такве
редак ци је и нови на ре спо соб не
да се баве одре ђе ним, струч ним
тема ма. Дик тат тржи шта и
комер ци јал не поли ти ке ода гна -
ле су кул ту ру у сен ку. Сто га, ако
ми сами нешто не пре ду зме мо,
ми који ради мо у инсти ту ци ја -
ма кул ту ре, неста ће у пот пу но -
сти потре ба за умет нич ким садр -
жа ји ма висо ког доме та. Поја ва
коро на ви ру са и мере које су
пред у зе те ради спре ча ва ња њего -
вог шире ња још су више про ду -
би ле јаз изме ђу публи ке и све га
оно га што се дога ђа у Град ској

библи о те ци Пан че во. Делу је
често фру стри ра ју ће да ви ради -
те изве стан посао и ради те га
добро, а да реак ци ја јав но сти
изо ста је, али не зато што то неко
намер но жели, већ, напро сто,
та јав ност не зна шта се у инсти -
ту ци ји зби ва. Нису више довољ -
не само наја ве у меди ји ма, чак
ни при ло зи на теле ви зи ји, ради -
ју или у штам па ним гла си ли ма
да се нешто оди гра ло или ће се
оди гра ти у вашој кући кул ту ре,
потреб но је да заин три ги ра те
публи ку на нов начин, да је про -
на ђе те тамо где она стал но оби -
та ва, а то је вир ту ел ни про стор
– каже он.

Данас, када „Јутјуб” кори сти
пре ко две мили јар де људи на
чита вој пла не ти, ште та је не
бити при су тан на овом меди ју,
обја шња ва Ротар.

– Сто га сам дошао на иде ју
да кроз крат ку фор му видеа,
која је нај че шћа на „Јутју бу”,
при ка жем шта ми то у библи о -
те ци ради мо на свим пољи ма
и тако се обра тим они ма који
воле ову уста но ву, који ће је,
можда, после ово га заво ле ти, а
нај ви ше вре ме на про во де гле -
да ју ћи у екран свог мобил ног
теле фо на и „крста ре ћи” дру -
штве ним мре жа ма. Иде ја ми
је била да при до би је мо што
више мла дих људи за садр жа је
које као инсти ту ци ја нуди мо.
Сма трам да је баш „Јутјуб”
данас као фор мат кому ни ка -
ци је иде а лан за овај спој. Има -
те које че га данас што се нуди
око вас, нај оп скур ни јих садр -
жа ја, и људи то све упи ја ју.
Зашто не бисмо нуди ли нешто
ква ли тет но – закљу чио је Ротар.

ЕМИ СИ ЈА О КЊИ ГА МА, ПИСЦИ МА И БИБЛИ О ТЕ КА МА

КЛИ КОМ ДО КЊИ ЖЕВ НОГ БЛА ГА

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА СЕЋА ЊА НА МАР ТОВ СКИ ПОГРОМ

Коло на чети ри стра не све та
Пово дом Дана сећа ња на мар -
тов ски погром на Косо ву и
Мето хи ји, у субо ту, 20. мар та,
одр жа на је интер ак тив на онлајн
ради о ни ца за децу „Потра га за
бла гом Косо ва и Мето хи је”, у
орга ни за ци ји „Сава” онлајн
шко ле срп ског јези ка, кул ту ре
и тра ди ци је. На ради о ни ци је
било око три ста деце узра ста
од чети ри до четр на ест годи на
из Срби је и расе ја ња, а пет на -
ест хиља да људи пра ти ло је
ради о ни цу ужи во на „Феј сбуку”.

Уче сни ци су се укљу чи ва ли у
про грам с раз ли чи тих кра је ва
све та, а што је посеб но зна чај -
но, ту су била и деца из три
шко ле у срп ским енкла ва ма на
Косо ву и Мето хи ји. Међу учесни -
ци ма је био и Арно Гујон, дирек -
тор Упра ве за сарад њу с дијаспо -
ром и Срби ма у реги о ну и пред -
сед ник хума ни тар не орга ни за -
ци је „Соли дар ност за Косово”.

Потра га за кул тур ним бла -
гом је запо че ла из При зрен -
ске бого сло ви је, јер се упра во
ове годи не обе ле жа ва сто педе -
сет годи на од њеног осни ва ња
и два на ест годи на од обна вља -
ња. О томе је гово рио отац
Јован Радић, при зрен ски парох
и про фе сор При зрен ске бого -
сло ви је. Запа жен и вео ма топао
и емо ти ван наступ има ла је
драм ска умет ни ца Ива на
Жигон, која је већ годи на ма
пра ви и посве ће ни кул тур ни
амба са дор цело куп ног духовног

и умет нич ког насле ђа Косо ва
и Мето хи је.

У духов но бла го јед ног наро -
да спа да и фол клор. Нај мла ђи
игра чи Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП” изве ли су игре из
При зре на, Гор њег Неро ди мља,
Косов ске Митро ви це и Косов -
ског Помо ра вља. Игре је пред -
ста вио Дејан Три фу но вић, коре -
о граф и умет нич ки дирек тор
ансам бла, уз подр шку коре пе -
ти то ра Гра ци ја на Петро ви ћа.

– Ради о ни це, онлајн пре да -
ва ња и шко ле срп ског јези ка,
тра ди ци је и кул ту ре пред ста -
вља ју зна ча јан вид упо зна ва ња,
него ва ња и очу ва ња наше кул -
тур не башти не. Поста ју још
значај ни ји укљу чи ва њем наших

нај мла ђих суна род ни ка из
најуда ље ни јих кра је ва све та, који
ула жу вели ки напор у очу ва ње
свог наци о нал ног иден ти те та.
Ради о ни ца под нази вом „У
потра зи за бла гом Косо ва и
Мето хи је” посеб но је важна због
тога што су ту били и мали ша -
ни из срп ских енкла ва наше
јужне покра ји не. Они су пока -
за ли да је будућ ност у кул ту ри,
толе ран ци ји и него ва њу тра ди -
ци је. Уло га одра слих осо ба укљу -
че них у еду ка ци ју деце и омла -
ди не јесте да их упо зна ју с вред -
но сти ма соп стве не тра ди ци о -
нал не кул ту ре, али и да им ука -
жу на нео п ход ност пошто ва ња
кул ту ре дру гих. Дра го ми је да
сам добио при ли ку да део свог
дуго го ди шњег иску ства поделим

с децом широм све та. Захва љу -
јем шко ли „Сава” и желим им
још пуно ова квих инте ресант -
них и кре а тив них ради о ни ца –
изја вио је Дејан Три фу но вић.

Међу мно го број ним уче сни -
ци ма је била и Ака де ми ја српске
народ не игре „Миро слав Бата
Мар че тић” из Кана де. Миро -
слав Мар че тић, поре клом Пан -
че вац, при чао је о томе како је
заво лео фол клор и како је након
тога текао његов професио нал -
ни раз вој. Њего ва ака де ми ја бро -
ји чети ри сто педе сет актив них
чла но ва, поде ље них у седам
ансам ба ла. Има ју и гру пу пева -
ча и орке стар. Вео ма су успе -
шни у земљи у којој живе, па су
због тога позна ти под сло га ном
„Понос Кана де – душа Срби је”.

ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПРЕД ЛО ГЕ КАН ДИ ДА ТА

При зна ње Пла ке та „Чита ли шта”
Град ска библи о те ка Пан че во
и редак ци ја „Чита ли шта”,
науч ног часо пи са за тео ри ју и
прак су библи о те кар ства пан -
че вач ке библи о те ке, обја вљу -
ју јав ни позив за пред ло ге кан -
ди да та за при зна ње Пла ке та
„Чита ли шта”.

Пла ке та „Чита ли шта” доде -
љу је се поје дин цу за обја вље но
ори ги нал но дело на срп ском
јези ку које пред ста вља изу зе -
тан допри нос про у ча ва њу исто -
ри је библи о те кар ства. Моно -
гра фи ја или дру го оства ре ње

за које се при зна ње доде љу је
тре ба да има одли ке науч ног
дела, пре вас ход но с тема ти ком
из исто ри је библи о те ка код
Срба, или да се бави поја ва ма,
покре ти ма и поје дин ци ма који
су зна чај но допри не ли раз во ју
библи о те кар ства у наци о нал -
ним окви ри ма. При ли ком одлу -
чи ва њу о добит ни ку при зна ња
раз ма тра се цело ку пан живот -
ни допри нос ауто ра у овој обла -
сти, а изу зет но при зна ње се
може доде ли ти гру пи ауто ра
или за дело на стра ном јези ку

које пред ста вља допри нос исто -
ри ји библи о те кар ства код Срба.
Добит ни ку при па да ју пове ља
(дело гра фич ког дизај не ра и
кали гра фа Јова на Жељ ка Раја -
чи ћа) и нов ча ни износ. Јав ни
позив за при ја вљи ва ње ауто ра
и њихо вих дела која кон ку ри -
шу за ово при зна ње отво рен је
до кра ја мар та.

Пред ло ге могу упу ти ти уста -
но ве, удру же ња, нефор мал не
гру пе и поје дин ци. Пред ло ге
тре ба посла ти на имејл адре -
су часо пи са „Чита ли ште”

goran@biblioteka-pancevo.org-
.rs, с назна ком: Пла ке та „Чита -
ли шта”. Пред лог садр жи: обра -
зло же ње пред ла га ча, рад ну
био гра фи ју и библи о гра фи ју
радо ва ауто ра који се пред ла -
же за при зна ње. Пред ла гач је
у оба ве зи и да на адре су Град -
ске библи о те ке Пан че во
(Нема њи на 1, 26000 Пан че во,
с назна ком: Пла ке та „Чита ли -
шта”) поша ље три при мер ка
књи ге пред ло же ног кан ди да -
та. Књи ге и мате ри јал се не
вра ћа ју.
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ПЛИ ВА ЊЕ, ВАТЕР ПО ЛО, ВЕСЛА ЊЕ

КАО РИБА У ВОДИ
Неки људи се у води кре ћу и пона ша -
ју као да је то њихо во при род но
станиште. Неу стра ши во зара ња ју у
дуби не, пли ва ју на кило ме тар ским
дис тан ца ма, пло ве на раз не начи не
или се боре за лоп ту...

Сло бо да и рас те ре ће ност

Ања Цре вар (20) сту дент ки ња је пси -
хо ло ги је на Факул те ту за меди је и
кому ни ка ци је у Бео гра ду. Прву нор му
за Олим пиј ске игре оства ри ла је с пет -
на ест  годи на и тако поста ла нај мла ђи
члан у исто ри ји срп ског тима. Поред
осва ја ња број них одлич ја на европ -
ским и свет ским првен стви ма за јуни -
о ре, уче ство ва ла је у више фина ла
европ ских сени ор ских првен ста ва.
Осво ји ла је сре бр ну меда љу на Меди -
те ран ским игра ма и има ове ре ну визу
за Олим пиј ске игре и Европ ско првен -
ство, које ће бити одр жа но ове годи не.

– Нау чи ла сам да пли вам са чети -
ри годи не, а рекла бих да сам се за
пли ва ње опре де ли ла са осам. Првен -
стве но је то било због сестре, а с вре -
ме ном сам заво ле ла осе ћај задо вољ -
ства и сло бо де који пли ва ње пру жа –
при ча Ања.

Пли ва ње је бази чан спо рт и изи -
ску је мно ге сате тре нин га у току дана
и вели ка одри ца ња.

– Нај ве ћи иза зов је пре ва зи ла же ње
моно то ни је, али опет ни то није тешко
ако заи ста волиш оно што радиш.
Мени се нај ви ше допа да то што се у
базе ну осе ћам сло бод но и рас те ре ће -
но и то је оно што ме испу ња ва –
каже она.

Поно сна је на сва ки свој успех, али
издва ја два де се то место на Олим пиј -
ским игра ма у Рију, када је има ла
шесна ест годи на.

– При жељ ку јем себи успе шну сени -
ор ску кари је ру, са стал ним осва ја њем
меда ља на европ ском и свет ском пла -
ну, и на томе радим свих ових годи -
на! – закљу чу је Ања.

Спорт ско вас пи та ње

Сло бо дан Стан чул (44) дуже од два -
де сет годи на је ватер по ло тре нер.
Завр шио је Спорт ску ака де ми ју и
дипло ми рао на тему рада с децом
мла ђег узра ста. Кроз њего ву шко лу
ватер по ла про шло је два де сет пет
гене ра ци ја. Био је члан тима репре -
зен та тив них тре не ра пет годи на.

– Отац ме је 1981. одвео на базен
да нау чим да пли вам и већ са чети ри
годи не сам заво лео воду. Тре ни рао
сам пли ва ње до шесна е сте, а затим

сам пре шао на ватер по ло. Игра с лоп -
том у базе ну ми је изгле да ла врло
зани мљи во, а с обзи ром на то да сам
био одли чан пли вач, врло брзо сам се
укло пио и сте као нове при ја те ље –
при ча Сло бо дан.

Пли ва ње и ватер по ло су спор то ви
који се одви ја ју у сре ди ни која није
типич на за чове ка. Кре та ње кроз воду
зах те ва одре ђе не вешти не. Уз све то
мора те да буде те одлич но физич ки и
тех нич ки при пре мље ни. Ватер по ло је
врло тежак и зах те ван спо рт. На почет -
ку мора те да овла да те свим пли вач ки
тех ни ка ма. И тре ба да вам буде при -
јат но кад вас неко дави! Ово је пре -
суд но за оне који се одлу че за ватер -
по ло, није при јат но ни одлич ном пли -
ва чу кад се неко ока чи о њега па га
сти ска. Ватер по лом се баве они који
заи ста има ју огром ну при ла го дљи -
вост на воде не усло ве. То је и врло
агре си ван спорт, јер има пуно кон та -
ка та, па ја волим да кажем да је ватер -

по ло „џудо у води”... Кад сте испод
повр ши не и поне ста не вам кисе о ник,
уоп ште није при јат но, али нама ватер -
по ли сти ма то нима ло не сме та. А ту
су и про тив ник и лоп та, па гла ва мора
да буде ван воде да би се пра ти ла
игра, пери фер ни вид код ватер по ли -
ста је врло изра жен... Јед но став но,
сре ди на је таква да зах те ва над људ -
ске осо би не ако хоће те да игра те –
обја шња ва.

Изра ста ње у сени о ра прво тим ца је
зах те ван и тежак про цес.

– Рет ки су они који то успе ју, пуно
деце рано оду ста не, нажа лост чак и
они нај та лен то ва ни ји. Обич но опста -
ју они који могу да уса гла се школ ске
оба ве за с тешким тре нин зи ма који се
одр жа ва ју девет пута недељ но – при -
ча Сло бо дан.

Он сма тра да је спорт ско вас пи та -
ње нај бит ни ји посао тре не ра.

– Меда ље су про ла зна ствар, али
када срет неш чове ка, можеш тач но да
осе тиш да ли је био спор ти ста или не.
Е, то ми је нај дра же, кад срет нем здра -
ве и пра ве људе, кому ни ка тив не и
инте ли гент не, који зра че том спорт -
ском енер ги јом – закљу чу је Сло бо дан.

Побе ди ти себе

Милан Сми лић (29) про фе сор је
физич ког вас пи та ња, чети ри годи не
се бавио весла њем и три на ест годи на
ради као тре нер BK-а „Тамиш”. Тре -
нут но је и ски пер. Бавио се раф тин -
гом, једри на кла си ласер, а једри ли -
цу је репа ри рао сам, на шта је вео ма
поно сан.

– Кад сам први пут сео у веслач ки
чамац, био ми је вео ма нео би чан,
седи ште је доста ниско поста вље но,
па има те осе ћај да седи те на води.
Доста је узак и зато неста би лан. Ужи -
вао сам у љуљу шка њу на тала си ма и
тој сло бо ди. Одмах сам знао да је
весла ње мој спо рт – при ча Милан.

Весла чи стал но тре -
ни ра ју на отво ре ном,
у при ро ди, на реци,
језе ру или мору. Весла
се по лепом вре ме ну,
али нека да буде и пре -
то пло или поч не
невре ме.

– Весла чи су међу
нај и здр жљи ви јим и
физич ки нај спрем ни -
јим спор ти сти ма, раме
уз раме с ватер по ли -
сти ма, бици кли сти ма
и биа тлон ци ма – каже.

Веслач ки тре нин зи
су изу зет но дуги и
напор ни.

– Весла ње је цикли -
чан спо рт, током нај ве ћих напо ра
има те довољ но вре ме на да раз ми шља -
те о све му, о томе да ли жели те да
оду ста не те, или да поме ра те сво је гра -
ни це. Због све га тога
весла чи су обич но
успе шни и у дру гим
живот ним дисци пли -
на ма – обја шња ва.

Њему је нај леп ше
екип но весла ње, јер
га и као весла ча и
као тре не ра везу ју
лепе успо ме не за
четве рац, због моти -
ва ци је и енер ги је,
мак си мал не син хро -
ни за ци је, еки пе која
дише као један, јер
су при о ри те ти тима
важни ји од лич них.

– Од пре пар годи -
на почео сам и да
пло вим, одно сно да једрим. Радим
као ски пер, мало сам заме нио реку за
море... Јако леп посао, пру жа могућ -
но сти да се оби ђу лепе тури стич ке
дести на ци је и да се упо зна ју зани -
мљи ви људи. Про шле годи не сам на
бро ду про вео три месе ца. Због пан де -
ми је није било толи ко рада с тури -
сти ма, пло ви ли смо новим ката ма ра -
ни ма из Фран цу ске за Хрват ску и Грч -
ку. Видео сам пре ле пе зоре на Атлан -
ти ку, тала се од седам мета ра и невре -
ме, туно лов и туне од четр де сет кило -
гра ма, зала ске сун ца на Сре до зем ном
мору… То су само неке чари овог
посла – закљу чу је Милан.

Део еки пе

Вла ди мир Мишо вић (20) ватер по лом
се бави једа на ест годи на, а почео је
на пред лог сво јих дру га ра.

– Нај пре сам у ВК-у „Мла дост” из
Пан че ва био играч, а онда ме је тре -
нер поста вио на место гол ма на, што
се испо ста ви ло као добра одлу ка. У
„Црве ну зве зду” пре шао сам 2015.
годи не и одлич но сам при хва ћен. То
је важно, јер је у пита њу екип ни спорт
и мора мо увек бити подр шка јед ни
дру ги ма. Бит на је добра атмос фе ра у
еки пи да би се пости гао успех – при -
ча Вла ди мир.

Каже да је у овом нај тро феј ни јем
спо р ту вео ма тешко дости ћи ниво
наших про сла вље них ватер по ли ста,
али да је с дру ге стра не то вели ки
под сти цај за већи труд и рад. Тре -
нин зи се одр жа ва ју два пута днев но,
што зах те ва доста одри ца ња.

– Нај ви ше ми се допа да то што сам
део еки пе и што увек могу да се осло -
ним на саи гра че ако ми не кре не нај -
бо ље. Они су увек ту да ми поша љу
пози тив ну енер ги ју. Тако ђе, имам сре -
ћу да имам добре узо ре како међу
игра чи ма, тако и међу тре не ри ма –
обја шња ва.

Сво јим нај ве ћим успе си ма сма тра
осво је но прво место на Купу Срби је
ове годи не са сени ор ском еки пом

„Црве не зве зде” и дру го место на Свет -
ском првен ству у Кувај ту, када је
насту пао за јуни ор ску репре зен та ци -
ју Срби је.

Све је у балан су

Јован Опа чић, по стру ци дипло ми -
ра ни еко но ми ста, весла њем се актив -
но бавио од сво је пет на е сте до три де -
сет прве годи не, а онда се, после пау -
зе од неко ли ко годи на, вра тио и сада
је већ седам на ест годи на вете ран. У
сво јој спорт ској кари је ри био је шам -
пи он држа ве и репре зен та ти вац Југо -
сла ви је. Так ми чи се као вете ран у
весла њу, рекре а тив но весла кану и
бави се раф тин гом.

Љубав пре ма води поче ла је још
одма ле на, отац га је нау чио да пли ва
кад су му биле две годи не, а да се заљу -
би у весла ње, можда је нај ви ше пре су -
ди ло то што је с про зо ра ста на имао
поглед на Тамиш и веслач ки клуб.

– Као деца смо лети по цео дан били
на реци. Тамиш је тада изгле дао дру -
га чи је, оба ле су биле земља не и пешча -
не, а река брза и чиста – при ча Јован.

У сед мом раз ре ду настав ник физи -
ке у „Зма је вој шко ли” Вели мир Герст -
нер, који је био и тре нер у Веслач ком
клу бу „Тамиш”, про це нио је да би
Јован могао да буде добар веслач и
позвао га је да дође у клуб. Касни је,
када је упи си вао факул тет, оду стао је
од машин ства, за које се спре мао, и
упи сао факул тет уз који је имао вре -
ме на за тре нин ге и так ми че ња.

Дунав је, од Пан че ва до Вин че и
Бео гра да, и око остр ва на том делу,
био уоби ча је но место за тре нин ге.

– Про стран ство Дуна ва ме је опчи -
ни ло, њего ва шири на, огром на вода...
Тамиш тако ђе има сво је дра жи. Он је
узан и кри ву дав и мно го је леп кад се

мало уда љи мо од
гра да, тамо су и
вода и оба ле чисти -
ји – каже Јован.

Весла ње може да
буде и релак си ра -
ју ће, или напор но,
све зави си од циље -
ва које човек поста -
ви себи.

– Так ми чар ско
весла ње је међу
неко ли ко нај зах тев -
ни јих спор то ва. Ста -
за од две хиља де
мета ра савла да ва се
за шест до седам

мину та, у зави сно сти од дисци пли не,
а да би се то ура ди ло екс пло зив но,
тре нин зи мора ју да буду све о бу хват ни
и јаки – обја шња ва он.

Углав ном је веслао у двој цу и
четвер цу, а нај ви ше успе ха је имао у
двој цу с кор ми ла ром и двој цу без
кор ми лара.

– Дво јац, када два чове ка весла ју
по јед ним веслом са сва ке стра не чам -
ца, тех нич ки је нај зах те ви ја дисци -
пли на. Они мора ју бити син хро ни зо -
ва ни, да се чамац не заљу ља. Баланс
се дуго уса вр ша ва, вежба се само у
чам цу на води, то је про цес који тра -
је, некад и годи на ма – при ча Јован.

Јед на од нај леп ших ста за на којој
се так ми чио је она на Блед ском језе -
ру. Рега та која се тамо одр жа ва сва ке
годи не вео ма је важна у ква ли фи ка -
ци ја ма репре зен та ци ја за зна чај на
так ми че ња.

– Уз весла ње сам заво лео реку. Све
је на свом месту, ништа нам не сме -
та, вода мир на, а ако је ту још и зала -
зак сун ца... то тако испу ња ва! Поне -
кад је то пра ви умет нич ки дожи вљај…
– закљу чу је Јован.

Мир ја на Марић

Владимир Мишовић

Сло бо дан Стан чул (лево)

Јован Опачић

Лео полд Дотри, озло гла ше ни војво -
да од Вили јер са, мора да се оже ни
брзо, и то женом пле ме ни тог поре -
кла – али, авај, његов избор је скро -
ман. Кће р ка вој во де од Мон та гјуа,
Еле нор, изван ред но је лепа и ван се -
риј ски инте ли гент на и Вили јерс ће
се вери ти с њом без даљег одла гања.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта је ваш кец у рука ву. Књи ге из
„Вул ка на” доби ће ауто ри сле де ћих
пору ка:

„Мој кец у рука ву је пасуљ с
ребар ци ма. Нико га не кува боље
од мене, а ко га про ба, све би за
мене учи нио.” 063/3021...

„То је коли чи на књи га у библи о -
те ци у мојој гла ви. Тог ми кеца
нико не може оду зе ти.” 064/2119...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње на шта ви поми -
сли те кад чује те израз генет ски код:

„Поми слим на сво ју настав ни цу
био ло ги је којој нисам био миље -
ник. Одмах ме желу дац забо ли.”
069/2702...

„Кад се спо ме не генет ски код,
прво ми пад не на памет да сам ја
једи на црна овца у поро ди ци која
воли да чита књи ге. Не знам чије
сам гене насле дио, али знам да
ком ши ја књи гу не испу шта.”
064/4901... Д. К.

Два чита о ца који до 31. мар та, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Када сте ви били херој?”, 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.

Деце је мно го, а вре ме на за њихо -
во изба вље ње мало. Диа на је одлуч -
на, пре кр ши ће све Лубу ри ће ве
наред бе јер зна да је акци ја спа са -
ва ња срп ске деце из уста шких лого -
ра смр ти запра во акци ја спа са ва -
ња човеч но сти из живо тињ ских
кан џи зла.

„Аустри јан ка”
Зора на Миле ки ћа

„Вој во да је само
њен” Ело и зе Џејмс

Два чита о ца који до 31. мар та, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Ко је само ваш?”, 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

Милан Смилић

Ања Цре вар
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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)

Ста ло вам је до тога да буде те у
добрим одно си ма с прет по ста -
вље ни ма, па при ста је те на
усло ве које ина че не бисте при -
хва ти ли. Добар пери од на пољу
љуба ви и за зау зе те и за сло -
бод не. Пази те се повре де.

Могу ће је скла па ње повољ ног
послов ног уго во ра. Само буди -
те ста ло же ни и пока жи те сми -
сао за дипло ма ти ју. У љуба ви
вам пред сто ји пери од за пам -
ће ње. Добро се осе ћа те.

Одли чан пери од за посао и за
напре дак у кари је ри. Може те
оче ки ва ти изненадaн, при -
јатан сусрет са сим па тич ном
осо бом коју сте упо зна ли
преко посла. Више се
одмарај те.

Има те потре бу за мате ри јал ном
ста бил но шћу и на добр ом сте
путу да је стек не те. Кари је ра
вам иде узла зном лини јом.
Када је реч о љуба ви, пред
вама је узбу дљив пери од.
Добро се осе ћа те.

Спрем ни сте да се укљу чи те у
нове посло ве, који ће вам доне -
ти сатис фак ци ју. Могу ћа је
сарад ња са стран ци ма. Оче куј те
при ја тан сусрет и поче так лепе
роман се, као и мно го пози ва за
дружењe. Исцр пље ни сте.

Пази те да, у жељи да што пре
напре ду је те, не напра ви те лош
послов ни потез. При ја те љи вам
могу финан сиј ски помо ћи.
Парт не ра ћете мора ти да убе -
ди те у искре ност сво јих наме -
ра. Могу ћа је инфек ци ја.

Сле ди те инту и ци ју како бисте
нашли пра ве саго вор ни ке за
посао који жели те да започ не -
те. Вео ма сте ути цај ни, али не
и наме тљи ви. Нема те довољ -
но вре ме на за парт не ра и он
вам то заме ра. Пре мо ре ни
сте.

Декон цен три са ни сте на послу,
па пази те да вам нешто бит но
не про мак не. Затра жи те помоћ
од коле га. Играј те игре на сре -
ћу. У љуба ви пру жа те више
него што вам се вра ћа. Могу ћа
је повре да у спо р ту.

Уко ли ко не буде те лењи и успо -
ре ни, успе ће те да реа ли зу је те
сво је послов не зами сли. Одба -
цу је те љубав не про бле ме из
про шло сти и окре ће те се новим
познан стви ма. Пази те се у
саобра ћа ју.

На послу сте добро орга ни зо -
ва ни и пуни сте иде ја, па
може те оче ки ва ти успех.
Сумња те у парт не ро ву искре -
ност и пола ко губи те кон тро лу
над ситу а ци јом. Мучи вас
неса ница.

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)

Ситу а ци ја на послу је повољ на.
Мно го пости же те с мало тру да.
Сарад ни ци има ју добре иде је у
вези с новим про јек том. Осло -
ни те се на њих. Има ће те подр -
шку парт не ра у реша ва њу
зајед нич ких про бле ма. Могућ је
мањи назеб.

Добро про це њу је те ситу а ци ју
на послу, па су сарад ни ци оча -
ра ни вашим резул та ти ма. Веза
вам је на про би због парт не ро -
ве љубо мо ре. Води те уред ни ји
живот.



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

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)

НА ПРОДАЈУ фолксваген

голф 4, караван, 2001, 85

књ, 1984 цм, бензин, 1.800

евра. 060/051-02-44.

(302317)

НА ПРОДАЈУ кола стојадин

ескорт. 013/232-09-31.

(302408)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000. го-

диште, 144.000 км, реги-

строван до краја априла,

950 евра. 062/832-36-38.

(302463)

ПОЉОПРИВРЕДНА прико-
лица зеница 4 т, кипер,
1.000 евра. 064/240-67-56.
(302474)

ФИЈАТ линера 1.4, 2011, ди-
намик опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02. (302449)

ДОБЛО теретни макс 1.4,
2007/8, атестиран плин, ре-
гистрован годину. 064/130-
36-02. (302449) 

СТИЛО 1.2, 2002. петора
врата, фул опрема, шест
брзина. 064/130-36-02.
(302449)

ШКОДА ro om ster 1.2, ХТП,
2009, 125.000 км, фул опре-
ма, атестиран плин.
064/130-36-02. (302449)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,

атестиран плин, у првој бо-

ји. 064/130-36-02. (302449)

ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин, реги-
строван. 064/130-36-02. (302449)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра.062/193-36-05. (302513)

ИЗДАЈЕМ гаражу, зидану,
на Котежу 1. 069/409-83-
42. (3024012)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/311-915. (302417)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
на Тесли, 3.000 евра. Тел.
061/517-76-87. (302476)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789, 063/77-84-
789. (302520)

ПРОДАЈЕМ овце винтер-

берг, плуг двобраздни, поте-

знице белорус ИМТ.

063/874-70-77 (СМС)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ

533, дрљача 4 крила, плуг

једна бразда, шпедитер бе-

чеј 2 тоне. Тел. 064/521-91-

60. (302319)

ПРОДАЈЕМ регал, школску
гарнитуру, ормари – 4 ко-
мада са писаћим столом,
врло повољно. 064/276-08-
08. (302364)

КРМАЧА на продају.
065/363-14-24. (302383)

УГРАДНА рерна, електрич-
ни шпорет, уљани радијатор
с калорифером, усисивач,
телевизор. 063/861-82-66.
(302415)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (302357)

НА ПРОДАЈУ бензински
тример ручне израде, мали
електрични тример, сет хи-
драулике за аутолимаре,
трофазни ел. Мотор 1.1 кв,
1400 обртаја/мин. Тел.
064/176-88-51. (302396)

УГАОНА гарнитура, судопе-
ра, тросед мојца, кревет, ор-
ман с ципеларником, столи-
це. 063/861-82-66. (302177/р)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња – 12.000 нова.
063/773-45-97. (302423)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 1.800, столови
од 4.500, кревети од 15.300.
060/600-14-52. (302464)

КОТАО на чврста горива,
25 кв, центрометал, као
нов. 063/851-97-21.
(302475)

СВИЊЕ на продају.
064/264-01-03. (302480)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре, до-
лазим на адресу. 063/101-
11-47, 064/158-44-10.
(301614)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(302304)

КУПУЈЕМ фрижидере, замр-
зиваче, веш-машине, шпо-
рете, сервисирам исте.
060/521-93-40. (302343)

КУПУЈЕМО метале обојене,
гвожђе, олово, старе алуто-
мобиле, веш-машине, замр-
зиваче, све остало. Долазим.
061/322-04-94. (302518)

КУПУЈЕМ стари намештај,

све што је старо и наковањ.

061/321-77-93. (302518)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, олово,

прохром, веш-машине, за-

мрзиваче, долазим.

061/321-77-93. (302518)

КУПУЈЕМО гвожђе, обојене

метале, каблове, моторе,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре. 061/321-77-93.

(302518)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,

8 ари плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (302093)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари

код Штиркаре. 063/261-

859. (302193)

ШИРИ центар, кућа, 115, 5

ари, 60.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (302366)
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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



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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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

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

НА Новој Миси кућа, 170
квм, два купатила, три тера-
се, без посредника. 061/406-
35-49, 063/807-75-61. (302110)

КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000
евра. 063/771-75-96,
063/784-71-34. (302256)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље у качаревачком ата-
ру, потез „Дом ученика”,
цена 15.000 евра. Тел.
062/882-23-60. (302259)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
100 квм кућа, Владимиро-
вац. 064/615-63-16, Дејан,
062/811-09-73. (302264)

ПЛАЦ на Кудељарском на-
сипу, 27,43 ара, излаз на
две улице, градско грађе-
винско земљиште. 068/408-
97-21. (301558)

ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.5 ланца)
к.о. Качарево, погодно за
воћњак, близу села.
062/693-336. (302300)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинскок земљиште.
064/212-52-52. (302320)

НОВА МИСА, кућа, 200
квм, 65.000 евра, без по-
средника. 062/257-751,
066/575-00-99. (302399)

КОМПЛЕТНО завршена но-
ва кућа, 111 квм, Јабучки
пут, власник, 79.000 евра.
065/258-87-77. (302461)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-
кенд насеље, Миље Дунав.
064/112-20-70. (302509)

ПЛАЦ 28.5 ари, власник, 1/1.
061/102-27-46. (302519)

НОВА МИСА, одлична кућа,
три етаже, грејање на гас,
80.000 евра. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (302522)

КУЋА, Кајмакчаланска, но-
ва, 109 + 141, укњижена,
6.13 ари, 68.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (302524)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8.99
ари, 26 м фронт, 2.500
евра/ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8

ари, Горњи град, Доњи град,

Котеж, Тесла у оквиру пруга.

Тел. 065/258-87-88. (302090)

ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ,

60.000; Стрелиште, леп, 46

квм, поткровље, лифт,

38.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (302522)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 9.2 ара на Бавани-
штанском путу. 066/363-
454. (302407)

ПРОДАЈЕМ плац-њиву 23
ара, на крај улице у Влади-
мировцу. Има струју и воду.
Повољан за више врста де-
латности. Тел. 013/234-40-
71. (302414)

ВОЈЛОВИЦА, новија кућа,
120 квм, ари, грејање,
55.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (302461)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две терасе,

трећи спрат, лифт, ТА, мо-

гућност ЦГ, 75.000. Звати

после 17 сати на тел.

064/119-60-06. (302381)

ПРОДАЈЕМ стан 70 квм, у

легализацији, центар, по-

вољно. Тел. 063/233-558.

(302192)

ЦЕНТАР, 32 квм, ЦГ, ПР, са

новим намештајем, 38.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (302366)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,

два лифта, није задњи,

39.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (302366)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,

IV, лифт, леп, 57.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(302366)

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

ЦЕНТАР, двособан, 49 квм, II,
ТА, 48.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (302461)

СОДАРА, двоипособан, VI -
II/XI I, ЦГ, сређен, гаража,
63.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (302461)

НОВОГРАДЊА, Панчево-
центар, продајем четворосо-
бан стан, 75 квм, и трособан
стан, 62 квм, инвеститор.
063/823-71-79. (302461)

СТАН, 58 квм, Котеж 2,
продајем усељив. Тел.
013/316-336. (302466)

ДУПЛЕКС 70 + 7 квм, ТА,
колонија, Тип Станко. „Ди-
ва некретнине”. 064/246-
05-71. (302489)

ДВОРИШНИ, Цара Душана,
укњижен, до улице. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(302524)

КОТЕЖ 1, двособан, II, ЦГ,
55 квм, две терасе, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (302524)

ТРОСОБАН, Моше Пијаде,
трособан 74 квм, приземље,
ЕГ, две терасе, 72.000. (67),
063/744-28-66. (302524)

СТРЕЛИШТЕ, двособан -
трособан, VI, ЦГ, 58 квм,
49.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни

станови и куће у Панчеву,

брза и сигурна реализација.

061/662-91-48. (302522)

КУПУЈЕМ тан на Кеју Радоја
Дакића 3 или 5, двособан
са погледом на Тамиш, I, II,
III спрат, центар, Ослобође-
ња, Браће Јовановић, Змај
Јовина и Котеж 1. 063/232-
757. (302349)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине, станови,
куће. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

ПОТРЕБАН мањи стан на-
мештен, на дужи период,
самцу, Тесла. 060/086-25-
11 (СМС)

ИЗДАЈЕМ апартман за чети-
ри радника индустријска
зона.  Тел. 063/233-35-58.
(302192)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, дворишни, посе-
бан улаз, 100 и 100 евра де-
позит. Тел. 064/579-86-55.
(302307)

СОДАРА, двособан, полуна-
мештен. 062/852-81-00, Фи-
лип. (301760)

ИЗДАЈЕ се соба са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
патила. 060/031-07-26. (302282)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру. 066/575-05-22 (СМС)

СТРОГИ центар, трособан,
грејање, паркинг, ненамештен.
064/280-60-53 (302284)

ИЗДАЈЕМ целу кућу, Куде-
љарац, Котеж. 064/142-50-
22, 062/156-99-30. (302285)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
једнособан, у згради код
Идеје, ЦГ, намештен. Тел.
061/112-78-48. (302294)

ИЗДАЈЕМ на Миси стан на-
мештен. 063/171-96-16.
(302325)302334)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан
45 квм, Ул. Стевана Сремца
14, Стрелиште, грејање, ка-
бловска, намештен. Усељив
од 1. 4. 2021. Тел. 060/320-
51-42. (302327)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
40 квм, намештена, центар,
радницима, депозит.
061/182-37-90. (302331)

СКРОМНА кућица на Стре-
лишту за једну особу. Кири-
ја 60 евра. 9065/626-86-88.
(302516)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стоматолошког.
069/360-10-11. (302334)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, грејање по утро-
шку, паркинг, Ослобођења.
064/320-84-32. (302340)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан, Содара.
066/342-795, 062/852-81-00.
(302523)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан, депозит, од 2.
априла. 063/498-981. (302342)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли. 063/805-59-
36. (302422)

ПОТПУНО опремљен стан у
центру Панчева, центрлано
грејање у згради, 250 евра.
Тел. 063/879-60-68. (302375)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (3023869

НАМЕШТЕН дворишни
стан, издајем самцима код
Преображенске цркве.
/060/161-64-78. (302346)

ГАРСОЊЕРА, центар, до-
бро изолован, комплетно
опремљен, ТА, клима.
064/129-76-04. (302348)

ИЗДАЈЕ се једнособан на-
мештен стан, Котеж 2, ЦГ,
клима. 063/271-248. (302352)

ИЗДАЈЕМ самцу намештену
собу, употреба кухиње, ку-
патила. 013/321-408. (302400)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ко-
теж 1, опремљен. 065/65-
75-10. (302429)

ИЗДАЈЕМ намештен стан са
централним грејањем на
Маргити. 064/171-26-69.
(302432)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 1, ЦГ.
064/893.-09-13. (302484)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Београду, на Дорћо-
лу. Тел. 064/417-68-77. (302492)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, прилагођен за сен-
двичару, могу и остале де-
латности, 100 евра. 066/866-
49-00. 066/866-49-00. (301914)

ПРОДАЈЕМ киоск код нове
поште, 12 квм + мокри
чвор, ради десет година.
060/812-66-63. (302378)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
70 квм, поред „Грејања”,
сутерен, сунчана страна.
013/312-189, 064/440-20-
89. (302440)

ИЗДАЈЕМ локал, Браће Јо-
вановића, код пијаце, бли-
зина три школе. 060/351-
03-56. ((302493)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж, Војвођански булевар
28, 57 квм. Тел. 061/239-93-
93. (30’2488)

СТРОГИ центар, двособан,
реновиран, намештен, цен-
трално, III/VII, лифт, тера-
са, паркинг, 250 евра.
064/159-79-54. (302245)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се пословни
простор, 23 квм, Светог Са-
ве 4. 064/888-60-23. (302081)

ИЗДАЈЕМ магацин, гаражу,
радионицу + плац за ауто-
мобиле, одвојено. 064/482-
65-53. (302107)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (302405)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,

Новосељански пут 113, Пан-

чево. 063/838-33-97.

(302347)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,

Браће Јовановић 11, између

Po co Lo co и „Купеа”.

066/866-49-00. (302508)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша

Обреновића 7-а. 013/314-

784, 066/333-171. (302305)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• Уреа + креатинин Цена: 200 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

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

Цена: 800 динара

АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 8. АПРИЛА

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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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник
на пољопривредном газдин-
ству. Потребно знање рада
на машинама: трактор, пум-
пе, машине за сечење тра-
ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Ресторану „Стара пивара”

потребно особље: 

кувари, конобари 

и помоћне раднице

Контакт тел. 063/391-824
(ф)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za mašinske tehničare 
za rad na poslovima: 

– Tehničar pripreme

– Tehničar kontrole

Potrebno je osnovno znanje AutoCad-a, i Offica.

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

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.парцели топ.бр.3535/1 КО Панчево, за плани-
рану изградњу вишепородичног стамбеног објек-
та, спратности По+Пр+3+Пс, у Панчеву, Бранка
Радичевића бр.32, израђен од стране „Art Royal
inženjering”, Панчево, за инвеститорa „Марм Ин-
вест” ДОО, Београд.

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 02. 04.
2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 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 УРБАНИ-
СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат. парцели топ. бр.1289/2 КО Панчево, за по-
требе изградње самоуслужне перионице са пор-
тирницом, спратности П+0, у Панчеву, Михајла
Пупина бр. 1, израђен од стране „Мастер Пројект
2015”, Панчево, за инвеститорa Растовић Милоша
из Панчева.

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 02. 04.
2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

Потребан возач Ц категорије, 

до 40 година старости, 

са искукством.

Звати сваког радног дана до 15 сати, 
на број. 062/790-112 (ф)

Јавнобележничкој 
канцеларији 

потребан 
дипл. правник
advjukic@gmail.com

064/668-87-78

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија: пребивалиште на
територији Панчева, завр-
шена средња саобраћајна
школа, пет година искуства
на пословима возача, или
поседовање Ц категорије I
квалификационе картице са
било којом средњом шко-
лом. Предност поседовање
сертификата о познавању
града Панчево. Контакт
064/863-13-76. (302394)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНА радница за пра-
вљење пица - пица мајстор.
064/259-96-62. (СМС)

ПОТРЕБНИ возач и прода-
вачица у пекари. 064/217-
48-56. (301985)

ПЕРИОНИЦА у Цара Душа-
на 74 тражи радника, плата,
пријава. 060/758-30-03.
(302318)

ПОТРЕБАН радник за рад на
техничком прегледу возила
са машинском или саобра-
ћајном стручном спремом,
везаном за возила. 013/377-
087, 069/606-096. (302441)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ници за рад у пекари. Тел.
065/555-94-44, звати од 15
до 17 сати. (302445)

ПРИВАТНОЈ фирми потре-
бан КВ електричар и КВ
приправник, лимит 50 годи-
на. 065/847-00-95. (302473)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 063/884-26-32. (302454)

ПОТРЕБНА радница за рад
у радњи мешовите робе, са
искуством. Позвати 063/341-
770, Pro Tra de.  (302477)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/533-
44-13. л(302502)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Го-
луб” потребна радница у
продаји. Контакт телефон
060/758-03-24. (302504)

ПОТРЕБАН радник за рад на
бувљаку. Плата по договору.
064/110-39-72. (302512)

КОМБИ превоз робе. Пан-
чево и околина. Цена дого-
вор. 060/631-64-91 (СМС)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, Младен. 064/110-93-
62 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73. (302350)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301993)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором, Дуле.
064/163-58-85. (301768)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (301804)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стир-
пор, бавалит, фасаде, бето-
нирање. 063/865-80-49.
(302048)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
ископи, бетонирања, одно-
шење ствари. 064/122-69-
78. (302357)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мо-
гућност радника, попуст на
ванградске вожње. 064/482-
65-53. (302107)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
продаја, сервис беле техни-
ке. 060/521-93-40. (302343)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, санитари-
је, поправке славине, венти-
ли, одгушење канализације.
061/193-00-09. (302397)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,
бојлери, табле, ТА пећи, бе-
ла техника, климе. 060/521-
93-40. (302343)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302049)

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

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, зидова, оба-
рање стабала, крчење пла-
цева. 060/035-47-40. (302357)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером сако дрво које
смета. 063/369-846. (302324)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек-
сандар, 064/157-20-03. (302311)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунак, песак, ризла, сеја-
нац, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (302362)

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије особе, мењам пеле-
не. 060/421-05-91. (302373)

ПРЕВОЗ, селидбе, чишћење
шупа, подрума, молерај, се-
чем дрва. Купујем гвожђе,
итд. 061/182-05-65. (302379)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302395)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и по-
моћ у кући, одржавање лич-
не хигијене простора, по-
моћ при набавци лекова,
припрема оброка, третман
физиотерапеута. Ако пре-
познате себе и друге у овим
потребама и услугама кон-
тактирајте нас. 062/144-66-
94. (302416)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ: огра-
де, капије, гелендери,т ера-
се, надстрешнице, остало.
Злаја, 065/558-45-17. (302425)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302429)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (302435)

КЕРАМИЧАР, педантан, ис-
кусан и молер тражи посао.
Тел. 061/203-70-87. (302439)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, венецијанери, комарни-
ци, уграђуем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(302418)

МОЛЕРСКИ радови, фарба-
ње столарије и радијатора.
Мајстор Павел. 063/809-66-
61. (302448)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купати-
ла, поправке, замена одмах.
064/495-77-59, 013/331-
657. (302456)

ПАРКЕТАР: поставка пар-
кета, бродског пода, лами-
ната, хобловање, лаккрање.
062/247-68-15. (302469)

ПАЗИЛИ би старије особе.
063/140-52-56. (302472)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но , педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (302459)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, по-
вољно. Пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-51-
00. (302496)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо све послове,
рушимо старе објекте.
061/321-77-93. (302518)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (302510)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (302520)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (301579)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, ТА пећи,  по-
прављамо квалитетно а га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (302517)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за во-
ду, 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (302308)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-10-
05. (302301)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чишће-
ње олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих
платформи. 063/218-894.
(301582)

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

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(301582)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (301582)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582)

МОЛАЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 062/976-18-42.
(302393)

ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТНИК”,
дубинско прање тепиха и
мебла, комора. 302-820,
064/129-63-79. (302521)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98
(302431)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно грађевински
материјал, утовар, одвозим
шут. 063/754-02-72. (302455)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/8189-34-96
(302506)

ПОВОЉНО превозим кипе-
ром, пшесак, шљунак, сеја-
нац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (302455)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (301515)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: глетовање, крече-
ње, фарбање столарије.
064/280-26-15. (301600)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак, утовар и од-
воз шута. 064/505-62-44.
(301710)

ПОТРЕБАН тракториста са
искуством за рад у Долову.
064/200-56-92. (302309)

УСЛУГЕ

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка
интерфона. Контакт:
061/682-62-83. (и)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набијање
терена. 063/218-894.
(301582)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав

ЂУРИ

ГАГЕСУ
...путуј голубе мој......

Ћерка ЈОВАНА, син
МИЛОШ, зет ЖЕЉКО,

унук МАТЕЈА, 
унука АНАСТАСИЈА

и кум ЛАЛЕ
(114/302446)

Последњи поздрав

ЂУРИ ГАГЕСУ

од ЗОРИЦЕ...

(165/302511)

Последњи поздрав

брату

МИТРУ

СИМИЋУ

Нека те анђели чувају.

Од сестре РАДЕНКЕ

са породицом

(97/302406)

МИТАР

СИМИЋ
Остаје понос, не жели-
мо га крити. Био си нај-
бољи стриц и увек ћеш
бити.

Твоје братанице: 
ЗОРИЦА, СЛАВИЦА

и ДРАГИЦА
са породицама

(100/302406)

Наш вољени

МИТАР

СИМИЋ

Нека те анђели чувају
као што си ти нас.
Живећеш вечно у на-
шим срцима.

Твоји: МАРИОЛА
и ВАСИЛИЈЕ

(99/302406)

Последњи поздрав

другу и пријатељу

МИТРУ

СИМИЋУ

од МИЛОМИРА

са породицом

(98/302406)

Последњи поздрав

брату

МИТРУ

СИМИЋУ
7. XI 1970 – 22. III 2021.

Отишао си тихо и не-

приметно, али никад

нећеш из наших жи-

вота.

Од брата

ДРАГОСЛАВА

и снаје МИЛИЦЕ

(101/302406)

Последњи поздрав драгом куму

МИТРУ СИМИЋУ
Нека те анђели чувају.

Породица МИЈАТОВИЋ
(91/302392)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

је 21. марта 2021, у

72. години, премину-

ла наша драга

МИЛУНКА

СТЕФАНОВ
1949–2021.

Ожалошћени: 

ћерка СОЊА

и брат СРЕТЕН

(103/302410)

МИЛУНКА

СТЕФАНОВ
1949–2021.

Хвала на свему што

си нам пружила, би-

ла си нам више од ко-

легинице.

Твоје

инструментарке

(135/302460)

Наш драги

ДУШАН МАНДИЋ
1943–2021.

напустио нас је 20. марта 2021.

Заувек у срцу супруге ЖИВАНЕ, 

ћерке МАРИЈЕ и унуке ЛЕНКЕ

(56/302341)

Последњи поздрав вољеном

ДУШАНУ МАНДИЋУ
од ВЕСНЕ, КРЦЕ, ФИЛИПА и ЦИЦЕ

(57/302341)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

од ВЛАДЕ и ЗОРАНА

(129/302451)

Последњи поздрав

нашем комшији

ДУШАНУ

од станара

у Цвијићевој 2

(170/302515)

21. марта 2021, у 85. години, преминуо је наш драги отац

ТОМИСЛАВ СЕКУЛИЋ
1936–2021.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоје ћерке ЉИЉАНА, БИЉАНА и НАДА са породицама

(58/302334)

22. марта 2021, у 93. години, преминула је наша вољена

ДАНИЦА ПЕТРИЋ
Сахрана је обављена 25. марта 2021, у 15 сати, на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: синови МИЛАН и ВАСА са породицама
(124/302446)

МИРОЉУБ

ПЕТКОВИЋ
1980–2021.

Сахрана нашег драгог

и много вољеног Ми-

рољуба обављена је

22. марта, у 16 сати.

Ожалошћени: 

мајка СЛОБОДАНКА,

брат МАРЈАН, 

баба ОЛГА, 

деда СЛОБОДАН,

тетка САЊА

и теча ЧЕДОМИР
(120/302442)

Последњи поздрав

МИРОЉУБУ

од ВУКАШИНА

(121/302443)

Последњи поздрав

МИРОЉУБУ

од ЧАНЧЕ

(122/302443)

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 УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.2929, 2930/1, 2930/2 и 2930/3

КО Панчево, за планирану изградњу вишепоро-

дичног стамбеног објекта А, спратности П+3+Пс,

са 14 стамбених јединица и  вишепородичног

стам беног објекта Б, спратности П+3+Пс, са 12

стамбених јединица, у Панчеву, Светозара Миле-

тића 85а, израђен од стране „Blockart” ДОО, Пан-

чево, за инвеститорa „Aбa Градња” 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 02. 04.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”,

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, BROSE д.о.о. Београд-Па-

лилула, Ул. Панчевачки пут 38А, Београд, поднео

захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

на животну средину за пројекат Производног ком-

лекса са пратећим објектима на кат. парцели

9639/3 к.о. Панчево, на територији Града Панчева. 

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 617 у периоду од 26. марта до 05. априла 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.
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Драгом пријатељу

САВИ БАМБАЛИ

последњи поздрав од друштва из „Звон-

цета”: ЈАНКО, ГУМЕНИ, КИНЕЗ, ЊОРЕ,

ЧЕДА, ТИКА, ОШЉАНАЦ, ЕКСЕР, МОША,

АЛЕК, НЕША РИБАР, ШИКИ, ПРОФЕСО-

РИ ЉУБИША и ХАЛЕ, БАТА ГРК, ПИКИ,

СЕКСИ, ОЉА и РАЈКА

(132/302457)

Драгом колеги, другару и пријатељу

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

Његови електричари са посла, 

стара постава.

(25/302315)

Последњи поздрав нашем другу

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

Његови другови: СПАЛЕ, ЂУРА, 

ГОМБИ, АПЦИ, ДУЛЕ, ТОМА, 

ДРАГОЉУБ, ЗЕЛЕ, БУГИ и КРЕША

(32/302328)

Опраштамо се од нашег драгог

САВЕ ПАНТЕЛИЋА

Заувек ћемо сачувати успомену на твој ведри

лик и поштено срце.

Породице: СТАРЧЕВИЋ, АНКИЋ и ЏАКУЛА

(33/302328)

Напустио нас је наш драги пријатељ, другар,

вољени члан наше породице

САВА ПАНТЕЛИЋ

Са тугом се опраштају од њега, његови: 

ЗЕЛЕ, НАЦА, НИНА, ДЕЈАНА и ИРИНА

са породицама

(26/302315)

Последњи поздрав брату

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

од сестре ЉУБИЦЕ и зета СТЕВАНА

(166/302514)

Последњи поздрав

САВИ

ПАНТЕЛИЋУ

од сестре ЉИЉЕ и

сестричине ЈЕЛЕНЕ

(167/302514)

Последњи поздрав

САВИ

ПАНТЕЛИЋУ

од брата МИЛЕТА,

снаје СЛАВИЦЕ и

братанице ЈАСНЕ и

МАЈЕ са породицом

(169/302514)

Последњи поздрав

комшији

САВИ

ПАНТЕЛИЋУ

од комшија.

ПЕРА, ЦИЦА

и БУБА

(168/302514)

Последњи поздрав нашем ујки

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

од ВЕРКЕ, ДЕЈАНА, МИНКЕ, КАЋЕ

(161/302500)
и другара БОГДАНА

Последњи поздрав

пријатељу и члану

ДРАГОЈЕ

РАДОЊИЋ

Удружење голубара

СРБ 824 „Младост

08” Панчево

(59/302345)

ДРАГОЈЕ

РАДОЊИЋ

Последњи поздрав

Драгану.

Обострана љубав ни-

када не умире. Почи-

вај у миру.

Ожалошћени: 

брат НИКИЦА, 

сестра ВЕРА, 

снаја ЈОРДАНКА,

братаница

АЛЕКСАНДРА

и зет ВАЛЕРИО
(78/302376)

ДРАГАН

РАДОЊИЋ
1948–2021.

Трагови твог живота,

мисли, фотографија

и заједничких трену-

така ће увек бити ту.

Почивај у миру.

У тузи: супруга

ЂИНА, син САША,

унук СТЕФАН

и снаја ВАЊА

(95/302403)

Последњи поздрав

БИЉИ

од колектива MAN DIS KO MERC DOO

(123/302444)

Драга наша

БИЉО

хвала за све године дружења и незаборавног

пријатељства.

Увек ћемо те чувати у нашим срцима.

Твоје: ДАНИЈЕЛА, СТАНА и СОЊА

(105/302412)

18. марта 2021. године преселио се међу анђеле наш вољени

БРАНИСЛАВ ИЛИЈОСКИ БАНЕ
1961–2021.

Недостајаћеш људима који су те волели. Ћеркама: БРАНИСЛАВИ, ЈОВАНИ

и АНИТИ, супрузи ГАБРИЈЕЛИ, сестри ВЕРИЦИ са породицом и брату

ЈОВИ са породицом
(96/302404)

Последњи поздрав оцу, тасту и деки

МИЛУТИНУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

Мили, почивај у миру. 

Остајеш у срцима ћерке СЛАВИЦЕ и МИРЈАНЕ

са породицама

(143/302479)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. 03.

2021. године у 84. години, престало да куца срце

наше драге мајке, таште и баке

ЉУБИЦЕ СТОЈКОВСКЕ
1938–2021.

Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и ЗОРИЦА, зет

МАЛИША и унуци ДЕЈАН, ДАРКО и АЛЕКСА

(147/302482)

Последњи поздрав

ДУШКО ВЕЛИЧКОВ

Хвала ти за дивно детињство и другарство про-

ведено са тобом и твојом породицом.

Од друга ЗОРАНА и СЛАЂАНЕ

(119/302438)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

брату, стрицу

и деверу

КОСТИ

ЦВЕТАНОВИЋУ

од брата

са породицом

(60/302351)

Последњи поздрав драгом

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ
1928–2021.

и са захвалношћу се опраштамо од њега. Нека почива у миру

и спокоју.

Син ЉУПКО, снаја ИВАНКА, унуци НЕБОЈША, НЕМАЊА

и ЂОРЂЕ, снаја МАЈА и праунуци ВИКТОР и ЛАЗАР

(152/ф)

Последњи поздрав

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ
1928–2021.

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега. 

Нека почивај у миру и спокоју.

Син НИКОЛА, снаја ДАНИЈЕЛА

и унуке СЛАЂАНА и СНЕЖАНА

(153/ф)

Последњи поздрав

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ
1928–2021.

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега. 

Нека почивај у миру и спокоју.

Зет МИРКО, унук ДРАГОЉУБ, унука САЊА, 

снаја ЈАСМИНКА, праунуци КАЈА, КРИС и ТИЈАНА

(155/ф)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је напустио вољени

отац, деда и прадеда. Поносни смо што смо те имали, заувек

ћеш бити у нашим срцима

ЂОРЂО КУТАЊАЦ
1928–2021.

Уз вечну захвалност од њега се опраштају његови најмилији

(151/ф)

Последњи поздрав оцу

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ
1928–2021.

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега. 

Нека почивај у миру и спокоју.

Син ИЛИЈА, снаја МИЦА, унуци ЉУПКО, МИЛЕ

и ДРАГИЦА и праунуци ХЕЛЕНА и ДУШАН

(154/ф)

Последњи поздрав

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ

1928–2021.

Нека почива у миру.

Колектив д. о. о. „Кутко” Панчево

(156/ф)

ЂОРЂЕ

КУТАЊАЦ

Последњи поздрав

од РУЖИЦЕ, ЉИЉЕ

и СЛАВИЦЕ

са породицама

(131/302453)

Последњи поздрав

ЂОРЂО

КУТАЊАЦ

Николином оцу од

породице СТОЈИЋ

(141/302471)

Последњи поздрав

комшији

МИОДРАГУ

ГОЛУБОВИЋУ

Станари у Војводе

Петра Бојовића 24

(111/302426)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИОДРАГУ

ГОЛУБОВИЋУ

ДРАГАН ЂУРОВИЋ

150/302487)
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ЗОРКА АЛДАН
8. XI 1926 – 17. III 2021.

Престало је да куца племенито срце наше Зоре –

сестре, тетке, баке.

Била је ризница успомена наше фамилије.

Заувек у срцима многобројне родбине

(9/302292)

ЗОРКА АЛДАН ЗОЗА
8. XI 1926 – 17. III 2021.

Заувек у срцу твоје ПИПИЦЕ КАЛИНЕ, 

ИГОРА и САШЕ

(10/302292)

ЗОРКА АЛДАН
8. XI 1926 – 17. III 2021.

Драга моја сестра Зоро,

напустила си ме... 

да патим сама у белом свету.

Твоја сестра ГОРДАНА

(11/302292)

Последњи поздрав драгој тетки

ЗОРИ АЛДАН
1926–2021.

Почивај у миру.

САШКА са породицом

(80/302380)

Нема више наше Зозе

ЗОРА АЛДАН
1926–2021.

Тугује за тобом заова, ЉИЉАНА МИРКОВИЋ

(81/302380)

Последњи поздрав најмилијем сину, супругу, оцу и деди

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ
1963–2021.

Ожалошћени: отац ЖИВАДИН, супруга МИЉАНА, 

син ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА, унуци УРОШ и ВУКАШИН, 

ћерка МАРИЈА, зет НЕМАЊА, унука АНАСТАСИЈА

и унуци МИХАЈЛО и АЛЕКСАНДАР

Најдражи, прерано си нас напустио

(44/302335)

Драги мој

ТАТА

Заувек ћеш остати мој херој, узор и

снага.

Хвала ти за све.

Воли те твој ДЕКИ

(45/302335)

Последњи поздрав тати

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ

од ћерке МАЈЕ

Волим те

(47/302335)

Последњи поздрав сину

ДУШАНУ

Воли те твој отац ЖИКА

(49/302335)

Последњи поздрав вољеном супругу

ДУШАНУ МИШО

Почивај у миру

(48/302335)

Последњи поздрав

драгом

ДУШАНУ

од тетка БОСЕ, 

сестре НАДЕ и РАДЕ

са децом

(38/302335)

Последњи поздрав

драгом брату

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

од сестре БОРЈАНКЕ

и зета ВЕЉКА

(40/302335)

Последњи поздрав

свом брату

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

СЛОБОДАН

ЈАЊАНИН

са фамилијом

(42/302335)

Последњи поздрав

вољеном ујки

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

од САШЕ, САЊЕ

и ВАЛЕНТИНЕ

(41/302335)

Последњи поздрав

зету

ДУШАНУ

од ВЕСНЕ и ЈОВЕ

(39/302335)

Последњи поздрав

зету

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

од породице

МАТОРЧЕВИЋ

(46/302335)

Последњи поздрав

најмилијем ујаку

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

од САНЕЛЕ и СЛАЂЕ

са породицама

(43/302335)

Последњи поздрав

драгом

ДУЛЕТУ

Породица

ПРОДАНОВИЋ

(93/302398)

Последњи поздрав

драгом куму

ДУШАНУ

ЖИВКОВИЋУ

Куме, почивај у ми-

ру, а ми ћемо твоје

велико срце и добру

душу чувати од забо-

рава.

МИЛИВОЈЕВИЋИ

(157/302490)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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Последњи поздрав

чика Сави

САВА

БРАШОВАН

од АЊЕ и ЦЕЦЕ

(3/302280)

Последњи поздрав

драгој пријатељици,

колегиници

СМИЉИ

ПЕРОВИЋ

од БИСЕ и МИЛАНА

БОРНЕ са децом
(4/302281)

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ
1938–2021.

21. марта 2021. године преминула је наша драга мајка,

ташта и бака.

Последњи поздрав мајци од ОЛГИЦЕ, зета ГАВРИЛА, 

унучади ТЕОДОРА и ЈЕЛЕНЕ

(50/302336)

Последњи поздрав мојој драгој мами, баби и ташти

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ
рођ. Воденичар

1938–2021.

Родитељи никада не умиру.
Твоји ГОЦА, КОЛЕ и НЕНАД

(54/302338)

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ

Последњи поздрав драгој баки

од њене вољене једине унуке ЈЕЛЕНЕ

(51/302336)

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ

Последњи поздрав драгој баки

од ТЕОДОРА

(52/302336)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВИ

ТОДОРОВ

нашој комшиници.

Од породице

РАДАНОВ

(87/302388)

ВЕРА ТРАИЛОВ

Сестро, красила те врлина и доброта.

У твом срцу било је места за све.

Последњи поздрав од брата БРАНИСЛАВА, 

снаје ТАЊЕ, ДАЛИБОРА и МИЛОША

(29/302322)

Последњи поздрав

кума

ВЕРИ

ТРАИЛОВ

од породице

КЛИСУРА

(72/302368)

3

Последњи поздрав

куми

ВЕРИЦИ

ТРАИЛОВ

од породице

КОЧОВСКИ

(73/302369)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ВЕРИЦИ ТРАИЛОВ
1945–2021.

Почивај у миру, а ми ћемо те вечно чувати у на-

шим срцима и мислима.

Твоје БРАНКА и АЊА

(89/302390)

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕРИЦИ ТРАИЛОВ

од комшиница: МИЛКЕ, ВУЧИЦЕ и РУЖИЦЕ
(88/302389)

Последњи поздрав племенитој и драгој

МИРИ ТОДОРОВ ШИШКОВА

Породица СТЕВИЋ

(112/302427)

Последњи поздрав драгој снаји

МИРОСЛАВИ ТОДОРOВ ШИШКОВА

од њеног девера ЂУРИЦЕ БУГАРИНОВ
(133/302458)

Последњи поздрав драгој нини

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ

од СОФИЈЕ, СЛАВКА и ФИЛИПА

(134/302458)

Последњи поздрав

МИРИ ТОДОРОВ

Сестра СЕЈКА са породицом

(160/302499)

Последњи поздрав драгој куми

МИРИ ТОДОРОВ

од кумова МИЋЕ и БРАНКЕ са породицама

(164/302507)

Последњи поздрав кума

ВЕРИ

од породице ЈАЊОВИЋ

(159/302498)

НЕБОЈША

ПЕТРИЧИЋ
1966–2021.

Вечно ће живети у

срцима супруге

ВЕСНЕ, синова

МАРКА и НИКОЛЕ,

мајке ВОЈКЕ, 

сестре НАТАШЕ и

сестрића МИЛОША

Сахрана је обављена

18. марта 2021. годи-

не у Панчеву
(94/302401)

Нашем драгом прики

ДУЛЕТУ

последњи поздрав.

ДУШАНКА и МИЋА

(92/302398)

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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25. марта 2021. навршавају се две године откако

није са нама

ЉУБИША НИКОЛИЋ

Његови најмилији
(90/302391)

ЗЛАТЕ

СИЉАНОВСКИ

БРКА
Двадесет четири године
откако није са нама.
Успомене и туга остају.

Ћерка СЛАВИЦА
са породицом
и син ЗОРАН

(102/302410)

31. марта навршава се четрдесет дана од смрти

РАЈКА ЗГОЊАНИНА
1938–2021.

Успомену на тебе чувају: 

твоја супруга СЛОБОДАНКА

и ћерка ДРАГАНА, родбина и пријатељи

(113/302428)

Двадесет и пет година
откако ниси са нама

АРСА

ЦВЕТАНОВИЋ
1996–2021.

Синови ЂОРЂЕ, ДРАГЕ

и СТЕВА са породицама

(35/302330)

Година туге и бола

ДРАГОЉУБ

БАНКОВИЋ
1940–2020.

Прошла је година

бола откако ниси са

нама, много нам не-

достајеш.

Воле те твоји: 

ћерка ЛИДИЈА, 

зет ЗОРАН и унуке

ЗОКА и САНДРА

(140/302470)

Петнаест година

МИЛАН

ЕГЕЉА
2006–2021.

Увек си са нама.

Твоји ДАНИЛО

и ЂУЂА

(158/302491)

Прошло је четрдесет тужних дана откако

нас је заувек напустила вољена мајка, ба-

ка и сестра

ЗОРА ЂОМПАРИН

30. марта, у 11 сати, биће одржан помен

на Старом православном гробљу.

Ожалошћена породица

(148/302485)

Година без наше

МИЛОЈКЕ

РАДИЧЕВИЋ
Туга је огромна и не-
пролазна, а захвалност
што је била наша мајка,
бака, ташта и прабака
безгранична.

Ћерка ЉИЉАНА

(163/302505)

ВУЧИЋЕВИЋ

МИЛИЦА ЧАСЛАВ
2011. 2012.

Време пролази, успомене остају.

(171/302521)
                                                                       ЈОВИЦА и ВЕСНА

ЖИВКА

ДОМОКОШ
1950–2021.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Супруг ТОМАШ, 

синови АЛЕКСАНДАР

и ДЕЈАН, снаја

СУЗАНА и унуци.

Четрдесетодневни

помен даваћемо у су-

боту, 27. марта 2021.

године
(14/302296)

ЈОВАНКА

САНАДЕР
1947–2021.

Прошле су две тужне

године откад ниси са

нама.

Заувек ћеш бити у

нашим мислима и ср-

цима.

Твоји најмилији:

ОЉА са породицом,

ИВАНА, ДРАГАН

и СТРАЈА
(20/302306)

НИКОЛИЋ Рапајић ОЛГА
1933–2021.

Последњи поздрав нашој најмилијој мајци, баји и прабаји

Твоји: ДАНИЦА, НЕМАЊА, ТАЊА и ВИКТОР

(117/302434)

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАИЋ

Хвала ти за безграничну љубав, подршку, време,

знање, инспирацију...

Хвала Господу што си била део наших живота.

Заувек у нашим срцима.

Нека те анђели чувају на путу вечности.

Воле те твоји: ЈОВАНА и СЛАВИША са децом,

ВЕРА и ЈОВАН, СРЂАН и АЛЕКСАНДРА
(144/302481)

Последњи поздрав

ОЛГИ НИКОЛИЋ РАПАИЋ
гл. сестри Опште болнице

МИРЈАНА М. и МИРЈАНА Н.
(162/302503)

Вољеном супругу, тати, деди и тасту

БРАНКУ ПЛАНИЋУ
1958–2021.

Заувек ћеш живети са нама, са нашим

успоменама и у нашим сећањима.

С љубављу: супруга МИКИЦА, 

ћерке МАРИЈА и СВЕТЛАНА, унук КОСТА

и зетови ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

(27/302316)

БРАНКО

ПЛАНИЋ

Чича, воле те

БЕКИ, САША, 

МИКИ и СОФИЈА

(70/302367)

Последњи поздрав

драгом брату

и стрицу

БРАНКУ

ПЛАНИЋУ

Почивај у миру вели-

ки човече и хвала на

свему.

Брат НИКОЛА

и братаница МИМА

(71/302367)

Последњи поздрав

БРАНКУ ПЛАНИЋУ

Породица ВЕЊАЦ

(76/302372)

Последњи поздрав мом сестрићу

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ ГАГИ

Тетка АНКА са породицом

Почивај у миру
(2/302279)

21. марта 2021. године преминула је наша дивна мајка,

ташта и бака

ГИЗЕЛА МИТИЋ
Рођ. Сич

С великим болом и тешка срца се опраштамо, али с по-

носом ћемо чувати успомене на тебе.

Бескрајно хвала за све.

Воле те твоји ТИЈАНА, СРЕЋКО, АНАСТАСИЈА и УРОШ

(149/302486)

Последњи поздрав

ЂУРИЦИ

ЋОСИЋУ

Породица ЧЕХ

(82/302382)

Последњи поздрав

ЂУРИЦИ

ЋОСИЋУ

од породице

ЖИВАНОВ

(83/302382)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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У уторак, 30. марта 2021. навршава се годину дана откако није са

нама

БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ БРАЦА

Недостаје нам твој бистар ум, скромност и доброта.

Твоји пријатељи из ПД „Јеленак” и Кафане „Фамилија”
(66/302359)

Последњи поздрав

МИЛОМИРУ МАРКОВИЋУ
мајстор Мићи

од породице РУЖИЋ
(5/302283)

СЕЋАЊЕ

ИВАН

МАТЕЈИЋ

БАТА

С љубављу, поносом

и захвалношћу.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима, мисли-

ма и причама.

ДУЊА, ИВАНА

и ДРАГУТИН

(16/302298)

ЈАЋИМОВСКИ

ГРОЗДАН СЛАВКА
1991–2011. 2012–2021.

С љубављу: син БОЖА, снаја НИКА, 

(106/302413)
унуци ГОРАН и ЗОРАН са породицама

АЛЕКСАНДАР ШКОРО
1967–2003–2021.

Прошло је осамнаест година од преране смрти

нашег сина и брата.

За њим је остала само непролазна туга.

Породица

(109/302421)

27. марта 2021. дајемо
годишњи помен вољеној

ЉУБИ

АВДАЛОВИЋ

С љубављу чувамо успо-
мену на тебе.

Твоји: ћерка ЈЕЛИЦА
и зет БРАНКО

(64/302356)

28. марта навршава се шест месеци откада ниси са нама

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(125/302447)

Прошла је година отка-
ко није са нама драга и
мила мајка

СНЕЖАНА

ФЕЛБАБ

НЕНА
Остаћеш заувек у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(127/302450)

Већ је прошла година
откако није са нама на-
ша вољена

СНЕЖАНА

ФЕЛБАБ

НЕНА
Сећање на тебе остаје
заувек.

ВИКТОР и САША
(128/302450)

ДРАГИЦА

БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2021.

Много времена је

прошло а све више

нам недостајеш.

Твоји: супруг, ћерке,

унуке и зетови
(28/302321)

29. марта навршава

се годину дана отка-

да ниси с нама

ХОЛОК

ЈОЗЕФ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Супруга МАРА, 

синови ЈОЗЕФ, 

ЈАРОСЛАВ

и МИРОСЛАВ

са породицама

(130/302452)

У суботу, 27. марта 2021. године, у 12 сати, на гробљу у Планди-

шту даваћемо четрдесетодневни помен нашем никад непрежаље-

ном

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК ЕМИЛИЦИ

Заувек ће бити у нашим срцима.

Волим те пуно и јако.

Твоја МИЛИЦА

(136/302465)

27. марта 2021. навршава се четрдесет тужних дана откако

није са нама наш

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК

Све више нам недостајеш.

Тугују за тобом твоји најмилији

(22/302312)

Навршава се четрдесет дана откако нас је прера-

но напустио наш школски друг и пријатељ

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

ЖЕЉКО и ДАЦА, ЂУРА и ДРАГАНА

и ЈАСМИНА СТАНКОВИЋ

(68/302363)

16. фебруара 2021.

навршило се четрде-

сет дана од смрти

ЕМИЛА

ЗАНОВЈАКА
1969–2021.

Много нам недоста-

јеш.

ДРАГАНА

ДЕАНОВИЋ

са породицом

(108/302420)

БРАНИСЛАВ

ЛАЗИЋ

Тајко, и даље нам

много, много недо-

стајеш!

ИКА, АЦА, МАРЕ

и ДРАГОЈЛА

(67/302360)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2021.

Заувек у нашим мисли-

ма.

Твоји: МАРКО, 

ЈОВАНА и ДУШИЦА

(138/302468)

31. марта 2021. наврша-
вају се две године од
смрти нашег

ДУШАНА

ДАВИДОВА
Заувек у срцима њего-
вих најмилијих.

Супруга ТЕОДОРА
са децом
(137/302467)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2021.

Шеснаест година туге
без нашег драгог сина и
брата.

Неутешни родитељи
и сестра

(139/302468)

1. априла 2021, у 11 сати, на гробљу у Омољици

одржаће се четрдесетодневни помен нашем дра-

гом

ДРАГАНУ НИКИЋУ ЦАКИ

Знао си да бол и туга не пролазе док си жив.

Твоји најмилији

(145/302482)

Свом драгом куму

ДРАГАНУ

НИКИЋУ

ЦАКИ
Куме легендо, недоста-
јеш.

Кум ЂУРА
са породицом

(146/302482)

ДРАГАН

НИКИЋ

Остаћеш увек у нашим

срцима.

Почивај у миру.

Ујна КОВИЉКА, 

САНДРА и МИРОСЛАВ

са породицом

(142/302478)
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Драги брате

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

Сурова и болна је истина да више ниси са нама.

СТАНОЈКА

(1/30228)

Моја племенита, мила мајка

ПАУЛИНА

Велика добротворка, са мужем (А. Канач-

ким), можда највећа православка, већ

двадесет година (28. март) како је напу-

стила овај несрећни свет.

ЉИЉАНА, ЈАСМИНКА

и КРСТА ЛАМБРИН

(6/302286)

Прошло је двадесет

година од смрти на-

шег драгог

ДУШАНА

КНЕЖЕВИЋА

Успомену на њега чу-

вају његови најмилији

(7/302289)

28. марта је четрдесет дана од смрти нашем оцу и деди

СТЕВАНУ НИКОЛИЋУ
1936–2021.

Ћерка ВЕСНА, зет ЖИВА, унуци БРАНИСЛАВ и БОЈАН
(23/302313)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО

ЛАЛОВИЋ
1981–2021.

Почивај у миру.

Твоја деца

(24/302314)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ
Омољица

Не постојиш само у нашим мислима.. пуно те више
има у срцима!

Остајеш заувек у души твоје породице
(31/302326)

Прошло је тужних шест
месеци без наше

БРАНКЕ

РУЖИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима и сећањи-
ма.

Лабораторија
ХИП-Азотара

(37/302333)

29. марта навршава се годину дана откада

није са нама

МАРА ЛЕОПОЛД
1946–2020.

С љубављу породица

(55/302339)

ЈОСИМОВ

САВА КРИСТИНА

мушки фризер и педикир

1979–2021. 1981–2021.

ДЕЈАН и МАЈА

(61/302353)

ЗОРИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ

ЗОРАН
2004–2021.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији
(63/302355)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ
1955–2018.

Три године како ниси са нама.

Волимо те и пуно нам недостајеш.

С љубављу,

твоји најмилији

(85/302385)

26. марта навршава се година откад нас је на-

пустио наш вољени

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ

Недостајеш нам много.

Твоји: син ЖИВАН, снаја ВАЊА

и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА

(107/302419)

21. марта 2021. навршило се четири године од

смрти нашег супруга, оца, деде и свекра

ВЛАЈКА СТОЈАНОВИЋА
из Качарева

Успомену на њега чувају супруга ДАНИЦА, син

БАНЕ, унуци ПЕТАР и ВЕЉКО и снаја СТАНА

(104/302411)

Четири године није са нама наш вољени

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ

Стално си у нашим мислима и срцу.

Твоји најмилији
(62/302354)

РАДИША

ШАРАЦ
23. III 2001 – 23. III 2021.

Чувамо те од забора-

ва.

Ћерке НЕВЕНА

и ЈЕЛЕНА и свастика

ЉИЉА с породицама
(86/302387)

Четрдесетодневни по-
мен мајци

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ

Мила моја мајчице, хва-
ла ти за све.
Почивај у миру.

Од ћерке ЦАНЕ
са породицом

(115/302430)

31. марта је четрдесе-

тодневни помен мај-

ци

ЗАГОРКИ

ПЕЈИЋ

Ћерка СТАНОЈКА

и зет МИЛАН

са породицом
(116/302430)

29. марта навршава се шест тужних месеци откада није са нама на-

ша драга

БОРЈАНКА САНАДЕР

Заувек у нашим срцима и мислима.

Супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ, снаја НАТАЛИЈА, 

унуци АЛЕКСА, ФИЛИП и ЈОВАН

(118/302427)

29. марта навршава

се четрдесет дана от-

како нас је напустила

наша драга

ЖИВКА

КОВАЧЕВИЋ

Тога дана обићи ће-

мо њену вечну кућу.

Ожалошћена

породица

(17/302299)

ПОМЕН

ИГОР

БАЊАЦ
31. III 1991 – 31. III 2021.

Време није избриса-

ло тугу и бол због

твог прераног одла-

ска. Чувам те у срцу,

мислима и сећању.

Твоја мама ДУШИЦА

БИСКУПЉАНИН

(30/302323)

Прошле су две године од смрти мога супруга

СРЕТЕН ВУЧИЋЕВИЋ
1957–2019.

Сваког дана све више ми недостајеш.

Твоја МИЛКА твој ЦВРЛЕ

(110/302404)
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27. III 2021.

др НЕБОЈША

ТАСИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоје: НАТАЛИЈА,

АНЂЕЛИЈА

и ЉИЉАНА
(8/302291)

МАРИЈА СЛАВКА МИРЈАНА

РИСТИЋ ЖЕГАРАЦ СТАН
1998–2021. 1988–2021. 2006–2021.

Вољени се никада не заборављају.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(12/302293)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ДАНИЛУ

НИКОЛИЋУ

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће се шестомесечни

помен одржати 27.

марта, у 11 сати, на

Новом гробљу.

Породица

(13/302295)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2021.

Године пролазе а туга и чежња за тобом све већа.

Воле те пуно супруга ВЕРОНА, ћерке

НАТАША и ДРАГАНА са породицама

(15/302297)

Двадесет две године није с нама наша

МАРИЈАНА КЕПИЋ
1988–1999.

Време пролази, али тешко је стегнути срце да не

боли, душа да не пати, сузе да не теку за тобом,

јер си била посебна и непоновљива.

Волимо те до вечности.

Твоји: мама ЛЕНКА и тата СТЕВА
(18/302302)

24. марта 2021.  прошло је осам година како није са нама наш драги

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Супруга ЂУВЕЗА, ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН са породицама

(19/302303)

Сећање на нашу драгу

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2021.

Остала си део наших живота и с поносом и љуба-

вљу чувамо успомену на Тебе.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији
(21/302310)

СЕЋАЊЕ НА

ПЕРУ

КУРЕЉУШИЋА
2011–2021.

С љубављу

породица

(34/302329)

26. марта 2021. године навршава се шест ту-

жних месеци откако није више са нама наша

вољена мајка, ташта, свекрва, бака и прабака

НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ
2020–2021.

Дани пролазе, бол остаје, сећања на тебе не

бледе. Нека твоја добра и племенита душа по-

чива у миру. Много нам недостајеш и нека те

анђели чувају.

За тобом ће вечно да тугују и у срцу да те

носе: твоја деца МИРЈАНА и БРАНИСЛАВ

са породицама
(36/302332)

СЕЋАЊЕ

на моје родитеље

ЈАРКОВАЧКИ

ЈОВАНКА НЕНАД
1996–2021.

Успомену на вас чува ћерка НАДА с породицом

(53/302337)

Прошле су четири године без нашег вољеног

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА
1982–2017.

Заувек у срцу и души.

Мама, тата, сека и зет

(69/302365)

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2021.

… и пролазе године а осећања су и даље иста...

туга, чежња, бол...

Знај да те чувамо од свега, а највише од заборава

Недостајеш нам!

Волимо те!

Супруга МАЦА, ћерка ТАМАРА и син МИЛЕ

са породицама
(74/302270)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОТКА КРСТИН
2018–2021.

Не постоји време које умањује тугу, не постоје

речи којима се може описати колико нам недо-

стајеш.

Породице МИЛЕНКОВИЋ и МАРКОВИЋ

(75/302371)

У суботу, 27. марта, на Новом гробљу, у 10.30, даваће-

мо једногодишњи помен нашем вољеном оцу и супругу

МИХАЈЛО ЈАШКО
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Увек ћемо те волети. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СТАНА, синови

СТАНОЈЕ и БОЈАН са породицом
(77/302374)

Прошло је годину дана
откада није са нама наш
драги пријатељ Таса

НЕБОЈША

ТАСИЋ

С поносом те помињемо.

ДРАГАН, МЛАДЕН
и АГАТА КОСАНИЋ

(79/302377)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН РАДОВАНОВ ОЛГА РАДОВАНОВ
1996–2021. 2018–2021.

Недостајете...
Ваши најмилији

(65/302358)

ВАЊА

РАКИЏИЋ

Драга кумо, прошла

је година туге и сећа-

ња на тебе.

Кумови

ПАНТЕЛИН

(84/302384)

СЕЋАЊЕ

на вољену кумицу

МАРИЈАНУ

КЕПИЋ
1. IV 1999 – 1. IV 2021.

Сећање на тебе остаје
заувек.

Кумови ВИКТОР
и САША

(126/302450)

др НЕБОЈША ТАСИЋ

Смрти су се најмање бојали они чији су

животи имали највећу вредност.

Породица ВУКОТИЋ

(172/ф)
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Та спорт ска бај ка поче ла је дале -
ке 1971. годи не, тог 22. фебру -
а ра... Кара те клуб „Дина мо” је
у три основ не шко ле отво рио
сво је „пунк то ве”, а један је био
у ОШ „Сте ви ца Јова но вић”. С
клин ци ма је као тре нер ради -
ла Љиља на Уско ко вић (уда та
Пан че вац ), тада јед на од прве
три даме југо сло вен ског кара -
теа. Љиља је била одли чан и
строг тре нер, па је седам де се -
так осно ва ца на нај бо љи начин
упу ти ла у кара те и уса ди ла им
љубав пре ма овом, тада вео ма
попу лар ном спор ту.

Један из пле ја де сјај них људи
које је изне дри ла ова источ -
њач ка вешти на сва ка ко је и
Нико ла Крстић, сада шњи пред -
сед ник КК-а „Дина мо”, душа и
срце клу ба и човек који је недав -
но про сла вио и сво јих пола
века у кара теу.

– У јуну исте годи не извр -
ше но је прво пола га ње за жути
појас, а већ у јесен сви пола -
зни ци шко ле који су завр ши ли
осми раз ред мора ли су да пре -
ђу у ДТВ „Пар ти зан”, где су
наста ви ли тре ни ра ње са ста ри -
јим чла но ви ма клу ба. Тре нин -
ге су им води ли Алек сан дар
Нау мо вић и Мило рад Бркић, а
у том пери о ду почи њу и прва
јуни ор ска так ми че ња у Вој во -
ди ни. После успе шног пола га -
ња за зеле ни појас нај бо љи так -
ми ча ри при кљу чи ли су се првој
еки пи, коју је тре ни рао Вла ди -
мир Јор га, а повре ме но и Или -
ја Јор га и Душан Марин ко вић.

Кара те клуб „Дина мо” је у то
вре ме имао сјај ну гене ра ци ју
так ми ча ра: Мар тин Пишпец -
ки, Петар Нау мо вић, Милан
Нишка но вић, Ненад Арсић,
Бра ни слав Обра до вић, Вла ди -
мир Пај ко вић, Милен ти је Мак -
си мо вић, Сло бо дан Божо вић,
бра ћа Губе ри нић, а уз њих су
се про би ја ли и мла ђи так ми -
ча ри: Дра ган Шкр бић, Нико ла
Крстић, Љуби ша Милен ко вић,
Бран ко Ста но је вић, Жар ко Сми -
ља нић, Нико ла Србин, Мир ја -
на Бран ко вић, Босиљ ка Пејо -
вић и Биља на Цви ја но вић – не
забо ра вља попу лар ни Крца сво -
је сабор це и дру га ре.

Вој во ђан ска лига у кара теу
стар то ва ла је у сезо ни 1973/1974.
и била је то прва лига која је
фор ми ра на у кара теу. С горе -
на ве де ном гене ра ци јом бора ца
„Дина мо” је осво јио шам пи он -
ску титу лу. Мла ђи так ми ча ри
клу ба поче ли су успе шно да се
боре на првен стви ма Вој во ди -
не, пока зу ју ћи да су кадри да
насле де сво је успе шне прет ход -
ни ке. „Дина мо” је постао масо -
ван клуб, с вели ким бро јем чла -
но ва и сек ци ја ма по шко ла ма,
и пола ко почи ње да укљу чу је
сво је нај бо ље так ми ча ре у тре -
нер ски и судиј ски посао.

– Сво ју прву гру пу мали ша -
на, кара те шко лу, добио сам да
водим као тре нер 1975. годи не
у ОШ „Ђура Јак шић” и већ
након првог пола га ња про гла -
ше на је за нај у спе шни ју гру пу
у клу бу. Моја нај у спе шни ја так -
ми чар ска годи на била је 1977,
јер сам тада осво јио брон за ну
меда љу на Апсо лут ном првен -
ству Вој во ди не и злат но одлич -
је с ката-тимом на истом так -
ми че њу, а уче ство вао сам и на
Првен ству Југо сла ви је, на ком
сам изгу био од тада шњег прва -
ка држа ве. Упо ре до с поје ди -
нач ним насту пи ма, радио сам
и као члан еки пе у бор ба ма и у
ката-тиму у окви ру Срп ске лиге,
која је била поде ље на на реги -
о не Вој во ди на, Бео град, Косо -
во и ужа Срби ја, а тада је била
нај ви ши сте пен лига шког так -
ми че ња. „Дина мо” је сезо ну у
Срп ској лиги завр шио на првом
месту, али су тада чел ни људи
Кара те саве за Југо сла ви је осми -
сли ли да се наста ви дру ги круг
лиге и наш клуб је демон стра -
тив но напу стио так ми че ње –
пре мо та ва наш саго вор ник
филм сво јих сећа ња.

Поред тога што је свој клуб
успе шно пред ста вљао на тата -
ми ју, Нико ла Крстић је успе -
шно пред во дио кара те шко лу
и пио ни ре, а од 1975. годи не
почео је да ради и као секре -
тар клу ба.

– Јед на од првих одлич них
так ми чар ки била је Дра га на
Марин ко вић и био сам вео ма
поно сан на целу гене ра ци ју.
Већ 1978. годи не поло жио сам
за црни појас први дан и наста -
вио да осва јам меда ље у полу -
сред њој кате го ри ји на првен -
стви ма Вој во ди не. Нажа лост,
јед на сјај на гене ра ци ја так ми -
ча ра није успе ла да се до кра ја
дока же у сени ор ској кон ку рен -
ци ји, јер су бра ћа Јор га нере -
дов но дола зи ла на тре нин ге, па
је 1980. годи не с њима пре ки -
ну та сарад ња, а прву еки пу је
пре у зео Мило рад Бркић – пре -
ци зан је Крца у наво ђе њу исто -
риј ских пода та ка свог клу ба.

По поврат ку са одслу же ња
вој ног рока, децем бра 1983.
годи не, постао је тре нер нове
кара те шко ле, а успе си су поче -
ли да се нижу као на тра ци.

– Да, ство ре ни су сјај ни так -
ми ча ри, као што су: Алек сан -
дра Ста јић, Злат ко Шир ка, Сне -
жа на Матић, Огњен Попо вић,
Воло ђа Јор га, Нема ња Ерга рац,
Иви ца Трај ков ски, Вик тор и
Лади слав Ембе ли, Дејан Јова -
нов, Љубо мир Пашај лић, Мио -
драг Ристић и дру ги. Као тре -
нер, посве тио сам се раду с так -
ми ча ри ма у ката ма и ова гене -
ра ци ја је вео ма успе шно крчи -
ла пут пре ма врху југо сло вен -
ског кара теа, а уз нови струч -
но-тре нер ски штаб, сачи њен од
бив ших успе шних так ми ча ра,
„Дина мо” је кре нуо ста за ма
успе ха. Огњен Попо вић је 1988.
годи не постао први пио нир ски
шам пи он држа ве, а с ката-
-тимом је осво јио сре бр ну меда -
љу. У исто вре ме ста са ва ла је
одлич на гене ра ци ја так ми ча -
ра у бор ба ма, коју су чини ли:
Пре драг Сто ја ди нов, Саша Жив -
ков, Злат ко Шир ка, Срђан Јова -
но вић, Горан Божић, Бидо
Куче вић, Дејан Репа јић и Алек -
сан дар Спа сков ски. Мом ци који
су 1989. годи не осво ји ли брон -
за ну меда љу екип но на Првен -
ству Југо сла ви је. Сени ор ска
еки па, као спој мла дих и иску -
сних так ми ча ра (Љуби ша
Милен ко вић, Ђура и Дра ган
Цве јић, Дра ган Лозо и Тихо -
мир Маки тан), исте годи не је
поста ла шам пи он Вој во ђан ске
лиге, а две наред не годи не зау -
зи ма ла је четвр то место у Дру -
гој саве зној лиги Југо сла ви је

гру па „Запад” – поно сан је
Нико ла на сво је успе хе и успе -
хе сво јих клуп ских дру го ва.

Била је то јед на врста пре -
крет ни це у раз во ју клу ба. Уско -
ро су поче ле да сти жу и меда ље
с нај ве ћих так ми че ња. Пре драг
Сто ја ди нов је 1989. годи не
постао јуни ор ски вице шам пион
држа ве и репре зен та ти вац Југо -
сла ви је, а већ 1992. осво јио је
сво ју прву јуни ор ску меда љу на
Првен ству Евро пе, био је нај -
успе шни ји и нај мла ђи так мичар
Прве саве зне лиге, у којој је „Ди -
на мо” осво јио брон за ну медаљу.

– Све вре ме сам радио успе -
шно као тре нер ката ша и секре -
тар који се бри нуо о орга ни за -
ци ји клу ба, путо ва њи ма у
тешком пери о ду због рас па да
земље и мно гим дру гим ства -
ри ма. У међу вре ме ну, ста са ва -
ле су и нове гене ра ци је так ми -
ча ра, а јед на од нај у спе шни јих
с који ма сам радио и уче ство -
вао у њихо вом напре до ва њу
била је она коју су чини ли:
Милан Гли шић, Ива на Ђурич -
ков, Саша Бра ко вић, Сте ван
Живој нов, Нико ла Пива ше вић,
Јеле на Нико лаш, Биља на
Ћирић, Сања Угрен, Зоран и
Мар ко Гли шић, Мар ко Будаи,
Стра хи ња Недић, Нико ла Цве -
та но вић и Милош Кали ча нин
– дода је наш саго вор ник.

Нико ла Крстић је 1996. годи -
не постао шеф струч ног шта ба
и с коле га ма тре не ри ма ство -
рио један нови „Дина мо”, који
је знао само за успе хе.

– Пеђа Сто ја ди нов је сво ју
прву сени ор ску меда љу заслу -
жио 1996. годи не у Пари зу, на
Европ ском првен ству, а од тада
па све до 2002. сва ке годи не је
осва јао тро фе је на европ ским и
свет ским шам пи о на ти ма, и у
сво јој кате го ри ји и екип но, па
је постао један од нај бо љих пла -
не тар них кара ти ста, с туту ла -
ма прва ка све та и Евро пе у апсо -
лут ној кате го ри ји. Орга ни за ци -
ја клу ба поста ја ла је све озбиљ -
ни ја, јер су наши так ми ча ри, и
поред санк ци ја, путо ва ли на
свет ска, европ ска и бал кан ска
првен ства и дру га међу на род на
так ми че ња, а „про из во ди ли” смо
све већи број сени ор ских,
јуниор ских, кадет ских и пио -
нир ских репре зен та ти ва ца. У
том пери о ду постао сам спорт -
ски дирек тор коме је пове ре на
цело куп на орга ни за ци ја „Дина -
ма”, а све срд ну помоћ сам имао
и од пред сед ни штва клу ба, с
Маној лом Гли ши ћем на челу –
исти че јунак наше при че.

И поред орга ни за ци о них
посло ва у клу бу, ника да није

пре ста јао с тре нер ским радом.
Због одлич них резул та та так -
ми ча ра „Дина ма” у ката ма,
Нико ла Крстић је име но ван и
за саве зног тре не ра јуни о ра и
каде та у ката ма.

– Тада сам актив но уче ство -
вао у раду репре зен та ци је Југо -
сла ви је, а око сни цу наци о нал -
ног тима чини ли су упра во
„дина мов ци”. За сво је напре -
до ва ње у тре нер ском раду могу
да захва лим и стал ним одла -
сци ма и при су ству на мно гим
свет ским, европ ским и бал кан -
ским првен стви ма и тур ни ри -
ма. „Дина мо” је све више растао
и поста јао пре по зна тљив на
дома ћој и међу на род ној сце -
ни. По пре стан ку актив не так -
ми чар ске кари је ре Пре драг Сто -
ја ди нов се вео ма успе шно укљу -
чио у клуп ски и репре зен та -
тив ни рад. Зајед но с мла дим
тре не ри ма „Дина ма” Нена дом
Соко ло ви ћем, Нико лом Нико -
ла шем и иску сним Љуби шом
Милен ко ви ћем, ство рио је нај -
у спе шни ју клуп ску так ми чар -
ску селек ци ју у бор ба ма, пред -
во ђе ну њего вим пра вим наслед -
ни ком Сло бо да ном Бите ви ћем,
а коју су чини ли и: Стра хи ња
Недић, Вален тин Попа, Ненад
Гли го рић, Зоран Гли шић, Мар -
ко Будаи, Ненад Ристић,
Милош Кали ча нин, Миљан
Жива ље вић, Јасмин Хот и Дар -
ко Мар ко вић. Ови мом ци су
годи на ма доми ни ра ли срп ским
кара те ом, а врху нац успе ха је
пет злат них меда ља Сло бо да -
на Бите ви ћа на свет ским и
европ ским првен стви ма. У том
пери о ду има ли смо одлич ну
сарад њу с Кара те клу бом „Вла -
ди ми ро вац” – не испу шта Крца
ни детаљ у сво јим сећа њи ма.

Њего во анга жо ва ње у клу бу
доби ло је пуну сатис фак ци ју
упра во оства ре ним резул та ти -
ма „Дина ма” у про те клих 20
годи на, које се могу сма тра ти
и нај у спе шни јим у исто ри ји
клу ба. Тан дем ски рад са Сто -
ја ди но вим и оста лим тре не ри -
ма и упра вом клу ба, без било
каквих трза ви ца, а уз све срд ну
помоћ Гра да Пан че ва, дао је
изван ред не резул та те.

– Врху нац тре нер ске кари -
је ре Пеђа Сто ја ди нов дожи вео
је као нај у спе шни ји тре нер и
селек тор репре зен та ци је Срби -
је која је била нај бо ља на Свет -
ском првен ству у Бео гра ду
2010. Наста ви ли смо да шко -
лу је мо мла де так ми ча ре и опет
смо ство ри ли сјај ну гене ра ци -
ју: Алек сан дра Гагић, Ана Мар -
ку шев, Нема ња и Сте фан
Лугић, Небој ша Спа сов ски,
Дани јел и Бојан Велич ко вић и
Нико ла Ковач ки, па нешто мла -
ђи: Дар ко Спа сков ски, Алек -
сан дар Зде шић, Урош Петро -
вач ки, Нико ла Ива но вић, Јана
Кој чић, Тама ра Живић и Мар -
ко Пуља ре вић, пока за ли су да
клуб има лепу будућ ност –
дода је Нико ла.

Кара те клуб „Дина мо” је не
тако дав но про сла вио и све ча -
но обе ле жио јуби леј – 50 годи -
на рада и посто ја ња.

– Те 2015. оку пи ли смо све
гене ра ци је и доде ли ли им при -
зна ња, уз при су ство број них
гости ју и зва ни ца. Била је то
озбиљ на оба ве за, али и част, да
моји сарад ни ци и ја, као пред -
сед ник Управ ног одбо ра, на
досто јан начин обе ле жи мо леп
јуби леј. Иде мо даље. „Дина мо”
ради по сво јим зацр та ним про -
гра ми ма, а ми који га води мо
не осе ћа мо умор и ужи ва мо у
раду с мла ди ма, који нам дају
мотив и под стрек да и даље
ради мо са енту зи ја змом и да
наш „Дина мо” осе ћа мо и воли -
мо као нашу вели ку поро ди цу
– поен ти ра човек који је свој
живот посве тио кара теу и клубу.

Нико ла Крстић Крца – срце
и душа КК-а „Дина мо”. Учи -
тељ и при ја тељ мно гих гене ра -
ци ја. И тако већ педе сет годи -
на... Сва ка част!

Алек сан дар Жив ко вић

Милан Ђ. Мили ће вић (1831–
1908) био је књи жев ник,
редов ни члан Срп ског уче ног
дру штва, члан Ака де ми је нау -
ка у Петро гра ду, Југо сло вен -
ске ака де ми је зна но сти и
умјет но сти у Загре бу, члан
Срп ске кра љев ске ака де ми је
у Бео гра ду, пред сед ник Срп -
ског архе о ло шког дру штва и
један од осни ва ча Срп ске књи -
жев не задру ге. Оста вио је
обим ну исто риј ску и етно ло -
шку гра ђу. Обја вљујемо одло -
мак из њего ве књи ге „Живот
Срба сеља ка”, штам па не 1867.

* * *
Сеља ци се сла бо ода ју на зана -
те. Реч мај стор у њих одмах
напо ми ње цига ни на. Каши ке,
вре те на, дру жи це, коле ни ке,
чун ко ви и дру ге потре бе око
раз бо ја обич но им гра де цига -
ни. И ковач ћe рет ко бити
Србин. Опет црни цига ни кују
сики ре, моти ке, крпе и кала -
ји шу котло ве, кују син џи ре,
кле пљу и раде рао ни ке и. т. д.

У сеља ка има ју неки оби ча -
ји сасвим одво ји ти од варошких
оби ча ја, ако им кад кад не буду
и про тив ни. Тако, ако би се
сеља ку раз бо ле ла жена, редак
је ко би сам донео кући воде
или заме сио хле бац. Он тражи
жену у род би ни да му то ура -
ди, и ако рода нема даће после -
ни ка само то да мy се свр ши.

Жени но је изу ти чове ка и
бри ну ти се о њего вој обу ћи.
Жен ско мушко ме не сме пре -
ћи пут ни по што. Било је а
биће и сада кме то ва у сели ма
који за то кашти гу ју као да би
био држав ни закон пога жен.

Жена мушко ме ваља да
при ђе руци ма оно годи на ма
и мла ђе од ње било.

Жена ваља увек да уста не
ма шта ради ла, кад мушко
про ђе и Бога назо ве.

У сеља ка Бога нази ва ста -
ри ји мла ђе му; сти за ју ћи стиг -
ну то ме; про ла зе ћи сто је ће му;
и ника да не сме се про тив
тога погре ши ти.

Капе Срби ски да ју само у
цркви, кад се моле Богу, кад
им ко умре, или кад изи ду
пред какво га ста ре ши ну да се
што суде.

У сва кој ода бра ној кући сео -
ској има ју нека пра ви ла и
забра не за оно што ваља и
шта не ваља чини ти.

Та се пра ви ла изу ча ва ју
самим живље њем и рас те њем
а нити су где запи са на нити
их ко може наје дан пут сва
побро ји ти.

За све оно што је добро да
човек у живо ту ради, рече се
само „ваља се” па је доста;
нико више и не пита за што и
кро што се ваља, него ради она -
ко како му се вели „да се ваља”.

3а оно пак што не тре ба човек
у живо ту да ради рече се опет
крат ко: „не ваља се” па је доста.

На при ли ку деци се овда
онда рече:

„Не ваља се” да човек једе
неу ми вен.

„Не ваља се” хода ти с једном
ногом босом а дру гом обувеном.

„Не ваља се” уби ја ти мир -
не живо ти ње, као: жабе, маре
буби це и дру ге.

„Не ваља се” седе ти кад се
моли Богу.

„Не ваља се” мрси ти у петак
(сва ки постан дан).

„Не ваља ce” пред ста ри -
јим седе ти пре мет нув ши ногу
пре ко ноге.

А напро тив:
„Ваља се” ски ну ти капу кад

се Богу моли.
„Ваља се” ста ри јег чове ка

пољу би ти у руку.
„Ваља се” ћута ти кад ста -

ри ји гово ре.
„Ваља се” дати сиро ма ху

кад про си Бога ради.
„Не ваља се” при слу шки -

ва ти кад дру ги гово ре.
„Не ваља се” гово ри ти оно

што није исти на.
„Не ваља ce” јести меса од

мар вин че та које је угу ше но.
„Не ваља се” нару га ти

богаљу.
„Не ваља се” дира ти у туђе.
„Не ваља ce” под заход сун -

ца спа ва ти.
„Не ваља се” пити нена че -

те воде т. ј. пошто се доне се
док се не спу сти на земљу да
мало ста не.

„Не ваља се” сести окре нув
леђа ватри.

„Не ваља се” окре та ти хлеб
у поље на трпе зи (него к сре -
ди ни).

„Не ваља се” гази ти на сугреб.
„Не ваља се” седе ти кад ста -

ри ји Бога нази ва.
„Не ваља се” сећи пито мо

дрво.
„Ваља се” хук ну ти у нок те

који се поче ше по грлу.
На коме се има нешто да

саши је, „ваља се” да он , докле
се то шије, држи какву слам -
ку у зуби ма.

„Не ваља” хлеб сећи од себе
него к себи.

„Не ваља се” сеја ти жито
од себе него к себи.

„Не ваља се” окре та ти пече -
ње од ватре него к ватри.

„Не ваља се” оку ша ти из
лон ца пошто се нали је докле
не про вре.

* * *
Кад каква ред ња (болест, епи -
де ми ја – прим. ред.) заре ди
по наро ду, онда у оној кући у
којој се још нико није побо -
лео, раз де ле ватру од јед но га
на два места па сви кућа ни
про ђу изме ђу те две ватре
гово ре ћи: „Кроз ову ватру про -
ђо смо, дру ге се не боји мо”.
Или се пре ла зи пре ко ватре и
гово ри: „Пре ко ове ватре пре -
ђо смо, дру ге се не боји мо”.
(Из око ли не Шап ца.)

Неки опет рас тег ну кучи не
као вели ко пове смо на јед но
коло земље у које сви уку ћа -
ни уђу па се онда кучи не на
неко ли ко места запа ле те око
њих изго ре. После сви изла зе
из тога кола и сва ко рече: „У
ватри бесмо не изго ре смо; у
боле сти бесмо не побо ле смо
се”. (Из Шума ди је.)

Ово се чини и са сто ком
кад и у сто ку уда ри помор.

У свр љи шком кра ју (а и у
Рип њу где сам се ја родио) у
ова ком слу ча ју кучи не би се
запа ли ле „живим огњем” т. ј.
ватром која се наро чи то тога
ради тре њем дрве та о дрво
про из ве де.

У 3аглав ку би се сви про -
ву кли кроз про бу ше ну земљу
где у бре гу; један би човек го
оби шао око гове да и сва ко би
се додир ну ло угар ком од тога
живо га огња и нечим гво зде -
ним (неком стре ли цом).

ЗАПИ СИ ИЗ СТА РИХ КЊИ ГА

Живот Срба сеља ка
НАШ ГОСТ: НИКО ЛА КРСТИЋ, ПРЕД СЕД НИК КАРА ТЕ КЛУ БА „ДИНА МО”

ПОЛА ВЕКА УРА МЉЕ НО МЕДА ЉА МА

Никола Крстић



уве се ли ла при лич но сумор ну
атмос фе ру узро ко ва ну пан де -
ми јом. Учи ли смо и шифро ва -
на писма, а како нам мере нису
дозво ли ле да има мо ради о ни -
цу, па да деца сама напра ве
сво ју јел ку која би улеп ша ла
хол „Мики не шко ле”, неко ли -
ко нас ста ри јих је саста ви ло
оми ље но ново го ди шње дрво,
док су мали ша ни код куће фар -
ба ли кути је од јаја и сами пра -
ви ли укра се од реци кла жног
мате ри ја ла – наво ди ста ре шина.

Посве ће ни здра вим
вредно сти ма

У међу вре ме ну је у бањи Ждре -
ло одр жа на скуп шти на Саве за
изви ђа ча Срби је, када су „Црне

роде” поста ле пуно прав ни чла -
но ви тог орга на, чему је, поред
Леј ле Пур кар, при су ство вао и
члан упра ве Ненад Бје лош, јер
је сва ки одред деле ги ран са два
пред став ни ка.

– Потом смо у овим ван ред -
ним окол но сти ма одр жа ли тре -
ћи Мемо ри јал „Алек сан дар
Аца Стан ко вић”, што је био
тежак дан за нас који смо мно -
го вре ме на про во ди ли с њим.
Сто га сва ке годи не на његов
рођен дан орга ни зу је мо поме -
ну ти скуп с пре вас ход ним
циљем да изма ми мо што више
деч јих осме ха, које посве ћу -
јемо Аци. Иако он више није 

с нама, неће мо дозво ли ти да
га забо ра ви мо. Нажа лост, ове
годи не, из разу мљи вих раз ло -
га, могли смо само да при ре -
ди мо так ми че ње за брђа не,
пред став ни ке одре да, али ни
огра ни че ност због при ме не
мера није их оме ла да у све му
томе ужи ва ју. Усле ди ло је обе -
ле жа ва ње Дана сећа ња, и то
на два места: у шко ли смо
поста ви ли пано и при ча ли о
свет ском осни ва чу изви ђа ча,
док смо, поно во њему у част,
у Стар че ву с дру га ри ма из
одре да „Надел” уче ство ва ли у
кви зу и ске че ви ма. Поја ви ли
смо се и на онлајн међу на род -
ном сај му колек ци о на ра Одре -
да изви ђа ча „Михај ло вац” из

Бео гра да, а деца су учи ла и да
сама при пре ма ју хра ну и на
тај начин осва ја ла вештар ство
кува ра – набра ја Леј ла.

Док чека ју да им стиг ну нове
уни фор ме, „Црне роде” већ пла -
ни ра ју сле де ће кора ке, попут
редов них саста на ка посве ће -
них чво ро ло ги ји и пола га ња
обе ћа ња и заве та на Дан пла -
не те Земље кра јем апри ла, а у
мају би тре ба ло да реа ли зу ју
тро днев ни бивак са актив но -
сти ма кори сним за живот.

И све за здра во одра ста ње
деце и њихо ве чисте осме хе,
што је више него довољ но да
напу ни сва чи је срце...
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Због намет ну тог тем па, све нам
је теже да држи мо корак с при -
ро дом, то јест да живи мо у
скла ду с њеним наче ли ма, и
самим тим да буде мо здра ви -
ји, спо кој ни ји и чисти ји у души.

Нај бо ље је запо че ти то још
од малих ногу, а јед на од нај -
пријемчивијих опци ја за такву
негу духа и тела је изви ђа штво.
Нека да је било сасвим нор мал -
но да деца тако сти чу вешти не
сна ла же ња у при ро ди, а онда
је наста ла вели ка пау за, да би
нај пре Стар чев ци покре ну ли
одред почет ком овог века.

Њихо ва посве ће ност је пре
пет годи на допр ла и до Стре -
ли шта, тач ни је до Основ не шко -
ле „Миро слав Мика Антић”,
откад је под сво до ви ма згра де
те уста но ве акти ван одред
„Црне роде”.

Мало је рећи акти ван – ни
коро на их не може зау ста вити...

При ча о Изви ђач ком одре ду
„Црне роде” почи ње 2016. годи -
не, када су иску сни ска у ти из
тада већ уве ли ко позна тог и
успе шног стар че вач ког „Наде -
ла” ватру ове лепе вешти не
сна ла же ња у при ро ди доне ли
на Стре ли ште у кри стал но
чистој миси о нар ској наме ри,
на опште добро, пре свих, оних
нај мла ђих.

Тада су „Роде” зва нич но
функ ци о ни са ле као само стал -
на чета поме ну те орга ни за ци -
је из нај ве ћег пан че вач ког насе -
ље ног места, али су се брзо разви -
ја ле пре вас ход но захва љу ју ћи
енту зи ја зму поје ди на ца.

У њих спа да и Леј ла Пур кар,
сада шњи ста ре ши на одре да,
који је, пре ма њеним речи ма,
настао на дан рође ња пре ра но
пре ми ну лог изви ђа ча Алек сан -
дра Аце Стан ко ви ћа.

– Реч је о мла дом чове ку
који је тако ђе ути цао на раз вој

ска ут ског покре та на Стре ли -
шту, а у њего ву част сва ке годи -
не при ре ђу је мо више бој. Ина -
че, име смо доби ли тако што
смо у то вре ме има ли јед ну
бебу на путу, а при том и у
нашим ата ри ма има црних
рода,  које су, као вео ма рет ке,
и зашти ће на врста, па и на овај
начин сим бо лич ки ука зу је мо
на то коли ко је важно сачу вати

угро же не дивље живо ти ње и
при ро ду уоп ште – каже Леј ла
Пур кар.

Вра та увек отво ре на
за све мали ша не 

Ста ре ши на одре да исти че да
ова орга ни за ци ја већ бро ји око
седам де сет чла но ва и да се и
даље нај че шће оку пља ју у згра -
ди Основ не шко ле „Миро слав
Мика Антић”.

– Поред анга жо ва ња нас ста -
ри јих изви ђа ча, то јест брђа на,
функ ци о ни са ње нам олак шава

и помоћ поме ну те обра зов не
уста но ве, као и роди те ља и при -
ја те ља. Ипак, мно го би нам зна -
чи ло да има мо соп стве не про -
сто ри је, као и подр шку Гра да
и дру гих инсти ту ци ја. Ова ко,

дови ја мо се како зна мо и уме -
мо, па се углав ном осла ња мо
на сим бо лич ну чла на ри ну. Не
жали мо се јер ово ради мо као
волон те ри из чисте љуба ви и
без ика кве лич не кори сти.
Мак си мал но се
тру ди мо да што
више зна ња пре -
не се мо на мали -
ша не, што сва ког
од нас неиз мер -
но усхи ћу је.
Иако их пре вас -
ход но упо зна је -
мо с разним
вешти на ма сна -
ла же ња у при ро -
ди, децу учи мо и
дру гим вред но -
сти ма: од тим -
ског рада до тога
да буду соли дар -
ни и што бољи
људи. За сва ког
ко жели да буде
део наше зајед -
ни це вра та су у
сва ком тре нут ку
широм отво ре на
– исти че Лејла.

Инте ре сант но
је да „Црне роде” не посу ста ју
с разно вр сним и кре а тив ним
актив но сти ма, чак ни у овим
тешким вре ме ни ма када је сва -
ко кре та ње лими ти ра но.

– Нарав но, све што ради мо
под ра зу ме ва и апсо лут но
пошто ва ње свих епи де ми о ло -
шких мера, а ми изви ђа чи
позна ти смо као изу зет но
дисци пли но ва ни, па ника квих

после ди ца досад нисмо нисмо
има ли због наших оку пља ња.
Иако нам је одла зак у при ро ду
при о ри тет, ни ових хлад ни јих
дана не про пу шта мо при ли ку
да орга ни зу је мо неко кре а тивно

дру же ње у про сто ри ја ма
„Мики не шко ле”. Пре тога, у
окто бру про шле годи не, реци -
мо, има ли смо так ми че ње у
ори јен ти рин гу, када деца уче
како да се сна ла зе на кар ти. Ту
до изра жа ја дола зи и тим ски
рад, јер уче сни ци трче по дво -
је како би што пре про на шли
све тач ке на кар ти, али то мора
да буде по тач ном редо сле ду и
за што кра ће вре ме. Орга ни за -
тор је била Дани је ла Јајић из
одре да „Надел” из Стар че ва,
ина че вели ки при ја тељ и поча -
сни члан „Црних рода”. Након
тога, у новем бру, деца су, пово -
дом Ноћи вешти ца, боји ла
маске како би на неки начин

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.

Репуљ ци
Пре слат ки дво ме сеч ни штен ци
– јед на „девој чи ца” и два „деча -
ка” – ургент но тра же сигур не и
бри жне удо ми те ље.

Тре нут но се нала зе с мај ком,
али су, нажа лост, на месту на
којем су кон стант но изло же ни
про го ну и прет ња ма разних осо ба из око ли не и ком ши лу ка.

Удо мља ва ње би за њих било спас од неиз ве сне суд би не
која их оче ку је уко ли ко оста ну ту где су, па сви заин те ре со -
ва ни могу да се јаве на теле фон 062/204-573.

Ретри ве рац
Муж јак меша нац лабра дор
ретри ве ра, ста ро сти око годи ну
дана, сме стио би се након хлад -
не зиме у нечи је дво ри ште или
кућу.

Он је сада кастри ран, микро -
чи по ван и вак ци ни сан про тив
бесни ла, а нави као је на пово -
дац и изу зет но је мазан и уми -
љат. Пра ва душа од пса, која ће сво јом хлад ном њушки цом
угре ја ти нечи је срце.

Нала зи се у град ском при хва ти ли шту (тел. 352-148), где
га може те упо зна ти и удо ми ти.

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

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

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

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

за цео жи вот!

ИЗВИ ЂАЧ КИ ОДРЕД „ЦРНЕ РОДЕ” НЕ ПОСУ СТА ЈЕ НИ У ОВИМ ТЕШКИМ ВРЕ МЕ НИ МА

ЖИВЕ ТИ У СКЛА ДУ С ПРИ РОД НИМ НАЧЕ ЛИ МА
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Мила нов ча ни бољи 
у плеј-ауту

Десе ти уза стоп ни
три јумф Одбој ке 013

Одбој ка ши стар че вач ког Бор -
ца нису успе ли. После годи ну
дана игра ња у елит ном кара -
ва ну наше земље од јесе ни ће
се поно во над ме та ти у дру гом
ран гу так ми че ња.

У плеј-аут над ме та њу дру го -
пла си ра ни тим Прве лиге био
је бољи од супер ли га ша. После
пора за на свом тере ну, у првом
мечу, Стар чев ци нису успе ли
да напра ве „брејк” у Гор њем
Мила нов цу: Мета лац Тако во –
Борац 3:1, по сето ви ма 25:22,
29:27, 15:25 и 25:20.

Сусрет у дво ра ни „Бре за”,
који је оди гран у неде љу, 21.
мар та, почео је као и први дуел
ових рива ла у Пан че ву. Одбој -
ка ши Метал ца су у меч ушли
кон цен три са ни ји, агил ни ји, с
већом жељом да побе де. На вре -
ме су ство ри ли висо ку предност,
па су без мно го поте шко ћа први
сет реши ли у сво ју корист.

И дру ги сет је про те као у
доми на ци ји дома ћег тима.
Мета лац је имао три сет-лоп те
при резул та ту 24:21, а онда је
одлич ним сер ви си ма корек тор
Бор ца Алек сан дар Гми тро вић
изјед на чио резул тат и вра тио

наду да његов тим може доћи
до вели ког пре о кре та и опстан -
ка у дру штву нај бо љих. Ипак,
у неиз ве сном фини шу, хлад -
ни је гла ве има ли су дома ћи
одбој ка ши. Мета лац је повео
са 2:0 и тако дошао на корак
до исто риј ског успе ха и пла -
сма на у дру штво нај бо љих.

Стар че вач ки „бор ци” се ни
тада нису пре да ва ли. Заи гра ли
су мно го боље, иско ри сти ли све
гре шке рива ла и про сто га „оду -

ва ли” с тере на. Са убе дљи вих
15:25, тим који пред во де тренери
Душан Јовић и Воји слав Павло -
вић сма њио је пред ност домаћи -
на на 2:1 и мало под гре јао наде
у још јед но одбој ка шко чудо,
али оно се, на жалост бројних

покло ни ка игре пре ко мре же у
нашем гра ду, није догодило.

Мила нов ча ни су у четвр том
сету дода ли гас. Заи гра ли су на
све или ништа и, први пут у сво -
јој исто ри ји, пла си ра ли су се у
дру штво нај бо љих одбој ка шких
еки па које Срби ја тре нут но има.

Борац ће опет у прво ли га -
шко дру штво. Није то смак све -
та, клуб из Стар че ва је већ деце -
ни ја ма на вели кој сце ни. Успо -
ни и падо ви су нор ма лан ток
дога ђа ја, како у живо ту, тако и
у спор ту. Пред овим спорт ским
колек ти вом су ана ли за пре ђе -
ног пута, кон со ли да ци ја и нови
повра так на ста зе успе ха.

У Дру гој лиги гру па „Север”
за одбој ка ши це – све по ста -
ром. Одбој ка 013 ниже побе де,
а про шлог викен да је упи са ла
и десе ту уза стоп ну „рец ку”.

Јеле на Петров и њене саи -
гра чи це путо ва ле су у Футог на
тешко госто ва ње, на дер би с
дома ћом еки пом Футог вест,
која је у првом одме ра ва њу сна -
га ове сезо не три јум фо ва ла у
Пан че ву. Чвр сто реше не да се
ривал ка ма реван ши ра ју пуном
мером, да наста ве сери ју побе -
да и осво је нове бодо ве, девој -
ке које пред во ди тре нер Влади -
мир Јован чић игра ле су на висо -
ком нивоу, па су се и са овог
госто ва ња вра ти ле уздигну тих

руку: Футог вест – Одбој ка 013
1:3, по сето ви ма 14:25, 28:26,
19:25 и 21:25.

Већ од самог почет ка утак -
ми це девој ке из нашег гра да
пока за ле су дома ћи ни ма да су
дошле по побе ду. „Самле ле” су
рива ла у првом сету, а онда су
му дозво ли ле да се пона да да
може оства ри ти изне на ђе ње.
Футо жан ке су води ле у дру гом
сету, Пан чев ке су сти гле на
24:24 и 26:26, али нису успе ле
да пре ло ме. Ништа зато. Све је
надок на ђе но у тре ћем и четвр -
том сету. Девој ке из Одбој ке
013 нису више дава ле ни грам
наде сво јим ривал ка ма. Сигур -
ном игром, без вели ких трза -
ви ца, успе ле су да три јум фу ју
и осво је сва три бода.

И све су дале свој допри нос
вред ној побе ди у дер би ју. Ипак,
цен трал на фигу ра овог сусре та
била је рас по ло же на Дра га на
Мар ко вић, за коју одбој ка ши це
из Футо га нису има ле реше ње.
Одлич но је игра ла на при је му
и била убо ји та у напа ду. Гото во
без гре шке. Њој уз раме биле су
и Јеле на Петров, Бјан ка Пет ко -
вић, Софи ја Аша нин, Ната ли ја
Пува лић, Мили ца Кужић и
Алек сан дра Гаће ша, а када све
девој ке игра ју на виси ни задат -
ка, онда ни мно го јачи про тив -
ни ци од Футо га нема ју шта да
тра же у дуе ли ма са еки пом из
нашег гра да.

– Сва ка част девој ка ма на
бор бе но сти и побе ди. Савла да -
ли смо озбиљ ног рива ла, али
било је и гре ша ка у нашој игри.
Све то мора мо да испра ви мо
на тре нин зи ма, јер нас већ у
субо ту оче ку је мег дан с нај бо -
љом еки пом у лиги – рекао је
први тре нер Одбој ке 013 Вла -
ди мир Јован чић.

Дакле, у субо ту, 27. мар та,
тим из нашег гра да доче ку је
лиде ра на табе ли, НС волеј тим.
Дер би сезо не биће оди гран у
сали ОШ „Јован Јова но вић
Змај”, од 18 сати, али без при -
су ства публи ке.
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Дер би у Шап цу
решен већ у првом
полу вре ме ну

Сле ди госто ва ње 
у Лесков цу

Пето коло плеј-офа Супер ли -
ге за руко ме та ше, које је оди -
гра но про шлог викен да, доне -
ло је и тре ћи пораз пан че вач -
ког Дина ма у овом дои гра ва -
њу. Исти на, „жуто-црни” из
нашег гра да били су на вели -
ком иску ше њу, јер су госто ва -
ли у Шап цу, гра ду нада ле ко
позна том по руко мет ној лоп -
ти. Мета ло пла сти ка, пред во -
ђе на леген дар ним Весе ли ном
Вуко ви ћем, ове сезо не има сја -
јан тим, над ме ће се и у СЕХА
лиги, па је сва ка ко и пре почет -
ка сусре та важи ла за апсо лут -
ног фаво ри та.

Уз све то, Дина мо је на овој
утак ми ци био лишен помо ћи
јед ног од нај и ску сни јих и нај -
бо љих поје ди на ца, капи те на
Мило ша Коста ди но ви ћа, па је
тај хен ди кеп ишао нару ку дома -
ћем саста ву. Пан чев ци су сво -
ју наду да могу оства ри ти изне -
на ђе ње гра ди ли на умо ру Шап -
ча на, који су за седам дана оди -
гра ли три утак ми це, али није
вре де ло: Мета ло пла сти ка –Ди -
на мо 34:27 (18:13).

Шабац је тако остао нео своји -
ва твр ђа ва за Пан чев це, јер је

дома ћи тим чита ву утак ми цу
држао под сво јом кон тро лом.

Већ у првих десе так мину та
Мета ло пла сти ка је дошла до
осет не пред но сти, пре све га
захва љу ју ћи разно вр сним
акци ја ма у напа ду, а сја јан је
био и гол ман дома ћег тима,
репре зен та тив ни чувар мре -
же Милан Бома штар, који је
сво јим интер вен ци ја ма додат -
но демо ра ли сао руко ме та ше
Дина ма. Од 14. до 22. мину та
госту ју ћи игра чи нису успе ва -
ли да нађу пут којим би лоп та
сти гла до мре же дома ћи на, па
је Мета ло пла сти ка, сери јом
од 7:0, од 9:8 дошла до 16:8 

и већ тада наја ви ла сигу ран
тријумф.

У дру гом полу вре ме ну Дина -
мо је заи грао мало агил ни је,
али то није било довољ но у
сусре ту са изван ред ним тимом
из Шап ца. Дома ћин је без вели -
ких трза ви ца рутин ском игром
сачу вао висо ку пред ност из
првог дела меча и заслу же но
осво јио нове бодо ве.
– Чести там мом ци ма Мета ло -
пла сти ке на одлич ној утак ми -
ци. Пре су ди ло је прво полу -
вре ме, када су они напра ви ли
вели ку раз ли ку у голо ви ма.
Поку ша ли смо у настав ку да
се вра ти мо у меч, али није

вреде ло. Пре о ста је нам да тре -
ни ра мо још јаче, да се при -
пре ма мо за наред не рива ле и
да гре шке у наред ним мече -
ви ма све де мо на што мању
меру – рекао је после утак ми -
це капи тен Дина ма и гол ман
тима из нашег гра да Нико ла
Радо ва но вић.

„Жуто-црни” су игра ли у
саста ву: Мар ко Иван че вић,
Урош Павло вић (три гола),
Миљан Буњев че вић (два),
Милан Бошко вић (два), Сте -
фан Кова че вић (један), Урош
Ста нић (три), Лазар Павло вић
(пет), Иван Дис тол, Бори слав
Урта, Милан Голу бо вић (шест),

Дани ло Радо вић (два гола),
Ненад Вуч ко вић, Урош Митро -
вић и Нико ла Радо ва но вић.

– Све честит ке игра чи ма
Мета ло пла сти ке и тре не ру
Вуко ви ћу на при ка за ној игри
и побе ди. При пре ма ли смо се
за ову утак ми цу, зна ли смо да
су мом ци из Шап ца умор ни
због густог рас по ре да мече ва и
ту смо тра жи ли сво ју шан су.
Про ба ли смо да игра мо чвр сто
у одбра ни, с добром тран зи ци -
јом у напа ду, али нисмо успе -
ли у сво јим наме ра ма. Напра -
ви ли смо вели ки број гре ша ка,
што ова ква Мета ло пла сти ка не
пра шта. Вели ка ми је част што
сам водио Дина мо у мечу про -
тив еки пе леген дар ног Весе ли -
на Вуко ви ћа. Иде мо даље. Оста -
је нам да добро ана ли зи ра мо
овај дуел и да се спре ми мо за
наред не окр ша је. Већ сле де ћег
викен да пред сто ји нам тежак
и јако битан меч с Дубо чи цом
– иста као је на кон фе рен ци ји
за нови на ре после утак ми це
тре нер Дина ма Аким Комненић.

Свој комен тар о утак ми ци,
оди гра ној у сали Шабач ке

гимна зи је, имао је и шеф струч -
ног шта ба дома ћег тима, нека -
да шњи леген дар ни руко мет ни
репре зен та ти вац Југо сла ви је
Весе лин Вуко вић.

– Мало сам се при бо ја вао
овог меча, јер је Дина мо увек
опа сан ривал, али моји мом ци
су добро одго во ри ли свим зада -
ци ма које сам пред њих поста -
вио и заслу же но сти гли до вред -
них бодо ва. Игра ли смо без два
бит на игра ча, а мало нам је
посао био олак шан јер су гости
били лише ни помо ћи бив шег
репре зен та тив ца Коста ди но ви -
ћа. Мислим да је утак ми ца
била добра, дина мич на, с мно -
го тем па и кон та ка та. Дина мо
је ривал за сва ко пошто ва ње,
па су бодо ви у мечу про тив
таквог тима увек дра го це ни –
рекао је тре нер Шап ча на Весе -
лин Вуко вић.

Сле де ћег викен да руко ме та -
ши Дина ма путу ју у Леско вац,
на мег дан с дома ћом Дубо чи -
цом. Уко ли ко желе да се вра те
на четвр то место на табе ли,
мора ју да доне су бодо ве са овог
госто ва ња.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

МЕТА ЛО ПЛА СТИ КА НАД И ГРА ЛА ДИНА МО

Про шлог викен да у Сме де ре -
ву је одр жа но Првен ство Срби -
је по Б-про гра му у гађа њу из
вазду шног оруж ја за каде те и
мла ђе јуни о ре. У вео ма јакој
кон ку рен ци ји над ме та ло се
шесна ест так ми ча ра из нашег
гра да, а Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813” била је
најбројни ја на шам пи о на ту и
има ла свих осам еки па – у
мушкој и жен ској кон ку рен -
ци ји, у гађа њу из пушке и из
пишто ља.

Јунак дана био је Мар ко
Нин ко вић, који се над ме тао у
гађа њу из вазду шног пишто -
ља. У основ ном мечу, у гру пи
каде та, осво јио је злат ну меда -
љу, с 541 кру гом, а с тим резул -
та том се пла си рао и на тре ће
место у фина лу од осам нај -
бо љих мла ђих јуни о ра. После
узбу дљи вог меча на кра ју је
осво јио брон за ну меда љу, иако
је већи део фина ла водио. Мар -
ко је дао и вели ки допри нос
осва ја њу тре ћег места еки пе
мла ђих јуни о ра СД-а „Пан -
чево 1813”. Поред њега, гађа -
ли су и Вели мир Нин ко вић
(522 кру га) и Сте фан Кешиш -
јан (508).

Еки па каде та се пла си ра ла
на деве то место, а поред Мар -
ка, насту пи ли су Нема ња Ђор -
ђе вић (457 кру го ва) и Огњен
Бун чић (404). Тим кадет ки ња
из нашег гра да зау зео је сед мо,
а мла ђих јуни ор ки осмо место.
Над ме та ле су се: Мари на Мија -
то вић (334 кру га), Асја Бог да -
но вић (312) и деби тант ки ње
Ива на Неран џић (269) и Катја
Бог да но вић (195 кругова).

Алек са Рако њац је бри љи -
рао у основ ном мечу, са 619,9
кру го ва, и био први на листи
за фина ле мла ђих јуни о ра у
гађа њу из вазду шне пушке.
Током фина ла је водио до зад -
ње дија бо ле, али је због послед -
њег хица, којим је пого дио у
девет ку, морао да се задо во -
љи сре бр ним одлич јем Поред
Алек се, тим мла ђих јуни о ра
који је зау зео пето место чини -
ли су и Нема ња Ђор ђе вић
(557,3 кру га) и Огњен Лукић
(549). Они су зајед но са Огње -
ном Бун чи ћем (540,5) насту -
пи ли и за еки пу каде та, која
се тако ђе пла си ра ла на пето
место.

Ива Рако њац је била пета
кадет ки ња у гађа њу из пушке.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ СТРЕ ЛА ЦА

МАР КО ЈУНАК ШАМ ПИ О НА ТА

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БОРАЦ СЕ ОПРО СТИО ОД ЕЛИ ТЕ

ДЕВОЈ КЕ КОНАЧ НО КОД КУЋЕ

После крат ке пау зе наред -

ног викен да се наста вља

трка за бодо ве и у Супер Б

лиги за руко ме та ши це.

Девој ке ЖРК Пан че ва ће

након неко ли ко утак ми ца у

гости ма конач но заи гра ти у

Хали спор то ва на Стре -

лишту.

Еки па коју пред во ди тре -

нер Мар ко Крстић у субо ту,

27. мар та, доче ку је Јуни ор,

а сви они који воле спорт у

нашем гра ду и сим па ти зе -

ри ЖРК-а Пан че во нада ју

се новој побе ди сво јих

миље ни ца.

Утак ми ца почи ње у 19

сати, али ће због епи де ми о -

ло шке ситу а ци је у нашој

земљи бити оди гра на без

при су ства гле да ла ца.

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ОВОГ ВИКЕНДА

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР 2 – ЈАБУКА
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЖСК 1955

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – I CAME TO PLAY
субота, 15 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТРАЈАЛ
понедељак, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИЈАЛ
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – НС ВОЛЕЈ ТИМ
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Футог: ФУТОГ ВЕСТ – ОДБОЈКА 013 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО 34:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – МЛАДОСТ ТСК 22:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 36:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА 112:84
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 83:94

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ 93:86

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА 1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ 5:1
Крајишник: КРАЈИНА–БОРАЦ 1:5

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА 0:3
Уљма: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА 0:0
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ 3:1
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА 2:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ 0:5
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА 1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ 1:1
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ 0:1

Панчевачка
„дизелка” остварила
и четврти узастопни
тријумф

Тежак распоред
утакмица

То више није никаква случај-
ност. Фудбалски клуб Желе-
зничар поново је спортски хит,
и то не само Панчева, јужног
Баната и Војводине већ целе
Србије. Дебитант у фудбалском
прволигашком друштву наше
земље прошлог викенда је
остварио и четврту узастопну
победу, па је већ после пет кола
у пролећном делу шампиона-
та Прве лиге Србије прескочио
црту на табели. Црту која дели
екипе из сигурне зоне и оне
које ће на крају трке за бодове
напустити овај ранг такмичења.

Нови стручни штаб популар-
не „дизелке”, који је зимус
дошао у клуб, а који предводи
шеф Драган Аничић, за врло
кратко време покренуо је
„машинерију”, па је од екипе
губитника „Жеља” постао тим
за велика дела. Велике заслуге
за нови процват „старе даме” с
Тамиша има и председник
Зоран Наунковић, који је са
својим сарадницима Ненадом
Бојковићем и Предрагом Сана-
дером вукао праве потезе у пре-
лазном року. Баш као и свих
протеклих година. Када је било
најтеже, ова „тројка” је поту-
рала своја леђа. Гурали су клуб
ка врху и, када није било сред-
става, сналазили се како су зна-
ли и умели. Они једноставно
воле клуб, они су Панчевци
који свом граду увек желе нај-
боље. И сада су у прилици да
буду поносни на све што је
досад урађено. Али ништа још
није готово. Има да се игра и
да се игра...

Момци који овог пролећа на
грудима носе грб Железнича-
ра и који се својски труде да
што пре обезбеде опстанак свог
тима међу прволигашима зна-
ју како се стиже до циља. Што
би рекао легендарни Небојша

Глоговац, изађеш на терен кад
је најтеже – и победиш.

Баш тако су наступили Дани-
ло Ковачевић и његови саигра-
чи прошлог викенда, када је
на Спортском центру „Мла-
дост” гостовала Лозница. Нису
се уплашили озбиљног ривала,
који у својим редовима има
сјајне појединце, међу најбо-
љима у лиги. Баш као и против
Жаркова, чачанског Борца или
Земуна – имали су визију, има-
ли су циљ. „Жељини” фудбал-
ски ратници су у још један окр-
шај ушли са срцем великим
као Панчево. И успели су у сво-
јим намерама. После деведе-
сет минута „рововске” битке:
Железничар–Лозница 1:0 (1:0).

Од самог почетка утакмице
тим из нашег града држао је
конце у својим рукама. Намет-
нуо је свој ритам игре, контро-
лисао дешавања на терену, па
ривалу није остављено просто-

ра да се размахне, да преузме
иницијативу. Момци тренера
Драгана Аничића изгарали су
за сваку лопту, за свако парче
терена... Јуришали су ка голу
Лознице, стварали прилике,
погађали стативе...

У финишу првог полувреме-
на одбрамбена линија петопла-
сиране екипе на табели више
није могли да издржи… „Жељи-
не” атаке је морала и неспорт-
ски да заустави. У 43. минуту
један од најзапаженијих акте-
ра овог дербија, Милош Михај-
лов, срушен је у шеснаестерцу
Лознице, а главни судија је без
размишљања показао на једа-
наестерац. Сигуран реализатор
најстроже казне био је капи-
тен Данило Ковачевић. Био је
то погодак за велику радост на
клупи домаћег тима и на тере-
ну, гол за наставак победничке
серије, гол који широм отвара
врата „Жељиној” прволигашкој
будућности!

– Честитам противнику на
фер борби, а мојим момцима
на великој жељи и борбености
коју су приказали и овог пута.
Била је то права првенствена
утакмица, динамична, са шан-
сама на обе стране. Када се све
сагледа, мислим да смо били

бољи баш за тај један гол који
је и одлучио победника. Радује
ме да је ово четврта узастопна
утакмица у којој смо победи-
ли, и то без примљеног гола.
Нашу игру краси дефанзива, а
када се тај сегмент одигра како
треба, онда постоји велика шан-
са да се победи. Ипак, моје
опредељење на овој утакмици
није било да се бранимо, али
Лозница је јако добра екипа.
Ми још увек нисмо у могућно-
сти да свих деведесет минута
диктирамо темпо, али оно што
ме посебно охрабрује јесте
чињеница да наш тим има још
много простора за напредак.
Јако само срећан и захвалан
мојим момцима на још једном
тријумфу. Али нема опушта-
ња, идемо даље. Наша је жеља
да игру подигнемо на још виши
ниво – рекао је на конферен-
цији за новинаре после утак-
мице шеф стручног штаба
Железничара Драган Аничић.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Кнежевић,
Марко Конатар, Душан Плав-
шић, Данило Ковачевић, Сте-
фан Радојичић, Милош Михај-
лов, Јордан Јовановић, Предраг
Станимировић, Петар Станић,
Димитрије Томовић и Милош
Савановић, прилику су добили
и: Предраг Сикимић, Милан

Зорица, Александар Мирков,
Милан Томић и Лука Петро-
вић, а важни шрафови новог
„Жељиног” тријумфа били су
и: Дамјан Кнежевић, Лука Сто-
јановић, Вукашин Јовковић,
Лазар Марковић, Бојан Трип-
ковић и Љубомир Стевановић.

– Добра, квалитетна и садр-
жајна утакмица. Дали смо све
од себе, добро смо деловали на
терену, али против квалитет-
ног домаћина боље нисмо
могли. Железничару желим сву
срећу у наставку шампионата,
јер овај клуб заслужује место
међу прволигашима – истакао
је тренер Лознице, некадашњи
голгетер београдске Црвене зве-
зде Драган Мићић.

У четвртак, када је овај број
„Панчевца” већ био у штампи,
фудбалери Железничара води-
ли су жестоку битку за бодове у
Лазаревцу, против домаће Колу-
баре, која је у пролећни део
шампионата ушла са амбици-

јом да се пласира и у прволига-
шко друштво. Већ у понедељак,
29. марта, на програму је ново
првенствено искушење. У Пан-
чево долази крушевачки Тра-
јал, један од главних конкуре-
ната Железничару за опстанак
у Првој лиги. Ова утакмица
почиње у 16 сати, а биће оди-
грана без присуства гледалаца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх1

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР РЕДОМ ПРЕСКАЧЕ ПРЕПРЕКЕПАН ЧЕВ ЦИ МА ДВА
ЗЛА ТА И СРЕ БРО

У Субо ти ци је недав но одр жа -
но Првен ство Срби је у стре ли -
чар ству за сени о ре, на коме су
чла но ви СК-а Пан че во пости -
гли изван ред не резул та те.

Првак држа ве у гађа њу ком -
па унд луком постао је Сте фан
Жикић, који је пого дио 577
кру го ва, док је Бран ко Мило -
је вић успео да се пла си ра у
четврт фи на ле.

Тако ђе у четврт фи на ле, али
у гађа њу олим пиј ским луком,
ушли су и: Тео на Јова но вић,
Бар ба ра Бекић, Ива на Орлов
Гајан и Дра ги ша Јеф тић.

Иако су овог пута изо ста ле
инди ви ду ал не меда ље, чла но -
ви СК-а Пан че во потру ди ли су
се да њихов клуб ипак буде нај -
бо љи у земљи, али у екип ној
кон ку рен ци ји.

Тим сени ор ки из нашег гра -
да, који су чини ле Бар ба ра
Бекић, Тео на Јова но вић и Лана
Нај да но вић, осво јио је шам пи -
он ску титу лу, а еки па сени о ра
се оки ти ла сре бр ним одлич јем.
Гађа ли су Пре драг Бекић, Ненад
Димић и Дра ги ша Јеф тић.

БРОН ЗА ЗА
МАРИ ЈУ

У Наци о нал ном бад мин тон
цен тру на Ади Циган ли ји, 20.
и 21. мар та, одр жа но је над ме -
та ње у овом спор ту, на коме је
уче ство ва ло пре ко 60 так ми -
ча ра из осам клу бо ва.

Наши нај бо љи сени о ри оку -
пи ли су се на А-тур ни ру, а брон -
за ном меда љом се оки ти ла
Мари ја Самар џи ја из БК-а
Дина мо.

На „мени ју” Б-тур ни ра били
су окр ша ји у дубло ви ма. У жен -
ској кон ку рен ци ји нај сјај ни јим
одлич јем оки тио се пар Маша
Алек сић (Дина мо) и Мио на
Фили по вић (Бео град).

Са два зла та око вра та тур -
нир је завр шио Иван Коса но -
вић. Играч пан че вач ког Дина -
ма побе дио је у две кон ку рен -
ци је Ц-тур ни ра. Поред тро фе -
ја у син глу, побе дио је и у дублу
с Пан чев цем Пре дра гом Ста -
ни ми ро ви ћем. У жен ском дублу
Ц-тур ни ра нај бо ље су биле Тео -
до ра Илић (Дина мо) и Ана
Тодо ро вић (Бео град).

У мушком син глу Д-тур ни -
ра тро феј је осво јио Андре ја
Шере ме то вић из БК-а Дина мо.

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

1. РАДНИЧКИ 1923 22 15 6 1 36:1 51

2. КАБЕЛ 22 12 7 3 28:1 43

3. КОЛУБАРА 22 11 5 6 27:2 38

4. ИМТ 22 10 5 7 31:2 35

5. ЖАРКОВО 22 10 5 7 24:2 35

6. БУДУЋНОСТ 22 10 4 8 26:2 34

7. ЛОЗНИЦА 22 9 7 6 31:2 34

8. ГРАФИЧАР 22 8 8 6 27:2 32

9. БОРАЦ 1926 22 9 3 10 28:2 30

10. ЖЕЛЕЗНИЧАР 22 9 3 10 22:2 30

11. ЈАГОДИНА 22 6 10 6 19:2 28

12. ДУБОЧИЦА 22 6 9 7 20:2 27

13. ТРАЈАЛ 22 7 5 10 20:2 26

14. РАДНИЧКИ (П) 22 6 6 10 22:3 24

15. ДИНАМО 22 6 4 12 28:3 22

16. РАДНИЧКИ (СМ) 22 5 4 13 20:2 19

17. СЛОГА 22 4 7 11 15:3 19

18. ЗЕМУН 22 4 4 14 16:3 16
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Мина Је, ученица:

     – Отићи ћу 
до „Диса” да купим
храну. Одмараћу се,
возићу ролере 
и шетаћу. 
А мораћу 
и да учим.

Небојша Катана,
електротехничар
рачунара:

    – Због нових
епидемиолошких мера,
нећу ићи никуда. Остаћу
код куће, у друштву 
с девојком. Суботу ћу
провести радно, тако 
ми је запала смена.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ходај у мојим ципелама
Има нас разних.

    Разликујемо се по количини иметка емпатије.

    И по коефицијенту интелигенције.

    И по способности да волимо.

    И по величини жеље да будемо вољени.

    И по броју ципела које носимо.

    Ко каже да можемо да будемо исти – лаже, јер то му лежи.

    Зато, покушај да ходаш у свачијим ципелама.

Закључани
Повезани смо у последње време на посебан начин.

    Закључани смо.

    Па немамо куда да одемо, него на друштвене мреже.

    Јако је то дружење кад не можете да баците коску.

    Или да се куцнете чашама. Или да се...

    Виртуелни свет је некад био резервисан за виртуелност.

    Сада је за стварност. Пих!

    Гаднија од ове виртуелне реалности беше незамислива.

Да под водом видиш
Ако ти удари сунце у очи, стави одговарајуће, тамне наочаре.

    Исто важи и ако умислиш да си много важна особа.

    Тако нико неће да види празнину у твом погледу.

    Ако не видиш добро, ако ти се муте слике, метни цвике.

    То је боље него да те убеде да је црно – ружичасто.

    Постоји и решење за гледање под водом.

    Само, ако зарониш мало дубље, фали ти кисеоник.

    Без кога мозак не ради, а без њега смо духовни слепци.

Иван Катана,
машински
техничар:

     – Немам посебне
планове. Бићу с
породицом. Послова 
око одржавања
домаћинства увек 
има, па ћу их 
завршити у недељу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Нови тре нер Небој ша Видић
одлич но стар то вао

Глав ни циљ је испу њен –
опста нак обез бе ђен

Кошар ка шки клуб Тамиш је кон со ли -
до вао сво је редо ве и поно во је на побед -
нич ком путу. Коро на ви рус је добро уздр -
мао овај спорт ски колек тив, „поко сио”
је неко ли ко игра ча и шефа струч ног
шта ба Боја на Јови чи ћа, па је усле ди ло
и одла га ње утак ми ца. У ново на ста лој
ситу а ци ји ваља ло се добро орга ни зо ва -
ти и при пре ми ти за финиш првен стве -
не трке у Кошар ка шкој лиги Срби је.

Упра ва клу ба с Дар ком Јови чи ћем на
челу муње ви то је реа го ва ла. На место
првог тре не ра, до кра ја сезо не, поста -
вљен је наш сугра ђа нин Небој ша Видић,
који је завид ну репу та ци ју сте као пред -
во де ћи ино стра не клу бо ве. Није било
лако новом „шефу” на првим тре нин -
зи ма. Тим је био десет ко ван, али мора -
ло је да се ради.

Прво иску ше ње било је у сре ду, 17.
мар та, у Ста рој Пазо ви. Тим из нашег
гра да на рас по ла га њу је имао осам игра -
ча, али воља и жеља мома ка који су
носи ли грб Тами ша на гру ди ма била је
огром на. Успе ли да савла да ју неу год -
ног про тив ни ка и да већ после те утак -
ми це испу не глав ни циљ – опста нак у
Кошар ка шкој лиги Срби је.

Била је то врло бит на утак ми ца за оба
тима. Побе ду су жар ко желе ли и јед ни и
дру ги, али клуб из Пан че ва је ко зна
који пут био нај бо љи када је то било нај -
по треб ни је: Дунав –Та миш 82:93, по четвр -
ти на ма 23:28, 20:20, 25:18 и 14:27.

Пан чев ци су држа ли ову утак ми цу
под кон тро лом од првог мину та, мада
побед ник није могао са сигур но шћу да
се наслу ти пре послед ње четвр ти не. А
онда, када је било нај ва жни је, кошар -
ка ши Тами ша су „трој ка ма” доту кли
свог про тив ни ка.

Није било мно го вре ме на за одмор и
реха би ли та ци ју после дуе ла у Ста рој
Пазо ви. Већ у неде љу, 21. мар та, у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто ва ла је Колу -
ба ра из Лаза рев ца. У пита њу је врло неуго -
дан про тив ник, који је у првом ово се зон -
ском одме ра ва њу сна га био успе шни ји, а
који пред во ди нека да шњи кошар каш
Тами ша и његов капи тен Нико ла Симић.

Иако неком плет ни, мом ци тре не ра Не -
бој ша Види ћа опет су игра ли на висо ком
нивоу и оства ри ли три на е сти три јумф у
сезо ни: Тами ш–Ко лу ба ра 112:84, по четвр -
ти на ма 20:28, 35:21, 28:19 и 29:16.

Гости су боље „отво ри ли” овај дуел,
мада је све до сре ди не прве четвр ти не
резул тат био егал (17:17). Финиш првог
дела донео је нешто боље изда ње тима
који као тре нер пред во ди нека да шњи
играч Тами ша Мар ко Дими три је вић.

Тач ни је, кошар ка ше Колу ба ре је слу жио
шут, док су игра чи Тами ша напра ви ли
неко ли ко лоших реше ња у напа ду. Такав
однос сна га на пар ке ту допри нео је да
гости после првих десет мину та буду у
пред но сти од осам пое на – 20:28.

Ипак, коц ки це су поче ле да се сла жу
већ после дво ми нут не пау зе. Тамиш је у
дру гој четвр ти ни заи грао мно го боље у
напа ду, а сери ју пого да ка „трој ком” је
отво рио Нико ла Вујо вић. Рас по ло же ни
су били и Бре вин Прицл и Џона тан Џор -

дан, а сјај ним Аме ри кан ци ма у дре су
Тами ша при кљу чио се и одлич ни Зоран
Крста но вић, који је у фини шу дру гог
дела утак ми це играо „симул тан ку” с
госту ју ћим кошар ка ши ма. Наго ве штај
пот пу ног пре о кре та утак ми це и новог
три јум фа тима из нашег гра да десио се
чети ри секун де пре кра ја првог полу -
вре ме на. Лоп ту је узео плеј меј кер дома -
ћег тима Саша Радо вић. Усле ди ла је
муње ви та кон тра, а онда је он непро пи -
сно зау ста вљен под кошем про тив ни ка.
Капи тен је био сигу ран с лини је сло бод -
них баца ња, па је Тамиш завр шио овај
део утак ми це са чак 35 пое на, а на одмор
је оти шао с пред но шћу од 55:49.

Дру го полу вре ме
је доне ло пот пу ну
доми на ци ју Тами ша.
Гости као да су неста -
ли с пар ке та пан че -
вач ког „хра ма спор -
та”. Раз и грао се и
Мар ко Пави ће вић, а
тек опо ра вље ни Иван
Сми ља нић под се тио
је на сво ја нај бо ља
изда ња, па је с неко -
ли ко „трој ки” пото -
пио све наде гости ју
да у овом мечу
можда могу доћи до
повољ ни јег резул тата.

– Хва ла мојим игра чи ма на томе што
је успе ла моја пре ми је ра у Хали спор -
то ва на Стре ли шту. Заи ста је било лепо
ста ја ти поред аут-лини је и пред во ди ти
Тамиш у Кошар ка шкој лиги Срби је.
Зна ли смо да Лаза рев ча ни игра ју мало
дру га чи ју кошар ку, па смо се добро при -
пре ми ли за ову утак ми цу. У првој четвр -
ти ни је било гре ша ка, али то је сасвим
нор мал но, јер су моји игра чи при ми ли
вели ки број инфор ма ци ја одјед ном.
Како је вре ме одми ца ло, бива ли смо
све сигур ни ји. Искре но, нисам оче ки -
вао ова ко убе дљи ву побе ду. Дра го ми је
и што смо меч завр ши ли с мла ђим игра -
чи ма. Лепо је три јум фо ва ти у свом гра -
ду – рекао је на кон фе рен ци ји на нови -
на ре после утак ми це тре нер Тами ша
Небој ша Видић.

Нај е фи ка сни ји у побед нич ком тиму
био је Бре вин Прицл, са 20 пое на. Џона -
тан Џор дан је пости гао 18, а дво ци френ
учи нак има ли су и Зоран Крста но вић
(15), Мар ко Пави ће вић (14), Филип
Анђу шић (13), Саша Радо вић (11) и
Нико ла Вујо вић (10 пое на). Вели ки
допри нос вред ном три јум фу дали су и
Петар Ребић (три) и Иван Сми ља нић
(осам пое на).

– Тамиш игра нај ор га ни зо ва ни ју
кошар ку у лиги. Био сам играч у том
клу бу и знао сам шта нас чека у Пан че -
ву. Сва ка част тре не ру Види ћу. Оства -
рио је мак си ма лан учи нак, два меча и
две побе де. Дома ћи тим је заслу же но
дошао до побе де, а све је окон ча но
почет ком дру гог полу вре ме на. Још јед -
ном бих захва лио на госто прим ству.
Лепо је доћи у Пан че во, Дар ко и Бојан
Јови чић су моји при ја те љи, као и дру ги
људи у клу бу, с који ма сам имао сјај ну
сарад њу – иста као је тре нер Колу ба ре
Мар ко Дими три је вић.

Већ у сре ду, 24. мар та, када је овај
број „Пан чев ца” био закљу чен, Тамиш
је у Хали спор то ва на Стре ли шту одме -
рио сна ге с ново сад ском Вој во ди ном.
Иду ћег викен да мом ци тре не ра Небој -
ше Види ћа путу ју на мег дан Зла ти бо ру.

А. Живковић

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ТАМИШ У ПОБЕД НИЧ КОМ РИТ МУ


