
Град
На седници

Скупштине 

о развоју 

туризма

» странa 4

цена 40 динара

Тема
Сексуално

узнемиравање се

дешава поред нас

» страна 7

Запис

Жарко Војновић:

Обнова библиотека

обнавља и народ

» страна 12

Фото-репортажа

У Канади је најважније

да се добро живи

» стране 13

Одбојка

„Борац” у борби

против „вечитих”

» страна 30
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Број 4901, година CLII

ЗАГРЉАЈЗАГРЉАЈ

Први део помоћи стиже у мају, други у новембру, 
а за приватни сектор исплата почиње 1. априла

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

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЧЕКА РЕШЕЊЕ

СВЕ ВИШЕ ЗАСТОЈА У ГРЕЈАЊУ
ЗБОГ ЗАСТАРЕЛОГ ТОПЛОВОДА

ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ ДВА ПУТА ПО 30,
ПЕНЗИОНЕРИ ЈОШ 50 ЕВРА ПРЕКО

страна 3

страна 2

Шта кочи увођење
бесплатних уџбеника

» страна 5

Радиолошка служба Опште
болнице против короне

» страна 6

страна 11ПАНЧЕВКЕ КОЗМЕТИЧАРКЕ

Лепота је њихов посао
страна 11

СУЗБИЈАЊЕ ПАНДЕМИЈЕ

Вакцинација за Панчевце
уз позив, на пет пунктова

страна 3



енер ги је наста ју и на секун дар ној
мре жи, одно сно на уну тра шњим
инста ла ци ја ма у самим објек ти ма
кори сни ка. Узрок пуца ња цеви и
греј них тела је њихо ва ста рост, која
пра ти ста рост обје ка та, а зна мо да
су колек тив не стам бе не згра де на
систе му даљин ског гре ја ња у већи -
ни слу ча је ва тако ђе ста ри је од 30
година.

l Све јед но, има гра ђа на који
хлад не ради ја то ре „оправ да ва ју”
разним тео ри ја ма заве ре, при ча ма о
неспо соб но сти запо сле них у ЈКП-у
„Гре ја ње”...

– То није на месту. Освр ну ла бих се
на комен та ре поје ди на ца на тему
хава ри ја. Неки се одно се на то да

ЈКП „Гре ја ње” насу мич но искљу чу је
кори сни ке и „тако ште ди енер ген те”,
пита ју нас „што нисте откло ни ли
хава ри ју летос”... Одго вор но твр дим
да није било насу мич них искљу че ња
кори сни ка, већ се то ради систе мат -
ски: про на ђе мо вели ке губит ке на
мре жи, откло ни мо узро ке, али се
нажа лост у међу вре ме ну јавља ју
нови. Места нове хава ри је у току
греј не сезо не не могу се пред ви де ти
пре почет ка сезо не, па се не могу ни
сани ра ти у току лета. И, нема ту
ника кве уште де, напро тив, сва ко
хава риј ско искљу че ње повла чи нове
тро шко ве за воду, со за омек ша ва ње,
гас за поно вље ни ста рт и за про ду же -
так греј ног дана по успо ста вља њу

систе ма. Ту не рачу нам на мак си ма -
лан анга жман запо сле них који раде
на откла ња њу ква ра, као ни на анга -
жо ва ње гра ђе вин ске меха ни за ци је и
људ ства по уго во ри ма ван пред у зе ћа.
Толи ко о уште да ма.

l Где се од почет ка ове греј не сезо -
не ЈКП „Гре ја ње” суо ча ва с нај о збиљ -
ни јим поте шко ћа ма?

– Дефи ни тив но, у рејо ну који се
гре је с топла не „Котеж”. Кон зум који
се снаб де ва топлот ном енер ги јом с те
топла не чини две тре ћи не укуп них
кори сни ка и обу хва та насе ља Тесла,
Котеж 1, Котеж 2 и Стре ли ште, а
днев ни губи ци воде због цуре ња
топло во да су изме ђу 60 и 90 куби ка.
Када због вели ких хава ри ја губи ци

воде нагло ско че и пре ђу 100 куби ка
на дан, котло ви не могу да стар ту ју и
тада дола зи до пот пу не обу ста ве у
топла ни и тра же ња лока ци је у насе -
љи ма. Лоци ра ње хава ри је није тако
јед но став но као што се мисли. Оте -
жа ва ју ћа окол ност је та што пуца ње
топло во да није увек видљи во голим
оком, па смо, нажа лост, при мо ра ни
да искљу чи мо и већи број обје ка та
како бисмо лоци ра ли само место
ква ра, а када то учи ни мо, кре ће мо
прво у гра ђе вин ске, па тек онда у
машин ске радо ве. У већи ни слу ча је -
ва ради се о топло во ди ма који се
нала зе испод бетон ских пло ча или
сао бра ћај ни ца и онда сана ци ја хава -
ри ја дуже тра је.

l Има ли инве сти ци ја које могу
про ме ни ти ова кву ситу а ци ју?

– Све сни чиње ни це да је и про из -
вод ни и дистри бу тив ни систем стар,
у про те кле три годи не инве сти ра ли
смо више у про из вод њу и после три -
де сет годи на наба ви ли два нова
котла веће сна ге и ефи ка сно сти за
обе топла не, као и два еко но мај зе ра
за бољу иско ри шће ност енер ги је на
два ста ра котла на топла ни „Котеж”.
Сада нам пред сто је већа ула га ња у
дистри бу тив ни систем. То је све о бу -
хват ни ји и ком пли ко ва ни ји захват,
који мора да се ради фазно у више
годи на, јер је вре мен ски огра ни чен
на радо ве ван греј не сезо не. Осим
тога, вред ност радо ва на заме ни ста -
рих топло во да за дво цев ни систем по
тре нут ној про це ни оквир но, у зави -
сно сти од тра се, изно си изме ђу 1,6 и
два мили о на дина ра по кило ме тру.
Потреб не су и рекон струк ци је у
мешним ста ни ца ма и шах то ви ма и
тре ба наба ви ти нове пар не вен ти ле
како би у слу ча ју хава ри ја било могу -
ће искљу чи ти мини ма лан број
потро ша ча. То изи ску је вели ка
додат на сред ства и то ћемо ради ти
фазно у више годи на.

l Како је, укуп но гле да но, про шао
јану ар?

– И поред тешко ћа које има, ЈКП
„Гре ја ње” се тру ди да побољ ша сво је
услу ге: пра ти мо мете о ро ло шке прог -
но зе и води мо рачу на да на ниским
тем пе ра ту ра ма поја ча мо капа ци те те
гре ја ња. Греј ни дан рад ним даном
тра је од 5 сати до 21 сат, а викен дом
од 6 сати до 21 сат. У пери о ду од 1. до
21. јану а ра, у скла ду са одлу ком Гра -
да и, додат но, с мете о ро ло шким
усло ви ма, у току седам дана смо
наше кори сни ке шест сати днев но
дуже гре ја ли. План ских пау за гото во
није било ни када је тем пе ра ту ра
била виша. Што се тиче хава риј ских
пре ки да, на кра ју месе ца ћемо
напра ви ти изве штај о бро ју сати
током неко ли ко дана у јану а ру без
гре ја ња наших кори сни ка у Кикинд -
ској ули ци, на Вој во ђан ском буле ва -
ру, у Ули ци Моше Пија де на Коте жу
и Ули ци Сте ва на Срем ца на Стре ли -
шту. Нарав но, сра змер но томе, обра -
чу на ће мо ума ње ње рачу на. Овим
путем додат но захва љу је мо свим
нашим кори сни ци ма на стр пље њу,
као и на раз у ме ва њу про бле ма које су
иза зва ле хава ри је на систе му.

С. Трај ко вић

Посто је два акту ел на пово да за раз го -
вор с дирек тор ком ЈКП-а „Гре ја ње”
Зден ком Јокић. Први је тај што су до
дубо ко у ноћ, када су тем пе ра ту ре
биле добра но испод нуле, ради ја то ри
били вру ћи у ста но ви ма у цен тру гра -
да, као и у свим насе љи ма где у тим
тре ну ци ма није било хава ри ја. Дру ги
је већ поме нут: то су озбиљ не поте -
шко ће с хава ри ја ма од почет ка греј -
не сезо не у вели ким насе љи ма – на
Стре ли шту, Тесли и на Коте жу.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Хај де да кре не мо од
про бле ма које запо сле ни у пред у зе ћу
које води те има ју на тере ну, а гра ђа -
ни у неким насе љи ма у ста но ви ма.

ЗДЕН КА ЈОКИЋ: И поред вели ког
бро ја актив но сти на ремон ти ма и
теку ћем одр жа ва њу, сва ке годи не
број хава ри ја на дистри бу тив ном
систе му – топло во ду – пове ћа ва се у
одно су на прет ход ну годи ну. Узрок
пуца ња цеви су нагле и вели ке тем -
пе ра тур не раз ли ке и дотра ја лост
мате ри ја ла цево во да. Ако узме мо у
обзир да је, од укуп но 75 кило ме та ра
цево во да којим се врши дистри бу ци -
ја топле воде за кори сни ке гре ја ња у
Пан че ву, 25 кило ме та ра ста ри је од
30 годи на, а „нови топло во ди” у про -
се ку ста ри ји од 10 годи на, онда не
чуди што наста ју хава ри је. JКП „Гре -
ја ње” Пан че во је, као и сва ке годи не,
иско ри сти ло пери од изме ђу две греј -
не сезо не за теку ће одр жа ва ње,
ремонт не актив но сти и откла ња ње
про бле ма уоче них у току прет ход не
сезо не, а у скла ду са испла ни ра ним
актив но сти ма. У пери о ду од маја до
окто бра све пла ни ра не актив но сти
касни ле су због ван ред них окол но -
сти иза зва них пан де ми јом и рађе не
су у нешто мањем оби му него прет -
ход них годи на. Греј на сезо на у Пан -
че ву стар то ва ла је 12. окто бра и,
уоби ча је но, ста рт гре ја ња после
више месе ци „миро ва ња” топло во да
оме та ла су цуре ња, као и вишак
вазду ха у инста ла ци ја ма и честа
допу на воде, што у топло во ди ма,
што у уну тра шњим инста ла ци ја ма у
објек ти ма кори сни ка.

l Потом су наи шле озбиљ ни је
поте шко ће.

– Да. У зим ском пери о ду, када је
систем под при ти ском, топло во ди
„пуца ју” углав ном на прав ци ма где
су због ста ро сти у нај ло ши јем ста њу.
Осим хава ри ја на топло во ду, повре -
ме ни пре ки ди у испо ру ци топлот не

Виши суд у Пан че ву вра тио је недав -
но на допу ну опту жни пред лог који је
у новем бру Више јав но тужи ла штво
под не ло због зло у по тре ба у Апо те ци
Пан че во. Тужи ла штво је опту жни -
цом обу хва ти ло инкри ми ни шу ће

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Тужни
поне де љак

Кажу да је ове годи не нај де пре -
сив ни ји дан у годи ни био 18.
јану ар. Овај дан је уста но вљен
пре четр на ест годи на када је
један пси хо лог поја снио да се
таква осе ћа ња баш у овом пери о -
ду деша ва ју из неко ли ко раз ло га:
вре ме је и даље лоше, дан пре -
кра так, пра зни ци су завр ше ни,
сви се вра ћа ју у уоби ча је не рути -
не, а на рачу ни ма је пре ма ло или
нима ло нов ца. С дру ге стра не, од
ново го ди шњих одлу ка ни О се
није оства ри ло, па све то зајед но
резул ти ра поја ча ном тугом и
ниским ниво ом моти ва ци је. Када
на све ово дода мо и пан де ми ју
која тра је ско ро годи ну дана,
јасно је у каквом смо хао су сви
тре нут но. Као да јану ар није сам
по себи дово љан... И поне де љак...

Баш поне де љак, наред не неде -
ље, био је за мене лич но један од
тужни јих дана које пам тим. Као
неко ко се бави кул ту ром и ко
позна је људе који су сво је срце,
душу и све уло жи ли да ова
област опста је и напре ду је током
годи на, упр кос свим неда ћа ма и
кри за ма, мно го тугу јем када
неко од њих оде – зау век. У поне -
де љак је Сто јан Бошков испра -
ћен на веч ни почи нак.

За оне који су га зна ли јасно је
коли ко је током свог живо та
пожр тво ва но радио на про мо ци -
ји кул ту ре, првен стве но ликов не
умет но сти нашег гра да. Захва -
љу ју ћи њего вим напо ри ма, а све
кроз тим ски рад са умет ни ци ма
нашег гра да, успео је да одр жи
мани фе ста ци ју Ликов на коло -
ни ја „Дели блат ски песак” да
тра је пре ко педе сет годи на. У
ову коло ни ју дола зи ли су и
умет ни ци из ликов них цен та ра
у Срби ји и из ино стран ства. Чак
и у нај кри тич ни јем тре нут ку,
усред пан де ми је, орга ни зо вао је
јед но днев ни одла зак пан че вач -
ких умет ни ка у Пешча ру, где су
се дру жи ли и пра ви ли пла но ве
за наред ни пери од. У тој коло -
ни ји сам била и ја, и сада ми је
посеб но дра го што сам се ода -
зва ла пози ву да напра вим
репор та жу. Увек сам била поча -
ство ва на ува жа ва њем меди ја у
ком радим и мене као про фе си -
о нал ца који је о овим тема ма с
љуба вљу писао.

Не могу ни да доча рам његов
допри нос у обла сти ама те ри зма.
Сво ју пен зи ју је доче као као се -
кре тар у Саве зу ама те ра Срби је.
Био је орга ни за тор дога ђа ја, први
дирек тор Дома омла ди не, секре -
тар за кул ту ру, пред сед ник
Покра јин ског фон да кул ту ре, а
го ди на ма уна зад на челу Кул тур -
но-про свет не зајед ни це Пан че во.

Такви људи се рет ко рађа ју…
Кул ту ра каже хва ла...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОПТУ ЖНИ ПРЕД ЛОГ ВРА ЋЕН НА ДОПУ НУ

Тек ће бити суђе ња у вези сa Апо те ком
рад ње чети ри лица из пери о да од
2012. до 2015. На терет им се ста вља
зло у по тре ба слу жбе ног поло жа ја
којoм је Апо те ка Пан че во оште ће на
за 13,2 мили о на дина ра.

Опту жни цом се тере те тада шња
дирек тор ка Апо те ке Б. М. и помоћ -
ник дирек то ра за еко ном ске посло -
ве Д. С., јер су, како сто ји, „пре ко ра -
че њем овла шће ња и иско ри шћа ва -
њем свог слу жбе ног поло жа ја при -
ба ви ли себи и дру гим физич ким и
прав ним лици ма имо вин ску корист
у укуп ном изно су од 13.234.417
дина ра”. Тужи ла штво је као пома га -
че опту жни цом обу хва ти ло оца
окри вље ног Д. С. – окри вље ног Љ.
С, вла сни ка фир ме „Интер по” из
Пожа рев ца, и окри вље ног М. А,
дирек то ра фир ме „Арс тонус” из
Бео гра да.

Да под се ти мо, одбор ни ци Скуп -
шти не гра да 29. окто бра 2020. годи не
усво ји ли су одлу ку о уки да њу и
ликви да ци ји Апо те ке Пан че во, чиме
је ова уста но ва при мар не здрав стве -
не зашти те с тра ди ци јом дугом 230
годи на – зва нич но пре ста ла да посто -
ји. Дуг Апо те ке нара стао је на 403
мили о на дина ра, а по пре су ди При -
вред ног суда у Пан че ву Гра ду као
осни ва чу запа ло је да нами ри нај ве -
ћег пове ри о ца, који потра жу је 327
мили о на дина ра. Локал на само у пра -
ва ће тај износ испла ћи ва ти у рата ма
до 31. децем бра 2022.

Ово ли ки дуг пре ма доба вља чи ма,
који су кама те уве ћа ле, напра ви ло је
руко вод ство на челу с дирек тор ком
Б. М., која је из фир ме оти шла под
истра гом за више про не ве ра, уз три -
де се так суд ских спо ро ва, с вишком
од 49 запо сле них мимо про пи са и
више ми ли он ским месеч ним мате ри -
јал ним тро шко ви ма. Уоча ва ју ћи
важност Апо те ке Пан че во за зајед ни -
цу, Град је у јед ном тре нут ку иска зао
спрем ност да јој помог не, али су се
добр ој вољи испре чи ли про пи си што

забра њу ју надок на ђи ва ње дуго ва за
леко ве, за које је Фонд за здрав стве но
оси гу ра ње већ дао 80 одсто нов ца, а
он je нена мен ски утро шен.

Због потра жи ва ња пове ри ла ца, 31.
децем бра 2015. годи не рачун ове
уста но ве је бло ки ран, а део рад ни ка
је, после низа про те ста, уз мини мал -
ну отпрем ни ну оти шао на биро за
неза по сле не. Неки доба вља чи,
махом из Пан че ва, финан сиј ски су
про па ли јер нису могли да напла те
сво ја потра жи ва ња. С. Т.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ЗДЕН КА ЈОКИЋ, ДИРЕК ТОР КА ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ”

Сушилица.

У Скробари, ових дана

Снимио: Драган Дакић

БРОЈ ХАВАРИЈА НА ТОПЛОВОДУ 
СВЕ ВЕЋИ ЗБОГ ЊЕГОВЕ СТАРОСТИ
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важећу лич ну кар ту и пре би -
ва ли ште у Репу бли ци Срби ји,
моћи ће да се при ја ве путем
кон такт-центра за испла ту,
овог пута дво крат не, нов ча не
помо ћи у изно су од укуп но 
60 евра.

При ли ком под но ше ња при -
ја ве пуно лет ни држа вља ни Репу -
бли ке Срби је доста вља ју сле де -
ће подат ке: једин стве ни матич -
ни број гра ђа ни на (ЈМБГ), реги -
стар ски број важе ће лич не кар -
те, назив бан ке код које је отво -
рен или ће бити отво рен рачун
на који се упла ћу је јед но крат -
на нов ча на помоћ.

У кон такт-цен тру ће гра ђа -
ни има ти при ли ку да чују ауто -
мат ски насни мљен глас, коме
ће моћи да оста ве сво је подат -
ке. Матич ни број и број лич не
кар те ће гра ђа ни уно си ти

користе ћи бро је ве теле фон ске
таста ту ре, а име бан ке ће изго -
ва ра ти или бира ти при ти ском
на тастер.

При ма о ци пен зи ја и кори -
сни ци нов ча не соци јал не помо -
ћи су ауто мат ски при ја вље ни
за испла ту јед но крат не помо -
ћи, одно сно нема потре бе да
се при ја вљу ју.

Јед но крат ну помоћ доби ја ју
сви пуно лет ни гра ђа ни, у динар -
ској про тив вред но сти по сред -
њем кур су Народ не бан ке Срби -
је. То је ујед но и одго вор на
пита ње да ли ће на суму ути ца -
ти евен ту ал на про ме на кур са.

Оче ку је се да ће ова мера
ути ца ти на лич ну потро шњу
гра ђа на, која ће се одра зи ти на
при вред ни раст, јер је она јед -
на од глав них ком по не на та
нашег БДП-а.

На пита ње ода кле новац за
те мере пред сед ник Срби је је
одго во рио да су то „срп ске паре,
из срп ске касе, из озбиљ не срп -
ске држа ве”.

Нагла сио је да због тог еко -
ном ског паке та држа ва неће
има ти про бле ме и додао да јав -
ни дуг Срби је неће пре ћи 61
одсто.

Р. П.

ПОСЛЕ НАЈА ВЕ НОВИХ ЕКО НОМ СКИХ МЕРА

ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ ДВА ПУТА ПО 30,
ПЕНЗИОНЕРИ ЈОШ 50 ЕВРА ПРЕКО

ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ТИВ КОВИ ДА 19

Вак ци на ци ја у току на неко ли ко пунк то ва у гра ду
Вак ци ни са ње про тив кови да
19 поче ло је про шле сре де, 20.
јану а ра, и у Пан че ву, а од утор -
ка, 26. јану а ра, вак ци ну могу
при ми ти искљу чи во гра ђа ни
који су се прет ход но при ја ви -
ли за то.

Вак ци на ци ја се тре нут но оба -
вља на укуп но пет пунк то ва: на
јед ном у Пре вен тив ном цен тру
Дома здра вља у Ули ци Мило -
ша Обре но ви ћа 2; на два пунк -
та у амбу лан ти „Доњи град” у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 42 и
на још два пунк та у нека да -
шњој апо те ци код дис пан зе ра
Дома здра вља у Ули ци Мило -
ша Обре но ви ћа 2–4. Амбу лан -
та „Доњи град” ради од 8 до 20,
а оста ли пунк то ви од 8 до 15
сати. Тре нут но је могу ће при -
ми ти само вак ци ну кине ског
про из во ђа ча „Сино фар ма”, док
они који су се при ја ви ли за дру -
ге вак ци не мора ју да саче ка ју
да оне стиг ну у нашу земљу.

До уто р ка, 26. јану а ра, могли
су да се вак ци ни шу сви гра ђа -
ни, без обзи ра на то да ли су
се прет ход но при ја ви ли теле -

фо ном и пре ко еУпра ве, али
је Вла да Срби је у међу вре ме -
ну про ме ни ла то пра ви ло да
се на вак ци на ци о ним пунк то -
ви ма не би ства ра ли редо ви и
гужве због све масов ни јег

доласка гра ђа на који нема ју
зака зан тер мин.

Тако сада вак ци ну може те
доби ти само ако се нај пре

прија ви те на пор та лу еУпра ва
или теле фо ном, путем кон -
такт-цен тра 0800/222-334, сва -
ког дана од 8 до 20 сати.

„Под се ћа мо све гра ђа не
Репу бли ке Срби је да, без обзира

на то што је вак ци на сти гла у
нашу земљу и што смо тре -
нут но међу воде ћим држа ва -
ма у све ту по бро ју вак ци ни -
са них гра ђа на на мили он ста -
нов ни ка, епи де ми ја ника ко
није гото ва. Без обзи ра на то
да ли смо при ми ли вак ци ну
или не, мора мо носи ти маске
у затво ре ним про сто ри ма,
води ти рачу на о хиги је ни руку,
одр жа ва ти међу соб ну дис тан -
цу кад год је то могу ће и редов -
но про ве тра ва ти про сто ри је”,
наво ди се на сај ту Вла де.

Ради пра во вре ме не и тач не
инфор ми са но сти гра ђа на у вези
са иму ни за ци јом, Инсти тут за
јав но здра вље Срби је „Др
Милан Јова но вић Батут” отво -
рио је имејл адре су за сва пита -
ња у вези с том темом. Пита -
ња може те посла ти на адре су:
imunizacijaCOVID19@batut.org
.rs, а на њих ће одго ва ра ти
струч ња ци Инсти ту та. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЗАВОД ЗА СТА ТИ СТИ КУ

Про сеч на зара да
60.926 дина ра

Про сеч на нето зара да у Срби -
ји у новем бру про шле годи не
изно си ла је 60.926 дина ра,
обја вио је Репу блич ки завод
за ста ти сти ку. Зајед но с поре -
зи ма и допри но си ма про сеч -
на зара да је била 84.201 динар.

Меди јал на нето зара да за
новем бар 2020. годи не изно -
си ла је 46.861 динар, што
зна чи да је 50 одсто запо -
сле них оства ри ло зара ду до
тог изно са. Раст бру то зара -
да у пери о ду јану ар –но вем -
бар 2020. годи не у одно су
на исти пери од про шле годи -
не изно сио је 9,4 одсто номи -
нал но, одно сно 7,7 одсто
реал но, док су нето зара де
пора сле за 9,3 одсто номи -
нал но и за 7,6 одсто реал но.

У поре ђе њу са истим месе -
цом прет ход не годи не, про -
сеч на бру то зара да за новем -
бар 2020. годи не номи нал -
но је већа за 8,1 одсто, а
реално за 6,3 одсто. Д. К.

ПОТВР ЂЕН СПО РА ЗУМ

У Алба ни ју и 
с личном кар том

Потвр ђи ва њем Спо ра зу ма о
изме на ма и допу на ма Спо ра -
зу ма изме ђу вла да Срби је и
Алба ни је о уза јам ном путо ва -
њу гра ђа на од стра не Скуп шти -
не Срби је у уто рак, 19. јану а -
ра, и зва нич но је омо гу ће но
гра ђа ни ма Срби је да у Алба -
ни ју путу ју само уз лич ну кар -
ту (или пасош). Спо ра зум омо -
гу ћа ва и пре лаз срп ске гра ни -
це за гра ђа не Алба ни је тако ђе
уз лич ну кар ту.

За пре лаз гра ни це соп -
ственим ауто мо би лом нео п -
хо дан вам је зеле ни кар тон,
али не и међу на род на возач -
ка дозвола.

У слу ча ју да одлучите да у
Алба ни ју путу је те пре ко Kосова,
потреб на вам је тако ђе лич на
кар та, док за дете које нема
тај доку мент мора те има ти
извод из матич не књи ге рође -
них с при ка че ном и печа ти ра -
ном фото гра фи јом дете та.

Д. К.

ЦРНА ХРО НИ КА

Буран викенд 
у Панчеву

У субо ту, 23. јану а ра, у попо -
днев ним сати ма, из Тами ша је
изву чен мушка рац Ч. Т. (1941),
с пре би ва ли штем у Пан че ву,
који је након поку ша ја реа ни -
ма ци је пре ми нуо.

Више јав но тужи ла штво извр -
ши ло је уви ђај и уста но ви ло да
на телу није било тра го ва наси -
ља, те да смрт није насту пи ла
од после ди ца крвич ног дела.

Истог дана при пад ни ци
МУП-а у Бео гра ду ухап си ли су
С. Ј. (2000) и М. М. (2000) због
посто ја ња осно ва сум ње да су
извр ши ли кри вич но дело
разбој ни штво, а за исто кри -
вич но дело биће под не те кри -
вич не при ја ве про тив два мало -
лет ни ка. Они се тере те да су у
петак, 20. јану а ра, у вечер њим
сати ма, у око ли ни Пан че ва,
маски ра ни ушли у кућу оште -
ће них, где су их веза ли, тукли,
а затим након пре ме та чи не узе -
ли теле фон, зла тан накит и
мању суму нов ца. Д. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ ПАН ЧЕ ВО

Када крв може те
дати по под не?

Црве ни крст Пан че во оба -
ве шта ва гра ђа не да се, почев
од 27. јану а ра, сва ке послед -
ње сре де у месе цу, акци је
при ку пља ња крви орга ни зу -
ју у тер ми ну од 13 до 17
сати. Ова изме на важи само
за послед њу сре ду у месе цу,
док ће се оста лим неде ља ма
град ска акци ја реа ли зо ва ти
у уоби ча је ном тер ми ну – сре -
дом од 9 до 12 сати.

У Црве ном крсту наво де
да је до ове изме не дошло
како би крв могли да дају
дава о ци који, због рад них
или дру гих оба ве за, нису у
могућ но сти да на акци ју дођу
пре под не. Ако сте здра ви и
има те изме ђу 18 и 65 годи -
на, крв може те дати у про -
сто ри ја ма Црве ног крста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15.
За при ку пља ње крви заду -
жен је вој во ђан ски Завод за
тран сфу зи ју. Д. К.

ПОМОЋ

ПРИВРЕДНИ ЦИ МА

Од 1. апри ла поче ће испла -

та три пута по 50 одсто

мини мал не зара де као

помоћ за пред у зет ни ке,

микро и мала пред у зе ћа,

за ком па ни је и запо сле не.

Само један
телефонски позив
дово љан за 
доби ја ње помо ћи 
од 60 евра за
грађане и 
110 за пен зи о не ре

Држа ва је у окви ру новог паке -
та мера, који је вре дан 2,5
мили јар ди евра, обез бе ди ла
помоћ за гра ђа не и при вре ду.
Тако, свим гра ђа ни ма Срби је
који то желе држа ва ће
уплатити 30 евра у мају и 30
евра у новем бру, а пен зи о не -
ри ма још 50 евра. Пен зи о не -
ри ће тако доби ти укуп но 
110 евра.

Ова мера је слич на прет -
ход ној мери када је држа ва
дава ла по 100 евра. Дакле, сви
пуно лет ни држа вља ни Репу -
бли ке Срби је, који има ју



Нове над ле жно сти
локал ног пар ла мен та

Град ски ката ма ран
пло ви ће на више рута

Осма сед ни ца Скуп шти не гра -
да Пан че ва у овом сази ву, а
прва у 2021, зака за на је за 29.
јану ар. Пред сед ник пан че вач -
ког пар ла мен та Тигран Киш
пот пи сао је днев ни ред на коме
су, засад, чети ри тач ке. Неће
бити изне на ђе ње ако се до саме
сед ни це тај број уве ћа.

Одбор ни ци ће доби ти и
инфор ма ци ју о посту па њу Гра -
да Пан че ва пово дом кори шће -
ња пољо при вред ног земљи шта
у држав ној сво ји ни без прав -
ног осно ва у агро е ко ном ској
2019/2020. годи ни.

Мења се Ста тут гра да Пан че -
ва. Скуп шти на гра да је 12. јула
2019. годи не доне ла одлу ку о
изме на ма и допу на ма Одлу ке о
пра зни ку гра да Пан че ва, којом
је уз Пра зник гра да – 8. новем -
бар утвр ђе но и да је пра зник
Вели ка Госпо ји на, дан Успе ња
Пре све те Бого ро ди це 28. август
– сла ва гра да Пан че ва. Сход но
томе мења се члан 8. Ста ту та
гра да. У над ле жно сти локал ног
пар ла мен та биће дода те оне за
дава ње сагла сно сти на ста ту те
уста но ва у обла сти ма кул ту ре,
соци јал не зашти те и пред школ -
ског вас пи та ња и обра зо ва ња.
Исто тако, Скуп шти на гра да ће
убу ду ће усва ја ти План јав ног
здра вља Пан че ва.

Град ско веће је 20. јану а ра
изне ло мишље ње да одбор ни -
ци могу да дају сагла сност на
Про грам рада и финан сиј ски

план Тури стич ке орга ни за ци је
Пан че ва за 2021. Пре ма овом
јав ном доку мен ту, пла ни ра ни
при хо ди ТОП-а за ову годи ну
изно се непу них 20 мили о на
дина ра, а нај ве ћи њихов део
доћи ће из град ског буџе та.
Пла ни ра ни рас хо ди су јед на -
ки при хо ди ма.

За орга ни за ци ју мани фе ста -
ци ја „Дани Вај фер та”, „Лет њи
дани”, „Ули ца ново го ди шње
чаро ли је”, као и мно гих дру -
гих у који ма се ТОП поја вљу је
као суор га ни за тор, за потре бе
анга жо ва ња ката ма ра на у тури -
стич ке свр хе, те за подр шку
удру же ња гра ђа на што сво јим
радом поспе шу ју тури зам у гра -
ду – пред ви ђе но је 4,1 мили он
дина ра. ТОП ће под сти ца ти
про гра ме изград ње тури стич ке
инфра струк ту ре и уре ђе ња про -
сто ра, про мо ви са ти суве нире,

руко тво ри не и про из во де ста -
рих зана та у окви ру град ске
суве нир ни це, про мо ви са ти Пан -
че во као тури стич ку дести на -
ци ју на дома ћим и међу на род -
ним тури стич ким сај мо ви ма и
орга ни зо ва ти актив но сти с
циљем раз ви ја ња тури стич ке
све сти и кул ту ре и зашти те
живот не сре ди не.

Током 2021. годи не ради ће
се на про мо ци ји кул тур но-исто -
риј ског и инду стриј ског насле -
ђа и на раз во ју нау тич ког тури -
зма захва љу ју ћи томе што је
ТОП од гра да добио на упра -
вља ње ката ма ран „Пану ка”,
који је прет ход них годи на
вожња ма по Тами шу и Дуна ву
при вла чио вели ку пажњу посе -
ти ла ца Пан че ва. Како бицикли -
зам и орга ни зо ва но пеша че ње
пред ста вља ју велики потен -
цијал који није у пот пу но сти

искори шћен, ТОП ће ста ви ти
акце нат на ове видо ве актив -
ног тури зма.

На кра ју, пред став ни ци гра -
ђа на биће инфор ми са ни о томе
да ако прав но или физич ко лице
кори сти пољо при вред но земљи -
ште у држав ној сво ји ни без прав -
ног осно ва, дужно је да за њего -
во кори шће ње пла ти тро стру ки
износ нај ви ше про сеч не постиг -
ну те цене по хек та ру на тери -
то ри ји окру га на коме се нала -
зи. Ако осо ба која узур пи ра
зајед нич ко при род но добро не
извр ши оба ве зу пла ћа ња, једи -
ни ца локал не само у пра ве дужна
је да ски не усев на осно ву акта
над ле жног орга на.

Ова кви „пена ли” ће сигур но
нате ра ти на добро раз ми шља -
ње сва ко га ко жели да при сво -
ји држав ну земљу без уче шћа
на јав ним лици та ци ја ма.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВ НО СТИ ОПО ЗИ ЦИ О НИХ СТРА НА КА

Плат фор ме о дого во ру у фор ми пред ло га
Пред сед ни штво Срп ског покре -
та Две ри усво ји ло је Плат фор -
му о дого во ру уну тар опо зи ци -
је и дија ло гу с вла шћу и посла -
ће је свим коле га ма у опо зи -
ци ји на даље кон сул та ци је и
уса гла ша ва ње. Исти чу ћи у свом
саоп ште њу да дија лог вла сти и
опо зи ци је тре ба да поч не што
пре, Две ри као први зах тев у
зајед нич кој плат фор ми опо зи -
ци је наво де раз два ја ње избо -
ра, и то тако што би ван ред ни
репу блич ки, покра јин ски и
локал ни избо ри били одр жа ни
пре пред сед нич ких избо ра.

Две ри тра же и про ме ну избор -
ног систе ма и гла са ње за кан -
ди да те по име ну и пре зи ме ну у

сво јим избор ним једи ни ца ма.
Пред лог Две ри је да се иза бе ру
коми ни стри из редо ва опо зи -
ци је у кључ ним мини стар стви -
ма за спро во ђе ње избор ног про -
це са (по узо ру на Црну Гору)
или осну је зајед нич ка коми си -
ја саста вље на од пред став ни ка
вла сти и опо зи ци је (по узо ру на
Север ну Маке до ни ју). У саоп -
ште њу Две ри сто ји да глав ни
зајед нич ки зах тев опо зи ци је у
буду ћем дија ло гу с вла шћу тре -
ба да буду гаран ци је да ће „оно
што се дого во ри мо заи ста бити
и при ме ње но”.

Одлу че но је и да пред став -
ни ци Две ри убу ду ће неће уче -
ство ва ти ни на јед ном састан ку

уну тар опо зи ци је који је уна -
пред медиј ски наја вљен, већ
само на интер но орга ни зо ва ним
састан ци ма. Можда је то у вези
са два дана рани је пре ко меди ја
упу ће ним пози вом Нове стран -
ке и Соци јал де мо крат ске стран -
ке свим опо зи ци о ним стран ка -
ма и покре ти ма да се саста ну у
про сто ри ја ма Нове стран ке. Тема
састан ка је раз го вор о зајед нич -
кој плат фор ми за дија лог о
избор ним усло ви ма.

Ове две стран ке саоп шта ва -
ју да су се ДС, ПСГ и Стран ка
сло бо де и прав де ода зва ле
њихо вом јав ном пози ву за изра -
ду зајед нич ке плат фор ме за
дија лог, под покро ви тељ ством

ЕУ, и пору чу ју да ће раз го ва -
ра ти и о том пред ло гу, као и о
пред ло зи ма оста лих опо зи ци -
о них стра на ка. СДС и Нова
стран ка сма тра ју да је нео п -
ход но да опо зи ци о не стран ке
у дија ло гу насту пе с једин стве -
ном плат фор мом и тиме пока -
жу озбиљ ност и одго вор ност
пред гла са чи ма, али и спо соб -
ност дого во ра и кре и ра ња зајед -
нич ких зах те ва.

ГРАД ДОДЕ ЉУ ЈЕ БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА

За набав ку нових основ них сред ста ва
Мини ма лан износ 
за маши не и 
опре му 100.000, 
а мак си ма лан 
700.000 дина ра

Пред у зет ни ци ма, микро и
малим прав ним лици ма – при -
вред ним субјек ти ма с тери то -
ри је нашег гра да локал на само -
у пра ва доде љу је бес по врат на
сред ства за набав ку искљу чи -
во нових основ них сред ста ва
од зна ча ја за уна пре ђе ње
послов не делат но сти, тј. маши -
на и опре ме при ба вље них од
при вред ног субјек та. Мини ма -
лан износ који се доде љу је је
100.000, а мак си ма лан 700.000
дина ра. Сред ства се доде љу ју
нај ви ше до поло ви не вред но -
сти купо про дај не цене основ -
них сред ста ва, без ПДВ-а.

Пра во на доде лу сред ста ва
има ју пред у зет ни ци, микро и
мала прав на лица – при вредни

субјек ти реги стро ва ни код Аген -
ци је за при вред не реги стре
(АПР) који има ју седи ште на
тери то ри ји гра да Пан че ва и
оба вља ју про из вод ну или
услужну делат -
ност нај ма ње 12
месеци пре рас -
пи си ва ња овог
кон кур са. Усло ви
су и: да под но си -
о цу при ја ве није
био бло ки ран
рачун дуже од
седам дана у прет -
ход них 12 месе -
ци, да је изми рио
доспе ле оба ве зе
по осно ву јав них
при хо да Репу бли -
ке Срби је и извор -
них јав них при хо да једи ни це
локал не само у пра ве, да није у
гру пи пове за них при вред них
субје ка та у којој су неки од чла -
но ва сред ња и вели ка прав на
лица, да под но си лац при ја ве и

доба вљач/про да вац маши не
или опре ме која се наба вља
нису пове за на лица у сми слу
Зако на о при вред ним дру штви -
ма, да над при вред ним субјек -

том није покре нут сте чај ни
посту пак или посту пак ликви -
да ци је… Усло ва има још, а могу
се наћи на сај ту Гра да.

Важно је иста ћи да се сред -
ства не доде љу ју за про гра ме

при мар не пољо при вред не про -
из вод ње, за било који облик
трго вин ске, тури стич ке и уго -
сти тељ ске делат но сти (изу зев
хоте ли јер ства), за пека ре и
посла сти ча ре, за делат ност
забав них ига ра и ига ра на сре -
ћу, за купо ви ну пут нич ких вози -
ла и тран спорт них сред ста ва,
за кон сул тант ске, мар ке тин -
шке и рачу но вод стве не услу ге,
те за изво ђе ње гра ђе вин ских
радо ва.

При ја ва с пра те ћом доку мен -
та ци јом може се под не ти до
утро шка сред ста ва, а нај ка сни -
је до 30. новем бра ове годи не,
у затво ре ној ковер ти поштом
на адре су: Град Пан че во, Трг
кра ља Петра I број 2–4, или
лич но пре да јом у писар ни ци
Град ске упра ве, с назна ком:
„Не отва ра ти – Јав ни кон курс
за доде лу бес по врат них сред -
ста ва пред у зет ни ци ма, микро
и малим прав ним лици ма у
2021. годи ни”.

Дакле, Миле на, Ива и дру ге девој ке које су про го во ри ле
заслу жу ју сва ку врсту наше подр шке и нико нема пра ва
да пита зашто су ћута ле до сада. До када тач но ћута ти (?)
– питам оне који се наро чи то исти чу на дру штве ним
мре жа ма (тамо ина че, под велом ано ним но сти, можеш
сва шта). Нијед на од жрта ва не сме да буде изло же на осу -
да ма, ома ло ва жа ва њу и сти ду, а до тога директ но дово де
комен та ри попут „не могу да веру јем” или „шта је чека ла
до сада”. Тра у ма, пони же ње и пат ња пона вља ју се изно ва
упра во овим пита њи ма, јер се оче ку је да жртва тре ба
дожи вот но да „дока зу је” оно кроз шта је про шла. На ово
тре ба стал но под се ћа ти докле год има оних који меша ју
жртву и насил ни ка, докле год су жртве пре пу ште не на
милост и неми лост раз ли чи тих меди ја, нај ши ре јав ности.

(Пове ре ни ца за зашти ту рав но прав но сти Бран ки ца
Јанко вић, НИН, 21. јану ар)

* * *
Нико није лишен зло ста вља ња, нијед на про фе си ја, није -
дан човек, не посто ји гра ни ца у годи на ма нити у обра зо -
ва њу и може да се дого ди сва ко ме. Тре ба има ти хра бро -
сти и иза ћи у јав ност с тим, јер деца расту нау че на да
ћуте. Ми нисмо као дру штво спрем ни да при хва ти мо
соп стве ну одго вор ност, кри вац је увек ван нас. Па није
баш тако. Зло ста вља ње се деша ва у свим земља ма, али у
неким посто је регу ла ти ве, пре вен ци је и уџбе ни ци како
да при бли же роди те љи ма и деци шта се деша ва. Код нас
на сту ди ја ма пси хо ло ги је не посто ји није дан час који је
посве ћен томе шта је зло ста вља ње, нити на спе ци ја ли -
за ци ји из пси хи ја три је посто ји један час посве ћен томе.
Како онда мисли те да се про бу ди мо? Када ћемо да дрек -
не мо? Ово је био тре ну так да сви дру ги заћу те и да чује -
мо жртве.

(Пси хо те ра пе ут ки ња Весна Брзев Ћур чић, „Нова С”,
24. јану ар)

* * *
„Вра ти ти” може те само нешто што нема те, а дог ма каже
да је Косо во све вре ме „наше”, само можда про ла зи кроз
малу кри зу иден ти те та, кроз сво је вр сни „етнич ки пубертет”.

(Писац и колум ни ста Тео фил Пан чић, „Вре ме”, 21.
јану ар)

* * *

* * *
Јуче сам при ми ла вак ци ну про тив коро на ви ру са. Осе -
ћам се одлич но. На Сави сам на језе ру, ужи вам, пијем
џин-тоник, ништа ми не фали. Све честит ке људи ма
који су ово орга ни зо ва ли. Све лепо функ ци о ни ше, све
је добро, пре срећ на сам. А при том имам јед ну замер ку.
Ја сам се прва јави ла, ја сам дубо ко годи ште, имам
висо ке годи не, а нисам још доби ла позив. Ја сам дошла
у коло ну која дола зи без пози ва. А прво су обе ћа ва ли да
иду по годи шти ма, ја сам то чека ла, није се поја ви ло.
Вео ма сам срећ на што сам све ово завр ши ла, ја веру јем
у вак ци не, не само у ову. Узи ма ла сам све вак ци не за
грип, децу и уну ке вак ци ни шем. Сад сам добро и чекам
ревак ци на цију.

(Глу ми ца Јели са ве та Сека Саблић, пор тал „Нова.рс”,
24. јану ар)

* * *
Сви ми роди те љи смо ама те ри. Ово што ми живи мо је
циви ли за циј ско пита ње, а не поли ти ка. Поже лим да се
бавим деч јим тема ма и да радим с децом, али сам поку -
шао себи да одго во рим шта се дого ди ло да ја целог про -
фе си о нал ног живо та гурам две лини је: посеб ну окре ну -
тост деци, а с дру ге стра не бавим се изу зет но дра ма тич -
ним и мрач ним ства ри ма. Ја сам себи обја снио да, с јед -
не стра не, раде ћи с децом и за децу, доне кле лажем ту
децу. Ми их лаже мо, не гово ри мо им пуну исти ну.
Откри ва мо им лепе пре де ле, а онда се редов но дога ђа
да дођу до пуно лет ства и уда ре гла вом у живот који их
чека. Закљу чио сам да поли тич ком кари ка ту ром вра -
ћам дуг што сам ту децу лагао.

(Кари ка ту ри ста Душан Петри чић, „Нова С”, 24. јану ар)

* * *
Како ми изгле да Аме ри ка, сви јет? Јако лоше. Опа сно.
Чини ми се да смо сви, ције ла људ ска раса, у вели кој
опа сно сти да напро сто неста не мо, са сво јим Чехо ви ма и
Годо и ма. Ту је огром на коли чи на нукле ар ног и дру гог
оруж ја које је момен тал но у рука ма пот пу них луђа ка. Ту
је и гло бал но загри ја ва ње око којег нитко ништа не под -
у зи ма, а чини се и тако кажу они који зна ју, да више и
није бит но под у зи ма мо ли или не јер је напро сто пре ка -
сно да се зау ста ви без ум но трча ње за про фи том које ће
нас на кра ју уни шти ти. Након свих ових годи на сам
дошла до закључ ка да је нашим људи ма изда ја нека ко
лако, пре ла ко ишла. На свим ниво и ма, у свим кате го ри -
ја ма, од јав них до при ват них. Било је и још је уви јек
тако лако изда ти при ја те ља, иде ју, став. И, на кра ју,
самог себе. Изда је су кука вич ке јер су нај че шће моти ви -
ра не опор ту ни змом или, још горе, стра хом. Кука вич лук
и изда ја иду зајед но.

(In memoriam глу ми ца Мира Фур лан, 1955–2020,
„Недељ ник”, лето 2018. годи не)

КОНЦЕПТ ЗАКА ЗА НА ОСМА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

О РАЗ ВО ЈУ ТУРИ ЗМА И ИЗМЕ НА МА
ГРАД СКОГ СТА ТУ ТА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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НИКО НИЈЕ ЗАИН ТЕ РЕ СО ВАН
ЗА „АЗО ТА РУ”

Неу спе ла про да ја
Аген ци ја за лицен ци ра ње сте чај -
них управ ни ка про гла си ла је про -
да ју пан че вач ке „Азо та ре” неу спе -
лом. Наи ме, про да ја ком плек са за
про из вод њу вештач ког ђубри ва није
ни одр жа на јер до 22. јану а ра није
упла ћен није дан депо зит и није
доста вље на нијед на бан кар ска гаран -
ци ја за уче шће у јав ном над ме та њу
за купо ви ну „Азо та ре” у сте ча ју.

Нака да шњи гигант пону ђен је на
про да ју по почет ној цени од 5,8
мили јар ди дина ра, а депо зит за уче -
шће изно сио је 2,3 мили јар де динара.

Да под се ти мо, ово није први пут
да овај пан че вач ки гигант из држав -
них руку пре ђе у при ват но вла сни -
штво. „Азо та ру” је сво је вре ме но
при ва ти зо вао срп ско-литван ски
кон зор ци јум, а после про па сти те
при ва ти за ци је у име држа ве 10
годи на срп ским гиган том у про -
извод њи амо ни ја ка и вештач ког
ђубри ва упра вљао је „Срби ја гас”.

ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА
ПРОСВЕТНИХ РАД НИ КА

Све иде по пла ну
Пре ма речи ма над ле жних у Мини -
стар ству про све те, нау ке и тех но -
ло шког раз во ја, одзив про свет них
рад ни ка за иму ни за ци ју је добар и
у јед ном дану је вак ци ни са но 8.000
запо сле них.

Како кажу, држа ва је обез бе ди ла
вак ци не и сачи њен је план вак ци -
на ци је, а про свет ни рад ни ци су
међу при о ри те ти ма, што није слу -
чај у мно гим земља ма. У овом мини -
стар ству хва ле орга ни за ци ју на Сај -
му и оста лим пунк то ви ма за вак -
ци на ци ју и захва љу ју здрав стве ним
рад ни ци ма, запо сле ни ма у Кан це -
ла ри ји за инфор ма ци о не тех но ло -
ги је и еУпра ву, волон те ри ма из
меди цин ских шко ла и сви ма дру -
ги ма који су укљу че ни у овај посао.

Овом при ли ком пози ва ју про -
свет не рад ни ке и оста ле гра ђа не
који се још нису при ја ви ли да то
учи не на веб-адре си.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
„ПЕТРОХЕМИ ЈЕ”

Ста ли, па поно во
стартова ли

„Петро хе ми ја” оба ве шта ва гра ђа -
не Пан че ва да је у току покре та ње
про из вод ње у пого ни ма тог петро -
хе миј ског гиган та. Услед поре ме -
ћа ја про из вод ње у фабри ци Ети -
лен у поне де љак, 25. јану а ра, дошло
је до крат ко трај не обу ста ве рада
петро хе миј ских фабри ка. Како
тврде, зау ста вља ње про це са рада
оба вље но је у скла ду с рад ним
упутстви ма, уз стро го пошто ва ње
безбедно сних пра ви ла.

У уто рак, 26. јану а ра, пред у зе те
су мере за понов ни ста рт и оне се
спро во де уз пошто ва ње про пи са -
них без бед но сних пра ви ла и у скла -
ду с важе ћим про це ду ра ма ком па -
ни је. Како кажу, поја чан пла мен
на бакљи и поја ва буке пред ста -
вља ју нор мал не пра те ће ефек те
без бед ног покре та ња про це са про -
из вод ње. Зна чај ног ути ца ја на рад -
ну и живот ну сре ди ну нема, а све
над ле жне инсти ту ци је су бла го вре -
ме но оба ве ште не.

Изда ва чи пре те тужба ма

Зара да је зага ран то ва на
када имаш оба ве зно
тржиште

Дело ви уџбе нич ких ком пле та за тре -
ћи и сед ми раз ред основ не шко ле у
изда њу Заво да за уџбе ни ке од сре ди -
не јану а ра су доступ ни бес плат но на
сај ту Фон да ци је „Алек Кав чић” (bes-
platnabiblioteka.com). Како је наја вље -
но, уско ро ће гра ђа ни ма бити омо гу -
ће но да ски ну PDF фор ма те ком пле -
та за четвр ти и осми раз ред.

На сај ту Фон да ци је тре нут но се
нала зе уџбе ни ци за срп ски језик,
мате ма ти ку, при ро ду и дру штво
и енгле ски језик за тре ћи раз -
ред, а за сед ми књи ге за
срп ски, мате ма ти ку, физи -
ку, инфор ма ти ку, тех ни -
ку и тех но ло ги ју и енгле -
ски језик за тре ћу и за
сед му годи ну уче ња. Сви
ови уџбе ни ци у елек -
трон ској фор ми могу се
пре у зе ти и одштам па ти,
али је на сај ту назна че но
да је дозво ље на упо тре ба
за лич не свр хе, а забра ње на
дистри бу ци ја и умно жа ва ње.
Посто ји и опци ја за нару чи ва ње, а
када се на њу „клик не”, изла зи оба -
ве ште ње да Фон да ци ја ради на томе
да ђаци ма који су заин те ре со ва ни за
папир ни облик уџбе ни ка обез бе ди
штам па на изда ња по цени од два
дина ра по стра ни ци.

Како кажу у овој фон да ци ји, ова -
ква цена је ниска и покри ла би само
тро шко ве рада, мате ри ја ла, штам пе
и дистри бу ци је, без ика квог про фи -

ти ра ња. Тре нут но воде
пре го во ре с потен ци -
јал ним парт нер ским

штам па ри ја ма које би
вели чи ном свог тира жа

могле да под не су ову ниску
цену. Оче ку ју да ће чети ри

месе ца пре почет ка школ ске годи -
не, дакле у мају, има ти раз ви јен систем
штам пе и дистри бу ци је за све га два
дина ра по стра ни ци. Моле учи те ље,
настав ни ке и дирек то ре, а и роди те -
ље да апе лу ју на њих, да се у сво јим
шко ла ма опре де љу ју за бес плат не
уџбе ни ке обја вље не на њихо вом сај ту
– пише у оба ве ште њу.

Јасна про це ду ра

Тре ба зна ти да се уџбе ни ци са овог
сај та могу кори сти ти као допун ско
настав но сред ство јер, пре ма зако ну,
одлу ку о зва нич ном кори шће њу доно -
си настав нич ко веће шко ле. Наи ме,
кра јем авгу ста, пре почет ка наред не
школ ске годи не, акти ви настав ни ка
и про фе со ра одре ђу ју који ће се од
уџбе ни ка кори сти ти. Посто ји зва нич -
ни спи сак, одно сно ката лог, који утвр -
ђу је Мини стар ство про све те, а настав -
нич ко веће шко ла усва ја или одби ја
пред ло же но. Пошто је посто је ћа школ -
ска годи на у пуном јеку, дирек то ри
могу да сазо ву ово школ ско тело на
коме ће бити усво јен пред лог за кори -
шће ње PDF-а и тек тада, у скла ду са
зако ном, ови мате ри ја ли ула зе у зва -
нич ну упо тре бу. Нарав но, елек трон -
ски уџбе ник мора бити иден ти чан
оном који је усво јен на почет ку школ -
ске годи не. У супрот ном, вас пит но-
обра зов на уста но ва крши закон.

Завод за уџбе ни ке и Фон да ци ја
„Алек Кав чић” скло пи ли су уго вор о
послов ној сарад њи у окви ру кога је
Фон да ци ја купи ла по 1.000 при ме ра -
ка одре ђе них уџбе ни ка и рад них све -
за ка за тре ћи, четвр ти, сед ми и осми
раз ред. Свр ха ове сарад ње је да се та
изда ња дони ра ју основ ним шко ла ма

у Срби ји, као и њихо ва про мо ци ја на
интер не ту, искљу чи во на сај ту Фон -
да ци је. Вре ди иста ћи да је Завод у
вре ме ван ред ног ста ња про шле годи -
не на интер не ту омо гу ћио сло бо дан
при ступ свим сво јим обра зов ним садр -
жа ји ма, што је дове ло до сарад ње с
Фон да ци јом „Алек Кав чић”. Дакле,
потен ци јал ним кори сни ци ма је досту -
пан елек трон ски садр жај, али искљу -

чи во за лич не потре бе и без пра ва на
умно жа ва ње и дистри бу ци ју.

Сукоб иде ја

Ова кав потез је иза звао неза до вољ -
ство мно гих воде ћих изда ва ча који
послу ју у Срби ји, јер мно ги од њих у
овом чину виде озбиљ но крше ње аутор -
ских и тржи шних пра ва. Они твр де
да пушта ње у етар PDF фор ма та није
ништа ново и да је про блем што ова -
кав облик уџбе ни ка није добар мате -
ри јал и дидак тич ко сред ство за упо -
тре бу у наста ви – не могу да се аде -
кват но кори сте на табле ту, нити на
смарт фо ну. С дру ге стра не, кажу да
је ску пље штам па ње PDF фор ма та уз
повез и оста ло него зва нич на књи га –
на при мер, 3.000 дина ра кошта штам -
па ње у боји Заво до ве физи ке од 100
стра на, док је 750 дина ра цена
званичног штам па ног изда ња.

С дру ге
стра не, у
овој фон -
д а  ц и  ј и
исти чу да
су про шли
про пи са ну
про це ду ру, доби ли одо бре ње Мини -
стар ства про све те и да је сада све на
дирек то ри ма шко ла и настав ни ци ма

да одлу че да ли ће роди те љи ма уште -
де ти новац и ода бра ти бес плат не уџбе -
ни ке за сво је шко ле.

Ствар је јасна: на тржи шту уџбе -
ни ка обр ће се вели ки новац, а пла -
ћа ју роди те љи. За мно ге, наро чи то
оне који има ју два или три ђака, то
је озби љан изда так, јер ком плет уџбе -
ни ка за један раз ред основ не шко ле
кошта више од 20.000 дина ра. Про -
блем је што у Срби ји посто ји сло -
бод но тржи ште уџбе ни ка, а основ на
шко ла је оба ве зна и држа ва је дозво -
ли ла сло бод но тржи ште за нешто
што је оба ве за. Фон да ци ја „Алек Кав -
чић” нуди сво је реше ње и спрем ни
су да, и по цену пла ћа ња огром них
казни ауто ри ма због крше ња аутор -
ских пра ва, дока жу да су изда вач ке
куће пре це ни ле сво ја штам па на изда -
ња, тј. да су цене уџбе ни ка нере ал но
висо ке.

ФОН ДА ЦИ ЈА „АЛЕК КАВ ЧИЋ” ОБЈА ВИ ЛА БЕС ПЛАТ НЕ УЏБЕ НИ КЕ НА ИНТЕР НЕ ТУ

ШТА ЈЕ РЕАЛ НО, А ШТА НЕ!?

Тра ди ци о нал на
новогодишња кам па ња

Ове годи не више него рани је мора мо
бити соли дар ни и мисли ти јед ни на
дру ге и у том духу ком па ни ја НИС и
њени запо сле ни обра до ва ли су децу
из при хва ти ли шта у Бео гра ду. Њима
су уру че ни пер со на ли зо ва ни паке ти -
ћи са обу ћом, оде ћом и сред стви ма
за хиги је ну, као и паке ти ћи са слат -
ки ши ма, које су при ку пи ли и пако ва -
ли запо сле ни у овој дру штве но одго -
вор ној фир ми.

Све ча ној доде ли су при су ство ва ли
Горан Весић, заме ник гра до на чел ни -
ка Бео гра да, и Вадим Сми р нов, заме -
ник гене рал ног дирек то ра НИС-а и
дирек тор Функ ци је за одно се с држав -
ним орга ни ма и кор по ра тив не кому -
ни ка ци је. Том при ли ком Вадим Сми -
р нов је иста као да је НИС опре де љен
да ула же и пома же они ма који ма је
помоћ нај по треб ни ја.

– Про шла годи на је била иза зов за
све, али нас је у исто вре ме нау чи ла
да мора мо да буде мо соли дар ни и да

мисли мо на дру ге, пого то ву на оне
који ма је помоћ нај по треб ни ја. Као
дру штве но одго вор на ком па ни ја, помо -
гли смо у скла ду са сво јим могућ но -
сти ма, и то не само у глав ном гра ду
већ и у Новом Саду, Нишу, Кра гу јев -
цу и дру гим гра до ви ма. Ове паке ти ће
су пако ва ли наши запо сле ни и то је

за нас вели ко задо вољ ство – могућ -
ност да помог не мо кате го ри ји ста -
нов ни штва за коју је потреб на посеб -
на бри га – рекао је Вадим Сми р нов.

Горан Весић, заме ник гра до на чел -
ни ка Бео гра да, навео је зна чај ула га -
ња ком па ни је НИС у зајед ни цу, као и
то што је у вре ме еко ном ске кри зе

она издво ји ла део сво је зара де како
би помо гла они ма који ма је помоћ
нај по треб ни ја.

– Када тешке годи не насту пе, тада
је соли дар ност потреб ни ја више него
икад. Упра во зато захва љу јем ком па -
ни ји НИС на томе што је добар парт -
нер Гра да Бео гра да и што су њени
запо сле ни одлу чи ли да обра ду ју мали -
ша не из При хва ти ли шта. То су деца
који ма је потреб на посеб на помоћ и
која се, нажа лост, суо ча ва ју с нима ло
лаким про бле ми ма за које нису кри -
ва – рекао је Весић при ли ком при мо -
пре да је вред них покло на.

У годи ни у којој је гото во сва пажња
усме ре на искљу чи во на бор бу про тив
пан де ми је ком па ни ја НИС је, поред
мно го број них дона ци ја здрав стве ним
уста но ва ма у Срби ји, у сарад њи са
запо сле ни ма, обез бе ди ла и паке ти ће
за децу у при хва ти ли шти ма у Кра гу -
јев цу и Новом Саду, као и у основ ним
и сред њим шко ла ма за децу с раз вој -
ним смет ња ма у Бео гра ду, Пан че ву и
Нишу. На овај начин ком па ни ја је
наста ви ла тра ди ци ју поде ле пер со на -
ли зо ва них ново го ди шњих паке ти ћа.

ПОДР ШКА УГРО ЖЕ НИМ ГРУ ПА МА

НИС даро вао децу из при хва тилишта

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ФОН ДА ЦИ ЈА

Фон да ци ја „Алек Кав чић” осно -

ва на је у Аме ри ци 2017. годи не.

У Срби ји је поче ла да ради 2020.

Основ ни циљ ове фон да ци је је

про мо ци ја обра зо ва ња и нау ке.

Осни вач је про фе сор Алек сан дар

Кав чић, инже њер и науч ник,

познат по свом патен ту за чита -

ње запи са с маг нет них мемо ри ја,

који се кори сти у мили јар да ма

рачу на ра и диско ва широм све та.

НОВИ УЏБЕ НИ ЦИ

Поста вља се пита ње зашто се Фон -

да ци ја опре де ли ла да покло ни

баш ове ком пле те.

Ово је ина че прва школ ска годи -

на у којој важе нови уџбе ни ци за

тре ћи и сед ми раз ред, пошто ђаци

уче по рефор ми са ном про гра му

наста ве и уче ња. Зако ном је про -

пи са но да се за школ ску годи ну у

којој се први пут при ме њу је нови

про грам наста ве и уче ња уџбе ни -

ци бира ју на пери од од јед не

школ ске годи не. То зна чи да учи -

те љи и настав ни ци има ју пра во да

за иду ћу школ ску годи ну иза бе ру

изда ња неке дру ге изда вач ке куће

или се поно во опре де ле за књи ге

по који ма сада раде. Али то што

ода бе ру, шко ле ће мора ти да кори -

сте у наред не чети ри годи не.

Од јесе ни у рефор му ула зе

четвр ти и осми раз ред, па ће и за

пред ме те у тим раз ре ди ма бити

обја вље ни нови уџбе ни ци.

Александар Кавчић



Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Први хлад ни талас ове зиме
донео је мно го број не про бле -
ме нашим сугра ђа ни ма, али и
здрав стве ним рад ни ци ма.
Неко ли ко дана зале ђе них
плоч ни ка и при ла за стам беним
објек ти ма било је довољ но за
више стру ки раст орто пед ских
повре да. Овим нево ља ма при -
дру жи ла се виша сто па смрт -
но сти, која нам је скре ну ла
пажњу на угро же ност паци је -
на та с хро нич ним боле сти ма.

Нагле про ме не тем пе ра ту -
ре и вла жно сти вазду ха, исто -
вре ме но пра ће не про ме на ма
атмос фер ског при ти ска и
вазду шних стру ја ња, вео ма
ути чу на тонус крв них судо ва
и про ход ност дисај них путе -
ва. Не тре ба зане ма ри ти ути -
цај атмос фер ских при ли ка на
пси хич ки и хор мон ски ста -
тус, који пси хо со мат ским
меха ни зми ма погор ша ва нега -
тив не ефек те хлад ног вре ме -
на на рад кар ди о ва ску лар ног
и респи ра тор ног систе ма.
После ди це су јасне – пови -
шен крв ни при ти сак, уче ста -
ле анги но зне тего бе, инфарк -
ти срца, инфарк ти мозга и
аст ма тич ни напа ди. Пси хич -
ке про ме не у виду узне ми ре -
но сти, раз дра жљи во сти и
депре си је нису ништа мање
биле пра ће не гла во бо љом,
умо ром и неса ни цом.

Када гово ри мо о здрав стве -
ним рад ни ци ма, јасно је да
они нису изо ло ва на остр ва
иму на на болест, депре си ју
или уми ра ње. Иако се од

запо сле них у здрав ству оче -
ку је да про на ђу одго во ре на
све иза зо ве живот не и рад не
сре ди не, гра ни це издр жљи -
во сти поста ју све тање, а
тежња да се с јед на ким интен -
зи те том одго во ри на егзи стен -
ци јал не и про фе си о нал не зах -
те ве поста је вели ки терет који
угро жа ва живот и здра вље
меди цин ског рад ни ка.

Тим ски дух и сарад ња лека -
ра, меди цин ског тех ни ча ра и
воза ча на тере ну нео п хо дан
је услов сва ке успе шне интер -
вен ци је ургент не слу жбе.
Мно го пута смо исти ца ли да
возач Хит не помо ћи није само
неко ко има Б-кате го ри ју. То
је људ ско биће одго вор но за
живо те цело куп не еки пе и
паци јен та, неко ко ће без бед -
но и брзо дове сти живот но
угро же ног паци јен та до здрав -
стве не уста но ве. Не посто ји
неко дру ги, сем воза ча Хит не
помо ћи, ко ће доне ти дефи -
бри ла тор, руко ва ти носи ли -
ма, помо ћи у извла че њу
невољ ни ка из смр ска ног вози -
ла или поне ти полу жи вог
паци јен та са четвр тог спра та
згра де без лиф та. Можда
здрав стве ни систем не пре -
по зна је ову важну уло гу и
задат ке нео п ход ног чла на еки -
пе, али њего ве коле ге и мно -
ги паци јен ти то и те како пре -
по зна ју. Оно што смо, нажа -
лост, мање раз у ме ли јесте
нешто што се одви ја дале ко
од очи ју јав но сти: бит ка да
се исто вре ме но буде узо ран
коле га и гла ва поро ди це, отац,
брат или нечи ји син, а све то
под тере том нема шти не и
тешког живо та.

Наш коле га Пеђа, возач слу -
жбе Хит не помо ћи, био је све
то и још мно го више, досто -
јан ствен и досто јан да још
дуго дели добро и мање добро
са сви ма нама. Нажа лост, није
издр жао. Напу стио нас је онда
када је могао нај ви ше да пру -
жи. Болест га је одне ла из
наше рад не сре ди не, али није
из живо та свих нас који смо
га позна ва ли и има ли при ли -
ку да ради мо с њим овај пле -
ме нит и хуман посао.

Болест нам је 
одне ла коле гу

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Про те клих годи ну и кусур дана
чита ва пла не та ће, без ика кве
сум ње, упам ти ти по виру су који
нам се сви ма, на овај или онај
начин, уву као у живо те и извр -
нуо их нао пач ке.

Сва ко чудо за три дана – рећи
ће можда они који ма коро на
није нане ла непо пра вљи ву ште -
ту било у орга ни зму, било у
поро ди ци, донев ши дуго роч не
тего бе или однев ши зау век
неког дра гог. Ти што би се сети -
ли поме ну те изре ке јед но став -
но су се с вре ме ном при ла го -
ди ли усло ви ма пан де ми је и
наста ви ли са сво јим живо том.
Има, међу тим, и оних који би
радо, макар на тре ну так, иску -
си ли баш тај осе ћај, али за њих
одмо ра и посу ста ја ња нема. То
су лека ри, меди цин ски тех ни -
ча ри, сестре, лабо ран ти – тешко
је и набро ја ти сва зани ма ња –
али, украт ко, сви они неза мен -
љи ви точ ки ћи у меха ни зму који
покре ће здрав стве ни систем.

Они су ти који сто је на првој
лини ји одбра не од коро на ви -
ру са и који су, упр кос умо ру,
стра ху, стре су и неиз ве сно сти,
и данас, као и првог дана,
спрем ни да „неви дљи вом
непри ја те љу” хра бро погле да ју
у очи и кажу му: „Но паса ран!”

У послед њих неко ли ко бро -
је ва под лупом „Пан чев ца” су
упра во они – херо ји дана шњи -
це у белим ман ти ли ма који
раде у Општој бол ни ци Пан -
че во и на сво јим оде ље њи ма
дано ноћ но бди ју над нашим
здра вљем. Овог пута у фоку су
је Слу жба ради о ло шке дијаг -
но сти ке – место где, поред
„стан дард них” паци је на та, од
мар та про шле годи не, на дијаг -
но сти ку оба ве зно дола зе и они
обо ле ли од кови да 19.

Ради о ло шка слу жба Опште бол -
ни це Пан че во и пре пан де ми је
ради ла је 24 сата: у две сме не
и дежур ству. На оде ље њу је
укуп но 37 запо сле них: 11 ради -
о ло га, 17 ренд ген тех ни ча ра,
осам сеста ра и јед на спре ма -
чи ца. Откад је бол ни ца уве де -
на у ковид режим, цело оде ље -
ње је, због при ро де посла, анга -
жо ва но и у „црве ној” – ковид и
у „зеле ној” зони.

– Од почет ка пан де ми је
наши ренд ген тех ни ча ри сва -
ко днев но су у „црве ној зони”,
где по ковид оде ље њи ма сни -
ма ју леже ће ковид паци јен те.
Днев но се ту пре гле да и до 80
обо ле лих. Након тога ради о -
ло зи чита ју сним ке, а ту послу
није крај: наста вља ју да сни -
ма ју у новој При јем ној, то јест
„црве ној зони”, спољ не паци -
јен те сум њи ве на коро ну. Ту
сва ко днев но сни ме до 20 паци -
је на та. Осим тога, бол нич ки
ради о ло зи три дана у сед ми -
ци по 24 сата чита ју сним ке
при сти гле из ковид амбу лан -
те Дома здра вља. Реч је, нарав -
но, о паци јен ти ма сум њи вим
на коро ну. Про чи та се и до
300 РТГ сни ма ка при сти глих
с те адре се – опи су је сва ко -
дне ви цу ренд ген тех ни ча ра 

др Бран ка Вуја сино вић, начел -
ни ца Слу жбе ради о ло шке
дијаг но сти ке Опште бол ни це
Пан че во.

И црве но и зеле но

Иако се све опи са но већ чини
као пре ви ше посла за рела тив -
но мали број људи запо сле них
у тој слу жби, тре ба има ти у
виду да исти ти запо сле ни упо -
ре до раде и посао који су оба -
вља ли пре него што је коро на -
ви рус ушао у наше живо те.

– Ради о ло шка слу жба 24 сата
ради и у „зеле ној зони”, где се
врше сни ма ња леже ћих паци -
је на та са свих оде ље ња бол ни -
це. Пред ња чи орто пе ди ја, а ту
су и паци јен ти са интер ног,
хирур ги је, гине ко ло ги је и дру -
гих оде ље ња, затим хит ни слу -
ча је ви из При јем не слу жбе, као
и спољ ни паци јен ти из Спе ци -
ја ли стич ке амбу лан те: онко ло -
шки паци јен ти који ма су нео -
п ход ни нала зи за кон зи ли јум,
паци јен ти за опе ра тив ну
обраду, као и они који ма тре -
ба ју сним ци за кон тро лу код
спе ци ја ли сте. Днев но се у „зеле -
ној зони” сни ми пре ко сто
паци је на та – наста вља при чу
начел ни ца.

Ренд ген, ске нер, 
ултра звук...

Ни ту није крај. Упо ре до с ренд -
ге ном раде се и ЦТ дијаг но -
сти ка (ске нер) и ултра звук.

– ЦТ дијаг но сти ка ради
пуним капа ци те том 24 сата. У
сме ни се раде и леже ћи и спољ -
ни паци јен ти који нам дола зе
као хит ни слу ча је ви, тако да
уоп ште нема листе чека ња. Сви
који мора ју бити пре гле да ни,
доби ја ју сво је сним ке и резул -
та те бла го вре ме но. Од 15 сати
сни ма ју се они ковид паци јен -
ти са оде ље ња код којих се

сумња на плућ ну ембо ли ју или
код којих посто ји неко дру го
нере ше но ста ње. И тада се при -
ма ју хит ни слу ча је ви, како они
са оде ље ња, тако и они који су
упу ће ни из При јем не слу жбе.
Дано ноћ но, током 24 сата, ради
се и ултра звуч на дијаг но сти ка,
било да је реч о паци јен ти ма
који су на бол нич ком лече њу,
било да се ради о хит ним слу -
ча је ви ма или паци јен ти ма који -
ма тре ба ултра звуч ни налаз за
кон зи ли јум, опе ра ци ју или кон -
тро лу – зао кру жу је док тор ка
Вуја си но вић при чу о оба ве за -
ма свог тима.

Посао деле на рав не части

Иако Ради о ло шка слу жба 24
сата, седам дана у неде љи,
покри ва и „црве ну” и „зеле ну”
зону, запо сле ни нису поде ље -
ни по тим зона ма, већ сви раде
све деле ћи посао рав но мер но
и рав но прав но. И не жале се.

– Посао се у нашој слу жби
зна чај но пове ћао у одно су на
пери од пре коро не. Искре но,
рад нам је сада мно го тежи.
Због кон стант но пове ћа ног оби -
ма посла, осо бље је већ умо р -
но, а томе допри но се и непре -
кид ни стрес и вели ки при ти -
сак коме смо сви изло же ни.

Људи смо од крви и меса, а
напо ри које ула же мо су често
над људ ски. На мом оде ље њу
су сви ренд ген тех ни ча ри, два
лека ра, чети ри сестре и спре -
ма чи ца пре ле жа ли коро ну. Све
то дово ди до оте жа ног рада јер,
кад се неко раз бо ли, пре о ста -
ли мањи број запо сле них мора
да на себе пре у зме сав посао.
То онда про у зро ку је још умора,

пад иму ни те та, а самим тим и
поја чан страх од боле сти и пре -
но ше ња зара зе чла но ви ма поро -
ди це. Наши паци јен ти које
болест дове де у бол ни цу гото -
во увек има ју исти комен тар –
да, пре него што се лич но нису
уве ри ли, нису могли ни да
наслу те кроз шта про ла зи мо и
коли ко енер ги је даје мо да
бисмо сачу ва ли живо те људи.
Али не оду ста је мо и не посу -
ста је мо! Бори мо се, дан по дан,
јер зна мо да и пан де ми ји јед -
ном мора доћи крај – опти ми -
стич на је ова док тор ка.

Ветар у леђа

На пита ње шта њеном тиму
даје сна гу да, упр кос тешким
усло ви ма, наста ви даље, она
има кра так и јасан одго вор:

– Сна гу нам даје ЖЕЉА да
помог не мо обо ле ли ма! Није
при јат но виде ти чове ка у
тешком ста њу, наро чи то ако је
у пита њу мла ђа попу ла ци ја.
Али без обзи ра на годи не или
било шта дру го, сва ки живот је
битан и сва ки паци јент нам је
на првом месту. Сва ки сачу ва -
ни живот, сва ки човек који
оздра ви и вра ти се сво јој поро -
ди ци наша је мала побе да и то
нам даје ветар у леђа да не
посу ста не мо ни на тре ну так.

Нај ва жни ја пору ка

А с места с ког се нај ја сни је
види ште та коју коро на ви рус
може нане ти, док тор ка Вуја си -
но вић има пору ку за све оне
који су има ли сре ћу да се са
зара зом до сада не сусрет ну:

– Наро ду бих пору чи ла да
ситу а ци ја није нима ло наив на,
јер онај ко види ужи во паци -
јен та, схва ти коли ко је ова
болест опа ка и до кра ја неиз -
ве сна, буду ћи да се нерет ко
мења из мину та у минут. Апе -
лу јем на све људе да ову ситу а -
ци ју озбиљ но схва те, да при -
хва те сва ки савет, да се не оку -
пља ју у веће гру пе и да користе

заштит ну опре му, маске и рука -
ви це. Ако чува ју себе, чува ју
сво је нај ми ли је, али и нас –
здрав стве не рад ни ке, који мора -
мо и жели мо да оста не мо на
виси ни задат ка и у дани ма који
су пред нама. Ми не сме мо да
поклек не мо ни у јед ном тре -
нут ку и заи ста нам нај ви ше
пома же те тако што даје те све
од себе да оста не те здра ви!

КАКО СЕ С КОРО НОМ НОСИ РАДИ О ЛО ШКА СЛУ ЖБА ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

СВА КИ САЧУ ВА НИ ЖИВОТ БРИ ШЕ
СТРЕС, УМОР И СТРАХ

ПИСМО ЧИТАОЦА

Медицинари – хероји великог срца
У време короне тешко је про-
наћи праве речи којима бих
изразио захвалност за изузет-
ну бригу о болеснима, стрпље-
ње, пожртвовање, љубазност и
доброту свих запослених на
Инфективном одељењу панче-
вачке Опште болнице – од жена
које брину о хигијени и кува-
рица, преко медицинских
сестара и лабораната, па све
до доктора и специјалиста који
се даноноћно боре за сваког
оболелог.

На панчевачком Инфектив-
ном одељењу провео сам на
лечењу, као човек у осамдесет
петој години живота, три пуне
недеље – од 21. децембра про-
шле до 13. јануара ове године
– и том приликом се уверио да
су медицински радници заи-
ста хероји нашега доба. Свима
који су се овде лечили подјед-
нако су прилазили – брижно,
са оптимистичким и топлим
речима – без обзира на дру-
штвени статус, националност,

године старости. Управо то нам
је највише давало додатну сна-
гу и вољу да истрајемо, савла-
дамо опаку болест и вратимо
се нашим најмилијима.

Сада сам, на срећу, код куће,
али често размишљам о овим
вредним и великим људима
којима време пролази испод
скафандера, док се боре за
живот сваког човека. Зато
желим овим путем, а то је
најмање што могу учинити, да
захвалим свим нашим

медицинским радницима на
несебичном труду, племени-
тости, љубави, храбрости, добр-
оти... Нека им Бог подари мно-
го среће, здравља и свако добро
у животу!

Василије Вујичић, Панчево

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Бран ка Вујасиновић

Званични подаци НБС потвр-
ђују: Глобос осигурање је
број 1 на српском тржишу у
ажурности решавања одштет-
них захтева у аутоодговор-
ности у 2020.

Критеријум ажурности
решавања штета је кључан
параметар Народне банке
Србије приликом оцењива-
ња поузданости осигурава-
јућих кућа, а Глобос осигу-
рање заузима прво место од
11 на тржишту Србије са чак
98,3% ажурности у 2020.
години у осигурању од ауто-
одговорности. На другом
месту се нашло Граwе оси-
гурање са 92,7%, а на тре-
ћем Дунав осигурање са
88,9% ажурности. На овај

начин, Глобос осигурање
потврђује озбиљност свог
пословања и посвећеност
клијентима којима овај пода-
так пружа сигурност у испла-
ту штете у ситуацијама када
се догоди осигурани случај.
За врхунску ажурност потреб-
но је да компанија инвести-
ра у ефикасност кадрова, тех-
нике, процедура и процеса,
као и да успостави савре-
мен информациони систем
који то може да подржи. Како
истичу у Глобос осигурању,
захваљујући партнерском и
пријатељском односу са кли-
јентима, већ 27 година са
поносом могу да се похвале
да су како њихов слоган каже
Сигуран животни ослонац.

Глобос осигурање, број 1 
у ажурности решавања одштетних

захтева у аутоодговорности

ПРОМО



„Феј сбук” стра ни ца „Нисам тра -
жи ла” пре пла вље на испо ве сти -
ма жена о тра у ма тич ним иску -
стви ма сек су ал ног зло ста вљања

Након што су наше глу ми це
отво ри ле при чу о сек су ал ном
узне ми ра ва њу, жене из целог
реги о на се за само неко ли ко
сати пове зу ју на ФБ стра ни ци
„Нисам тра жи ла” како би поде -
ли ле сво ја тра у ма тич на иску -
ства и пору чи ле јед на дру гој
#Ниси Са ма.

Већ након три-чети ри дана
ова плат фор ма поста ла је
непре гле дан про стор осло ба -
ђа ња лич них дожи вља ја и
годи на ма поти ски ва них емо -
ци ја, стра ха, кри ви це, сти да
и неси гур но сти.

Оно што је видљи во на први
поглед јесте да се нај ве ћи број
ових при ча одно си на сек су ал -
но наси ље у школ ским уста но -
ва ма, од нај ни жих раз ре да до
факул те та.

„Особ но не знам нијед ну
жену која није, бар јед ном у
живо ту, иску си ла бар неки
облик сек су ал ног узне ми ра ва -
ња: од доба ци ва ња на ули ци од
стра на ца, ’дје чач ког’ дира ња у
раз ре ду… неу мје сних комен -
та ра про фе со ра…”, почи ње јед -
на испо вест и наста вља се лич -
ним при ме ром из основ не шко -
ле, када су она и њене дру га -
ри це има ле 13-14 годи на.

„Ако ти је вру ће, ски ни се”,
рекао би им настав ник и нами -
ги вао.

„На вра та WC-а дола зи тај
исти про фе сор, гле да нас, смје -
шка се и шути. Ми про па ле од
неу го де, жури мо на сат, тре ба -

мо иза ћи ван из WC-а, а он сто -
ји с обје руке раши ре не на вра -
ти ма, као да нам при је чи пут.”

Неко ли ко њих је потом ску -
пи ло хра брост да се пожа ли
раз ред ној, која им је рекла:
„Ма, про фе сор се само шали,
можда мало пре тје ру је те”.

Тако су и оне поче ле да веру -
ју да су ипак „пре те ра ле”.

Ако је сек су ал но зло ста вља -
ње про жи вље но у рани јем
детињ ству, оно ће још сна жни -
је бити поти ски ва но.

Како каже пси хо ло шки ња
Тања Игња то вић, мла ђој осо би
је теже да пре по зна зло у по тре -
бу и да реа гу је, пого то во ако се
она одви ја у при ват ном кон -
тек сту, у поро ди ци или шко -

ли, где је зло ста вљач осо ба којој
жртва веру је.

„Била сам дје вој чи ца 2. основ -
не шко ле када је наш учи тељ
који је тада био око 50 г почео
са сво јим узне ми ра ва њи ма.”

Учи тељ је зах те вао да му дома -
ће задат ке доно се до кате дре,
где би их при ву као уз себе тако
да се ништа није могло виде ти.

„Тада би јед ном руком као
писао док пре гле да ва зада ћу, а
дру гу је гурао у моје гаћи це.
Ужас је то који дјеч ја пси ха не
може схва ти ти нити годи на ма
касни је. Рад њу је често пона -
вљао и ја сам при ми је ти ла да
још неко ли ко мојих школ ских
при ја те љи ца невољ ко одла зи
за његов стол. Онај јези ви звук
њего вог мрмља ња на ухо и ти
прсти који се про вла че и сти ћу
у мојим гаћи ца ма су нешто што
ника да нисам забо ра ви ла нити
успје ла пре бо ље ти.”

У тре нут ку про жи вља ва ња
сек су ал ног наси ља типи чан је
страх који пара ли ше и сна жан
осе ћај бес по моћ но сти.

„Раз ми шљам о мон стру му,
који ме је, када сам има ла 7
годи на, у нашем хау сто ру нео -
че ки ва но сате рао у ћошак, ски -
нуо ми пан та ло не и набио руку
у гаћи це. Чвр сто ми је сте зао
ваги ну и дубо ким шап том пона -
вљао ’ЈЕЛ ТИ СЕ СВИ ЂА? ЈЕЛ
ТИ СЕ СВИ ЂА, А? ХОЋЕШ
ЈОШ?’ Нисам ни поку ша ва ла
да побег нем, нисам има ла куда,

осе ћа ла сам како ме само још
школ ска тор ба дели од зида.
Нисам му ни одго во ри ла, била
сам кон стер ни ра на, без гла са
и бес по моћ на.” Она се и данас
јасно сећа како је након тог
дога ђа ја уле те ла у стан, про тр -
ча ла поред баке и при би ла се
уз теле ви зор да јој „нико не
види лице и дрх та ла, немо
рида ла, осе ћа ла болан, тупи
срам, нико то није смео да види,
нико то није смео да сазна”.

Пси хо ло шки ња Јеле на Вељ -
ко вић у сво јим Беле шка ма са
пси хо те ра пи је наво ди неке од
дока за них пси хо ло шких меха -
ни за ма који ма се жртва било
ког узра ста носи с тра у мом,
раз ја шња ва ју ћи и раз ло ге из
којих се про жи вље но наси ље
не при ја вљу је.

Жртве по пра ви лу буду у ста -
њу шока, смр зну тих, поти сну -
тих осе ћа ња, јер су пра ва осе -
ћа ња „пре ви ше за под не ти”.

Исто вре ме но, обја шња ва она,
посто ји страх да им нико неће
веро ва ти, јер су напа сни ци
често ува же ни чла но ви дру -
штва, учи те љи, про фе со ри, док -
то ри или чла но ви поро ди це,
позна ни ци („човје ка позна јем
читав свој живот, гле дао ме
како одра стам”; „живим са тај -
ном глу ме ћи да сам је забо ра -
ви ла и живим са бра том који
је уче ство вао у зло ста вља њу и
који је ста ри ји од мене пар
годи на”; „углед ни док тор из

Козар ске Дуби це на пре гле ду…
ста вио ми је руку међу бути -
не… поме рао је све више изме -
ђу мојих ногу и питао да ли ми
то ради момак”).

Огро ман број жрта ва сек су -
ал ног наси ља носи у себи кри -

ви цу, уве ре ње да су на неки
начин допри не ле самом чину –
сво јим пона ша њем, сво јом лич -
но шћу, неким огром ним дефек -
том сво га бића („ја сам нарав но
себе уви јек кри ви ла и пита ла
се како је могу ће да ми се то
опет деша ва, мора да је у мени
нешто кри во или да ја нешто
кри во радим или изгледам”).

Непри ја вљи ва ње сек су ал ног
наси ља дуго вре ме на, исти че

Вељ ко вић, „адап тив ни је пси -
хо ло шки меха ни зам”.

Када жртва након неког пери -
о да оја ча, пси хо ло шки, емо -
тив но и на сва ки дру ги начин,
сти че сна гу да поти сну те садр -
жа је обра ди.

Тада се код неких јави и
потре ба за при ја вом насил ника.

Неиз бе жни комен та ри после
сва ке јав не опту жбе за сек су -
ал но наси ље који ма се пита
„зашто није при ја ви ла, шта је
толи ко чека ла”, „веро ват но је
сама тра жи ла” застра шу ју ћи су
и муч ни за сва ку жртву.

„Чека ла је јер је сило ва ње
неиз го во ри во”, каже Адри ја на
Заха ри је вић.

„Јер у нај ве ћем бро ју слу ча је -
ва не буди гор дост и јуна че ње,
посеб но не код девој чи ца које у
патри јар хал ним кул ту ра ма не
учи мо да буду јуна ки ње.”

Један од начи на да сило ва -
ње поста не „изго во ри во”, да се
пре по зна сва ки вид теле сног
узне ми ра ва ња и без сти да арти -
ку ли ше јесте уво ђе ње сек су ал -
ног обра зо ва ња у шко ле.

То је и био при ступ обра зов -
ног паке та о сек су ал ном наси -
љу над децом Инцест тра у ма

цен тра, испр ва подр жа ног од
Мини стар ства про све те.

Али је тај пакет пре неку
годи ну про шао кроз медиј ски
линч уз згра жа ва ње јав но сти
што ће им деца учи ти о сек су,
интим ним дело ви ма тела, теле -
сном инте гри те ту, исто пол ној
ори јен та ци ји и дру гим ства -
ри ма које „нису у духу наше
тра ди ци је”.

(„Данас”)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА „НЕ ЗНА ЧИ НЕ”

Након вести о сек су ал ном

наси љу и сило ва њу које су

при ја ви ле Миле на Раду ло -

вић, Ива Илин чић и још

барем 24 жене, гру па гра -

ђан ки и гра ђа на покре ну ла

је пети ци ју за уво ђе ње теме

сек су ал ног наси ља над

децом у обра зов не про гра -

ме пред школ ског или основ -

но школ ског узра ста. Ини ци -

ја ти ва зах те ва вра ћа ње

дозво ле Мини ста р ства про -

све те, нау ке и тех но ло шког

раз во ја за упо тре бу обра -

зов них паке та о теми сек су -

ал ног наси ља над децом,

чије су аутор ке струч ња -

киње из Инцест тра у ма цен -

тра. „Једи ни начин да аде -

кват но зашти ти мо девој чи -

це и деча ке који данас иду у

шко лу јесте да им дамо зна -

ње и ала те да пре по зна ју

пона ша ње које може да их

угро зи и да их осна жи мо да

при ја ве зна ке упо зо ре ња.

Ћута ње не пома же нико ме

осим насил ни ци ма”, наво ди

се у саоп ште њу.

Жртве наси ља и узне ми ра -

ва ња се често повла че у

себе, депре сив не су, анк си -

о зне, не желе да при ча ју о

томе, а некад иза бе ру

погре шну осо бу којој се

жале.

– Наша кул ту ра је таква

да нас не учи шта је здра -

ва сек су ал ност, где су гра -

ни це тела, шта је у реду, а

шта не. Жена ће од дру гих

жена често чути да, ако је

у бра ку, тре ба мало да

истр пи, да ради и оно што

јој се не ради, јер је то

њена дужност – кажу

психо ло зи.

Кад је у пита њу сек су ал -

но наси ље, жртве ћуте пре

све га због осе ћа ја кри ви це

и сра мо те, који је изра же -

ни ји него у било ком дру гом

обли ку наси ља.

С дру ге стра не, људи

који су у детињ ству пре жи -

ве ли сек су ал но узне ми ра -

ва ње или наси ље, тек

касни је то схва та ју, а често

такве тра у ме оста в-

ља ју трај не после ди це по

личност.

О овој про бле ма ти ци се

рет ко при ча, а жртве по

пра ви лу зах те ва ју да оста ну

ано ним не. Р. П.

Зашто жртве ћуте?

Сек су ал но и сва ко дру го

наси ље може се при ја ви ти

било којој поли циј ској ста ни -

ци на број 192, или у про сто -

ри ја ма Поли циј ске упра ве.

Ово је јед на од адре са на

које и ина че могу да се јаве

све жртве сек су ал ног узне -

ми ра ва ња и зло ста вља ња.

Про це ду ра се раз ли ку је у

зави сно сти од тога да ли је

реч о слу ча ју нови јег дату ма

или наси љу које се дого ди -

ло пре неко ли ко годи на.

У првом слу ча ју – када се

наси ље при ја ви у року од

72 сата – жртва тре ба да се

јави поли ци ји, која изда је

налог за лекар ски пре глед.

А у слу ча ју да се жртва

прво јави лека ру, пре ма про -

то ко лу Мини стар ства здра -

вља, лека ри зову поли ци ју,

којој при ја вљу ју наси ље.

Меди цин ски изве шта ји су

важан доказ у суд ском

поступ ку и зато је бит но

обра ти ти се лека ру уко ли ко

посто је видљи ве или неви -

дљи ве повре де како би биле

сани ра не и забе ле же не.

Међу тим, исти чу струч њаци,

често је они ма који су пре -

жи ве ли сек су ал но зло ста -

вља ње нај те же да учи не тај

први корак, да се пове ре

неком и про го во ре о оном

што им се деси ло.

Жене које су биле жртве

сек су ал ног зло ста вља ња

могу да се јаве на СОС теле -

фо не жен ских орга ни за ци ја

како би с неким поде ли ле

то што им се деси ло без

ика кве боја зни да ће наи ћи

на осу ду или нера зу ме ва -

ње. Посред ством СОС теле -

фо на жртве сек су ал ног

наси ља доби ће подр шку и

инфор ма ци је о томе на који

начин могу да при ја ве наси -

ље инсти ту ци ја ма ако се и

када се на то одлу че.

Пси хич ку, прав ну и

лекар ску помоћ жртве могу

затра жи ти и пози ви ма на:

– СОС лини је за жртве

наси ља 0800-222-003;

– СОС теле фон Ауто ном -

ног жен ског цен тра 0800-

100-007;

– једин стве ни СОС теле -

фон за Вој во ди ну 0800-

101010. Р. П.

Коме могу да се обра те 
жртве наси ља?

СЕК СУ АЛ НО НАСИ ЉЕ ТУ, ПОРЕД НАС

ОСЕ ЋА ЛА БОЛАН, ТУПИ СРАМ, НИКО ТО НИЈЕ СМЕО ДА ВИДИ

У јуну 2017. годи не доне те

су допу не Кри вич ног зако -

ни ка, па су сек су ал но узне -

ми ра ва ње и про га ња ње

поста ли кри вич на дела.

Сек су ал но, одно сно пол -

но узне ми ра ва ње, како је у

зако ни ку дефи ни са но, јесте

било који вид сек су ал ног

пона ша ња који на било који

начин ути че на то да се осо -

ба осе ћа пони же но, увре ђе -

но, упла ше но.

Оно може бити вер бал но,

невер бал но и физич ко.

Доба ци ва ње, фото гра фи -

са ње и сни ма ње без дозво -

ле, пока зи ва ње гени та ли ја,

пип ка ње, грље ње, љубље -

ње, шти па ње, упо р но пози -

ва ње на саста нак упр кос

јасном одго во ру да осо ба

није заин те ре со ва на – само

су неки од обли ка сек су ал -

ног узне ми ра ва ња.

Сек су ал но узне ми ра ва ње

је нај бла жи облик сек су ал -

ног наси ља, али може иза -

зва ти исте после ди це. То су

нај че шће страх, пони же -

ност, упла ше ност, повла че -

ње у себе...

Ома ло ва жа ва ње, вре ђа -

ње по сек су ал ној осно ви, у

сми слу да жене нису

довољ но при влач не, да тре -

ба дру га чи је да се обла че да

би биле при влач не – све су

то обли ци узне ми ра ва ња,

кажу струч ња ци. Р. П.

Шта је сек су ал но узне ми ра ва ње?

НЕДОПУСТИВО ПОНАШАЊЕ НА ФАКУЛ ТЕ ТИ МА

На „Феј сбук” стра ни ци

„Нисам тра жи ла” вели ки

број жена гово ри о сек су ал -

ном наси љу на факул те ти -

ма у свим гра до ви ма реги о -

на. „На при јем ном испи ту

на Ака де ми ји драм ске

умјет но сти у Загре бу, рече -

но ми је да ста нем четве ро -

но шке. Тада шњи про фе сор

ме је уда рао сво јим дла ном

по гузи ци и гово рио да

мучем као кра ва. Знам да

нисам била једи на којој је

то радио.” „Бије сна сам,

тужна и љута. ГОТО ВО СВИ

НА АСУ СУ ЗНА ЛИ ГОДИ -

НА МА шта се дога ђа са

спор ним про фе со ри ма!”

Потак ну то овим при ча ма,

неко ли ко факул те та из

Срби је, БиХ, Хрват ске изда -

ло је саоп ште ња који ма

пози ва ју и охра бру ју све

сво је сту ден те и сту дент ки -

ње да при ја ве сва ки облик

узне ми ра ва ња, наси ља или

дис кри ми на ци је.
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8 ГРАДСКА

Буџе том за 2021. годи ну Вла да Репу -
бли ке Срби је издво ји ла је 500 мили -
о на дина ра за нову акци ју доде ле вау -
че ра за суб вен ци о ни са ни одмор у
Срби ји.

То зна чи да је гра ђа ни ма ове годи не
пону ђе но 100.000 вау че ра у вред но сти
од по 5.000 дина ра. Поде ла је већ поче -
ла, па ако жели те на зимо ва ње или
бисте желе ли да уна пред резер ви ше те
лет њи одмор, инфор ми ши те се о про -
це ду ри и при ја ви те се што пре.

Током 2020. годи не поде ље но је око
300.000 вау че ра, што пред ста вља најве -
ћи број вау че ра поде ље них током јед -
не годи не, од почет ка акци је до данас.

Пре у зи ма њем бес плат них вау че ра
за сме штај у Срби ји доби ја те могућ -
ност да, вео ма повољ но, обез бе ди те
за себе тре нут ке актив ног одмо ра у
пен зи о нер ским дани ма или кра так
пре дах у брзом рит му рад не
сва ко дне ви це.

Основ не инфор ма ци је

Вау че ром за суб вен ци о ни са -
ни одмор у Срби ји могу се
пла ти ти искљу чи во услу ге
сме шта ја, а не исхра на, пиће,
здрав стве не и дру ге услу ге,
бора ви шна так са и слич но.
Вау чер се може кори сти ти
искљу чи во у уго сти тељ ским
објек ти ма изван места пре би ва ли шта
одно сно изван места сту ди ра ња кори -
сни ка вау че ра, а сме штај мора те изнај -
ми ти на нај ма ње пет ноћи.

Уко ли ко је износ рачу на за сме -
штај већи од 5.000 дина ра, дужни сте
да оста так суме испла ти те сами. Уко -
ли ко је пак рачун мањи, раз ли ку не
може те накнад но потро ши ти. Вау чер
се може иско ри сти ти закључ но са 20.
новем бром теку ће годи не.

Kако доби ти вау чер

До вау че ра може те доћи врло лако.
Пре све га мора те да резер ви ше те сме -
штај и попу ни те при ја ву. Обра зац
при ја ве за вау че ре може те пре у зе ти
на пор та лу Мини стар ства тури зма или
на сај ту mojasrbija.rs.

Уз при ја ву, оба ве зно ста вља те на
увид фото ко пи ју лич не кар те или
пасо ша, као и потвр ду уго сти те ља да
је извр ше на резер ва ци ја сме шта ја на
њего во име. Потвр да тре ба да садр жи
пери од резер ва ци је и име и пре зи ме
лица на које гла си.

Уз при ја ву се оба ве зно ста вља ју на
увид и одре ђе ни доку мен ти у зави -
сно сти од тога да ли сте пен зи о нер,
запо сле но лице или сту дент.

Пен зи о не ри ста вља ју на увид фото -
ко пи ју реше ња о оства ре ном пра ву на

пен зи ју или ори ги нал пен зи -
о ног чека, одно сно дру ги ори -
ги нал ни доку мент који потвр -
ђу је нов ча ни при лив по осно -
ву оства ре ног пра ва на пен зи -
ју. Рад но анга жо ва на лица, с
при ма њи ма која не пре ла зе
износ од 70.000 дина ра месеч -
но, ста вља ју на увид ори ги нал
потвр де о запо сле њу и оства -
ре ној зара ди испла ће ној у
месе цу који прет хо ди месе цу

у коме се под но си при ја ва. Сту ден ти
уз при ја ву при ла жу ори ги нал потвр ду
висо ко школ ске уста но ве о ста ту су сту -
ден та првог, дру гог или тре ћег сте пе -
на, за теку ћу школ ску годи ну.

Где пре да ти доку мен та

Ова доку мен та ци ја се искљу чи во под -
но си пре ко шал те ра ЈП „Пошта Срби -
је” нај ка сни је до 15. окто бра. Ран ги -
ра ње при ја ва ће се врши ти на осно ву
дату ма и вре ме на при је ма на шал те -
ру Поште, а лици ма која стек ну пра -
во на вау чер, Мини стар ство га доста -
вља лич но на адре су, путем пре по ру -
че не пошиљ ке.

Мини стар ство тури зма нагла ша ва
да акци ја поде ле вау че ра може бити
пре ки ну та и пре наве де них роко ва
уко ли ко буду потро ше на сва пред ви -
ђе на буџет ска сред ства, одно сно уко -
ли ко рани је буде поде ље на ком плет -
на пред ви ђе на коли чи на вау че ра.
Додат не инфор ма ци је заин те ре со ва -
ни могу доби ти на интер нет адре си
Мини стар ства: www.mtt.gov.rs, као и
на бро је ве теле фо на: 011/26-06-521 и
011/26-06-576.

KО МОЖЕ ДОБИ ТИ ВАУ ЧЕР

Могућ ност доби ја ња вау че ра има ју:

1) кори сни ци пра ва на пен зи ју;

2) неза по сле на лица са еви ден -

ци је Наци о нал не слу жбе за запо -

шља ва ње и дру га лица на еви ден -

ци ји Наци о нал не слу жбе за запо -

шља ва ње (кори сни ци посеб не

нов ча не накна де и при вре ме не

накна де);

3) кори сни ци пра ва на дода так за

помоћ и негу дру гог лица који то

пра во оства ру ју у скла ду са зако ном

којим се уре ђу је соци јал на зашти та;

4) кори сни ци пра ва на дода так

за помоћ и негу дру гог лица који

то пра во оства ру ју у скла ду са

зако ном којим се уре ђу је пен зиј -

ско и инва лид ско оси гу ра ње;

5) рад но анга жо ва на лица с

при ма њи ма која не пре ла зе нето

износ од 70.000 дина ра месеч но;

6) рат ни вој ни инва ли ди и

цивил ни инва ли ди рата с при ма -

њи ма која не пре ла зе нето износ

од 70.000 дина ра месеч но;

7) кори сни ци пра ва на накна ду

на поро дич ну инва лид ни ну по

палом бор цу;

8) носи о ци актив ног поро дич ног

пољо при вред ног газдин ства који

су се изја сни ли да се баве искљу -

чи во пољо при вре дом, упи са ни у

Реги стар пољо при вред них газдин -

ста ва;

9) сту ден ти првог, дру гог и тре -

ћег сте пе на.

За рибље месо се обич но каже да је
нутри тив но нај вред ни је и нај здра ви -
је. Риба садр жи белан че ви не висо ке
био ло шке вред но сти, врло мало масти,
оби лу је мине ра ли ма и вита ми ни ма.

По кало риј ским вред но сти ма поре -
ди се с гове ђим и спа да у меса лак -
ше кате го ри је. Про ве ри ли смо коли -
ко је често риба на трпе зи наших
сугра ђана.

ГОРАН МИЈА ТО ВИЋ, 
машин ски тех ни чар:

– Два до три пута годи шње спре ма -
мо рибу за ручак. С дру ге стра не,
туње ви ну и рибе у кон зер ви једем у
про се ку око пет пута месеч но.

НИКО ЛА МАТИ ЧИЋ, уче ник:
– Још као јако мали добио сам алер -

ги ју на рибу. Зато је, нажа лост, ника -
да нисам про бао. Иако бих ствар но

волео, не могу ни да прет по ста вим
каквог је уку са. Због те озбиљ не алер -
ги је не смем чак ни да додир нем рибу.
Ника да нисам био на пеца њу, а и то
ми је јед на од жеља.

ЈЕЛЕ НА БУГАР СКИ, вас пи та чи ца:
– Углав ном јед ном недељ но кон зу -

ми ра мо рибу. Пре те жно једем пастрм -
ку и ослићa. Нај ви ше волим да је
спре мам с кром пи ром и лиму ном.
Тако ђе, волим кон зер ви са ну рибу, као
што је туна, сар ди на...

СРЂАН БУГАР СКИ, 
ауто-меха ни чар:

– Вели ки сам љуби тељ рибе и доста
вре ме на про во дим на Дуна ву, тако
да сло бод но могу рећи да рибу једем
сва ко днев но. Чак бих из свог 
иску ства и поса ве то вао гра ђа не да
уно се више рибље месо него месне

прерађеви не. Риба одр жа ва и здра -
вље и мла дост.

ЕВДО КИ ЈА ПАН ТЕ ЛИН, 
физи о те ра пе ут:

– Одра сла сам поред воде и обо жа -
вам све што живи у њој и поред ње.
Тако ми се сви ђа ју све врсте риба,
спре мам их на све начи не. Волим
прже ну, пече ну, рибље чор би це, рибу
с рошти ља, пуње ног шара на... Риба је
спе ци ја ли тет за оно га ко зна да је
спре ми и да ужи ва у њој.

ВЕСНА ЖИВА НОВ, фри зер ка:
– Роди те љи су ме нау чи ли да редов -

но једем рибу, па тако и ја сада учим
сво је дете. Два до три пута недељ но
при пре ма мо углав ном реч ну рибу,
шара на, сома, а ја нај ви ше волим
сму ђа.

Јеле на Ката на

С. БУГАРСКИЈ. БУГАРСКИ Е. ПАНТЕЛИН В. ЖИВАНОВН. МАТИЧИЋГ. МИЈАТОВИЋ

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, 29. јану а ра, од 8
до 9 сати, без стру је ће бити део Ули -
це Бран ка Сави ћа од Спољ но стар че -
вач ке до Ули це Бра це Петр о ва и део
Спољ но стар че вач ке од Ули це Бран -
ка Сави ћа до Ули це Олге Петр ов.

Истог дана, од 11.30 до 13 сати,
стру је неће има ти ни непар на стра -
на Ули це патри јар ха Чар но је ви ћа у
Омо љи ци, и то бро је ви од 91 до 135.

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

У „Елек тро вој во ди ни” кажу да ће,
ако буде вре мен ских непри ли ка,
радо ви бити отка за ни, као и да ће
у слу ча ју рани јег завр шет ка радо -
ва напа ја ње кори сни ка бити
укључе 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 пронађете
изгубљену пошиљку?

Дефи ни ци ја ина та

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ми смо такав народ да бисмо и оно
што се не једе, из ина та поје ли. И то
са апе ти том. Инат нам је наци о нал -
но обе леж је, нешто чиме се увек и
сву да дичи мо. Иако због тог ина та
ради мо пот пу но нера зум не ства ри,
испа да мо буда ле и допу шта мо да
нам се цео свет сме је, ми не хаје мо,
јер очи то воли мо тај осе ћај.

Из ина та неће мо носи ти кишо бран
по нај ве ћем пљу ску. Из ина та ћемо
оти ћи на сла ву код ком ши је који нас
не под но си и уда ви ти госте при ча ма
о поли ти ци и успут поје сти и попи ти
све што нам дође под руку, па макар

се неде љу дана опо ра вља ли од тог
ата ка на соп стве ни орга ни зам. Е баш
неће мо да при ми мо вак ци ну само
зато што кажу да мора. Про го во ри -
ће мо и на поза ди ну кад нам наре де
да ћути мо, па макар нам то било
послед ње. Е неће мо кад мора мо! Е
баш хоће мо кад не сме мо!

Сли ка овог сме ћа поред полу пра -
зног кон теј не ра само би се тим ина -
том могла обја сни ти. А томе што
дефи ни ци ја каже да је инат оно у
шта се узда мо у недо стат ку паме ти
и зна ња, кул ту ре и вас пи та ња, баш
из ина та неће мо да при да мо зна чај!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИ КО ЧЕСТО ЈЕДЕ ТЕ РИБУ?

Месо које чува здра вље и мла дост

Понекад се деси да вам неко поша-
ље писмо или пакет а да пошиљка
никада не стигне до вас, јер се негде
успут изгубила. Покушали смо да
сазнамо да ли је таквим пошиљка-
ма могуће ући у траг и која је про-
цедура уколико се нађете у тој ситу-
ацији. На сајту Поште на ту тему
кажу следеће.

„Уколико се ради о регистрованој
пошиљци, неопходно је да пошиља-
лац, на основу потврде о пријему
пошиљке, покрене потражни посту-
пак. Потражни поступак се, по пра-
вилу, покреће у пошти у
којој је пошиљка предата,
али може бити покренут и
у било којој другој пошти.
За пошиљке од чијег при-
јема није прошло више
од десет дана, не може
се покренути потражни
поступак, осим ако је
реч о упутници и екс-
прес пошиљци или
пакету са посебним
карактеристикама у
погледу рокова преноса (у
унутрашњем поштанском саобраћа-
ју), за које се потражни поступак
може покренути по истеку рока за
уручење. За експрес пошиљке у међу-
народном поштанском саобраћају
потражни поступак се може покре-
нути по истеку 3 (три) радна дана
од дана пријема пошиљке. За нере-
гистроване пошиљке потражни посту-
пак се не може покренути.”

На истом сајту се наводи и то да
је Пошта у обавези да се о резултату
рекламационог поступка у уну-
трашњем поштанском саобраћају

изјасни у року од 30 дана, а у међу-
народном поштанском саобраћају у
року од два месеца од дана сачиња-
вања потражнице.

Уколико желите да поднесете
рекламацију на рад Поште, то је
могуће у случају да сматрате да услу-
га која вам је пружена није сагласна
уговореној и нема својства која сте
захтевали односно основано очеки-
вали. У Пошти прецизирају да рекла-
мацију можете поднети у случају:
неизвршења или делимичног извр-

шења услуге; у слу-
чају оштећења и
умањења садр-
жине регистро-
ване пошиљке;

због погрешно
обрачунате цене

услуге (поштарина) или у случају
одбијања пружања услуге која се

иначе могла пружити. По окончању
потражног поступка имате право и
да поднесете захтев за накнаду ште-
те услед губитка односно прекора-
чења рока за уручење регистроване
пошиљке.

Потрошач (физичко лице), по пра-
вилу, рекламацију подноси попуња-
вањем обрасца – захтева за пријаву
рекламације. Рекламација се под-
носи редовном или електронском
поштом, а може се предати и непо-
средно у Пошти или стручним слу-
жбама организационих делова
Поште, надлежним за пријем под-
несака. Потрошач је у обавези да, уз
захтев, приложи и копију потврде о
пријему пошиљке односно другог
доказа у вези с реализацијом услуге
због које подноси рекламацију.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без стру је дело ви
Пан че ва и Омо љи це

ВАЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Мини стар ство тури зма је про пи -

са ло да уго сти тељ може пру жа ти

услу ге сме шта ја од наред ног

дана од дана обја вљи ва ња њего -

вог име на на листи уго сти те ља.

У поме ну том мини стар ству

нагла ша ва ју да оба ве зно обра ти -

те пажњу и пита те уго сти те ља да

ли је његов обје кат већ обја вљен

на листи оних који при ма ју вау -

че ре, како се не би деси ло да

буде те одби је ни јер има те резер -

ва ци ју од објек та који још увек

није на листи.

ПОЧЕ ЛА ПОДЕ ЛА ВАУ ЧЕ РА ЗА СМЕ ШТАЈ У СРБИ ЈИ

КАКО ДО 5.000 ДИНА РА ЗА
СУБВЕН ЦИ О НИ СА НИ ОДМОР



Пожељ но је да се
ова кво вре ме наста ви

Саве ти стру ке за прву
при хра ну биља ка

Ове вре мен ске при ли ке на под -
руч ју јужног Бана та одго ва ра -
ју ози мим усе ви ма.

Тако кажу ана ли зе струч ња -
ка из Пољо при вред но-саве то -
дав не слу жбе (ПСС) Инсти тут
„Тамиш”.

Пре по ру ке за ђубре ње

Пре ма речи ма јед ног од њих,
Бог да на Гара ле ји ћа, ште те од
ниских тем пе ра ту ра на ози мим
стр ним жити ма нису еви ден -
ти ра не јер је у том пери о ду
поља пре крио сне жни покри -
вач у виси ни од пет до десет
цен ти ме та ра, што је дово љан
изо ла тор на тем пе ра ту ра ма које
су се од вечер њих до јутар њих
сати кре та ле од – 4 до – 11 сте -
пе ни Цел зи ју са.

– Ози ма пше ни ца је сада у
фази раз ви ћа, по BBCH ска ли,
од чети ри до пет раз ви је них
листо ва и од један до два-три
секун дар на ста бла, одно сно
BBCH четр на ест до пет на ест и
BBCH од два де сет један до два -
де сет два – два де сет три. Ово је
прак тич но пери од миро ва ња и
на биљ ка ма које смо доне ли с
тере на нисмо уочи ли нове
корен чи ће из чво ра боко ре ња,
што је био слу чај рани јих зима,
које су биле топли је и бла же
него ова. Пожељ но је да се ова -
кав пери од вре ме на наста ви јер
омо гу ћу је пове ћа ње зим ских
резер ви вла ге за про лећ ни пери -
од. Kао при мер наво дим да је
децем бар 2018, зајед но с јану -
а ром и фебру а ром 2019, имао
мање пада ви на него реци мо мај
те годи не – рекао је Гара ле јић.

Он је додао да у овом пери о -
ду биљ ке не кори сте азот из зе -
мљи шта, а да би се он активирао,

потреб но је да сред ња тем пе ра -
ту ра нај ма ње пет дана буде изнад
пет сте пе ни Цел зи ју са.

– У послед њих пет на ест годи -
на, зајед но са Инсти ту том за
ратар ство и повр тар ство из
Новог Сада, узи ма мо кон трол -
не узо р ке земљи шта за утвр -
ђи ва ње садр жа ја лако при сту -
пач ног мине рал ног нитрат ног
азо та у земљи шту, позна том
Nmin мето дом, у сло ју 0–90
цен ти ме та ра. Доби је не вред -
но сти су: Оглед но поље ПСС –
169 кг/ха, Омо љи ца – 83 кг/ха,
Цре па ја – 86 кг/ха, Вла ди ми -
ро вац – 79 кг/ха и Дебе ља ча –
402 кг/ха. На осно ву ових вред -
но сти види мо које су тре нут не
коли чи не нитрат ног азо та у
земљи шту, али то нису вред -
но сти које може мо кори сти ти
за пре по ру ку ђубре ња азот ним
ђубри ви ма у првој при хра ни –
исти че струч њак.

С тим у вези, прва при хра на
се ради од сре ди не фебру а ра
до кра ја прве дека де мар та.

Упо ред ни огле ди у
Омољици и Вла ди ми ров цу

– Обич но се у фебру а ру кори -
сти амид ни облик азо та у мине -
рал ном ђубри ву уреа. Kрајем
фебру а ра кори сти се амо ни јач -
но-нитрат ни облик азо та јер 
се тада биљ ке „буде”, па им је
неоп хо дан азот који је лако
усво јив и за чију је тран сфор -
ма ци ју у облик који биљ ка усва -
ја потреб но седам до десет дана.
Непо сред но пре прве при хра -
не потреб но је ура ди ти узор -
ко ва ње. Не посто ји уно ше ње
азо та „на резер ву” у земљи шту,
јер амо ни јач ни облик веже
земља за себе, док је нитрат ни
сло бо дан и може се пада ви на -
ма испи ра ти у дубље сло је ве –
каже Гара ле јић.

Он издва ја и при мер: у Омо -
љи ци рас по ред азо та по дуби -
ни на кар бо нат ном чер но зе му
од 0 до 30 цм изно си 22,75 кг/ха;
на 30–60 цм је 35,75 кг/ха и на
60–90 цм је 24,3 кг/ха. Садр жај
у Вла ди ми ров цу на тре ћој тера -
си на песко ви том чер но зе му у
сло ју 0–30 цм је 9,04 кг/ха, на
30–60 цм је 26,65 кг/ха и на
60–90 цм је 43,81 кг/ха. Прак -
тич но с пада ви на ма у окто бру
и кра јем децем бра види мо да
је на чер но зе му надо мак Дели -
блат ске пешча ре нај ве ћа коли -
чи на азо та у нај ду бље узор ко -
ва ном сло ју. За крај овог при -
ме ра је важно запам ти ти: потре -
ба за азо том на лак шим земљи -
шти ма је за 20 кг/ха актив не
мате ри је већа него на тежим
типо ви ма земљи шта.

– У осно ви се мере ње садр -
жа ја азо та и пре по ру ка за ђубре -
ње ради непо сред но пре при -
ме не азо та. Kористи се ана ли за
земљи шта уз упо тре бу руч ног
сен зо ра – NDVI сен зора Green
Seeker, или хло ро фил-метра као
што је N-тестер. Не посто ји
начин да се узор ци узи ма ју месец
дана или две неде ље рани је и
да се да поу зда на пре по ру ка.
Садр жај азо та може се изме ни -
ти про ме ном тем пе ра ту ре и вла -
жно сти земљи шта. Иску ство про -
из во ђа ча у позна ва њу пар це ле
игра важну уло гу поред оба вље -
ног мере ња, исто као и обра да,
пре ду сев, сор та и густи на сетве,
то јест ста ње усе ва на пар це ли.
Дру га при хра на се ради кра јем
мар та и у првој дека ди апри ла.
Биљ ке су тада у фази пора ста у
ста бло одно сно прво колен це је
иза шло изнад повр ши не земљи -
шта. Ако смо дали пре по ру ку
да се кори сти 250 кг/ха АН-а,
онда смо 150 кг ура ди ли у првој
при хра ни, а пре о ста лих 100 кг/ха
ћемо у дру гој при хра ни. Нарав -
но, могу се прет ход но ура ди ти
мере ња потре ба биља ка за азотом
– исти че Гара ле јић.

Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Прва прихрана се ради од средине фебруара
до краја прве декаде марта.

Дипл. инж. Богдан Гаралејић, 
сарадник за ратарство Института „Тамиш”

СТА ЊЕ ОЗИ МИХ СТР НИХ ЖИТА У НАШЕМ РЕГИ О НУ

ПШЕ НИ ЦА ИМА РЕЗЕР ВИ ЗА ДОБАР РАЗ ВОЈ

БРОЈ НЕ ПРО ШЛО ГО ДИ ШЊЕ АКТИВ НО СТИ ДОЛО ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА

Пен зи о не ри као омла дин ци
После дугог затиш ја Удру же -
ње пен зи о не ра из Доло ва дожи -
ве ло је свој про цват у 2020.
годи ни. Поно во је успо ста вље -
на чвр ста сарад ња како с
Месном зајед ни цом, тако и с
Домом кул ту ре, а иза бран је и
нови пред сед ник, Вла да Дими -
три јев, који је унео све жи ну на
пси хо ло шком и орга ни за ци о -
ном пла ну.

– Мно го смо путо ва ли и оби -
шли број не мана сти ре у Срби -
ји, почев од Рава ни це до Жиче
и Сту де ни це. Посе ти ли смо
коле ги ни це и коле ге у Мла -
денов цу, где су нас дома ћи ни
сјај но доче ка ли, уз добро

послуже ње и одлич ну музи ку,
а има ли смо и узврат ну посе ту
коле га из Јаго ди не. У то вре -
ме, почет ком годи не, обе ле жа -
ва ли смо и рођен да не наших
чла но ва, али је коро на спре -
чи ла да буде дале ко више
таквих оку пља ња. Зајед но с
Месном зајед ни цом и Домом
кул ту ре, у нашим про сто ри ја -
ма орга ни зо ва ли смо вече
посве ће но тури стич ким потен -
ци ја ли ма Доло ва. Повод су била
иско па ва ња на архе о ло шком
нала зи шту Цигла на, у окви ру
којег су про на ђе ни сло је ви из
пери о да анти ке и сред њег века
– наво ди Дими три јев.

Због све га тога сва ког дана
нагло се пове ћа ва број чла нова,

што је нај бо љи доказ ква ли тет -
ног рада.

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ У ПРО ТЕ КЛИХ ДВА НА ЕСТ МЕСЕ ЦИ

Ни пан де ми ја није оме ла висок ниво актив но сти
Упр кос позна тој ситу а ци ји с
коро на ви ру сом стар че вач ки
Дом кул ту ре успео је да одр жи
ква ли тет реа ли зо ва них садр -
жа ја, речи су дирек то ра те уста -
но ве Дар ка Јеши ћа.

– Иско ри сти ли смо сва ки
сло бо дан моме нат, који су нам
допу шта ле мере, да орга ни зу -
је мо неке од пре по зна тљи вих
про гра ма. Тако смо очу ва ли
тра ди ци ју при ре ре ђи ва ња лет -
њих мани фе ста ци ја, попут „Екс-
-Ју рок феста”, када је у јуну
госто вао леген дар ни Ален Исла -
мо вић. Уз уче шће еми нент них
гости ју, упри ли че ни су и дру -
ги „Стар че вач ки дани књи ге”,
посве ће ни нашем вели ка ну
Бори сла ву Пеки ћу. Једин стве -
но је то што је отво рен сво је -
вр стан музеј Стар че ва посве -
ћен пери о ду од нео ли та па до
кра ја Дру гог свет ског рата.

Поста вље не су и чети ри изло -
жбе у гале ри ји „Боем”, али су,
реци мо, због пан де ми је, изо -
ста ли музич ки фести ва ли,

попут „Стар че вач ке там бу ри -
це” и „Гаши них ако р да” – каже
Јешић.

Упо ре до с тим ова уста но ва
је реша ва ла сва ко днев не про -
бле ме у вези са одр жа ва њем
згра де или напла том заку па.

– Дове ли смо у ред хиги је ну
 у тоа ле ти ма, нор ма ли зо ва ли
сна бе де ва ње стру јом и, што је

нај бит ни је, након три де сет годи -
на очи шће ни су олу ци, из којих
је изва ђе на ско ро тона земље,
па кров више не про ки шња ва и
сада тра жи мо начин да га ком -
плет но сани ра мо. Има ли смо и
две водо вод не хава ри је, што је
уве ћа ло наше стал не тро шко -
ве, због чега пла ни ра мо ургент -
ну про ме ну про бле ма тич них
инста ла ци ја. Наба ви ли смо нову
мик се ту и огла сну витри ну са
LED осве тље њем. КУД „Нео лит”
сре ђу је малу салу, а на путу
смо да рекон стру и ше мо и гале -
ри ју „Боем”, као и глав ни фоа -
је. Што се тиче заку па ца, с
већи ном има мо нор ма лан
однос, а несу гла си це с поје дин -
ци ма упра во реша ва мо за опште
добро, што не иде тако брзо,
јер су ти про бле ми насле ђе ни
и тиња ли су годи на ма – истиче
дирек тор.

Извр шни одбор доло вач ког
Удру же ња вина ра и вино гра -
да ра недав но је одлу чио да
два де сет тре ћа „Вина ри ја да”
буде одр жа на сре ди ном
фебру а ра и у скла ду с држав -
ним мера ма за бор бу про тив
коро на ви ру са.

Про грам је поста вљен и на
дис пле ју на кући ци на цен -
трал ном доло вач ком пла тоу,
а одви ја ће се од 12. до 14.
фебру а ра. Првог дана, поред
отва ра ња при год не изло жбе,
у про сто ри ја ма Дома кул ту -
ре поче ће при јем узо ра ка
мла дих вина, с тим да ће уче -
сни ци који нису из Пан че ва
мора ти да их шаљу поштом
у пла стич ним фла ша ма. Цена
по узо р ку, који чине две фла -
ше истог пића, биће две ста
дина ра.

Дру гог дана, у субо ту, на тргу
у цен тру села, по тра ди ци ји,
биће поно во орга ни зо ва не дегу -
ста ци ја и про да ја вина, меда,
штру дле, кола ча и дру гих про -
из во да. Биће и наста вљен при -
јем узо ра ка мла дог вина, након
чега ће струч на коми си ја запо -
че ти оце њи ва ње.

И послед њег дана биће орга -
ни зо ва но сим бо лич но оре зи -
ва ње вино гра да удру же ња „Све -
ти Три фун” и реза ње слав ског
кола ча, а тер мин цере мо ни је
про гла ше ња побед ни ка биће
накнад но утвр ђен.

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца пла ни ра да, када
вре мен ске при ли ке то дозво -
ле, мон ти ра нове тезге на пија -
ци и про ме ни им рас по ред.
Пози ва ју се гра ђа ни да наста -
ве уче шће у акци ји при ку -
пља ња чепо ва, а у овој тури
биће пре да то осам џако ва.
Уско ро ће бити одр жа на скуп -
шти на Акти ва жена „Сосе”.
Ако све буде по пла ну, 8.
фебру а ра поче ће да ради
вртић, који ће функ ци о ни са -
ти при основ ној шко ли.

Банат ско Ново Село: Фол -
клор на сек ци ја Дома кул ту ре
је, од 24. јану а ра, обо га ти ла
свој фун дус кости ма за ношњу
из Боси ле град ског Кра ји шта.

Доло во: Управ ни одбор „Вина -
ри ја де” одлу чио је да ова мани -
фе ста ци ја буде одр жа на од 12.
до 14. фебру а ра. У току су
молер ски радо ви у еко но ма ту
фол кло ра у Дому кул ту ре, где
ће бити поста вљен и лами нат,
а зами сао је да обе посто је ће
про сто ри је доби ју при ја тан
изглед са аран жи ра ним
ношња ма, при зна њи ма и фото -
гра фи ја ма с насту па ансам бла.

Гло гоњ: У току су радо ви на
кре че њу учи о ни ца и спу шта -
њу пла фо на у ста рој школ -
ској згра ди. Хума ни тар ни
мини-базар деч јих радо ва, за
помоћ у лече њу девој чи ца
Зори це и Ане, биће одр жан у
неде љу, 31. јану а ра, од 14 до
18 сати, у Дому кул ту ре.

Ива но во: Бли жи се кра ју рено -
ви ра ње про сто ри ја Месне
зајед ни це. Шко ла је обе ле жи -
ла Све тог Саву, тако што је

сва ки раз ред са сво јим оде -
љен ским ста ре ши ном посве -
тио вре ме живо ту и делу првог
срп ског про све ти те ља, а потом
је резан слав ски колач. ФК
„Стре ла” је у првој ово го ди -
шњој при прем ној утак ми ци
побе ди ла ФК „Хај дук” с Лио -
на с резул та том 3 : 1.

Јабу ка: Рад ни ци ЈKП-а „Вод-
ком” про чи сти ли су кишне
кана ле у про бле ма тич ним

дело ви ма села, као и уста ве на
Тами шу. Уре ђе на је огра да на
сео ском гро бљу, а заса ђе не су
и нове мла ди це дрве ћа у парку.

Кача ре во: Савет МЗ је у четвр -
так, 28. јану а ра, одр жао седни -
цу, на којој је усво јио финансиј -
ски план за теку ћу годи ну. Не -
дав но је у орга ни за ци ји Месне
зајед ни це спро ве де на акци ја
добро вољ ног дава ња крви.

Омо љи ца: Савет МЗ одр жао
је сед ни цу, на којој је усво јен
финан сиј ски план за ову годи -
ну, када су поста вље ни при о -
ри те ти у вези са уре ђе њем
села. Момен тал но је пау за у
уре ђе њу сме тли шта, али ће
то уско ро бити наста вље но.

Стар че во: КУД „Нео лит” сре -
ђу је малу салу Дома кул ту ре,
који наме ра ва да рекон стру -
и ше и гале ри ју „Боем”, као и
глав ни фоа је  у згра ди. Пред -
став ни ци Одре да изви ђа ча
„Наде ла” про те клог викен да
су уче ство ва ли на саве то во -
ва њу Саве за изви ђа ча Срби је
у бањи Вруј ци, којем су при -
су ство ва ли ста ре ши на Пре -
драг Стан ко вић и начел ник
Мар ко Иво ше вић.

Месне актуелности

УТВР ЂЕН ДАТУМ ДОЛО ВАЧ КЕ
МАНИФЕСТА ЦИ ЈЕ

„Вина ри ја да”
средином фебру а ра

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Архивски снимак од пре неколико година

Детаљ с летошњих „Дана књиге”

Трибина о археолошком налазишту Циглана

Узоркована парцела „Веровац” у Омољици



КУЛТУРА
Петак, 29. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Кри сти ан Фло ра, 

кувар

Љубав пре ма књи га ма је
једин стве на. Ако јед ном заво -
лиш књи гу, та љубав оста је за
цео живот! У мом слу ча ју, а
веру јем да има још таквих, и
љубав пре ма стри по ви ма је
вели ка.
КЊИ ГА: Први роман о којем
ћу писа ти је „Иси ја ва ње”, који
је обја вљен још дав не 1977.
годи не и по којем је сни мљен
један од нај бо љих фил мо ва
тог жан ра 1980, а у глав ној
уло зи је непо но вљи ви Џек
Никол сон (Џек Торенс). Хотел
„Види ко вац” дале ко у пла ни -
на ма Коло ра да сам по себи
изгле да застра шу ју ће ако сте
гле да ли филм, веро ват но и
још више ако сте чита ли књи -
гу, а нисте гле да ли филм, јер
онда сами себи ство ри те сли -
ку у гла ви… У про ле ће и лето
хотел и дво ри ште хоте ла
изгле да ју импре сив но, с пре -
кра сном баштом, ста ту а ма
лаво ва и вели ким лави рин -
том. Дале ко од хоте ла Џек
(бив ши тешки алко хо ли чар
и писац) тра жи посао и место
где ће завр ши ти књи гу и где
ће се збли жи ти с поро ди цом…
Џек и њего ва жена Вен ди не
зна ју да њихов син Дени има
теле пат ске моћи, тако зва но
„иси ја ва ње”, које му омо гу -
ћа ва да чита мисли и да зна
уна пред шта ће се дого ди ти,
а хотел се хра ни такви ма као
што су Дени и њему слич -
ни… Нећу вам све откри ти.

Дру ги део рома на, по ком
је сни мљен и филм, зове се
„Doctor Sleep” и иза шао је
2013. Дени је одра стао човек
и, пого ди те, исти је као и
његов отац – тежак алко хо -
ли чар и не зна шта ће од себе.
Лута од гра да до гра да јер је

пот пу но изгу бљен и жели да
побег не од свог „иси ја ва ња”,
што и успе ва доне кле у јед -
ном малом гра ди ћу, где упо -
зна је свог буду ћег нај бо љег
при ја те ља, који му пома же
да се сабе ре и да се реши
алко хо ла…

Тре ћа књи га је „Зеле на
миља”, која је напи са на 1996.
годи не и екра ни зо ва на 1999.
годи не. Држав ни затвор
„Хлад на пла ни на”, Блок Е и
„Весе ла вар ни ца”. Мислим да
су мно ги чули при чу о вели -
ком Џону Кофи ју, добро ћуд -
ном џину, који је осу ђен на
смрт због уби ства две ју девој -
чи ца и који има посеб не моћи.
Пол Еџкомб и ком па ни ја која
је у Бло ку Е доче ку ју вели ког
Кофи ја који чека смрт ну
казну. Кофи има нео бич не
моћи које могу да помог ну
дру ги ма, што ћете и виде ти у
фил му, или још боље у књи -
зи, јер је фено ме нал на!
СТРИП: Стри по ве ску пљам од
сво је једа на е сте годи не. Оми -
ље ни стрип-јунак ми је Дилан
Дог, истра жи вач ноћ них мора,
срцо ло мац и бив ши поли ца -
јац Ско тланд јар да. Ту су,
нарав но, и дру ги јуна ци
(Напо ле он, Загор, Мистер
Но...). Захва лан сам „Весе лом
четврт ку” зато што је моје
детињ ство, а и детињ ство дру -
гих кли на ца учи нио посеб -
ним због сво јих изда ња и нека
само наста ве тим путем.

Истра жи вач 
ноћ них мора

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ИЗЛО ЖБА ГРА ФИ КА ИВА НЕ ФЛЕ ГАР

Фраг мен ти ства ра ња
У фоа јеу Кул тур -
ног цен тра Пан -
че ва у поне де -
љак, 25. jануара,
отво ре на је изло -
жба гра фи ка
умет ни це Ива не
Фле гар под нази -
вом „Фраг мен ти
ства ра ња”.

Сери ја ли гра -
фи ка су резул та -
ти рада на док -
тор ском умет -
нич ком про јек ту
„Кола гра фи ја –
екс пе ри мен ти у
гра фи ци”. Умет -
ни ца пред ста вља
и н о  в а  т и в  н а
реше ња у про це су изра де матри -
це (некла сич ним мате ри ја ли -
ма), као и при ли ком самог оти -
ски ва ња (кола жи ра ње, додат не
интер вен ци је, реци кли ра ње).
Овај начин истра жи ва ња омо -
гу ћа ва умет ни ци шири спек тар
ликов них тек сту ра, који ма се
она успе шно игра, и даје јој
могућ ност да изне дри ори ги -
нал на реше ња која упот пу њу ју
њен ликов ни израз. Пред ста -
вље ни радо ви, сред њег и мини -
ја тур ног фор ма та, апстракт них
су фор ми, са акцен том на струк -
ту ра ма карак те ри стич ним за
гра фич ку дисци пли ну.

Ива на Фле гар је рође на у
Бео гра ду 1981. годи не. 
На Факул те ту при ме ње них

уметности у Бео гра ду је дипло -
ми ра ла, маги стри ра ла и док -
то ри ра ла. Завр ши ла је спе ци -
ја ли за ци ју на Кри ми на ли стич -
ко-поли циј ској ака де ми ји у
Бео гра ду. Од 2012. годи не ради
као умет нич ки сарад ник на
ФПУ, на коме је била хоно рар -
ни сарад ник у наста ви од 2009.
до кра ја 2011. Члан је УЛУС-а
и УЛУ ПУДС-а. Има ла је девет
само стал них изло жби и уче -
ство ва ла на пре ко деве де сет
међу на род них колек тив них
изло жби у ино стран ству и на
пре ко сто колек тив них изло -
жби у Срби ји. Добит ни ца је
девет награ да.

Изло жба ће тра ја ти до 10.
фебру а ра.

ПРО ДУ ЖЕН РОК КОН КУРСА

Савре ме ност, ино ва тив ност 
и лич ни умет нич ки израз

„Wolf Art Studio” пози ва мла де
умет ни ке из Пан че ва да сво је
радо ве пред ста ве на кон кур су
који је отво рен до 20. фебру а ра.
Ово го ди шњи наград ни фонд за
нај бо љи рад изно си пет сто евра.

Циљ осни ва ња награ де је да
на локал ном и наци о нал ном
нивоу пру жи подр шку и видљи -
вост мла дим умет ни ци ма из
Пан че ва, као и да се кроз сарад -
њу раз ме њу ју зна ња и иску ства
нео п ход на за раз вој савре ме -
ног умет ни ка на почет ку њего -
ве кари је ре. Награ да се доде -
љу је на тери то ри ји гра да Пан -
че ва дру ги пут.

На кон курс се могу при ја ви -
ти умет ни ци од осамнaест до
три де сет годи на, који су рође -
ни или живе на тери то ри ји гра -
да Пан че ва, с насе ље ним мести -
ма. Кон кур сом је пред ви ђе на

изло жба радо ва фина ли ста у
про сто ри ја ма Народ ног музе ја
Пан че во.

Мла ди умет ни ци могу кон -
ку ри са ти с мак си мал но три
рада, а на кон курс могу посла -
ти сли ку, цртеж, гра фи ку,
скулп ту ру или инста ла ци ју.

При ја ве тре ба посла ти на
имејл адре су kontakt@vukvuc-
kovic.com. Потреб но је доста -
ви ти крат ку умет нич ку био гра -
фи ју (јед на стра на) и фото гра -
фи је радо ва у JPG фор ма ту (до
три рада). Тре ба напи са ти назив
рада, тех ни ку и димен зи је, и

наве сти интер нет пре зен та ци -
ју умет ни ка – сајт или неки
дру ги про фил на коме је могу -
ће детаљ но се инфор ми са ти о
раду умет ни ка („Феј сбук”,
„Инста грам”, Behance…). По -
треб но је доста ви ти и кон такт-
теле фон и имејл адре су. Непот -

пу не прја ве неће бити узе те у
раз ма тра ње.

Рок за при ја вљи ва ње је 20.
фебру ар до поно ћи. Фина ли -
сти ма кон кур са ће нај ка сни је
до 25. фебру а ра бити јавље но
када да доне су радо ве у музеј
ради изло жбе. Изло жба радова

фина ли ста биће отво ре на у
Народ ном музе ју Пан че во, а
тачан датум биће бла го вре ме -
но обја вљен. Про гла ше ње
побед ни ка кон кур са биће одр -
жа но на отва ра њу изло жбе.

Жири чине исто ри чар ка
умет но сти и дирек тор ка гале -
ри је „X Vitamin” Ксе ни ја
Марин ко вић, умет ник Душан
Мари но, исто ри чар умет но сти
Дими три је Јова нов, умет ник
Вук Вуч ко вић и дирек тор ка
студија „Wolf Art” Ива Вуч ко -
вић Лујан ски.

Доста вље ни радо ви мора ју да
буду спрем ни за постав ку, с пра -
те ћим инструк ци ја ма о начи ну
постав ке (уко ли ко их има).
Потреб но је обез бе ди ти систем
за каче ње и постав ку. Охра бру -
ју се савре ме ност, ино ва тив ност
и лич ни умет нич ки израз.

Град ска библи о те ка је, упр кос
зна чај ним тешко ћа ма усло вље -
ним гло бал ном здрав стве ном
ситу а ци јом у целом све ту про -
те кле годи не, успе ла да обја ви
два редов на бро ја „Чита ли шта”,
науч ног часо пи са за тео ри ју и
прак су библи о те кар ства. Реч је
о нај у ти цај ни јем и нај ви ше ран -
ги ра ном библи о те кар ском часо -
пи су код нас, који има кате го -
ри ју науч ног часо пи са наци о -
нал ног зна ча ја.

Рубри ка „Тема” у новем бар -
ском бро ју била је посве ће на
уни вер зи тет ским и висо ко школ -
ским библи о те ка ма. Ана ли за
кадров ске струк ту ре запо сле -
них у овим библи о те ка ма пока -
за ла је мали број анга жо ва них
библи о те ка ра који су завр ши -
ли сту ди је на Кате дри за библи -
о те кар ство и инфор ма ти ку
Фило ло шког факул те та Уни вер -
зи те та у Бео гра ду или Кате дри
за библи о те кар ство Педа го шког
факул те та у Сом бо ру. Ста ње је
исто и у јав ним библи о те ка ма
о који ма се писа ло у јед ном од
прет ход них бро је ва „Чита ли -
шта”. Ана ли зи ра ни су ути цај
ака дем ских дру штве них мре жа
на видљи вост науч них радо ва
истра жи ва ча и „мега ча со пи си”
као рела тив но нова поја ва у све -
ту науч них часо пи са.

Диги та ли за ци ја библи о теч ке
гра ђе у Срби ји наглу екс пан зи ју
дожи ве ла је у послед ње две деце -
ни је, те је данас кори сни ци ма,
пот пу но бес плат но, досту пан
огро ман број диги тал них обје -
ка та. У овом про це су пред ња че
Народ на библи о те ка Срби је,
Библи о те ка Мати це срп ске и
Уни вер зи тет ска библи о те ка „Све -
то зар Мар ко вић” у Бео гра ду.
„Чита ли ште” је пред ста ви ло нај -
но ви ји про је кат, у коме је уче -
ство ва ла Уни вер зи тет ска библи -
о те ка, а у окви ру кога је раз ви -
је на плат фор ма за ауто мат ско
пре по зна ва ње, тран скрип ци ју и
пре тра жи ва ње исто риј ских доку -
ме на та – „Тран скри бус”. Она,
поред оста лог, омо гу ћу је бржу
и лак шу диги та ли за ци ју и раш -
чи та ва ње руко пи сне гра ђе на
срп ској ћири ли ци. Темат ски део
новем бар ског изда ња при ре ди -
ла је др Бран ка Дра го са вац, члан
уред ни штва.

Рубри ка „Тема” у мај ском
бро ју бави ла се деч јим библи -
о те ка ма и деч јим оде ље њи ма
јав них библи о те ка. Пред ста -
вље не су инвен тив не сто ри те -
линг ради о ни це зре ња нин ског
Музе ја и Библи о те ке, „При чам
ти исто ри ју”, које су при бли -
жи ле локал но насле ђе мла ди -
ма, и „мала села”, про грам за
децу Библи о те ке гра да Бео гра -
да изме ђу два свет ска рата.

Пажња је посве ће на и моде -
ли ма стал ног струч ног уса вр -
ша ва ња библи о те ка ра који раде
с децом и мла ди ма у Хрват -
ској и њихо вој при ме ни у Књи -
жни ци и чита о ни ци у Коприв -
ни ци. О библи о теч ким услу га -
ма за децу и мла де које пред -
ста вља ју састав ни део дру штве -
ног живо та и обра зо ва ња у Фин -
ској пише Ула Пот со нен. Она
при ка зу је исто риј ски раз вој и
сада шњост узо р ног фин ског
библи о теч ког систе ма. Рубри -
ку закљу чу је текст Рази не
Акхтер из Бан гла де ша у ком
се исти че да библи о те ке за децу
и мла де обез бе ђу ју широ ки
спек тар услу га, зна чај но ути чу
на њихов духов ни и инте лек -
ту ал ни раз вој и пру жа ју науч -
но и кул ту ро ло шко зна ње из
раз ли чи тих обла сти.

Текст Гора на Тра и ло ви ћа,
одго вор ног уред ни ка часо пи -
са и уред ни ка овог тема та,
гово ри о Чита лач ком клу бу за
осо бе са инте лек ту ал ним
тешко ћа ма Град ске библи о те -
ке Пан че во. Реч је о локал ном
парт нер ском про гра му Библи -
о те ке, Цен тра за кул ту ру и еко -
ло ги ју „ПанАрт” и удру же ња
„На пола пута”. Његов рад је

пра тио и усме ра вао струч ни
тим саста вљен од дефек то ло -
га, педа го га, пси хо ло га и библи -
о те ка ра, који су ује ди ни ли сна -
ге у овом пио нир ском поду -
хва ту на срп ским про сто ри ма.

„Чита ли ште” је пред ста ви ло
библи о те ке у Пиро ту и Чач ку,
који ма је зајед нич ко да су,
недав но, удо мље не у згра де у
који ма су доско ра били домо -
ви вој ске. Чачан ска библи о те -
ка је уз целу згра ду доби ла на
рас по ла га ње и догра ђен анекс
и тиме сте кла нај бо ље усло ве
за рад у одно су на све дру ге
библи о те ке у Срби ји. То је био
раз лог да сти ли зо ва ну фото -
гра фи ју ове библи о те ке часо -
пис обја ви на кори ца ма новем -
бар ског бро ја. Фото гра фи ју јед -
не од нај леп ших деч јих библи -
о те ка у САД и на све ту, која је
обја вље на у мај ском бро ју, сни -
ми ла је на мол бу уред ни штва
Сара Норис, заду же на за одно -
се с јав но шћу град ске упра ве
Брен тву да у Тене си ју (у коме
је библи о те ка њен орга ни за ци -
о ни део).

У рубри ци „Библи о те ка” обја -
вље ни су и при ло зи о Библи о -
те ци жен ског ства ра ла штва у
Истан бу лу, ста рој и рет кој

књизи лега та ака де ми ка Дра -
гу ти на Ана ста си је ви ћа у Кра -
гу јев цу, реви зи ји и отпи су библи -
о теч ких фон до ва у Град ској
библи о те ци у Новом Саду, суко -
би ма запо сле них у Народ ној
библи о те ци у Бео гра ду изме ђу
два свет ска рата и писа ној тра -
ди ци ји и библи о те ка ма Јер ме -
на у про те клих шесна ест векова.

Тек сто ви у „Одра зу” били су
посве ће ни кул тур ној поли ти -
ци и стра те шком пла ни ра њу у
библи о те ка ма, моти ву чита ња
на пла ка ти ма с кра ја девет на -
е стог века у диги тал ним збир -
ка ма Њујор шке јав не библи о -
те ке и тех но ло ги ји вели ких
пода та ка (Big Data) и њеној
при ме ни у библи о те ка ма. Аутор
послед њег тек ста је рође на Пан -
чев ка, Јеле на Цуца, која је после
рада у пан че вач кој и вршач кој
библи о те ци при хва ти ла анга -
жман у јед ној вели кој ком па -
ни ји у ино стран ству. Реч је о
првом при ло гу о овој теми код
нас и јед ном од мало број них у
струч ној лите ра ту ри у све ту.

При ка за на су нова изда ња
струч них часо пи са и књи га:
„Град међу вихо ри ма: хро ни ка
гра да Пан че ва” Ђор ђа Вла ји ћа
(изда ње пан че вач ке библи о те -
ке), при руч ник за сти ца ње
вешти на инфор ма ци о не писме -
но сти Библи о те ке Дома кул ту -
ре „Сту дент ски град”, моно гра -
фи ја посве ће на пери о ди ци у
Сви лајн цу од 1871. до 1929. и
збо р ник радо ва с дру гог науч -
ног ску па „Библи о те ке и иден -
ти тет”, одр жа ног у Пан че ву
2019. годи не.

Глав ни уред ник „Чита ли шта”
је проф. др Гор да на Сто кић
Симон чић с Кате дре за библио -
те кар ство и инфор ма ти ку
Фило ло шког факул те та у Бео -
гра ду, пред сед ни ца Управ ног
одбо ра пан че вач ке библи о те -
ке. Уред ни штво чине истак ну -
ти струч ња ци у овој обла сти,
који има ју нај ви ша ака дем ска
и струч на зва ња и раде у библио -
те ка ма и на уни вер зи те ти ма у
Пан че ву, Бео гра ду, Зре ња ни -
ну, Новом Саду, Сом бо ру, Загре -
бу и Абу Даби ју. О дизај ну и
пре ло му бри не нека да шња тех -
нич ка уред ни ца „Пан чев ца”
Дуња Шашић, а њего во обја -
вљи ва ње подр жа ва ју Мини стар -
ство кул ту ре, Покра јин ски
секре та ри јат за кул ту ру и Град
Пан че во.

Заин те ре со ва ни могу про на -
ћи часо пис у сто ти нак библи о -
те ка које су прет пла ће не на
њега, укљу чу ју ћи Кон гре сну
библи о те ку у Вашинг то ну и
Бри тан ску библи о те ку у Лон -
до ну, а бес плат но је доступ но
на веб-адре си www.citaliste.rs.

НОВИ БРОЈ „ЧИТА ЛИ ШТА”

ИСТО РИ ЈА, ДИГИ ТАЛ НЕ ЗБИ Р КЕ 
И ВЕЛИ КИ ПОДА ЦИ
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ПАН ЧЕВ КЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ НЕГОМ И ЛЕПО ТОМ

ЛЕПО ТА ЋЕ СПА СТИ СВЕТ
Сви ми воли мо да изгле да -
мо лепо, све же и него ва но,
али често нема мо вре ме на
да се сами посве ти мо томе.
А када се пре пу сти мо неко -
ме ко је струч њак у сфе ри
неге и лепо те, схва ти мо да
је пра во ужи ва ње при у шти -
ти себи то задо вољ ство.

Спе ци фи чан стил

Мина Абра мо вић (43) бави
се шмин ка њем још од сред -
ње шко ле, када је поче ла
да купу је мод не мага зи не и
да шмин ка себе и сво је
друга ри це.

– Пошто сам из умет нич -
ке поро ди це, након гим на -
зи је спре ма ла сам се за
ликов ну ака де ми ју, али зане -
се на модом и есте ти ком,
одлу чи ла сам да сво је живот -
но опре де ље ње усме рим у
дру гом прав цу – ка шмин -
ка њу. Завр ши ла сам „Мати -
со ву” шко лу за козме ти ку и
пре ко јед не коле ги ни це из
шко ле упо зна ла сада већ
покој ног див ног шмин ке ра
и при ја те ља Ива на Куко ља.
Он ми је доста помо гао у
кари је ри. Увео ме је у бизнис,
чак ми и пону дио могућ ност
да се запо слим на ТВ БК,
тада јед ној од воде ћих теле -
ви зи ја на нашем про сто ру.
Тамо сам и испе кла занат – при ча
Мина.

Сма тра да је данас мно го лак ше
сте ћи зна ње, захва љу ју ћи „Јутју бу” и
„Инста гра му”. Каже да ова про фе си ја
има доста везе са оста лим умет нич -
ким пози ви ма.

– Са сли кар ством има доста слич -
но сти. Шмин ке ри, на при мер, добро
позна ју пале ту, као и ана то ми ју лица.
А они који се баве спе ци јал ним
ефекти ма за фил мо ве мора ју има ти
скло но сти и пре ма вајар ству – каже
она.

Мина тре нут но живи и ради у Аме -
ри ци.

– Да сам се досе ли ла ова мо десет-
пет на ест годи на рани је, пре поја ве
„Инста гра ма”, можда би било мало
лак ше нала зи ти посло ве. Сада је мало
теже, јер је тржи ште пре за си ће но
шмин ке ри ма. У Срби ји је било нешто
лак ше, али не могу да кажем да ме
сре ћа није послу жи ла и овде – обја -
шња ва Мина.

Добар шмин кер мора да буде тален -
то ван и вре дан. Њој су увек били нај -
за ни мљи ви ји они који се издва ја ју
неким сво јим спе ци фич ним сти лом.

– Кари је ру сам запо че ла на теле -
ви зи ји, а упо ре до с тим стал ним
послом била сам анга жо ва на на мно -
гим про јек ти ма, као што су рекла -
ме, музич ки спо то ви, еди то ри ја ли

за пре сти жне мага зи не. Нај ви ше
волим мод ну шмин ку, јер ту увек
можеш да испо љиш сво ју кре а тив -
ност. Осим тога, сарад ња с позна -
тим лич но сти ма вели ки је иза зов и
вели ка одго вор ност, јер су све очи
упр те у њих, што повла чи добре и
лоше комен та ре – при ча она.

Каже да се трен до ви нон-стоп мења -
ју, као и мода, али да то не зна чи да

их тре ба сле по пра ти ти. Нај бо ље је
изгра ди ти неки свој стил и екс пе ри -
мен ти са ти у окви ру тога.

– Не зна чи да ће нешто што је
тре нут но модер но при ста ја ти нашем
лицу, на при мер дебе ле обр ве или
обр ве заче шља не наго ре – закљу чу је
Мина.

Про фе си о нал ност и струч ност

Тијана Малиџан (34) вла сни ца је и
рад ни ца у козме тич ком
сало ну и еду ка тив ном цен -
тру за лепо ту. За про фе си -
ју козме ти ча ра опре де ли -
ла се пре пет годи на.

– Свет козме ти ке, уоп -
ште неге лица и тела, све
брже се раз ви ја и нео п ход -
но је ићи у корак са ино ва -
ци ја ма. Уз то, неко ко ради
у овој обла сти мора бити
услу жан, про фе си о на лан и
стру чан – при ча Тија на.

Поред неге лица, она се
бави мани ки ром и педи -
ки ром.

– Тренд у педи ки ру као
такав не посто ји. Нај ва -
жни је је бити пре ци зан и
опре зан, укло ни ти сва заде -
бља ња коже, обра ди ти
нокат ну пло чу на прави
начин. Нај че шће ради мо
педи кир гел-лаком, где се

п о с л е
завр ше -
ног трет -
ма на нано си трај ни
лак на нок те, што
омо гу ћа ва да они
дишу, а на кра ју сле -
ди маса жа сто па ла,
руч на и апа ра том –
обја шња ва она.
Козме тич ки сало ни
има ју широк спек -
тар услу га.
– Посто је сезон ски
трет ма ни, на при -
мер трет ма ни
мрша вље ња, који су
акту ел ни од почет -
ка про ле ћа па све
до кра ја лета, затим
маде ро те  ра пи ја ,
анти це лу лит маса -
жа, vacuum fit,
елек тро сти му ла ци -
ја миши ћа или
мало инва зив ни ји
трет ма ни лица, који
се раде углав ном у

јесе њем и зим ском пери о ду. Али
посто је и трет ма ни који су тра же ни
целе године: мани кир, надо град ња
тре павица, трај на шмин ка уса на и
обрва, депи ла ци је, маса же – каже
Тијана.

Свој посао воли јер је у стал ном
кон так ту с људи ма.

– Кад некој жени у при јат ној атмос -
фе ри пру жам услу ге које улеп ша ва ју

њену спо ља шност, пома жем јој да
чини добро себи и на дру гим 
ниво и ма – закљу чу је она.

Што при род ни је, то боље

Александра Стојчевски завр ши ла је
фри зер ски смер у Тех нич кој шко ли
„23. мај” у Пан че ву. Од малих ногу
воле ла је да се игра косом и да пра ви
фри зу ре. Како каже, била је у ста њу
да пред огле да лом седи по читав дан.

– Нај ви ше волим да фени рам косу
и да пра вим фри зу ре. Ту моја кре а -
тив ност нај ви ше дола зи до изра жа ја.
И мислим да сам у томе нај бо ља
– при ча Алек сандра.

Каже да је данас тренд да коса
изгле да што при род ни је, па већи -
на жена тра жи тала се.

– Увек гово рим кли јент ки ња -
ма да ника ко не екс пе ри мен ти -
шу саме с косом, а пого то во када
је у пита њу боје ње и нијан си ра ње
– обја шња ва.

Алек сан дра је завр ши ла више
обу ка за обли ко ва ње и боје ње косе
и досе гла врхун ско зна ње у овој
обла сти.

– Код мене дола зи доста дево -
ја ка с раз ли чи тим зах те ви ма и
99% њих је оти шло пот пу но задо -
вољ но. По томе могу да закљу -
чим да добро радим свој посао.
Можда ми је нај ком пли ко ва ни је
када се зах те ва вели ка про ме на,
реци мо из там не боје у све тлу,
или нијан си ра ње, јер од косе кли -
јен та доста зави си каква ће нијан -
са испа сти. Ту има неиз ве сно сти,
али на кра ју увек све испад не одлич -
но – закљу чу је Алек сан дра.

Сло бо да и кре а тив ност

Миро сла ва Гошић (36) ушла је у свет
неге и лепо те када је упи са ла Сред њу
шко лу за негу и лепо ту, смер сцен ски
маскер и вла су љар.

– У шко ли сам савла да ла осно ве
фри зу ре, шмин ке и изра де вла су љар -
ских дода та ка: брко ва, тре па ви ца,
разних уме та ка и пери ка. А после
волон ти ра ња у „Ате љеу 212”, с лепим
иску ством у раду с људи ма, кре ће
моје уса вр ша ва ње за оста ле естет ске

услу ге које пру жам жена ма у сва ко -
днев ној нези – при ча Миро сла ва.

Каже да одго вор но и с љуба вљу ради
свој посао, а задо вољ ство кли је на та
то потвр ђу је. Бави се шмин ка њем,
мани ки ром, јапан ским исцр та ва њем
обр ва…

Зах те ви кли јент ки ња су разни, али
после четр на ест годи на иску ства више
јој ништа није нео бич но.

– За трај ну шмин ку мора те има ти
пред зна ње бар из неке обла сти естетике,
да сте педант ни, одго вор ни, уред ни,
стр пљи ви. Прво се исцр та ва облик,

укла ња вишак дла чи ца, уко ли ко га
има, а затим у сте рил ним усло ви ма
исцр та ва ју дла чи це. Оба ве зно је маза -
ње обр ва седам дана и на прву корек -
ци ју се дола зи за три-чети ри неде ље.
После тога се осве жа ва ње обр ва ради
на око годи ну дана у зави сно сти од
типа коже – при ча Миро сла ва.

У свом послу нај ви ше воли сло бо -
ду, кре а тив ност, дру же ње и то што, и
поред брзог тем па живо та, сви иза ђу
из сало на опу ште ни и задо вољ ни.

Зани мљи во и узбу дљи во

Ивана Ирић (40) по зани ма њу је козме -
ти чар. Од тинеј џер ских дана желе ла
је да ради у сало ну лепо те. Оглас за
посао је нашла у „Пан чев цу” и, неко -
ли ко дана након што се при ја ви ла,
доби ла је посао. У истом сало ну ради
већ два де сет годи на.

– Бавим се надо град њом нок ти ју и
тре па ви ца, депи ла ци јом, епи ла ци јом
и само по там њи ва њем коже. Све набро -
ја но под јед на ко волим да радим, али
издво ји ла бих посеб но надо град њу
нок ти ју, јер ту може да се иска же
пуна кре а тив ност. Оно што сам прво
савла да ла у сало ну била је депи ла ци -
ја – при ча Ива на.

Депи ла ци ја се ради топлим и хлад -
ним воском. Оба воска садр же актив -
не састој ке који олак ша ва ју посту пак
укла ња ња дла чи ца.

– Пред ност депи ла ци је воском је у
томе што се дла ке чупа ју из коре на,
па ефе кат депи ла ци је тра је чети ри до
шест неде ља. Редов ном при ме ном дла -
чи це поста ју тање, ређе и самим тим
спо ри је расту. После депи ла ци је кожа
је глат ка и нежна. Данас је ипак све
при сут ни ји хлад ни восак. Депи ли ца ја

хлад ним воском је јед но -
став ни ја, чисти ја и не посто -
ји ризик од опе ко ти на, јер
је рад на тем пе ра ту ра воска
при бли жна теле сној тем пе -
ра ту ри чове ка. Воском се
могу депи ли ра ти цело тело
и лице – обја шња ва она.

У послед њих пар годи -
на само по там њи ва ње је све
попу лар ни ји код жена јер
је сто одсто без бед но, за
раз ли ку од сола ри ју ма.
Поред пре пла ну лог тена,
кожа буде мека и бар шу -
на ста, а осим жена све
чешће дола зе и мушкар ци.

– Посао у сало ну је зани -
мљив, узбу дљив, кре а ти -
ван и одго во ран. После
два де сет годи на рада могу
рећи да се осе ћам задо -
вољ ном и испу ње ном, јер
сма трам да је у живо ту
вео ма важно ради ти посао
који волиш – закљу чу је
Ивана.

Мир ја на Марић

Тијана Малиџан

Миро сла ва Гошић

Ивана Ирић

Александра Стојчевски

Сини ша Михај ло вић је, без сум -
ње, један од нај ве ћих срп ских спор -
ти ста свих вре ме на, фуд ба лер који
је сте као свет ску сла ву и пошто ва -
ње нави ја ча, саи гра ча и свих заљу -
бље ни ка у спо рт. Пока зао се као
вели ки човек, шам пи он и борац.
Књи га „Сини ша, мој отац”, наста -
ла из визу ре њего ве ћер ке Вик то -
ри је, пред ста вља залог за гене ра -
ци је које ста са ва ју.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта зна чи бити жртва. Књи ге из
„Вул ка на” доби ће ауто ри сле де ћих
пору ка:

„То зна чи не уме ти рећи ’не’!”
063/1975...

„Кад би моја ташта била ваша
ташта, зна ли бисте шта зна чи бити
жртва!” 063/1249...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње какав је био ваш
нај леп ши саста нак:

„Мој нај леп ши саста нак дога ђа
се сва ко вече кад муж и деца оду на
спа ва ње. Тад ску вам чај, умо там се
у ћебе и саста нем се с лико ви ма из
неке добре књи ге!” 065/8022...

„У послед ње вре ме ми се чини да
би ми нај леп ши, а и нај ко ри сни ји
био саста нак са – пси хи ја тром! Јави -
те ако има те неког да пре по ру чи -
те.” 064/2254... Д. К.

Два чита о ца који до 3. фебру а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „За шта сте ви нај бо љи детек -
тив?”, награ ди ће мо по јед ном књи -
гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

Одбе гле кће ри. Неста ли муже ви.
Пре љуб ни ци. Ако има те про бле ме
и више нико не може да вам помог -
не, обра ти те се Дра го це ној Рамо -
цве, једи ној и нај бо љој дами детек -
ти ву у Боцва ни.

Прва дам ска
детек тив ска

аген ци ја

Сини ша, 
мој отац

Два чита о ца који до 3. фебру а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „О коме бисте ви писа ли био -
гра фи ју?”, 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-

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мина Абрамовић
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Др Жар ко Вој но вић рођен је
1971. у Кар лов цу. Основ ну и
сред њу шко лу завр шио је у
Вуко ва ру. На гру пи за срп ску
књи жев ност и језик са општом
књи жев но шћу Фило ло шког
факул те та Уни вер зи те та у Бео -
гра ду дипло ми рао је 1997. Од
1998. до 2000. радио је као про -
фе сор срп ског јези ка. Од 2000.
до 2011. био је запо слен у Град -
ској библи о те ци Пан че во, као
руко во ди лац Позајм ног оде ље -
ња за одра сле и Зави чај ног оде -
ље ња. Од 2011. годи не ради у
Народ ној библи о те ци Срби је на
Оде ље њу за библи о гра фи ју, као
глав ни редак тор „Срп ске библи -
о гра фи је књи га 1801–1867”, где
је од 2016. начел ник. Бави се
исто ри јом срп ске књи ге и
библи о те ка, исто ри јом књи жев -
но сти, наци о нал ном ретро спек -
тив ном библи о гра фи јом, као и
исто ри јом срп ског изда ва штва.
Док тор ску дисер та ци ју „Мана -
стир ске библи о те ке на под руч -
ју Кар ло вач ке митро по ли је у
18. веку” одбра нио је на Фило -
ло шком факул те ту у Бео гра ду
2018. годи не, пред коми си јом
у саста ву проф. др Гор да на Сто -
кић Симон чић (мен тор), проф.
др Све тла на Томин и проф. др
Жељ ко Вуч ко вић. Аутор је
моно гра фи ја, ката ло га, пре во -
да, вели ког бро ја чла на ка у
моно граф ским и сериј ским
публи ка ци ја ма и уче сник на
науч ним и струч ним ску по ви -
ма. Носи лац је награ де „Нај бо -
љи библи о те кар у јав ним библи -
о те ка ма Срби је” 2009. годи не,
као и Пла ке те „Чита ли шта” за
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.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Недав но сте за
сво је аутор ско дело „Срп ске
мана стир ске библи о те ке до кра -
ја XVIII века” доби ли углед ну
награ ду „Сто јан Нова ко вић”,
која се доде љу је у обла сти
библи о теч ко-инфор ма ци о не
делат но сти. Коли ко ова награ -
да вама лич но зна чи?

ДР ЖАР КО ВОЈ НО ВИЋ: Осе -
ћа ња су ми овде сасвим поде -
ље на. С јед не стра не, доби ти
награ ду која носи име јед ног од
нај зна чај ни јих инте лек ту а ла ца
нови је срп ске исто ри је пред ста -
вља не само вели ку почаст него
и терет, јер је тре ба оправ да ти.
С дру ге стра не, атмос фе ра око
тих награ да је таква да чове ку
дође да се по сва ку цену од све -
га тога скла ња. При ли чан је број
меди о кри те та жељ них макар
какве сла ве, мада је у библи о -
те кар ском све ту сме шно оче -
ки ва ти да се до тога стиг не.
Нажа лост, код нас нема пре ви -
ше ква ли те та, па да се може
рећи како ће кон ку рен ци ја бити
жесто ка и зато су се награ де
доде љи ва ле често ради реда,
као и они ма који су се нај ви ше
за њих лак та ли. Сто га ја ника -
ко ни рани је ни сада нисам
желео у томе уче ство ва ти, али
овај пут су неки, који су сма -
тра ли да ова књи га мора доби -
ти награ ду, успе ли да ме кан -
ди ду ју мимо моје воље. Кад је
већ тако испа ло, нај ви ше бих
волео да она доби је свој круг
чита ла ца који ма ће кори сти ти
у науч ном сми слу. Њих је сва -
ка ко мало, а било би их у сва -
ком слу ча ју, без обзи ра на ову
награ ду. Нађе се поне ко и ко
воли при че о сред њем веку и о
томе како је некад било у Кар -
ло вач кој митро по ли ји.

l Коли ко дуго је тра ја ло
истра жи ва ње за ово дело и које
је ваше нај ве ће сазна ње до ког
сте дошли?

– Истра жи ва ње је запо че ло
гото во слу чај но, још 2011, кад
сам оти шао да сво је вољ но уре -
дим библи о те ку мана сти ра Вој -
ло ви це. Тада се пре да мном
отво рио један непо зна ти свет.

Тешко је било пове ро ва ти на
шта се све наи ђе кад човек дође
у јед ну библи о те ку која тра је
веко ви ма и кад се зајед но с
тим про у чи архи ва мана сти ра.
Књи га о Вој ло ви ци иза шла је
2015. годи не и тада сам решио
да ово иску ство при ме ним на
кор пус свих наших мана сти ра,
јер је та иде ја поче ла да ме
опсе да. Непо бит но сам утвр -
дио да мана стир ске библи о те -
ке има ју дирек тан ути цај на
очу ва ње тра ди ци о нал ног иден -
ти те та наро да, као и да се суд -
би на наро да огле да у суд би ни

њего вих књи га. Кад год су горе -
ле књи ге, горе ли су и људи, а
кад су се нано во поди за ле
библи о те ке, и народ се обна -
вљао. Да није било тих мана -
стир ских књи жни ца, тешко да
би било и нас. Довољ но је рећи
да су их мона си спа са ва ли по
сва ку цену и носи ли сто ти на -
ма кило ме та ра у изгнан ство.

l Завр ши ли сте срп ску књи -
жев ност са општом књи жев но -
шћу на Фило ло шком факул те -
ту, а када вас је свет књи га уоп -
ште заин те ре со вао?

– Ја сам из чита лач ке поро -
ди це. И отац и мај ка су про фе -
со ри, међу књи га ма сам одра -
стао и за мене није било дру -
гог пута. Рекао бих да у неким
раз до бљи ма живо та нисам
радио ништа дру го осим што
сам читао. Чини ло ми се тада
да књи жев ност пред ста вља
апсо лут ни сми сао живо та. На
сре ћу, ипак сам на вре ме про -
ши рио зани ма ња.

l На који начин је нај бо ље
децу усме ри ти да се „заљу бе” у
чита ње?

– Данас је то огро ман про -
блем. Диги тал на тех но ло ги ја
учи ни ла је зна ње немо гу ћим, а
инфор ма ци је ису ви ше јеф ти -
ним. Дана шња деца су робо ви
брзе кому ни ка ци је, нема ју капа -
ци тет за обим ни је фор ме и реа -
гу ју инстинк тив но на осно ву
оно га што су нау чи ли на дру -
штве ним мре жа ма. Чини ми се
да ће пра ви чита о ци убу ду ће
бити рет ка људ ска сор та. У сва -
ком слу ча ју, биће им тешко да
живе у симу ли ра ној ствар ности.

l Ради ли сте и као про фе -
сор, али је ваша кари је ра од
2000. веза на за рад у библи о -
те ци. До 2011. годи не били сте
запо сле ни у Град ској библи о -
те ци Пан че во. Како пам ти те
тај пери од?

– Зани мљи во је да сам, чим
сам завр шио факул тет, поку -
ша вао да се запо слим у некој
библи о те ци. Као што рекох,
није било дру гог пута. Бог ми
се убр зо сми ло вао и тако сти -
гох у пан че вач ку библи о те ку.
Испо ста ви ло се да сва дота да -
шња зна ња не вре де ништа ако
нема ју везе с кон крет ном људ -
ском зајед ни цом. На сре ћу,
било је ту мно го финог све та, а
они који нису били фини
највише су ми кори сти ли. То
је за мене било доба вели ког
енту зи ја зма, ујед но и бол ног

трежње ња од роман ти чар ских
заблу да. А морам рећи да сам
гото во пре ко ноћи, иако Сре -
мац, постао пра ви Пан че вац,
који је оним фамо зним ста рим
Пан чев ци ма откри вао ства ри
о који ма пој ма нису има ли, као
што су бра ћа Јова но вић и њихо -
во вре ме, о чему је Град ска
библи о те ка изда ла књи гу још
2010. годи не.

l На Позајм ном оде ље њу сте
се сусре та ли с разним људи ма.
Које дога ђа је пам ти те?

– То је био мој први пра ви
кон такт са шаре ном ствар но -

шћу људ ског рода, ујед но и шок
због сазна ња да нисам чуо за
већи ну писа ца које народ чита.
Ја сам упо р но водио бит ку да
жене не чита ју више Дани је лу
Стил, без у спе шно им поту рао
Пру ста, дола зио чак у непри -
јат не ситу а ци је због тога, мисле -
ћи да је моја уло га про све ти -
тељ ска. Очи глед но да сам у
томе пре те ри вао, јер су се неки
чита о ци жали ли на мене упра -
ви. Уте ха су ми били сту ден ти
књи жев но сти, који ма сам на
силу ува љи вао по два де сет књи -
га, иако су биле дозво ље не три.
Неким крх ким девој чи ца ма сам
чак те това ре књи га доно сио
до капи је. Мени је то било дра -
го, али су се зато коле ге до
миле воље спр да ле с мојом неу -
ра чун љи во шћу; осим оних које
је то нер ви ра ло, јер се пре тва -
ра ло у анар хи ју. Сад се дивим
неки ма који су то и које шта
дру го што сам радио успе ли
истр пе ти. А нека ко ми баш буде
дра го кад ме срет не неко кога
ја не пре по знам и каже ми: ја
сам дола зио у библи о те ку док
си ти тамо радио.

l У том пери о ду, 2009. годи -
не, про гла ше ни сте за нај бо -
љег библи о те ка ра у јав ним
библи о те ка ма. Које осо би не и
вешти не тре ба да посе ду је добар
библи о те кар?

– То зави си од типа библи о -
те ке. У јав ној попут пан че вач -
ке мора бити бли зак при ја тељ
посе ти о ци ма, потом и инте -
лек ту ал ни ауто ри тет, али не и
пове ре ник за пра зне при че. У
наци о нал ној мора оби ло ва ти
зна њем и све шћу о томе да се
на њега сви угле да ју чак и мимо
њего ве воље, а мора и раз у ме -
ти да се нај ва жни ји посло ви
оба вља ју на соп стве ну ште ту и
с тим се поми ри ти. И оду ста ти
од иде је да буде неко и нешто.
Међу тим, бојим се да је то у
мно гим слу ча је ви ма пра зна
при ча, јер ван библи о те ка оста -
ју они који би успе ли да их
пре тво ре у рај, а запо шља ва ју
се они који ма би било нај бо ље
да раде негде на шал те ру.

l Сада сте у Народ ној библи -
о те ци Срби је начел ник Оде ље -
ња за библи о гра фи ју, глав ни
редак тор „Срп ске библи о гра -
фи је књи га 1801–1867”. Како
бисте опи са ли свој посао? Шта
је спе ци фич но у овом пери о ду
и у ком про це су рада нај ви ше
ужи ва те?

– Наци о нал на библи о гра фи -
ја је про цес утвр ђи ва ња иден ти -
те та наро да пре ко књи га које су
за њега и на њего вом јези ку изда -
те у одре ђе ном исто риј ском
пери о ду. Не мора те позна ва ти
чове ка, али ћете по њего вој
библи о те ци виде ти ко је. Тако је
и с наро дом. У овом пери о ду је
фор ми ра на модер на наци о нал -
на свест, што се из саме књи жне
гра ђе види. Нажа лост, не ужи -
вам више ни у чему, јер су инсти -
ту ци је кул ту ре од врха до дна у
ката стро фал ном ста њу и тешко
је уоп ште ради ти у таквој атмос -
фе ри, стал но човек мора с нечим
да се бори и да тро ши сна гу на
глу по сти. Оне су често плен лова -
ца на сине ку ре који само сме та -
ју и баве се сво јом лич ном кори -
шћу. Не бих волео да пла шим
народ при ча ма до које мере смо
у том сми слу у опа сно сти. Довољ -
но је што се чудим како било
шта уоп ште функ ци о ни ше.

l Какво је ваше мишље ње о
кул ту ри чита ња данас?

– Чита ње је с јед не стра не
увек било ствар ели те – мада
мрзим ту реч – ако мисли мо о
ква ли те ту; а чита лач ки кван -
ти тет, који се није пре тва рао у
јеф ти ну заба ву, био је, коли ко
знам, могућ једи но у Руси ји. За
чита ње је потре бан све већи
напор, јер се човек и нехо ти це
ква ри савре ме ним видом кому -
ни ка ци је, у којој се све скра ћу -
је, пре ко све га се ола ко пре ла -
зи, теме поста ју хисте рич не и
крат ко трај не, а за пола сата се
пре ла зи на дру гу зани ма ци ју.
Међу тим, не тре ба апсо лу ти зо -
ва ти чита ње. Сто ји већ у „Књи -
зи про по вед ни ко вој” да нема
кра ја саста вља њу мно гих књи -
га, што зна чи ни чита њу, а пита -
ње је да ли је корист од све га
тога апсо лут на. Рекао бих да
неки међу нај му дри ји ма нису
никад про чи та ли ништа. Не би
ми сме та ло да се с њима мењам.

l Осим исто ри је коју про у -
ча ва те и о којој пише те у сво -
јим књи га ма, какве модер не
књи ге чита те?

– У суштин ском сми слу не
посто је модер не књи ге. Мени
је Хомер нај мо дер ни ји зато што
је непро ла зан. Таквих могу
набро ја ти мно го. Инси сти ра ње
на модер но сти гроб је духа, а
они који то за себе твр де обич -
ни су пре ва ран ти. Књи жев ност
се данас загли бљу је у без вод -
ној пусти њи поли тич ке корект -
но сти, мери ла су јој ванк њи -
жев на, што се код нас види по
цир ку су око НИН-ове награ де.
То су про сто зна ци дека ден ци -
је циви ли за ци је. Лош и пра зан
писац, а ту не мислим само на
књи жев ност, никад не може
бити моде ран. У одно су на такве,
упут ство за кори ште ње швај са -
па ра та је модер ни је, јер је, ако
ништа дру го, барем кори сно.

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

– Осе ћа ње поно са није ми
баш бли ско, али ако тре ба да
кажем шта ми је дра го изме ђу
оно га што сам ура дио, то би
било сле де ће: не живим више у
гра ду, поста јем пола ко сељак,
сва ке годи не узга јам башту, једем
сво је пло до ве, при мам госте који
једва чека ју да седе под ведрим
небом, про во дим сате по шума -
ма и лива да ма, берем печур ке,
димим рибу и хва лим се сви ма
који хоће да то слу ша ју и који
би можда тако ђе хте ли да иза ђу
из гра до ва. Осим тога, рад у
Народ ној библи о те ци Срби је
омо гу ћио ми је и рад на хилан -
дар ским библи о те ка ма, што ми
је нај ва жни је иску ство до сада,
а тако ђе и они ма у Сен тан дре -
ји. Сад могу рећи да сам оби -
шао срп ски кул тур ни про стор
од крај њег севе ра до југа. Оста -
ју ми још запад и исток, а знам
да ћу и тамо сти ћи.

Мир ја на Марић

Ули ца Или је Гара ша ни на при -
па да тери то ри ји Месне зајед -
ни це Тесла. Под овим нази -
вом посто ји од 2004. годи не,
а прет ход но је, од 1969. годи -
не, носи ла име Сло бо да на
Пене зи ћа Крцу на. Про сти ре
се од Ули це кне за Миха и ла
Обре но ви ћа до Ули це Сте ва -
на Шупљик ца.

Или ја Гара ша нин је рођен
1812. годи не у селу Гара ши
поред Аран ђе лов ца. Као син
имућ ног тргов ца, шко ло вао се
код при ват них учи те ља, а
затим је поха ђао шко лу у Зему -
ну. Пома гао је оцу у трго ви -
ни, а кад је имао 25 годи на,
Милош Обре но вић га је поста -
вио за цари ни ка у Вишњи ци,
на Дуна ву. Доц ни је ће га Ми -
лош пре ме сти ти у вој ну слу -
жбу и даће му чин пуков ни ка.

У оти ма њу Кара ђор ђе ви ћа и
Обре но ви ћа за власт његов отац
и ста ри ји брат поги ну ли су у
бор би про тив кне за Миха и ла
Обре но ви ћа. Или ја Гара ша нин
постао је код кне за Алек сан -
дра Кара ђор ђе ви ћа мини стар
уну тра шњих посло ва, па мини -
стар спољ них по сло ва и пред -
сед ник вла де (1852–1853), али
је на зах тев Руси је морао да
под не се оставку.

Гара ша нин се доц ни је окре -
нуо и про тив кне за. Хтео је
да га на пре сто лу заме ни
његовим мало лет ним сином
Петром, а да вла да наме сни -
штво у којем би и сам био.

Када је Све то ан дреј ска
скуп шти на затра жи ла од кне -
за Алек сан дра да под не се
остав ку, овај се упла шио и
решио да се скло ни код тур -
ског паше на Кале мег да ну.
Гара ша нин га је пре ве зао сво -
јим коли ма, али је одмах
потом то пред ста вио као напу -
шта ње пре сто ла. Дан касни је
скуп шти на је про гла си ла зба -
ци ва ње Кара ђор ђе ви ћа и
одмах успо ста ви ла дина сти ју
Обре но ви ћа. Гара ша ни нов
план о наме сни штву је пропао.

После поврат ка кне за Мило -
ша, Гара ша нин се држао по
стра ни. Када је кнез Миха и ло
сту пио на пре сто, Гара ша нин,
кога је Миха и лу пре по ру чи ла

Руси ја, постао је опет пред сед -
ник вла де (1861–1867) и мини -
стар ино стра них посло ва. Радио
је на скла па њу рат них саве за с
Црном Гором и с Грч ком, како
би Миха и ло могао да пове де
рат про тив Тур ске. После про -
те ри ва ња Тура ка из Срби је
изба чен је из вла де јер се жесто -
ко про ти вио Миха и ло вој
женид би сестри чи ном Ката -
ри ном Кон стан ти но вић.

Исто ри ја Или ју Гара ша ни -
на оце њу је као „јед ног од нај -
ве ћих држав ни ка и адми ни -
стра то ра свог доба”. Ство рио
је поли ци ју у Срби ји и држав -
ни апа рат. У спољ ној поли -
ти ци његов нај ве ћи допри нос
је у фор му ли са њу иде је о ства -
ра њу вели ке југо сло вен ске
држа ве, под пред вод ни штвом
Срби је, у којој би сви Срби
живе ли у јед ној држа ви. Доку -
мент о томе назван је „Начер -
та ни је” и био је акту е лан све
до пре два де се так годи на.

Током атен та та на кне за
Миха и ла 1868. годи не, тада
већ пен зи о нер, зате као се у
Топ чи де ру и одмах пожу рио
у Бео град да оба ве сти мини -
стре о несре ћи која се деси ла,
оста вив ши на месту поги би је
рање ног сина, кне же вог ађу -
тан та. Захва љу ју ћи при себ но -
сти Или је Гара ша ни на, осу је -
ће не су наме ре атен та то ра да
пре у зму власт у држа ви.

Послед ње годи не сво га
живо та Гара ша нин је про вео
уда љен од поли ти ке, на свом
има њу у Гроц кој, где је и умро
1874. годи не.

Стојан Бошков
(1945–2021)

Рођен је 1945. године у Ковину и
као петнаестогодишњак је дошао
у гимназију у Панчеву. После дру-
ге године студијa права на Бео-
градском универзитету Стојан је
1967. постао секретар Културно-
-уметничког друштва „Aбраше-
вић”. Захваљујући његовом раду,
КУД се сврстава у једно од воде-
ћих фолклорних друштава у оној
великој Југославији. У то време
оженио се Снежаном, професор-
ком у Хемијско-техничкој школи.

Када је 1976. године оформљен Дом омладине, Стојан је
изабран за његовог првог управника. Окупио је око себе
многе младе и способне наше другове: Чеду Кесића, Миро-
слава Јуричана, Радослава Лемајића и друге. Покренуо је
часопис „Рукописи” уз сарадњу Момчила Параушића, затим
Фестивал малих и експрименталних позоришта Војводине
и окупио многе драмске ствараоце око себе: Милоша Нико-
лића, Ивана Ракиџића, мене и још многе знане и незнане.
Из Дома омладине прешао је у Културно-просветну зајед-
ницу града Панчева. С Богданом Мрвошем покренуо је
часопис „Свеске”, а са Зораном Ротаром Панчевачку изло-
жбу југословенске скулптуре. Искључиво Стојановом заслу-
гом Ликовна колонија „Делиблатски песак” није се угасила
са смрћу њеног оснивача Миливоја Ђорђевића.

Последњих година, пре одласка у више него заслужену
пензију, био је секретар Савеза аматера Србије, који окупља
више од триста хиљада аматера. Фолклорни ансамбли,
хорови, драмски ансамбли и остали аматери били су његова
породица. Они ће дубоко у срцу носити његов лик као јед-
ног од највећих њихових заштитника пред бирократијом
која је настојала да им ускрати средства за даљу делатност.
Ми који смо га ближе познавали, најпре његова верна Сне-
жана и братанац Боба, носићемо га такође у срцу и сећаће-
мо га се по његовим делима и доброти којом је пленио.

Нека ти је лака ова наша банатска земља, добри мој
друже...

Мирослав Жужић Жуле
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ДР ЖАР КО ВОЈ НО ВИЋ, НАЧЕЛ НИК ОДЕ ЉЕ ЊА ЗА БИБЛИ О ГРА ФИ ЈУ У НАРОД НОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ СРБИ ЈЕ

КАДА СУ СЕ ПОДИ ЗА ЛЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ,
И НАРОД СЕ ОБНА ВЉАО

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ИЛИ ЈЕ ГАРА ША НИ НА

Један од нај ве ћих
држав ни ка

Жарко Војновић

Илија Гарашанин
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Вре ме је када се све више и
наших сугра ђа на оти ску је у бели
свет у потра зи за изда шни јим
изво ром егзи стен ци је, а буду ћи
да сва ко, у већој или мањој
мери, чезне за род ним местом,
„Пан че вац” им пру жа при ли ку
да се мало олак ша ју у тре ну ци -
ма „ностал ги чар ске” кри зе.

У овој рубри ци пан че вач ки
„гастар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не дести на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти које карак те ри шу то под -
не бље и људе.

У акту ел ном бро ју наш гост
је Дали бор Маје тић, који вели -
ки део вре ме на про во ди у Кана -
ди и Аме ри ци, где је досад
радио мно ге посло ве – од пре -
да ва ња мате ма ти ке на коле џу,
пре ко „Крај сле ра”, до финан -
сиј ског кон сал тин га.

Наш сугра ђа нин Дали бор Маје -
тић рођен је 1979. годи не. Након
завр шет ка основ не шко ле у
Стар че ву он се зајед но с поро -
ди цом запу тио чак у дале ку
земљу јаво ра – Кана ду, где је
завр шио сред њу шко лу, да би
потом дипло ми рао на машин -
ском факул те ту у Аме ри ци.

Након тога је и маги стри рао,
па се запо слио и ота да је про -
ме нио вели ки број рад них места
и ком па ни ја, међу који ма се
издва ја чуве ни „Крај слер”, где
је про вео пре ко десет годи на.

Био је и про фе сор мате ма ти -
ке и менаџ мен та на коле џу, да
би се у послед ње вре ме посве -
тио финан си ја ма и посло ви ма
кон сул тан та и струч ња ка за мар -
ке тинг. Поред тога, ква ли фи -
ко ван је и за област про да је.

Буду ћи да му је база у канад -
ском веле гра ду Торон ту, он вео -
ма често пре ђе у обли жњу Аме -
ри ку, тако да се може рећи да
прак тич но живи у обе те државе.

Земља рав но прав них људи

По завр шет ку основ не шко ле
1994. годи не, након више го ди -
шњег убе ђи ва ња тет ке која је
већ дуго живе ла „пре ко баре”,

Дали бо ро ви роди те љи су пре -
се кли и одлу чи ли да се пре се -
ле у обе ћа ну аме рич ку земљу.

– Тог, првог лета живе ли смо
код поме ну те мами не сестре у
Торон ту, али се, сре ћом, тата
вео ма брзо запо слио као вари -
лац, а мама је поче ла да ради у
рад њи за ауто-дело ве. Мени је

било на ста р ту, првих шест месе -
ци, мало про бле ма тич ни је, пре
све га зато што нисам знао енгле -
ски, јер смо у шко ли учи ли
руски. Када сам с бра том од тет -
ке оти шао да се упи шем у тамо -
шњу сред њу шко лу, дирек тор
ме је питао да нешто про чи там
на енгле ском. На моје вели ко
изне на ђе ње, када сам то нека ко
сман др љао, рекао је да је одлич -
но. А буду ћи да му је име Дали -
бор било немо гу ће за изго вор,
пред ло жио ми је да поста нем
Дени. И то сам за мно ге и остао...
– почи ње при чу Дали бор.

Он се при се ћа како му је у
почет ку све било нека ко неса -
гле ди во огром но. Но с вре ме -
ном се нави ка вао...

– Мно го наци ја тамо живи,
мен та ли тет је сасвим дру га чи ји
и сви нека ко гле да ју сво ја посла.
У том пери о ду осе тио сам мало

дис кри ми на ци је од канад ских
бела ца, али када сам на прву
про во ка ци ју жесто ко реа го вао,
ота да ми нико ништа није рекао.
С дру ге стра не, мени је можда
и нај ве ће изне на ђе ње било када
сам у шко ли морао да учим да
кувам, што сам нај пре одбио,
али сам се с вре ме ном и томе
нека ко при ла го дио. Упо ре до с
тим у то вре ме сам поха ђао и
неку шко лу за јези ке, а могао
сам и да тре ни рам раз не спор -
то ве, захва љу ју ћи чему сам имао
при ли ке и да мно го путу јем.
Нарав но, као и сви мла ди, изла -
зио сам, а попу лар ни су били
разни клу бо ви. Негде је било
сло бод ни је, негде мало затво -
ре ни је, али како код нас дола зи
и мно го Аме ри кан ки, наро чи то
за викенд, тада зна да буде баш
отка че но, јер оне не про пу шта -
ју при ли ку да се опу сте. У сва -
ком слу ча ју, зани мљи во је у том
мик су разних раса и наро да, у
којем су сви рав но прав ни и има -
ју исту шан су – каже овај наш
гастар бај тер.

Код Инди ја на ца на
сопстве ну одго вор ност

Након сред ње шко ле он је кре -
нуо на колеџ у Детро и ту и одлу -
чио се за машин ски факул тет,
јер је волео дизајн.

– Касни је ми се то више није
толи ко сви ђа ло, па сам се окре -
нуо менаџ мен ту, буду ћи да ме
је све више зани мао рад с људи -
ма. Што се тиче посла, лако

сам га нала зио и често мењао.
Реци мо, на јед ном месту, које
су мно ги желе ли, остао сам
„рекорд на” два сата. Запра во,
то ме је нау чи ло да будем сна -
ла жљив и при ла го дљив. Можда
и због тога сам, при ме ра ради,
успео да кому ни ци рам с дру -
гим чове ком „Крај сле ра”. Не

само што ме је при мио и саслу -
шао већ ми је на кра ју тог разго -
во ра чак пону дио да идем у
Аустри ју. При хва тио сам нај -
ви ше зато што је тада тамо било
Европ ско првен ство у фуд ба лу.
Ина че, у том свет ском гиган ту
радио сам као про јект ни инже -
њер на дизај ну енте ри је ра и био
у стал ном кон так ту с доба вља -
чи ма, чак и с неким парт не ри -
ма из Евро пе. Сада сам финан -
сиј ски кон сул тант и мар ке тин -
шки струч њак за бро кер ску
кућу, па сам прак тич но „сам

свој газда”, јер радим кад хоћу
и како хоћу, буду ћи да имам
сво ју дозво лу. А када је наста -
ла кри за 2008. годи не и људи
поче ли масов но да губе посао,
иако Торон то није осе тио ништа
за раз ли ку од Детро и та, некада -
шњег цен тра ауто-инду стри је,
одлу чио сам да не зави сим ни

ВЕОМА АКТИВАН У ШИРЕЊУ ПАТРИОТИЗМА

Глав ни хоби му је спорт,

дуго је и тре ни рао фуд бал и

аме рич ки фуд бал у скло пу

коле џа, а вео ма је акти ван и

као нави јач. С тим у вези,

упра во он је 2002. годи не

повео наше нави ја че из

разних дело ва Кана де и

Аме ри ке у Инди ја на по лис

на одлу чу ју ће утак ми це, на

чуве ном побед нич ком похо -

ду репре зен та ци је до титу ле

свет ског шам пи о на.

– Тада сам упо знао и све

акте ре вели чан стве не побе -

де – од селек то ра Све ти сла -

ва Пеши ћа до Вла де Див ца.

Пра тио сам и фуд бал ску

селек ци ју, као један пут у

Торон ту када је Срби ја игра -

ла про тив Ита ли је, а том

при ли ком сам уче ство вао у

при ре ђи ва њу неза бо рав не

бакља де, какву тај град

није видео. Био сам и део

орга ни за ци је кон це ра та,

попут насту па Севе ри не и

„Мини стар ки” у Чика гу и

Лас Вега су, у чуве ном хоте -

лу „Космо по ли тен”. Дан

после тог кон цер та напра -

ви ли смо и жур ку на базе -

ну, где су „Мини стар ке”

биле зве зде дана, а и Севе

је ђуска ла и ужи ва ла  –

при се ћа се Дали бор.

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.

Брка
Овај малиша, стар око три
месеца, склоњен је са улице
код једне дивне породице, а
још дивнија девојка га је лечи-
ла и излечила.

Тренутно живи с још јед-
ном куцом и сада када се опо-
равио он би да потражи људе
који ће му пружити сигуран и
топао дом.

Све информације се могу
добити на телефон 064/810-
79-23.

Гара
Преслатка малена куца већ неко вре-
ме тражи сигуран дом, јер људи који
су је узели нису могли да је задрже.

Пронађена је на качаревачким ули-
цама, након што ју је неки несаве-
сни човек ударио колима, па је услед
удара имала прелом ноге. Опериса-
на је и сада се потпуно опоравила –
нормално хода, може да трчи, а вео-
ма је енергична и воли да се игра и
мази.

Још увек је штене и не може да
буде напољу, па тражи неког доброг
човека, који треба само да окрене
број 061/131-86-47.

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

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

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

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

за цео жи вот!

од кога, па сам постао и про -
фе сор на коле џу... – каже овај
аме рич ки Стар че вац.

Мул ти на ци о нал на Кана да је
земља једин стве не лепо те,
богат ства разно ли ко сти и толе -
ран ци је, а Дали бор ју је оби -
шао уздуж и попре ко.

– Као изу зет но фасци нант не
издво јио бих мени обли жње
Нија га ри не водо па де, где више
нема вра то лом ног спу шта ња у
буре ту као некад, али и сама
пло вид ба зау ста вља дах. Има
тери то ри ја наста ње них Инди -
јан ци ма, који живе по сво јим
пра ви ли ма, па сва ко ко тамо
оде, то чини на соп стве ну одго -
вор ност. Они су сте кли вели ке
при ви ле ги је и мно го тога им је
бес плат но, што је веро ват но нека
врста ком пен за ци је за то што
им је нека да земља оте та. Зани -
мљив је и Кве бек, чији ста нов -
ни ци при ча ју само фран цу ски,
иако они, нор мал но, зна ју и
енгле ски, али јед но став но неће
да га гово ре. Инте ре сан тан је
Ван ку вер, пре ди ван град, с неве -
ро ват но бла гом кли мом, бла -
жом него у Кали фор ни ји, па
тем пе ра ту ра не пада испод 13-
-14 сте пе ни. Тамо доду ше пад -
не мно го кише, која је опет вео -
ма топла. И Вели ка језе ра су
препуна лепих места, наро чи то

на језе ру Мичи ген, на којем се
нала зи Чика го, мени један од
нај о ми ље ни јих гра до ва. Што се
хра не тиче, има кухи ња из свих
кра је ва све та, али пре о вла ђу ју
мака ро не или стејк, то јест биф -
тек, који је изу зе тан наро чи то
ако је од гове да из про вин ци је
Албер та. Што се тиче људ ских
пра ва, има их напре тек, па и
мно го геј паро ва. Посеб на при -
ча су њихо ве пара де, а инте ре -
сант но је да то ником не сме та,
као реци мо овде. И, уоп ште,
људи тамо нису пре те ра но заин -
те ре со ва ни за поли ти ку, важно
им је само да се добро живи... –
закљу чу је ову зани мљи ву сто -
ри ју наш саго вор ник.

МАЈ СТО РИ НАЈ ТРА ЖЕ НИ ЈИ

Пре ма Дали бо ро вом ми -

шље њу, Kанада и Аме ри ка

су слич не држа ве...

– Систем обе ју држа ва

зах те ва да су људи углав -

ном зау зе ти, не оста вља ју -

ћи мно го вре ме на за разо -

но ду или опу шта ње, па по-

не кад поми слиш да су људи

про гра ми ра ни као робо ти.

Нај ви ше тог вре ме на је

изгу бље но у путу, нај че шће

од куће до посла. Када је

реч о избо ру зани ма ња,

нај ви ше се тра же зана тли је

из обла сти гра ђе ви нар ства,

јер се тамо гра ди неве -

роват ном брзи ном. Како

ствари сто је, за мај сто ре

још дуго неће бити зиме –

исти че овај успе шан мла ди

човек.

НАШИ У БЕЛОМ СВЕ ТУ: ДАЛИ БОР МАЈЕ ТИЋ У ТОРОН ТУ

У КАНА ДИ ЈЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ ДА СЕ ДОБРО ЖИВИ

СВУ ДА ПОЂИ...

Дали бор је први пут кући

дошао тек после пет годи -

на, али ота да, наро чи то од

2006. годи не, све више

вре ме на про во ди овде.

– Увек сам осе ћао вели -

ку ностал ги ју, јер обр ни-

-окре ни сву где у све ту си

стра нац. Сада дола зим и

два-три пута годи шње, јер

ми недо ста је овда шње

дру штво. Пра тим и спорт,

па реци мо не про пу штам

утак ми це одбој ка ша „Бор -

ца”. Био сам чак и на

овом послед њем вечи том

дер би ју, без обзи ра на

коро ну... – наво ди овај

Стар че вац на при вре ме -

ном раду у Канади.

Торонто, обећани град за многе наше сународнике

Журка у базену након добро организованог концерта

Са екипом у Лас Вегасу

Са атрактивном Севе пред њен наступ у Америци

Највећи Србин у Америци – Никола
Тесла je један од Далиборових узора
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ПУН ТО 1.2, 8 В, 5 В, ате -

сти ран плин, кли ма, сер во,

вла сник. 064/856-60-65.

(300383)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 308,

2009. го ди ште, га ра жи ран,

у су пер ста њу, ку пљен у

Ср би ји. 064/194-69-03.

(300363)

ФИ ЈАТ ли неа 1.4, 2011,

ате сти ран плин, ди на мик

опре ма. 064/130-36-02.

(300475)

ШКО ДА фа би ја 1.2, 2014,

де цем бар, у фу лу, ате сти -

ран плин. 064/130-36-02.

(300475)

СТИ ЛО 1.2, 16 В, 2002, пе -

то ра вра та, шест бр зи на, ук

пр вој бо ји. 064/130-36-02.

(300475)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, пе то ра

вра та, сва опре ма, 160.000

км. 064/130-36-02. (300475)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти ло 1.9,

ЈТД, 2003, 5 В, 1.300 евра.

065/832-48-18. (300556)

ПУН ТО 1.2, 16 В, 2002, 3 В,

ме тал69ик  сив, кли ма, сер -

во. 064/142-55-93. (300383)

ДО БЛО те рет ни, макс, 1.4,

2007, ате сти ран плин.

064/587-50-24. (300475)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, од 80 до

1.800 евра. 063/165-83-75.

(300591) 

ИЗ ДА ЈЕМ  га ра жу, пр ви

ни во Кон струк то ро ве га ра -

же на Ко те жу 2. 063/122-

55-22. (300521)

ЛЕД, ЛЦД,  те ле ви зо ри, от -

куп слу па них и не ис прав -

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (300526)

ПРО ДА ЈЕМ би цикл, штам -

пач, ске нер и ЛЦД ТВ, Тел:

062/850-56-11, зва ти по сле

16 са ти. 062/850-56-11

(СМС)

ЈАГ ЊАД, пра сад на про да -

ју. Ми ца. 064/303-28-68

(СМС)

НО ВИ др ве ни кре ве ти –

200 џ 90 од 5.900, клик-

клак ле жа је ви од 15.300.

060/600-14-52. (300376)

ОГРЕВ НО др во: ба грем,

цер, исе че но, 4. 800 ди на -

ра. 063/770-64-22 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни ле жај,

два ор ма на, ка ло ри фер,

кварц ну пећ и по кућ ство

ра ди се лид бе. Тел.

066/888-22-89. (300351)

ПРО ДА ЈА но вог на ме шта ја:

сто ли це од 1.800м, сто ло ви

од 4.500. 060/600-14-52.

(300376)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

МЕР ЦЕ ДЕС Б 180 ЦДИ, ау -

то ма тик, 2010, ре ги стра ци -

ја до апри ла 2021.

063/725-99-37. (300579)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(300590)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

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)

ДВО СЕД, кре вет, су до пе ра,

по лу у га о на гар ни ту ра, ор -

ман с ци пе лар ни ком, сто -

ли це, фо те ље. 063/861-82-

66. (300222/р)

ПЕЋ за пе че ње пра си ћа, на

стру ју са три ко мо ре.

060/310-99-55. (300348)

ОГРЕВ НО др во, ба грем, бу -

ква, храст, 4.500 ди на ра.

064/356-03-93, бес пла тан

пре воз. (299087)

ДР ВО исе че но: ба грем,

цер, це на 4.800 ди на ра.

062/147-93-51 (СМС)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-ма ши на,

елек трич ни шпо рет, уља ни

ра ди ја тор с ка ло ри фе ром,

те ле ви зор. 063/861-82-66.

(300222/р)

ПРЕ О СТА ЛО др во, ак ци ја,

бу ква, ба грем, храст, са

пре во зом и се чом. Це на

4.500 ди на ра. 065/440-09-

65. (299835)

ТВР ДО др во су во, ак ци ја,

пре воз, се ча гра тис, ме ре -

ње код вас ку ћи. 064/959-

49-61. (299835)

ДВЕ фо те ље, ста рин ска ви -

три на, по вољ но. 064/290-

46-44. (300377)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пе ћи.

013/352-114. (300386)

ПРО ДА ЈЕМ ра ки ју од шљи -

ве – на ве ће ко ли чи не. Тел.

013/377-257, Ду кић Јо во.

(300358)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу ра ки ју

од: шљи ве, ја бу ке, кру шке и

ду ње. 062/388-165. (300432)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ни

шпо рет ста кло-ке ра ми ка,

две го ди не стар, 15.000 ди -

на ра. 060/099-33-68,

013/354-852. (2300498)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те.
Су до пе ра 3.000, но ва.
063/773-45-97. (300538)

ПРО ДА ЈЕМ де те ли ну.
013/262-44-31. (300446)

ПРО ДА ЈЕМ две веш-ма ши -
не, пот пу но ис прав не и два
ста рин ска ор ма ра.
064/587-50-24. (300475)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, са то ве, но вац, пен -
ка ла. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22. (300416)

ПРО ДА ЈЕМ два пла ца
37+12 ара, Пе ли стер ска,
пре ко пру ге, гра ђе вин ско
зе мљи ште. 063/708-00-24
(СМС)

ПЛАЦ на Ку де љар ском на -
си пу, из лаз на две ули це,
27,43 ара, град ско гра ђе -
вин ско зе мљи ште. 068/408-
97-21. (299649)

ПЛАЦ, 32 ара, Пе ли стер ска,
пре ко пру ге, по ла под во -
ћем. 064/113-47-76. (300149)

НА НО ВОЈ МИ СИ ку ћа 170
квм, два ку па ти ла и три те -
ра се, без по сред ни ка.
061/406-35-49, 063/807-
785-61. (300140)

ИЗ ДА ЈЕМ два и по лан ца
зе мље по ред ка на ла, Скро -
ба ра. 065/344-85-77. (300370)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у Гор -
њем гра ду, мо же и по ла.
060/626-22-48. (300398)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ку ћу 100
квм + 60 та ван ског про сто -
ра, Пан че во, Пре спан ска
25, на 5,90 пла ца, 78.000
евра. 063/637-673. (300425)

ПРО ДА ЈЕМ два и по хек та -
ра гра ђе вин ског зе мљи шта,
се вер на зо на. 062/102-89-
16. (300426)

НО ВА МИ СА, но ва спрат на
ку ћа, за вр шни ра до ви, де -
љи ва, вла сни штво.
064/221-36-12.  (300429)

ПРО ДА ЈА пар це ли са них
пла це ва, град ско гра ђе вин -
ско зе мљи ште. 064/212-52-
52. л(300406)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, три ста на,

8 ари пла ца, Гор њи Град,

063/829-89-48. (300482)

СВИЊ СКЕ по лут ке на про -
да ју. Тел. 060/500-30-91,
013/632-145. (300547)

ПРО ДА ЈЕМ: гар де роб ни ор -
ма ни – 2 ко ма да, но ви; ре -
гал, школ ске ор ма ре са сто -
лом – 4 ко ма да, ку хињ ски
сто, соб ни сто лић, ку хињ ски
ор мар, нов. 064/276-08-08.
(300565)

КУ ПУ ЈЕМ бу ко ву пи ље ви ну,
300 ди на ра џак. 063/787-
13-33. (300562)

ПРО ДА ЈЕМ у Вој ло ви ци,

плац од 10 ари и ста ру кук -

ћу од 123 квм. 064/154-27-

63. (300484)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на 33

ара пла ца, све ле га ли зо ва -

но. 064/194-03-87. (300570)

ТЕ СЛА, 2.61 ари плац, ку ћа

за ру шељ ње, 29.000.

069/744-286. (300600)

ПЛАЦ, Шар пла нин ска, 9.03

ари, 2.500 евра/ар, 25 м

фронт. 069/744-286. (300600)

МЕ ЊАМ за ста но ве, ку ћу,

120 квм, 3.75 ари, Ми са.

061/600/49-00 (СМС)

БЛИ ЗИ НА Те сле, сре ђен јед -

но со бан, 31 квм, са дво ри -

штем, 24.500. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (300451)

СО ДА РА, ком плет но ре но -

ви ран дво и по со бан, 67 квм,

VIII/XII, два лиф та, га ра жа,

63.000.  (398), „Кров”,

060/683-10-64. (300451)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, IV, ЦГ,

54 квм, 41.000. 069/744-

286. (300600)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, стан

83 квм, при зе мље, укњи -

жен, 15.500. 069/744-286.

(300600)

ДВО РИ ШНИ, до ули це, 39

квм, Ца ра Ду ша на, 20.000.

069/744-286. (300600)

ТРО СО БАН, цен тар, при зе -

мље, 78 квм, две те ра се,

пар кет, ЕГ, 70.000.

069/744-286. (300600)

ЦЕН ТАР, I, 60 квм, ЕГ, дво -

и по со бан, 60.000. 069/744-

286. (300600)

СТРО ГИ цен тар, нов дво и -

по со бан, 67 квм, III, лифт,

77.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (300451)

СТРО ГИ цен тар, тро и по со -

бан, 106 квм, II, 106.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (300451)

СТАН на Те сли, I спрат, 56

квм, без гре ја ња, пре ко пу -

та По ште, без по сред ни ка.

Тел. 061/180-26-30.

(300517)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на, на

Ко те жу 1, од 45 и 52 квм,

укњи же ни, не до вр ше ни.

065/997-64-44.  (300575)

КУ ПО ВИ НА ста но ва. АМК

не крет ни не. АМК не крет -

ни не. 061/262-08-44.

(300577)

СЕ НИ ОР СКИ про грам 65+

, ку пу је мо слтан са ва шим

пло до у жит ком. АМК не -

крет ни не, Ње го ше ва 12.

061/262-08-44. (300577)

ТОП ПО НУ ДА, 60 квм (90),

плус пот кро вље, врт, га ра -

жа, Стре ли ште, са мо

37.900 евра. Про да ја са

пло до у жит ком ста ри јег ли -

ца. АМК не крет ни не.

061/262-08-44. (300577)

КО ТЕЖ 2, тро со бан ду -

плекс, 70 квм, V, ЦГ,

46.000. (353), „Пре ми ер”,

063/800-44-30. (300598)

КУ ПУ ЈЕМ ста но ве, ку ће,
пла це ве, дво ри шне, све ло -
ка ци је., 069/744-286. (300600)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма. Бр за
ис пла та. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (300598)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен лукс
стан 100 квм пре ко пу та
Ави ва 062/471-951 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку ћи за
ви ше љу ди. 064/217-48-56.
(300054)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у цен -
тру гра да. 064/134-06-08
(300356)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, Ко теж 1, 064/235-
69-32. (300365)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен стан у цен тру гра да,
40 квм, са мац,са ми ца.
065/344-85-77. (300370)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу у

цен тру Пан че ва. 013/404-

467. (300411)

СКРОМ НА ку ћи ца на Стре -

ли шту, за 1 – 2 осо бе, 60

евра. 065/626-86-88.

(300378)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стан, 44 квм, Вој ло ви ца, Бу -

ле вар 24, пре ко пу та До ма

ста ра ца. Те ле фон 013/251-

64-25, или 069/254-64-25.

(3003956)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво ри шну

гар со ње ру у Гор њем гра ду,

до 40 квм. 060/626-22-48.

(300398)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стан на Стре ли шту, са де -

ли мич но опре мље ном ку -

хи њом. Зва ти од 31. ја ну а -

ра по сле 16 са ти. 064/484-

73-31. (300563)

ДВО РИ ШНИ стан из да јем,
сам ци ма, код Пре о бра жен -
ске цр кве. 060/161-64-78.
(300397)

ИЗ ДА ЈЕМ че тво ро со бан
стан на Те сли, ЕТ, I спрат,
250 евра. 065/626-22-66.
(300406)

НА МЕ ШТЕН, јед но со бан,
дво ри шни, ТА, код Хо те ла
„Та миш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (300499)

СТАН, 50 квм, на ме штен +
од рум. Цен тар, 150 евра.
063/256-000. (300506)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Пан че ву,
ста ра Ми са. 060/011-96-
66. (300545)

ИЗ ДА ЈЕМ асме штај за рад -
ни ке, сам це, сту ден те, цен -
тар гра да. 063/502-211.
(300532)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње руи на Те сли.
063/805-59-36. (300551)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу -
на ме шен стан у цен тру, ЦГ.
064/237-05-28. (300558)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у цен -

тру, на ме ште ну, у при зе -

мљу, са ЦГ. Тел. 062/816-

11-49. (300567)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
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Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + 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: 740 динара

АКЦИЈE ОД 29. ЈАНУАРА ДО 11. ФЕБРУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Taksam investd
.o

.o
.

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

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 РАДНИК
за сакупљање, превоз 

и сортирање неопасног отпада.

Услов: положен возачки испит Б категорије, 

рад у excell и word програму.

CV са сликом и биографијом послати на mail

ekomilano013@gmail.com 

Одговор добијате у најкраћем могућем року.

(7/300594)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан на Те сли, пра зан, не -
ма ЦГ, зва ти по сле 16 са ти.
069/441-20-16. (300568)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме шен стан на
Те сли. Зва ти по сле 16 са ти.
063/803-45-51. (300571)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен
стан у цен тру, у згра ди, ТА
гре ја ње. 063/809-59-66.
(300581)

СО БА са упо тре бом ку па -
ти ла ли ку хи ње, цен тар, но -
во град ња. 064/552-33-27.
(300585)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, пре ко пу та
Биг пар ка. 066/631-42-31.
(300442)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан у цен тру, са гре ја -
њем. 063/617-421. (300488)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 1, 50
квм, опре мљен. 065/665-
75-10. (300493)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, стро ги
цен тар, на ме штен, wi/fi, су -
пер но ва, кли ма, 150 евра.
069/113-00-73. (300458)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
65 квм, Но во се љан ски пут
49. Пан че во. Тел. 066/310-
029. (300469)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Ка ра ђор ђе ва 13, пр ви
спрат, 48 квм, 200 евра.
062/320-355. (300599)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Ко те жу 2, 150 евра, плус
де по зит. 065/610-06-72.
(300473)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
код Сто ма то ло шког, по го -
дан за сту ден те. 069/360-
10-11. (300477)

НА МЕ ШТЕН дво со бан 54
квм, пр ви спрат, код Хо те -
ла Та миш, гре ја ње на гас,
200 евра. Тел. 062/260-194.
(300495)

ЈНА, рет ко у по ну ди, 30

квм, при зе мље, са мо

24.900 евра, АМК не крет -

ни не. 061/262-08-44.

(300577)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 86 квм,

код Ау то бу ске ста ни це.

063/278-421. (300165)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18 квм,

угао Све тог Са ве и Бра ће

Јо ва но вић. 064/231-07-33.

(300456)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал по го дан за

ме њач ни цу. 064/267-72-17.

(300510)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли ште,

код Го мек са, згра да, обез бе -

ђен, по вољ но, 17 квм.

064/006-43-33. (300512)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 квм,

Ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа

35. . 063/272-583. (300533)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ  ло -

кал на Зе ле ној пи ја ци.

061/320-15-24. (300580)

ПО ТРЕ БАН во зац Ц и Е ка -

те го ри је. 063/222-653 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -
те го ри је, 063/666-755. (СМС)

PIZZA SHOP по тра жу је
рад ни це за при пре му сен -
дви ча и па ла чин ки.
064/555-33-34. (299652)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по треб -
не рад ни це. 062/339-279,
063/820-87-61. (300280) 

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од го -
вор ни љу ди за по де лу фла -
је ра. 060/664-60-06.
(300306)

ФРИ ЗЕР са ис ку ством по -
тре бан са ло ну у цен тру,
пла та 30.000. 065/555-54-
44. (299710)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад

у ау то-пе ри о ни ци у Сте ва -

на Шу пљик ца. 062/214-

765. л(300413)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне  же не
за рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма. По -
треб на услу га ши ве ња.
064/191-64-95. (299928)

ПО ТРЕБ НИ трак то ри сти са
ис ку ством, за рад у До ло ву,
и то дво ји ца. Тел. 064/200-
56-92. (300350)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -
ка ри и по сла сти чар.
062/404-144.(300354)

POCO LOCO ре сто ра ну по -

тре бан ку вар и по моћ но

осо бље за рад у ку хи њи.

064/874-03-01. (300485)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци  у

Мар ке ту Иде ал. 063/106-02-

84, 013/333-160. (300550)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ
услу ге, за ме на и уград ња
бој ле ра, сла ви на, це ви од
00-24. 063/708-00-24 (СМС)

МО ЛЕР СКО ГИП САР СКИ и
фа са дар ски ра до ви, мај -
сто ри из Ко ва чи це.
060/066-08-60 (СМС)

УСЛУ ЖНО ше та ње па са.
Уко ли ко сте спре че ни оба -
ве за ма, ра до ћу про ше та ти
ва шег пса уме сто вас. Тел.
064/508-24-85. (300230)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: ре но -
ви ра ње ку па ти ла, сла ви не,
са ни та ри је, по прав ке, од гу -
ше ње ка на ли за ци је.
061/193-00-09. (300331)

СЕ ЛИД БЕ, од но ше ње не по -
треб них ства ри, чи шће ње
про сто ри ја, дво ри шта, 06-
23. 061/644-14-06.
(300117)

ЧИ СТИМ шут, та ва не, по -
дру ме, шу пе, га ра же, дво -
ри шта, ру шим ста ре објек -
те, из но сим ста ри на ме -
штај, по вољ но. 063/196-54-
56. (300529)

СТРУЧ НО оре зи ва ње во ћа -

ка. 060/431-52-70. (300366)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, крч ње

пла це ва, ру ше ња ку ћа, зи -

до ва, од но ше ње ства ри.

060/035-47-40. (300386)

РА ДИ МО све фи зич ке по -

сло ве: ру ше ња ку ћа, шу па,

од но ше ње ства ри, чи шће -

ња по дру ма, итд. 064/122-

69-78. (300386)

ТВ и са те лит ске ате не, мон -

та жа. Ди ги та ли за ци ја.

064/866-20-70. (300391)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 2 м³ ,
шљу нак, пе сак,, уто вар и
од воз шу та. 064/505-62-44.
(300408)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би не, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. (299906)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке,
бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (299830)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге + ха ус мај стор. Алек -
сан дар, 064/157-20-03.
(300418)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је сме та. 063/369-846.
(300424)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље. Це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, гле то ва ње, кре че -
ње, сто ла ри ја, ра ди ја то ри,
фа са да. 064/280-26-15.
(300142)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, ба ва лит фа са де, бе -
то ни ра ње. 063/865-80-49.
(300156)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ра ди:
од гу ше ње су до пе ре, ку па -
ти ла, по прав ке, за ме не, од -
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (300427)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, бр зо,
ква ли ет но, пе дант но.
066/565-66-97. (300438)

МЛАД ма сер за да ме тра -

жи по сао. Пр ва гра тис.

064/064-95-58. (300440)

ПО МА ГА ЛА бих ста ри јој

осо би, имам ис ку ство од 20

го ди на у том по слу. Тел.

064/468-05-19. Пред ност

Со да ра, цен тар. (300453)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ве не ци ја не ри, ко мар ни -

ци, угра ђу јем, по пра вљам,

гурт не. 064/181-25-00. (300481)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ

услу ге, за ме на дел.ова, бој -

ле ра,ко тли ћа, од гу ше ња,

адап та ци је. 013/377-930,

062/144-40-64. (300486)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, све у

ку па ти лу, по прав ци, за ме на

од гу ше ња, но ва ку па ти ла.

062/832-09-81. (300486)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ком -

би пре воз. 065/665-75-10.

(300493)

ИЗ РА ДА про јек та за оза ко -
ње ње у из град њу стам бе -
них обје ка та. 064/129-81-
77. (300484)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,,
гипс, по вољ но, пен зи о не ри -
ма, по пуст. 061/626-54-06.
(300531)

ЧА СО ВИ ен гле ског, ду го го -

ди шње ис ку ство, сви ни вои,

ужи во и online. 062/760-

036. (300540)

ВР ШИМ пре воз, се лид бе,
са рад ни ци ма, у свим прав -
ци ма, из но сим ста ри на ме -
штај, по вољ но. 063/196-54-
56. (300529)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ка, из -

ра да ин ста ла ци ја бој ле ра,

ТА пе ћи, нај јеф ти ни је у гра -

ду. 066/354-412. (300593)

ЕЛЕК ТРО СЕР ВИС по пра -

вља: веш-ма ши не, шпо ре те,

пе ћи, елек тро ин ста ла ци је.,

060/180-02-83. (300282)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ОБАВЕШТЕЊЕ

о увођењу у војну евиденцију 

регрута рођених 2003. године 

и старијих годишта у 2021. години

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАД-

НОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник

Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛА-

НА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ

ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ

ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВА-

МО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И

СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)

КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕ-

НИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕН-

ТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ

САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБ-

РЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА

БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕН-

ЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до

15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИ-

НЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ

НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ

ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕН-

ТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ

ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ

ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТ-

СКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

НАЧЕЛНИК

потпуковник

Дејан Здравковић

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. 6457 и 6458 КО ПАНЧЕВО, за

потребе изградње вишепородичног стамбеног

објекта, спратности По+П+3+Пс и помоћног објек-

та гараже и ограде, у Панчеву, Цара Душана бр.

70, израђен од стране атељеа „Студио 3” Панчево,

за инвеститорa „Stemi Invest” ДОО, Качарево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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

ну од 10 до13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 05. 02. 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

кат.парцелe топ.бр.2020 КО ПАНЧЕВО, за плани-

рану изградњу стамбеног објекта са 8 стамбених

јединица, спратности Пр+2+Пс, у ул.Браће Јовано-

вића бр.92, са обухватом УП-а и дела улице Браће

Јовановића, део кат.парцеле 8027 КО Панчево, из-

рађен од стране „Adecom group” ДОО Панчево, за

инвеститорa „Princip Spec” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

у згради Градске управе Града Панчева, Трг Кра-

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

05. 02. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

ОБУЋАРСКА РАДЊА, 
Ул. Војоводе Радомира

Путника 16. 

Тел. 065/883-09-24 (6
/3

0
0

5
7

6
)

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.

БОЈА

ЂЕРИЋ

Последњи поздрав

куму од кума ЂУРЕ

ПИВАШЕВИЋА

са породицом

(92/300461)

26. јануара 2021. напустила нас је наша мама и бака

ДРАГИЦА СТАНЧЕВИЋ
1937–2021. 

Сахрана ће се обавити 30. јануара 2021, у 12 сати, на гробљу Котеж.

Ожалошћени: ћерке ЈАСМИНА и ДРАГАНА, унуци МИЛОШ и МАТЕЈА, и

унуке МИЛЕНА и МИЛИЦА
(174/300573)

Најбоља бако на свету

бака ДРАГИЦА

Нема тих речи које могу описати нашу

тугу и празнину која ће остати у нашим

срцима.

Твоје: МИЛИЦА и МИЛЕНА

(175/300573)

Са великом тугом у срцу опраштамо се

ЧЕДОМИР ТАСИЋ
1941–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга ВИДОСАВА, ћерка ДРАГАНА, зет МИЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(183/300584)

27. јануара 2021. године преминула је

СОФИЈА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ

Сахрана ће се обавити 30. јануара 2021, у 14 са-

ти, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: брат СТЕВАН, братанац

АЛЕКСАНДАР, снаха АЛЕКСАНДРА, унуке

СОФИЈА и МАРИА и остала родбина

(186/300588)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

РО ЈАЛ МГ:  уград ња/по -

прав ке; ро лет не, ко мар ни -

ци, ве не ци ја не ри, све за ве -

се, тен де, хар мо-вра та, ро -

ло-за шти та. 063/816-20-98

(300502)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -

ре, за мр зи ва че, кли ме, бој -

ле ре, ТА пе ћи, шпо ре те, по -

пра вља мо ква ли тет но са га -

ран ци јом. „Фри го тех ник”,

064/122-68-05. (300514)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -

ше ње ку па ти ла, ка на ли за -

ци је, во до вод не адап та ци -

је, за ме на вир бли, вен ти ла,

ба те ри ја, са ни та ри је, све за

во ду, 0-24 са та. Пен зи о не -

ри ма екс тра по пуст. До ла -

зим од мах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јо ви чин.

(300480)

ТВ СЕР ВИС „Те сла елек -

тро ник”, бес пла тан пре воз

и пре глед. 060/07-84-789,

063/77-84-789, Ул. Јо ва на

Ра ји ћа 1 (код по ште на Те -

сли). (300526)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, ком -

плет не адап та ци је ста но ва,

гипс, по до ви, тех ни ке, га -

ран ци је. 060/145-99-09.

(300564)

ТЕ ПИХ сер вис „Пут ник”,

ду бин ско-пра ње те пи ха,

на ме шта ја. Ко мо ра.

013/302-820, 064/129-63-

79. (300541)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви, по став ка ла ми на та.

061/283-66-41, 064/390-

00-87. (300539)

ПЕН ЗИ О НЕР, удо а вац, тра -

жим жен ску осо бу за дру -

же ње, опд 55 до 65 го ди на,

сло бод ну, без оба ве за. Тел.

060/671-33-68. (300392)

МУ ШКА РАЦ, 63 го ди не,

си ту и ран, у пен зи ји, же ли

по знан ство са же ном 66-60

го ди на. Ми ћа, 063/142-22-

37. (300393)

ПРА ВА же на за до жи вот на

вре ме на. Те ле фон у ру ке,

око 65 и + го ди на на

060/510-67-87. За до вољ -

ство те че ка. Ето без му ке и

стре са и ла жи. (300437)

ТО ПЛА со ба на ме ште на,

ку па ти ло, Ц. Гре ја ње, кли -

ма, ин тер нет, ве ли ко дво -

ри ште, ба шта.. Бес плат но,

уз ма њу по моћ у ку ћи,

озбиљ ној же ни, сло бод ној,

по вер љи вој, без ње них оба -

ве за. Пен зи о нер ка ше зде -

се тих го ди на. Тел. 060/510-

67-87. (300437)

УСЛУГЕ
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ИВАН ЂУРОВ
1949–2021.

Последњи поздрав мом супругу који нас је прерано

напустио.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Супруга АНКА и синови БРАНИМИР и АЛЕКСАНДАР

(2/300352)

ИВАН ЂУРОВ
1949–2021.

Последњи поздрав брату Ивану

од сестре МАГДАЛЕНЕ и њене

породице и његове братанице

МАРИЈЕ

(3/300352)

20. јануара преминула је моја мајка

ЂУРЂЕВКА КНЕЖЕВИЋ
1934–2021.

Мама, бескрајно сам тужна. Недоста-

јеш ми.

Твоја ћерка ДУШИЦА и зет МИЛЕ

(149/300537)

Последњи поздрав драгој баки

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ

Хвала ти на свему. Много те волимо.

МАРКО, ТАЊА и СТРАХИЊА

(150/300537)

Последњи поздрав најбољој баки

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ

Увек ћемо те волети и носити у срцу.

Твој МИРКО и УРОШ

(151/300537)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ
рођеној 1. III 1934 – преминулој 20. I 2021.

Пуно ћеш нам недостајати.

Ожалошћени: ћерка АНЂЕЛИЈА, зет КОСТА,

унуке СЛАЂАНА и СВЕТЛАНА са породицом

(156/и-26.1.)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. јануара 2021. године преми-
нула

ТОТ ВИЛМА
1946–2021.

Кремација је обављена на Новом гробљу у Београду.

Ожалошћени: братанац АЛЕКСАНДАР са супругом НАДОМ и сином ФИЛИПОМ и
снаја ВЛАДИСЛАВА

Тетка почивај у миру.
(62/300422)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
1934–2021.

ОЛГА, ЛИДИЈА, КОНСТАНТИН, САША, 

ДРАШКО, ЗОРИЦА, МИЛИЦА и ЛАЗАР

(77/300445)

Напустио нас је мој

вољени брат

АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ
1934–2021.

Сестра ОЛГА

(76/300445)

ДЕЈАН

ЈАРКОВАЧКИ

Последњи поздрав

чика Деји од

породица ШЕГИЋ

и ЈАНКОВИЋ

(169/300559)

Заувек нас је напустио наш драги тата

СТЕВАН ПОМАР
1944–2021.

Нека те анђели чувају као што си ти

чувао нас.

Твоји најмилији: ћерка САЊА

и син СИНИША са породицом

(148/300536)

Последњи поздрав нашој

ВУКОСАВИ МАРИНКОВИЋ

НАНИ
21. X 1935 – 22. I 2021.

Мила наша нано, вечно ћеш живети са нама.

Хвала ти на безграничној и несебичној љубави

коју си нам пружила.

Поносни смо што смо те имали.

Твоји: син СПАСОЈЕ, снаја РАДМИЛА, унук

ДЕЈАН, унука ЈЕЛЕНА, зет ПРЕДРАГ и праунук

ВЛАДИМИР
(173/300572)

23. јануара 2021., у 93. години заувек нас је на-

пустила наша драга

НЕВЕНКА ШАЈИЋ
1928–2021.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Сахрана је обављена 25. јануара 2021, на пра-

вославном гробљу у Старчеву.

Ожалошћени: син ВЛАДА, ћерке МИЛИЦА,

ВУКА, ЈЕЛА, БОСА и ИВАНА са породицама,

као и остала родбина и пријатељи

(167/300557)

Последњи поздрав

прији

НЕВЕНКИ

ШАЈИЋ

од пријатеља

НИКОЛЕ

и МИРЈАНЕ

ПЕРОВИЋ
(168/300557)

БОЈА

ЂЕРИЋ

Последњи поздрав

од кума НОВАКА

ПИВАШЕВИЋА

са породицом

(91/300461)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

драгој мами

МИРЈАНИ

ДАМЈАНОВ

Ћерка ЕМИЛИЈА

са породицом

(87/300459)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ДАМЈАНОВ

Недостајa ћеш нам.

Унука ЈЕЛЕНА

са породицом

(88/300459)

Последњи поздрав

драгој баки

МИРЈАНИ

ДАМЈАНОВ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Унуци СТЕВАН

и ВЛАДИМИР
(89/300459)

ПРЕДРАГ ТРИВАНОВИЋ

1975–2021.

Ако ти јаве: умро сам, не веруј, то не умем...

Ноћу, кад гледаш у небо, и ти намигни мени. Нека то буде тајна.

Упркос данима сивим кад видиш неку комету да небо зарумени, упамти:

то ја још увек шашав летим, и живим.

Последњи поздрав Пеђи од колектива Хитне помоћи Панчево

(96/300467)

Најдражи мој

ПЕЂА

Био си мој стуб, моја мирна лука, мој заштитник.
Обећао си да ћеш увек бити ту, да нас нећеш
оставити. Око мене је сад празнина. Не могу да
прихватим, за мене ниси отишао. 
Очекујем да се појавиш на вратима широког
осмеха и чврстог загрљаја.

С љубављу твоја ЈАСМИНА
(26/300382)

Мом хероју, мом

ПЕЂИ

На крају кости постану прах,

јава и сан бивају једно.

Наша тела немају дах,

а срце памти све што је вредно.

Воли те твој ИЛИЈА

(25/300382)

Последњи поздрав драгом

ПЕЂИ

од породице ЗЕЉКОВИЋ

(24/300382)

Последњи поздрав нашем колеги и другару

ПРЕДРАГУ ТРИВАНОВИЋУ
Пеђа лимар

од другова из радионице: БОКИЈА, СУБЕ,

ПИЛЕТА, СТЕВЕ, ЗОКИЈА и ФИЋЕ

(51/300411)

Последњи поздрав драгом

ПЕЂИ

од тетка СВЕТЛАНЕ и ДУЦЕ са породицом

(52/300411)

ПРЕДРАГ ТРИВАНОВИЋ

ПЕЂА
Драги Пеле, другару мој, тужно је сазнање да те

нема више са нама. Жал и неверица је превели-

ка. Увек си ми помогао од срца као и осталима.

Делили смо дуги низ година дружења и рада ко-

јих ћу се увек радо сећати.

Нека ти се узврати та твоја доброта тамо горе,

као што си је ти безгранично пружао нама овде.

Сматрали смо те чланом наше породице.

Нека те анђели чувају.

Твоји другови и колега

МИЛЕ и МАЈА
(112/300491)

Последњи поздрав колеги

ПРЕДРАГУ ТРИВАНОВИЋУ

Колектив Дома здравља Панчево

(152/ф)

Последњи поздрав

куми

МИРИ

ДАМЈАНОВ

од ДАНИЈЕЛЕ, 

НЕНАДА и ЖЕЉКЕ

КНЕЖЕВИЋ

(189/300595)

Последњи поздрав

супрузи и мајци

СМИЉКИ

БАРИШИЋ

чије је срце престало

да куца 24. децембра

2020, у 14 сати.

Хвала ти на свему

што си учинила за

нас.

Ожалошћени: супруг

ВОЈИСЛАВ

БАРИШИЋ и синови

ДРАГАН и МИРОСЛАВ

(1/300348)

21. јануара 2021. го-

дине преминуо је

наш отац

МИЛАН

ЂОРЂЕВИЋ

Живећеш у нашем

срцу и мислима.

Син МИРОСЛАВ

и ћерка ДРАГАНА

(27/300384)

21. јануара 2021.  преминуо је

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
1942–2021.

За њим жали његова сестра СВЕТЛАНА

са породицом

(78/300447)

Последњи поздрав

брату

ЈАНУ

ИВАНИЋУ

Брат ЈАРОСЛАВ

с породицом

(105/300476)

Протеклих дана су сахрањене наше колеге

ДРАГА ЈОВАНКА

ТУБИЋ Јарић

наставник математике ВЕЛИЧКОВИЋ
и помоћник директора учитељица

и

ВИДОСАВА ТРИЧКОВИЋ
школски психолог

Уз захвалност памтиће их генерације ученика и

радника ОШ „Исидора Секулић”

(123/300503)

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

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав драгом стрицу

РАТКУ ТАУШАНУ
1953–2021.

Успомену на тебе стрикане чуваће: 

ЗОРАН, НАДА, НЕНА и МИЉА

(102/300472)

Последњи поздрав драгом

РАТКУ ТАУШАНУ
1953–2021.

Увек ћемо те помињати и чувати од заборава.

Снаха ДРАГИЦА, РАДЕНКО

и ДРАГАНА са децом
(103/300472)

Последњи поздрав вољеном куму

ТАУШАН РАТКУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и много нам недо-
стајати.

Породица ЧОБЕЉИЋ
(107/300479)

РАТКО ТАУШАН
1953–2021.

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу,

свекру и деди.

Супруга БРАНКА, синови ЊЕГОШ, 

АЛЕКСАНДАР, снаје НЕВЕНА и МИЛИЦА и

унуци ОГЊЕН, УРОШ, ВУКАН и РАСТКО

(17/300371)

Последњи поздрав

куму

РАТКУ

ТАУШАНУ

Почивај у миру.

Породица

МИТРОВИЋ
(66/300430)

Последњи поздрав

ТАУШАН

РАТКУ

од комшија

из зграде у Улици

Косте Абрашевића 6

(127/300511)

Последњи поздрав вољеном

ДУШАНУ БОРКОВИЋУ
1942–2021.

Твоји најмилији: син САВО, 

ћерка СНЕЖАНА, унука МАЈА

и унук МИРОСЛАВ са породицом

(106/300478)

Последњи поздрав супрузи и мајци

СНЕЖАНИ МИЛЕНКОВИЋ

од супруга НЕНАДА и синова ДРАГАНА и ДАРКА

(113/300492)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ МИЛЕНКОВИЋ

од мајке ЧЕДИЦЕ, брата ГОРАНА и снајке ГОРДАНЕ

(114/300492)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ

МИЛЕНКОВИЋ

од свекрве ЗАГОРКЕ,

девера ЗОРАНА

и јетрве СЛАВИЦЕ

са децом

(115/300492)

Последњи поздрав

нашој

СНЕЖИ

НЕРТА, ЕГА, ЈАСМИ-

НА, ОКИ и ЉИЉА

(137/300520)

Последњи поздрав

куми

СНЕЖИ

Породица КРСТИЋ

(138/300520)

Последњи поздрав

БАТИ

АЛЕКСАНДРУ

од комшија

из зграде

(128/300511)

Последњи поздрав нашем вољеном

БАТИ АЛЕКСАНДРУ
28. IX 1943 – 25. I 2021.

од супруге БИСЕРКЕ, ћерке НАТАШЕ, зета

ДРАГАНА, унуке КРИСТИНЕ и ЂУРИЦЕ

(160/300548)

Последњи поздрав

БАТИ АЛЕКСАНДРУ

од ВЕСНЕ, ГОРАНА, МАРИНЕ и ИВАНЕ

(161/300548)

Последњи поздрав

драгом брату Аци

БАТИ

АЛЕКСАНДАР

од брата СТЕВЕ

са породицом

(170/200560)

26. јануара 2021. године преминуо је наш

ДОБРИЦА М. РАДОВАНОВИЋ
из Белог поља код Куршумлије

Вољен и поштован живео је срећно и достојанствено.

Поседовао је сплет најлепших људских особина, благу нарав и

спремност да свакога разуме и помогне.

Испраћај за кремацију обавиће се у суботу, 30. јануара, у 13.30,

на Новом гробљу у Београду.

Његови: РАДМИЛА, МАРИЈА, МИЛАН, БОБАН, ВЕСНА, 

ДУШАН, АЛЕКСАНДАР, ДРАГАН, ГОРДАНА, ДАНИЛО, 

МИЛОШ, ГОРДАНА, НЕДА, РУМЕНА, ДРАГИША, ЉУБИНКА,

ДУШАН, ЈЕЛЕНА, БРАНА, СВЕТЛАНА, ЗОРИЦА, ДУШАН, 

ЉИЉАНА, МАРИНА, АЛЕКСАНДРА и ЂОРЂЕ

(177/и)

Последњи поздрав нашем драгом

ДОБРИЦИ РАДОВАНОВИЋУ

С поштовањем његови ЈЕЛЕНКОВИЋИ

(171/300566)

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

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

СТОЈАНУ БОШКОВУ

Имали смо велику част, срећу и привилегију да више од четири деценије

познајемо Стојана Бошкова и да се често и породично дружимо са чове-

ком универзалних вредности који је својим прегалачким радом неуморно

стварао лепше, занимљивије, боље и вредније Панчево. Иза себе је оста-

вио велика дела која га чине бесмртним и пријатеље који му се бескрајно

диве и захваљују за сва незаборавна дружења и све вредности које озна-

чавају лепоту и смисао људског живота.

ЈЕЛЕНА, МИРКО и ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

(53/300412)

Последњи поздрав супругу наше другарице Сне-

жане

СТОЈАНУ БОШКОВУ

нашем другу и пријатељу.

ВЕРА, МИОМИРА, ЗОРИЦА, МАРЈАНА, 

ДРАГАНА, МИЛА, МИНЕРВА, ДАНА, МАРИЈА,

ЉУБИЦА, НАДА, СНЕЖА, ВИДА и МИРА

(12/300363)

СТОЈАН БОШКОВ
1945–2021.

Хвала ти што си био најбољи супруг.

Твоја љубав, твоје знање и твоја дела ће заувек остати

у нашим сећањима.

Воле те твоји најмилији.

Сахрана је обављена 25. јануара на Старом православ-

ном гробљу.

Твоја супруга СНЕЖАНА и братанац БОБА
(79/30044890

Изненада нас је напустио супруг наше другарице

СТОЈАН БОШКОВ
Саучешће породици.

Прва генерација Хемијске школе
(80/300449)

Последњи поздрав

зету

СТОЈАНУ

од НАЛЕТА

са породицом.

Почивај у миру.

(73/300443)

Последњи поздрав

зету

СТОЈАНУ

од ДРАГАНА, 

ДРАГИЦЕ и ЦЕЦЕ

(124/300505)

Напустио нас је наш

друг и пријатељ

СТОЈАН

БОШКОВ

Мир и спокој његовој

души.

МИЛА и ШПИРА
(134/300516)

ДЕЈАН ЈАРКОВАЧКИ
1951–2021

Драги наш, 

напустио си нас изненада и за собом оставио

огромну празнину, тугу, жал за свим планови-

ма које си имао за твоју Јању, за временом са

тобом које нам је тако неправдно одузето, а

које је требало бити најсрећније за све нас.

Нека те анђели чувају, а и ми ћемо увек у на-

шим срцима.

Твоји: ЗОКА, ЈЕЛИЦА, КАЋА и ЈАЊА

(118/300496)

ДЕЈАН ЈАРКОВАЧКИ
1951–2021

Драги мој деко,

толико смо се волели и толико си ми се радовао, а

тако мало времена нам је дато да будемо заједно.

Мама и тата ће за мене чувати успомену на нај-

бољег деку на свету. 

Твоја ЈАЊА

(117/300496)

Последњи поздрав

нашем драгом

ДЕКСИЈУ

Пријатељи

БОШКОВИЋИ

(119/300496)

СТОЈАН

БОШКОВ

Последњи поздрав

брату, шураку

и ујаку од породице

ДЕЈАНОВИЋ

(164/300552)

Последњи поздрав поштованом господину

СТОЈАНУ БОШКОВУ

Чланство и управа КУД

„Станко Пауновић” НИС-РНП

(179/300582)

Последњи поздрав

СТОЈАНУ

БОШКОВУ
првом управнику

Дома омладине

ДАНКА и МИЛЕ

(191/300597)

Мојој дивној ујни

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Хвала за сву пажњу и љубав коју си ми

пружила.

Сигурна сам да и сада ослушкујеш наша

срца и пазиш на нас.

Увек ћемо те волети.

ЈЕКА и ПЕЦА

(180/300583)

Последњи поздрав драгој снаји

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Драга Јецо, била си ми много више од снаје.

Никада те нећу заборавити,.

Заова НАДА и зет МИЋА

(181/300583)

Последњи поздрав драгој ујни

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Живећеш заувек у нашим сећањима.

Вољени никада не умиру.

Нека те анђели чувају.

СНЕЖА са породицом

(182/300583)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Отишла си прерано. Хвала ти за дивне успо-

мене које смо заједно створили.

Породице АЛЕКСОВСКИ и ГРАБОВАЦ

(13/300364)

Последњи поздрав

сестри

ЈЕЛИЦИ

од брата ЂУРЕ

са породицом

(36/300395)

БРАНКА ИВАНКОВИЋ

Тужна сам због твог одласка. Тешко је поверова-

ти да те више нема.

Кума МИРА са породицом
(147/300535)

Последњи поздрав

БАТИ АЛЕКСАНДРУ

од пријатеља ЂУРЕ, КОРНЕЛИЈЕ и ЈОВАНКЕ

(162/300548)

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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СТАНКА БОДИРОГА

Збогом Црна, живот ти је био тежак али

успешан. Као самохрана мајка са двоје

мале деце, успела си да их школујеш, за-

послиш и дочекала њихове наследнике.

На крају придружила ти се самоћа, ста-

рост и болест, која те је победила. Почи-

вај у миру.

Твоје колегинице: ЗАГА, РАДА и СТАНА

(15/300368)

21. јануара 2021. године заувек нас је напустила наша

СТАНКА БОДИРОГА
1934–2021.

Драга наша мајко,

била си и заувек ћеш бити, најхрабрија, најбрижнија, најбоља мајка коју

нам је Бог подарио. Хвала ти за неизмерну љубав, бригу и мудрост којом си

нас водила кроз живот. Поносни смо што смо баш тебе имали за родитеља.

Остаћеш у вечном сећању и срцима твог сина МИШЕ, ћерке МИРЈАНЕ, зета

МИРОСЛАВА, снаје ВЕСНЕ, унука МИЉАНА, ЈЕЛЕНЕ, ЛУКЕ и АНДРИЈЕ

као и остале многобројне родбине и пријатеља

Нека ти је вечна слава и хвала. Почивај у миру.
(38/300399)

С великом тугом и вечним болом напустио нас је нај-
бољи супруг, отац, деда и свекар

ЧЕДОМИР ТОПИЋ
1. VI 1962 – 21. I 2021.

Поносни смо што смо те имали, опака болест те је ра-
но узела од нас. Неутешни смо што смо те изгубили.
Вечно ћеш живети у нама.

Твоји најмилији: твоја ТАЊА, син ТОМА, 
снаја ЈЕЛЕНА и твоји унуци АЊА и УРОШ

(42/300402)

ЋАЛЕ

Ћале мој... шампионе мој. Хероју мој, идолу мој,

најбољи мој пријатељу...

Зашто је Бог баш тебе одабрао? Зашто!!!

С поносом ћу носити твоју слику, вечно ћеш жи-

вети у мени.

Нека су ти бистре све небеске воде!

Твој ТОМА
(43/300402)

Последњи поздрав брату и деверу

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

од брата НЕДЕЉКА и снаје РУЖИЦЕ
(45/300403)

Последњи поздрав стрицу

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

од братанице СЛАЂАНЕ, зета ГОРАНА, НЕМАЊЕ

и НИКОЛЕ
(44/300403)

Последњи поздрав тати

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

Нека те анђели чувају.

Ћерка ТАМАРА, зет ДЕЈАН, 

унука МАРИЈА и унук БОГДАН

(56/300417)

СТАНКА БОДИРОГА

Последњи поздрав.

БАНЕ, ЉИЉА, МИЛОШ, МИМА, 

ХАНИ и БОГДАН
(68/300433)

Последњи поздрав стрицу

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

од братанца САШЕ са породицом

(74/300444)

Последњи поздрав

ЧЕДИ

од САВКЕ и ВЕСЕ

(75/300444)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

Нека те анђели чувају.

Брат ЗОРАН, ДРАГИЊА и ИВАН са породицом
(146/300434)

Срели су Те у ходнику,

било је много нових

предлога, а сада следи

последњи поздрав

СТАНКИ

БОДИРОГА

од станара зграде

(172/300569)

Последњи поздрав

СТАНКИ

БОДИРОГА

Била си најбоља

стрина. Чуваћу успо-

мену на тебе.

Твоја ЋАНА са

породицом ПЕРИЋ
(178/300578)

Комшији

ЧЕДОМИРУ

ТОПИЋУ

Отишао је диван чо-

век.

Недостајеш, почивај

у миру.

Породица РАДАК
(187/3200589)

Последњи поздрав

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ
1965–2021.

Брату од сестре ВЕСНЕ са породицом

(37/300401)

Последњи поздрав брату

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ
1965–2021.

Од брата САВЕ са породицом

(40/300401)

Последњи поздрав брату

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ
1965–2021.

Од брата МИКЕ са породицом

(41/300401)

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

НАДИЦИ КРСТИЋ
3. V 1944 – 20. I 2021.

Вољени не умиру док живе они који их се сећају.

Верујемо да постоји неко боље место у вечности,

где ћемо се опет једном срести.

Ожалошћени: супруг СТАНОЈЕ и синови НЕНАД

и МИЛАН са породицама
(30/300387)

НАДИЦА

КРСТИЋ

Последњи поздрав

од сина МИЛАНА,

снаје МАРИЈЕ

и унука МЛАДЕНА,

АЛЕКСАНДРЕ

и МИХАИЛА

(31/300388)

НАДИЦА

КРСТИЋ

Последњи поздрав

од сина НЕНАДА,

снаје ГОРДАНЕ

и унука

КОНСТАНТИНА

(32/300388)

Последњи поздрав драгом колеги

ДУЛЕТУ НИКОЛИЋУ

ОД КОЛЕГА из Лабораторије

(116/300494)
„Азотаре” Панчево
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СПАСОЈЕ ЋОЈБАШИЋ
15. VII 1933 – 31. XII 2020.

Хвала ти на свему што си нам пружио и бринуо у животу.

Био си величина и громада у свему!

Син МИКАИЛО и снаја ЈАСМИНА
(6/299857)

Последњи поздрав мом драгом деди

СПАСОЈУ ЋОЈБАШИЋУ

од унука БОЛЕТА са породицом

(7/299857)

Последњи поздрав мом драгом деди

СПАСОЈУ ЋОЈБАШИЋУ

од унуке МАЈЕ са породицом

(8/299857)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 21. јануара 2021., у 95. години, преми-

нула наша драга

АНКИЦА Ђуре КНЕЖЕВИЋА
1926–2021.

Од ње смо се опростили 25. јануара 2021, у 11 са-

ти, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Заувек ћемо те носити у нашим срцима.

Ћерке ДРАГИЦА и РУЖИЦА, унуци НИКОЛА,

СУЗАНА, ТАТЈАНА и МИЛАН, праунуци ВУК,

СОФИЈА и ЕМА, зет КОСТА са сестром ЈАСМИ-

НОМ и остала родбина и пријатељи
(11/300362)

ПРЕДРАГ МАРИЋ

Многе си спасао, избавио и сачувао, само ми нисмо тебе...

ИВАН ЗАРЕВ и НЕНАД КАЛАПИШ

(61/300421)

Последњи поздрав нашој драгој тетка

Мири

МИРОСЛАВИ КЕЛЕМЕН
1934–2021.

Са поштовањем: МАРА, ДАРКО

и ДАНИЈЕЛА са породицама.

Сахрана је обављена 27. јануара 2021. го-

дине на војловачком гробљу

(46/300404)

СПАСОЈЕ ЋОЈБАШИЋ

Последњи поздрав куму

од кумова ТОШИЋА

(64/209/299999/р)

бака АНКИЦИ КНЕЖЕВИЋ

од њеног МИРКА

(97/300468)

Последњи поздрав
госпођи

АНКИЦИ

од породице ЧЕРНАК

(159/300516)

Последњи поздрав нашој

АНКИЦИ КНЕЖЕВИЋ

Знала си колико те волимо. Била си човек

благе нарави, да сваког разуме и сваком

помогне. 

Хвала ти Анчи.

Твоје комшије: МИЛИВОЈЕВИЋ, 

ВУЈКО, ЂУРЂЕВИЋ и ЛУКИЋ

(176/300574)

Последњи поздрав

нашој

тетка АНКИЦИ

Породица ОТАШ

(190/2300596)

Наша драга кума

НАДЕЖДА УРОШЕВ НАДА

остаће заувек у лепом сећању.

ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ
(63/300423)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Отишао је наш стриц и девер

ДРАГАН ЗАФИРОВИЋ ЋЕЛА

Остају успомене.
САША и ГАГА и снаја ЉИЉА

(70/300435)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЗАФИРОВИЋУ

Супруга ВАЊА, ћерке ДЕЈАНА и ЈЕЛИЦА, 

зет ДРАГАН, унуке НИНА и СОФИЈА

(71/300435)

Последњи поздрав

МИРОЉУБУ СИМОВИЋУ
1938–2021.

Син СЛАВКО, ћерка ЉИЉАНА, 

унуке ЈЕЛЕНА, САРА и СОФИЈА

и унуци МИЛОШ и СТРАХИЊА

(144/300528)

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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Помен драгим родитељима

ЉУБИША ГЕРТРУДА

ЛАЛИЋ ТАНГЕЛ
21. година 6 месеци

Посетићемо њихову вечну кућу.

Породица

(34/300390)

Двогодишњи помен

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Понекад у сновима,

увек у срцу, мислима

и причи.

Твоја ЈАГА

(54/300414)

Прошло је четрдесет

дана

ЖИВА

МИЛОВАНОВ
2. XII 1950 – 20. XII 2020.

Недостајеш, 

твоја породица

(120/300497)

РАДМИЛА СИМИЋ

Четрдесет дана, јако нам недостајеш.

Супруг ЖИВКО и ћерке СНЕЖАНА

и ГОРДАНА са породицама
(104/300474)

Прошло је десет година...

ЈОСИФ СТАНКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СЛАВКА са ћеркама, унукама
и унуцима

(121/300500)

29. јануара 2021. на-

вршавају се две годи-

не откада није са на-

ма наш вољени

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

С љубављу, поносом

и захвалношћу чува-

мо те у срцима.

Супруга ВЕРА, ћерке

ЦАЦА и ОЛГИЦА

са породицама.

(135/300518)

ПЕТАР ТАДИЋ
1949–2020.

Навршава се годину дана откада ниси са нама.

Знамо где је твоје тело, али где си ти? Да ли мо-

жеш да осетиш колико нам недостајеш.

Твоји: СЕКА, ЉИЉАНА, НОВАК, ТИЈАНА, ЂУРА,

ДРАГАН, ЦЕЦА, ДРАГАНА и ВЛАДИМИР

Почивај у миру и љубави Божјој!
(136/300519)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР ЈОКОВИЋ
2011–2021.

Било је лепо тебе
имати
знати
волети
звати

Вољени не умиру, чувају се у срцима.

Твоји најмилији
(140/300523)

2. фебруара 2021. године навршава се годину да-

на откако није са нама наш драги

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
1940–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја супруга ЉИЉАНА, ћерка ДРАГАНА, 

син МИКИ и ћерка ГОЦА са породицама

(142/300525)

Нема Те шест година
брате!

ЈОВИЦА

СТОЈОВИЋ
И даље живиш кроз на-
ша сећања и лепе успо-
мене.

ЉУБИНКА
са породицом

(143/300527)

МИЛОШ

ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2021.

Чувати некога ко ни-

је ту...

То је магија...

Твоји: РАДМИЛА,

СРЕДОЈЕ и ТАЊА
(141/300524)

Навршило се четрдесет дана откако нас је напустио наш најдражи

супруг, отац, свекар и дека

ИВАН БЕУТУРА

У нашим срцима туга, а у нашем дому велика празнина. Не види-

мо те и не чујемо, ал’ осећамо да си ту међу нама. У нашим срци-

ма ћеш остати докле год ми постојимо.

Твоји најмилији: супруга СЕЈА, ћерка СЛАЂАНА, син ГОРАН, 

снаја БИЉАНА, унука ТИЈАНА и унук АЛЕКСАНДАР

(145/300530)

IN ME MO RI AM
У недељу, 31. јануара
2021. навршава се ше-
снаест година од смрти
наше драге

БРАНИСЛАВЕ

ВУКАЈЛОВИЋ
рођ. Исаковић

С љубављу, породица
(154/и)

Драги сине

СИНИША

ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

Нека твоја добра и

племенита душа по-

чива у миру. Увек

ћеш бити вољен и ни-

када заборављен.

Мајка МАРА

и сестра СНЕЖАНА

са породицом

(157/300543)

31. јануара 2021, у 9 са-
ти, дајемо шестомесеч-
ни помен

ЗОРИЦА

ПЕТРОВИЋ
1956–2020.

Ожалошћени: супруг
ДРАГАН, син ВАЊА,

ћерка ТАЊА
и унук РЕЉА

(158/300544)

РАДМИЛА

ЈЕЛАЧА
2007–2021.

Иако те нема, вечно

ћеш живети у нашим

срцима.

Ћерка ЗЛАТА

са децом
(165/300553)

СЕЋАЊЕ

2. фебруара је пет го-

дина од смрти нашег

ЧИКА

МИЛОРАДА
2016–2021.

Време пролази, туга

не. Сећања и даље

живе. 

Твоји: ЖИВКА, 

МАРИЈАНА, ДРАГО

и ТАМАРА

(166/300555)

2. фебруара 2021. навршава се четрдесет дана

откада није са нама наша драга

АНА МИТРОВИЋ

Помен ће се одржати 30. јануара 2021, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек у нашим срцима и сећању.

Твоји: ћерка МИРЈАНА и син НЕНАД

са породицама
(188/300592

)

ИВАНКА ГОЛУБОВ
3. II 1940 – 26. I 2021.

Најлепше зелене очи које знам уснуле су 26.

јануара дубоки сан.

Радовала си се сваком мом успеху. Више од

мене туговала си сваку моју тугу болније него

ја. Била си мој анђео чувар. Упокојила си се за

свет, али ћеш у мени и кроз мене живети док

ме буде! Спавај спокојно бако.

С љубављу,

унука ЈЕЛЕНА, зет СТЕФАН и праунука МИЛА

(185/300587)

Последњи поздрав вољеној мајци и ташти

ИВАНКИ ГОЛУБОВ
1940 –2021.

Ко ће ми сада рећи да се обучем и обавезно јавим кад

стигнем кући.

Ћерке ГОРДАНА и ВЕСНА и зет ЗОРАН

Сахрана ће се обавити на гробљу Котеж, 29. јануара

2021, у 12 сати.
(184/300586)

Свом једином брату
– бати

МИЛИНКУ

ВЕСИЋУ
1950–2021.

Вољени брате волеће те
заувек твоја сестра

КОВИЉКА, сестричина
СНЕЖА, ЈАЊА

и АНДРИЈА
(82/300452)

Последњи поздрав брату

ШЕПА ЈОВИ

од брата ЂУРЕ са породиоцм

(14/300367)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

ЖАРКО ГРУБЕТИЋ
2011–2021.

Поносни што смо те имали, тужни што смо те изгубили.

Породица
(33/300389)

Дан по дан... сузом почиње, сузом завршава

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА
2. IX 1986 – 2. II 2017.

Прошле су четири дуге, тужне године откако недостајеш у сваком новом дану.

У души тмина, у срцу празнина.

Твоја ЈЕЛЕНА, мајка ЉИЉАНА, тата РАДЕ, браћа ДАРИО и ВЛАДАН с породицом, 

породица ВУЈАНОВИЋ и кумови МАТАРУГА
(84/300455)

Прошло је осам година
откако се преселила у
вечност наша мила се-
стра

РАДОЈКА

МУНИЋ
Рођ. Ловић

29. I 2013 – 29. I 2021.

Тугују за тобом
твоје сестре и браћа

(108/300483)

СЕЋАЊЕ

МЕНЕШИ

ДОБРИНКА ИМРЕ
2018–2021. 2010–2021.

Ни сво ово време не може избрисати тугу и сећа-

ње на вас.

Ваше ДАНИЈЕЛА и КАЈА

(109/300487)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

КОВАЧ ГУС
1960–2015.

Твоје: КЕВА

и сестра НЕНА

(4/300355)

28. јануара навршава се пет тужних година отка-

ко није с нама наш вољени

ФРАЊА КЕЛЦЕР
1933–2016.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.
Породица

(67/300431)

СТАНКОВИЋ

РАДОВАН МИРСА
2002–2021. 2016–2021.

Чувамо Вас од заборава.
Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА

(86/300457)
и СНЕЖАНА са породицама

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВЕСЕЛИН ЗОРКА

ВУЈАНИЋ ВУЈАНИЋ
2016–2021. 2017–2021.

Увек ћете бити вољени, никад незаборављени у

нашим срцима и мислима.

Син ЛАЗАР и снаја АЛЕКСАНДРА
(111/300490)

Прошло је пола године откада није са нама

наш драги муж, отац и деда

ДУШАН МАРИНКОВИЋ
1959–2020.

Туга и бол не престају.

Воле те, тугују и не заборављају

супруга РУЖИЦА, ћерке КРИСТИНА и

ЉУБИЦА и унуци ЛУКА, ЛЕНА и ВОЈИН

(122/300501)

ЗОРАН МАЏЕВСКИ МАЏА

Дао си нам све... Чувао нас као мало воде на длану. Ти си наш витез и наш

миран сан. Понос и снага да живимо онако како си нас научио.

Сваки дан се радујемо што те имамо и бескрајно смо тужни што ниси са

нама.
Твоја породица

(125/300507)

30. јануара даваћемо шест месеци на Новом гро-

бљу, у 11 сати, нашем драгом супругу, оцу, тасту

и деди

ДРАГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга, син, ћерка, зет и унук

(129/300512)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
31. I 2007 – 31. I 2021.

У срцу те носимо, с поносом о теби причамо, с

љубављу те од заборава чувамо.

Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА

(126/30508)

Навршава се тужних четрдесет дана од смрти

нашег драгог

КАМЕНКА ЋИРИЋА

Помен ће се одржати у петак, 29. јануара, у 12

сати, на Новом гробљу.

Твоји најмилији: супруга, деца и унуци

(130/300513)

У понедељак, 1. фебруара 2021, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

нашем драгом

ДАРКУ БУДАЛИЋУ
1979–2020.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Твоји најмилији

(95/200465)

СЛАВИША

ВОЈВОДИЋ

Тата, године пролазе,

све више недоста-

јеш...

Твоје: БОКИ

и БРАНКИЦА

(98/300470)

Сећање на драге родитеље

СТОЈКОВ РАЈИН
из Црепаје

БЛАГОЈА ДРАГИЦА
2001–2021. 2020–2021.

Понекад у сновима, увек у срцу, мислима и причама.

Син ЗОРАН, снаја ЦИЦА, унуке ДЕЈАНА и БЛАГИЦА са породицама
(139/300522)

30. јануара навршава

се пет година откако

је преминуо наш

ТОМА

КУЗМАНОВИЋ

Супруга БРАНКА

са децом

КУЗМАНОВИЋ
(16/300369)

Вољени

РАДОСАВ

НИКОЛИЋ
29. I 2016 – 29. I 2021. 

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији

(72/300436)
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СЕЋАЊЕ

27. I 2001 – 27. I 2021.

МИЛАН

ВОЈИСАВЉЕВИЋ
Заувек у нашим срцима.

Супруга ЈАСМИНА, 
син СЛОБОДАН

и ћерка МИЛАНА
са породицама

(10/300360)

Сећање на наше драге

ЈОВАНОВИЋ

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ МАРИЈУ
2003–2021. 2011–2021. 2016–2021.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији

(29/300385)

У недељу, 31. јануара 2021. навршавају се две године откако са нама није

наша драга супруга, мајка и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
рођ. Станковска

27. октобар 1944 – 31. јануар 2019. године

Са љубављу, поносом и поштовањем што смо те имали, чувамо успомену

на Тебе, твој лик, доброту и љубав коју си нам несебично даривала.

Увек си у наши мислима и све више нам недостајеш.

Твоји: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА, син МИЛАН, 

зетови ЂОРЂЕ и НЕНАД и унуци ЛУКА и ДУЊА

(35/300394)

Пет година откако

није са нама

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима. 

Твоји ВИКТОР

и САША
(28/300385)

10. фебруара навр-

шава се тужних пола

године

ДРАГИЦИ

ПОПОВИЋ
1949–2020.

Мајко, заувек ћеш

остати у нашим срци-

ма и души.

Ћерка ЈОЈА

и син ЖЕЉКО

са породицама

(20/300374)

СЕЋАЊЕ

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ
Године пролазе, али сећање остаје заувек. Са поносом чувамо успомену на

Тебе и твоје поштење и доброту од заборава. Почивај у миру.

Супруга ЛЕПА, синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА

и унуци АЛЕКСАНДАР и НИКОЛАЈ
(22/300379)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА

СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2021.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.

Твоји: супруг

СЛОБОДАН и ћерка

СТАНИСЛАВА

(47/300405)

30. јануара, у 11 сати,

на Старом право-

славном гробљу, одр-

жаћемо четрдесето-

дневни парастос

ГОРДАНИ

ПАВЛОВИЋ
Рођ. Несторовић

Истина је тешка.

Твоји: ВЕСНА, 

ГОРАН, СТЕФАН

и НЕМАЊА

(50/300410)

28. јануара 2021. на-

вршава се година да-

на откада није са на-

ма наш

МИЛОШ

БОРОЈЕВИЋ
1938–2020.

Бол, туга, празнина

не престају. Заувек

ћеш живети у нашим

срцима и мислима.

Твоја породица

(55/300415)

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ

Драга моја секо, прође и четрдесет да-

на а сваки дан без тебе буди тугу, али и

најлепше успомене.

Твој брат ГАНЕ

(60/300420)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Увек те се радо сећа-

мо.

Кумови ЛЕНКА

и СТЕВА

(83/300454)

БОРКА

РАДМИЛА СЛОБОДАН
1990–2021. 1998–2021.

Чувамо вас од заборава.

(85/300457)
                                  Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА

Поштованом

ДРАГУТИНУ ПЕЧЕНИЦИ
25. I 2000 – 25. I 2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(90/300460)
                                                                             Твоји најмилији

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у суботу, 30. јануара 2021. године, од

11.30, на гробљу у Јабуци, одржати шесто-

месечни помен нашој драгој

СНЕЖАНИ БУКВИЋ

ДИМИЋ

Твоји најмилији

(94/300463)

31. јануара, у 11 сати, на гробљу у Јабуци, обележиће-
мо шестомесечни помен

СЛАЂАНУ ЈАЋИМОВИЋУ
1983–2020.

Буди звезда на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде
други дом. Ни бол ни тугу време не брише, боли све
више, остаје понос што не желимо крити, био си најбо-
љи и заувек ћеш бити.

Отац ДРАГАН, мајка ЕМЕРЕНЦИЈА, 

(99/300471)
брат НЕНАД и супруга МАРИНЕЛА

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ
Остављаш празнину у
нама.  Недостајеш нам.
Остаћеш наш анђео чу-
вар.

Супруга МАРИНЕЛА,
таст ВОЈА и сваја

ЕЛЕНА са породицом

(100/300471)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

Време које је прошло

и време које долази

неће умањити тугу и

бол за тобом.

Твоја сестра САЊА

са породицом
(101/300471)

Драгом

ЧАРУГИ

Остаћеш у нашим ср-

цима и сећању док

смо живи.

Стриц ДРАГЕ

и стрина МАРА

са породицом
(131/300515)

Драгом братанцу

СЛАЂАНУ

ЈАЋИМОВИЋУ

Хвала ти за све успоме-
не. 
Почивај у миру.

Тетка ЉУБИНКА и теча
ЂОРЕ са породицом

(132/300515)

Драги брате

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

ЧАРУГА
Вољени никад не умиру,
остаће сећања и бићеш во-
љен док постојимо.

Брат САША са породицом
(133/300515)

СЕЋАЊЕ

1. II 2019 – 1. II 2021.

БРАНКО

МАРИЋ

У нашим срцима ћеш

бити вечно. Недоста-

јеш...

Твоје најмилије
(153/и)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ГАЂАНСКИ
3. II 2014 – 3. II 2021.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији
(163/300549)

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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МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
2017–2021.

Све док је нас живеће и најлепше сећање

на тебе.

Твоја породица

(5/300359)

27. децембра навршила се двадесет једна година откако није са нама

РУЖИЦА ЋОЈБАШИЋ

С љубављу која никад не престаје.

Син МИКАИЛО са породицом

(9/299857)

30. јануара 2021. навршавају се две године от-

када није са нама наш драги

СРЕТЕН ЋАЛИЋ

Сећања, љубав, захвалност, понос и туга остају

заувек у срцима и мислима твојих најмилијих

(18/300371)

ПОМЕН

СТЕВАН МИРА БОШКО

ВОЈНОВ ВОЈНОВ СРЕТЕНОВИЋ
1927–2003. 1930–2005. 1948–2019.

Заувек ћете бити у мом срцу.

Ваша ћерка ВЕРА и супруга

(23/300381)

Навршава се двадесет година откада није више са нама наша

вољена

МИРЈАНА ЈОРГАЧЕВИЋ ЗЕЦ
2001–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Супруг НИКОЛА, синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

са породицама

(19/300373)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

нашем ШВАБИ

Твоја породица

(21/300375)

30. јануара 2021. навршавају се четири године

откако нас је напустио наш вољени

РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

Бескрајно нам недостајеш. Ништа није исто као

са тобом.

С љубављу и тугом чувају те у срцу: супруга

ГОРИЦА, син ДАВОР, ћерка ДАНИЈЕЛА

са породицом и сестра ВЕРА са породицом
(48/300407)

ДЕСЕТ ГОДИНА

ВЛАДИМИР СТОЈКАНОВИЋ
2011–2021.

Владо, године пролазе, бол остаје, вечно почивај

у миру вољени.

Твоја супруга ВЕРА

(49/300409)

ДАЛИБОР СИМОНОВИЋ

Сунце наше не грејеш нас више. Истина је те-

шка, рана за тобом болна и доживотна.

Сваки дан почиње са тобом, у свакој нашој сузи

си ти, твоја младост, твоја лепота, твој осмех.

Са љубављу и болом твоји родитељи

РУЖИЦА и ДРАГАН
(57/300419)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ

Година прође, али

бол и туга никада.

Бато, боли то што ми

у сваком тренутку

недостајеш. Анђео си

био и отишао са ан-

ђелима.

Твој брат СРЂАН и

ЈЕЦА са породицом

(58/300419)

Недостајеш, тако

нам недостајеш, за

све што прошло је и

за све што долази.

Недостајеш нам тата.

Твоји: ВУК, АЊА

и ЖАКА

(59/300419)

СЕЋАЊЕ

МУРГИН

ЗОРАН ОЛГА
2009–2021. 2000–2021.

(65/300428)
                                                                  Ћерке са породицом

Прошло је четрдесет дана откако је премину-

ла наша драга

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ
1924–2020.

Син РАША са породицом

(69/300434)

Пет година откако ниси с нама

ВЕРА ЂОКИЋ

Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији
(81/300450)

Једногодишњи помен и сећање на моје драге

родитеље

ХАЛМАЈ

МИРКО ГОРДАНА
20. XI 1933 – 28. I 2020. 7. XII 1938 – 23. X 1994.

Како, кад склопе се очи и настане тама,

кад нестане живот и живот у нама,

кад сузе потеку и угасну речи,

а живот и даље треба тећи?

С вечном љубављу, тугом, болом

и захвалношћу син БОЈАН
(110/300489)

Никада те нећемо забо-
равити

МИЛИЦА

СОКОЛА

Твоји: ћерка МАРГИТА,

зет БОШКО, унуке

ДРАГАНА и СВЕТЛАНА

и праунука СОФИЈА

(39/300400)

29. I 2018 – 2021.

СТЕФАН

КРСТЕВСКИ

Породице

КРСТЕВСКИ

и ВИГЊЕВИЋИ

(93/300462)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Црве на зве зда
освоји ла бодо ве

У субо ту про тив
Партизана

Одбој ка ши Бор ца из Стар че ва
наста вља ју да бију сво је супер -
ли га шке бит ке. После вели ког
три јум фа над фаво ри зо ва ном
еки пом Ниша мом ци тре не ра
Душа на Јови ћа и Воји сла ва
Павло ви ћа про шлог викен да су
госто ва ли у нашем глав ном гра -
ду, где су одме ри ли сна ге с
Црве ном зве здом.

Био је то један од дер би ја
три на е стог кола у елит ном
кара ва ну срп ске одбој ке, у коме
су се оба тима нада ла да могу
доћи до бодо ва. Тим из нашег
гра да наста вио је да игра у
добр ом рит му, пре тио дома ћи -
ну, био бли зу још јед ног под -
ви га, али више сре ће има ли су
Бео гра ђа ни: Црве на зве зда –
Борац 3:1, по сето ви ма 25:20,
25:27, 25:23 и 25:21.

Била је то врло инте ре сант -
на и неиз ве сна утак ми ца, а на
кра ју су „црве но-бели” оства -
ри ли важну побе ду и осво ји ли
сва три бода. Дома ћин је боље
„отво рио” меч. Играо је отво -
ре ни је, хра бри је, с више жеље,
па није имао већих про бле ма
да дође до почет не пред но сти.
И када су се сви у табо ру дома -
ћег тима пона да ли да ће у овом
сусре ту лако доћи до мак си -
мал ног три јум фа, стар че вач ки
„бор ци” су ко зна који пут пока -
за ли да могу рав но прав но да

се над и гра ва ју с било којим
тимом у срп ској ели ти.

Сада је Борац био тај који
дик ти ра тем по и држи утак -
ми цу под сво јом кон тро лом.
Игра чи Црве не зве зде поче ли
су да гре ше, тач ни је на то су
их нате ра ли рива ли с дру ге
стра не мре же. Борац је водио
са 16:18, па са 20:22... Зве зда
је успе ла да се вра ти у меч, да
изјед на чи на 22:22 и на 23:23,
али Стар чев ци су ипак први
сти гли до сет-лоп те. Нису иско -
ри сти ли прву, али су већ дру гу

пре тво ри ли у изјед на че ње и
наду да и у овом сусре ту могу
да ура де нешто више.

Одбој ка ши Бор ца су сјај но
оди гра ли и већи део тре ћег

сета. Пред во ђе ни Алек сан дром
Гми тро ви ћем и Душа ном Стој -
са вље ви ћем, Стар чев ци су били
тим који доми ни ра и осва ја
пое не. Борац је водио и с 9:15,
17:20, али није имао довољ но
кон цен тра ци је да издр жи до
кра ја. Црве на зве зда је изјед -
на чи ла на 22:22, а онда, у самој
завр шни ци тре ћег пери о да
утак ми це, са два ас-сер ви са
Луке Тади ћа дошла и до конач -
ног пре о кре та.

И поред несрећ но изгу бље -
ног тре ћег сета, одбој ка ши Бор -
ца нису се пре да ва ли. Саша
Рај ко вић и њего ви саи гра чи
поку ша ва ли су на све начи не
да одр же неиз ве сност и наду у
пово љан исход. И успе ва ли су
у сво јим наме ра ма, али само

до фини ша четвр тог сета...
Црве на зве зда је у завр шни ци
игра ла без гре шке и, после све -
га виђе ног, заслу же но сти гла
до сва три бода.

Нај е фи ка сни ји играч утак -
ми це био је Лука Тадић из
Црве не зве зде, са 21 пое ном.
У еки пи Бор ца нај ви ше пое на
(19) осво јио је Алек сан дар
Гми тро вић.

Боје еки пе из нашег гра да
бра ни ли су: Миле тић, Рај ко -
вић, Мадић, Сто ко вић, Стој са -
вље вић, Кне же вић, Гми тро вић,
Крстић, Ђур ђе вић, Мило ше -
вић, Дроб њак, Марин ков и
Познић.

Већ у субо ту, 30. јану а ра,
Борац ће бити на новом иску -
ше њу. Овог пута одме ри ће сна -
ге с дру гим „вечи тим рива лом”,
еки пом Пар ти за на. Утак ми ца
ће бити оди гра на у Хали спор -
то ва на Стре ли шту, без при су -
ства публи ке, од 16 сати.
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У првом колу Купа Срби је у
гађа њу из вазду шног оруж ја, за
мла ђе кате го ри је, које је одр -
жа но недав но у Сме де ре ву,
наши сугра ђа ни су били нај у -
спе шни ји и осво ји ли чак шест
меда ља. Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813” пред ста ви ла се
на том пре сти жном над ме та -
њу с девет сво јих чла но ва.

Пре ма оче ки ва њи ма, Алек -
са Рако њац је побе дио у кон -
ку рен ци ји мла ђих јуни о ра који
су се так ми чи лиу гађа њу из
вазду шне пушке. Он је пого -
дио 589 кру го ва, а поред злат -
не меда ље, осво јио је и 12 бодо -
ва за уче шће у фина лу Купа,
које ће бити одр жа но после три
кола. Ива Рако њац је зара ди ла
брон за но одлич је, али и осам
бодо ва за финал ни меч. Ива је
упу ца ла 183 кру га, а над ме та -
ла се у гру пи пио нир ки.

Сјај ни су били и „пишто ља -
ши”. Вели мир Нин ко вић је с
550 кру го ва три јум фо во у гру -
пи мла ђих јуни о ра, а осво јио
је и свих 12 бодо ва за фина ле.

Његов мла ђи брат Мар ко тако -
ђе је имао резул тат од 550
кру го ва, али пошто је био сла -
би ји у послед њој сери ји, морао
је да се задо во љи сре бр ном
меда љом и с десет бодо ва у
кате го ри ји мла ђих јуни о ра.
Ипак, са истим ско ром заслу -
жио је нај сјај ни је одлич је и
12 бодо ва у кате го ри ји каде -
та. Уз све то, прет ход но је са
185 кру го ва осво јио злат ну
меда љу и 12 бодо ва у гру пи
пио ни ра у гађа њу из пишто -
ља. Мар ко је с три осво је не

меда ље био и нај у спе шнији
уче сник првог кола Купа Срби -
је, а већ је себи обез бе дио
место и у сва три фина ла.

Над ме та ли су се и: Сте фан
Кешиш јан, Мари на Мија то -
вић, Нема ња Ђор ђе вић и
Огњен Бун чић.

Про шлог викен да у Новом
Саду је одр жа но Првен ство Вој -
во ди не по А-про гра му, на коме
је успе шно насту пи ло 11 так -
ми ча ра СД-а „Пан че во 1813”.

Дејан Пешић је три јум фо -
вао у гру пи сени о ра у гађа њу

из пушке, са 627,9 кру го ва, док
је Алек са Рако њац био тре ћи
сени ор, са 619,6, а први јуни ор
с лич ним рекор дом од 622,7
кру го ва. Њих дво ји ца и Дали -
бор Павло вић (593 кру га) чини -
ли су еки пу сени о ра и осво ји -
ли дру го место.

Еки па јуни ор ки из нашег гра -
да која се над ме та ла у гађа њу
из пушке зау зе ла је четвр то
место. Тим су чини ле Тео до ра
Кон дић, Ива Рако њац и Ана
Токић. У гађа њу из пишто ља
Мари на Мија то вић се пла си -
ра ла на пето место.

Тим јуни о ра СД-а „Пан че во
1813” у гађа њу из пишто ља
осво јио је прво место. У поје -
ди нач ном над ме та њу три јум -
фо вао је Вели мир Нин ко вић
(548 кру го ва), док је Мар ко
Нин ко вић заслу жио сре бро
(530), а Сте фан Кешиш јан брон -
зу (524 кру га). Њих тро ји ца су
насту пи ли и у кон ку рен ци ји
сени о ра и зау зе ли четвр то
место.

Наред ног викен да, тако ђе у
Новом Саду, у фина лу Купа
Срби је над ме та ће се шест
такми ча ра из пан че вач ке
„дружи не”.

Дру го коло Лиге каде та и
мла ђих јуни о ра Вој во ди не одр -
жа но је у Зре ња ни ну.

Алек са Рако њац је с 587 кру -
го ва био дру ги у гру пи мла ђих
јуни о ра који су пуца ли из
пушке. Тео до ра Кон дић је зара -
ди ла брон зу у над ме та њу мла -
ђих јуни ор ки, а с 384 кру га
била је дру га у гру пи кадет ки -
ња. Ива Рако њац је осво ји ла
тре ће место у кате го ри ји кадет -
ки ња, а била је пета мла ђа јуни -
ор ка. Тре ћи члан еки пе Катја

Бог да но вић умно го ме је допри -
не ла да наше кадет ки ње осво је
сре бро, а мла ђе јуни ор ке бронзу.

„Пишто ља ши” су наста ви -
ли сери ју успе ха. Вели мир

Нин ко вић је осво јио прво
место у гру пи мла ђих јуни о -
ра, с 554 кру га, Сте фан
Кешиш јан је био дру ги (534),
а Мар ко Нин ко вић тре ћи (530
кру го ва). У екип ном над -
метању су три јум фо ва ли и
каде ти и мла ђи јуни о ри из
нашег гра да. У поје ди нач ном
так миче њу каде та Мар ко
Нинко вић је био први, Огњен

Бун чић четвр ти, а Нема ња
Ђорђевић пети. Мари на Мија -
то вић се пла си ра ла на пето
место у гру пи мла ђих
јуниорки.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СТРЕЛ ЦИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

У Фуд бал ском клу бу Дина мо
1945 мно го тога се изде ша ва -
ло током зим ске пау зе. После
шест месе ци рада у пан че вач -
ком срп ско ли га шу пред сед ник
Милош Ђука но вић под нео је
остав ку, а за новог првог чове -
ка „брзог воза” иза бран је Горан
Ахчин.

Дина мо 1945 је јесе њи део
сезо не у Срп ској лиги гру па
„Вој во ди на” завр шио на четвр -
том месту, с 33 бода. Пан чев -
ци су оства ри ли скор од десет
побе да, три реми ја и шест пора -
за, уз гол-раз ли ку 29:22.

Нови (ста ри) шеф струч ног
шта ба пан че вач ког тима јесте
Жар ко Тодо ро вић, коме ће у
раду пома га ти Ненад Радо је -
вић и тре нер гол ма на Ненад
Нико лић. „Брзи воз” је при -
пре ме за про лећ ни део сезо не
запо чео у петак, 22. јану а ра.

– Важно је да сви веру је мо
у зајед нич ки рад који је пред
нама и онда успех неће изо -
ста ти. Жели мо да офор ми мо
млад и пер спек ти ван тим, а
што се тиче поја ча ња, још ћемо
виде ти кога ћемо дове сти.
Добро сам упо знат с целом
ситу а ци јом и веру јем да ћемо
иза ћи из про бле ма који су
оста ли око нор мал ног функ -
ци о ни са ња клу ба. Тим ће бити

знат но про ме њен у одно су на
јесе њи део првен ства, а ради -
мо и на дово ђе њу поја ча ња.
Раз ми шља мо само о мла дим
игра чи ма, који ће бити пра ва
будућ ност клу ба. Наш циљ је
увек пла сман у гор њи део табе -
ле, а сада жели мо да офор ми -
мо тим који ће дуже вре ме

игра ти зајед но и који ће бити
спре ман за веће доме те – рекао
је нови пред сед ник Дина ма
1945 Горан Ахчин.

Ком плет не при пре ме пре
првен ства, које ће поче ти 6.
мар та, фуд ба ле ри „брзог воза”
одра ди ће на Град ском ста ди о -
ну. На првом тре нин гу је било
25 игра ча, међу који ма и неко -
ли ко новај ли ја, које ће у наред -
ним дани ма поку ша ти да се
намет ну тре не ру Тодорови ћу.

– Пред сто ји нам напо ран рад,
који је и нор ма лан у при прем -

ном пери о ду, а од
мома ка оче ку јем да
мак си мал но одра де
све сво је оба ве зе. Од
игра ча оче ку јем да
сва ком тре нин гу
при ла зе озбиљ но, да
дају свој мак си мум
на сва кој кон трол -
ној утак ми ци, како
бисмо зајед нич ким
сна га ма оства ри ли
резул та те који се од
нас оче ку ју у настав -
ку првен ства. Сви ће
доби ти шан су да се
намет ну, а кон трол -

ни мече ви ће нам пока за ти пра -
ву сли ку тима и коли ке су наше
пра ве могућ но сти – иста као је
шеф струч ног шта ба Дина ма
1945 Жар ко Тодо ро вић.

Фуд ба ле ри „брзог воза” ће
током при прем ног пери о да
оди гра ти шест кон трол них
утак ми ца. Рива ли ће им бити:
Рад нич ки из Кови на, Борац из
Саку ла, ПКБ из Падин ске Ске -
ле, ОФК Бео град и БАСК.

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ДИНА МО 1945 ЗАПО ЧЕО РАД

ЗИМ СКЕ ПРО МЕ НЕ У „БРЗОМ ВОЗУ”
ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БОРАЦ У БОР БИ ПРО ТИВ „ВЕЧИ ТИХ”

СТАР ТУ ЈУ И ДЕВОЈ КЕ

Првен стве на пау за окон ча -

на је и за девој ке из Одбој -

ке 013, које се над ме ћу у

Дру гој лиги „Север”.

Трка за бодо ве наста вља

се у субо ту, 30. јану а ра, 

а игра чи це које пред во ди

тре нер Вла ди мир Јован-

чић доче ку ју ново сад ски 

Стар.

Утак ми ца ће бити оди гра -

на у сали ОШ „Јован Јова но -

вић Змај”, а почи ње тач но у

под не.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Голе а да у првој
контрол ној утак ми ци

При пре ме у
одличним усло ви ма

Попу лар на пан че вач ка „дизел -
ка” је у пуном пого ну. При пре -
ме за про лећ ни део сезо не у
Првој лиги Срби је спро во де се
под коман дом шефа струч ног
шта ба Дра га на Ани чи ћа и њего -
вих сарад ни ка Зора на Сто ја но -
ви ћа, Мила Ђуро ви ћа и Вла -
ди ми ра Божи ћа. Поче ло је и
игра ње кон трол них утак ми ца.

– Задо во љан сам зала га њем
и одно сом игра ча на тре нин зи -
ма. Сви мом ци извр ша ва ју оба -
ве зе на нај бо љи начин. Што се
тиче новај ли ја, дове ли смо пра -
ве, иску сне игра че који су били
потреб ни овом тиму – рекао је
Дра ган Ани чић, освр ћу ћи се на
прве две неде ља при пре ма.

У првој про ве ри про шле субо -
те је на тере ну код Хале спор -
то ва оди гра на утак ми ца између

Желе зни ча ра и ПКБ-а из
Падин ске Ске ле. Резул тат није
био у првом пла ну, али нека
оста не забе ле же но да је „дизел -
ка” била врло ефи ка сна, па је
сла ви ла са убе дљи вим резул -
та том од 9:1.

Желе зни чар је утак ми цу
запо чео у саста ву: Б. Кне же -
вић, Мар ко вић, Трип ко вић,
Радо ји чић, Ста ни ми ро вић,
Петро вић, Плав шић, Томић,
Сте ва но вић, Сто ја но вић и Кова -
че вић, а игра ли су и: М. Кне -
же вић, Михај лов, Зори ца, Кона -
тар, Мир ков, Ста нић, Јова но -
вић и Јов ко вић.

Голо ве су пости гли: Лука
Петро вић и Лука Сто ја но вић
(по два), Дани ло Кова че вић,
Јор дан Јова но вић, Петар Ста -
нић, Алек сан дар Мир ков и
Вука шин Јов ко вић.

– Добро смо одра ди ли овај
меч и у офан зив ном и у дефан -
зив ном делу, али сигур но је да
има још доста тога да се попра -
ви и побољ ша у нашој игри –
додао је Ани чић.

У поне де љак, 25. јану а ра,
сени ор ски погон Фуд бал ског
клу ба Желе зни чар пре се лио се
у Ста ни ши ће, где ће бора ви ти
десет дана и у иде ал ним усло -
ви ма оба ви ти нај ва жни ју фазу
при пре ма за иску ше ња која му
пред сто је на про ле ће.

Непо сред но пре пола ска на
пут нај у спе шни ји фуд бал ски
колек тив у јужном Бана ту
довео је још јед но вред но поја -
ча ње. Опре му Желе зни ча ра
заду жио је Дими три је Томо -
вић, који је дошао из суперлига -
шког тима Бач ке, а бога то иску -
ство сти цао је сво је вре мено

насту па ју ћи и за субо тич ки
Спа р так, тако ђе у нај ја чој лиги
наше земље.

Поред шефа струч ног шта ба
Дра га на Ани чи ћа, њего вог
помоћ ни ка Зора на Сто ја но вића,
тре не ра гол ма на Мила Ђуро -
ви ћа, кон ди ци о ног тре не ра
Вла ди ми ра Божи ћа, те физи -
о те ра пе у та Дра га на Мила но -
ви ћа, екс пе ди ци ју Желе зни -
ча ра у Ста ни ши ћи ма чине:

гол ма ни Бојан Кне же вић, Мар -
ко Кне же вић и Или ја Нико -
лов ски, те игра чи: Бојан Трип -
ко вић, Дани ло Кова че вић,
Геор ги је Јан ку лов, Лука Сто -
ја но вић, Душан Плав шић,
Милош Сава но вић, Милан
Зори ца, Љубо мир Сте ва но вић,
Лазар Мар ко вић, Јор дан Јова -
но вић, Петар Ста нић, Пре драг
Ста ни ми ро вић, Лука Петро -
вић, Пре драг Сики мић,
Милош Михај лов, Мар ко
Кона тар, Сте фан Радо ји чић,
Милан Томић, Дими три је
Томо вић и Иван Осто јић. На
при пре ме је отпу то вао и
дирек тор ски тан дем „дизел -
ке” Ненад Бој ко вић и Саша
Раду ло вић, који ће бити заду -
жен да струч ни штаб и фуд -
ба ле ри има ју све усло ве за
несме та ни рад.

У одно су на јесе њи део првен -
ства тим Желе зни ча ра је при -
лич но изме њен, али сви у клу -
бу оче ку ју да мом ци добро одра -
де при пре ме и да се уигра ју
све лини је тима, како би се на
кра ју сезо не оства рио зацр та -
ни циљ – опста нак у Првој лиги
Срби је.

– Ради ће мо у одлич ним
усло ви ма, вред но ћемо тре ни -
ра ти, а оди гра ће мо и неко ли -
ко кон трол них утак ми ца, после
којих ћемо виде ти коли ко вре -
ди мо. Наста вља мо по зацр та -
ном пла ну и про гра му. Оче -
ку јем да ћемо бити мно го бољи
и да ћемо спрем но доче ка ти
поче так про лећ ног дела сезо -
не – рекао је Дра ган Ани чић
пре пола ска на десе то днев не
при пре ме.

Засад све тече по пла ну. Мом -
ци у Ста ни ши ћи ма раде два
пута днев но, а што је нај ва -
жни је – атмос фе ра у еки пи је
одлич на. Дакле, сви пред у сло -
ви за успе шно прво ли га шко
про ле ће су ту. Не тре ба сум ња -
ти да ће оно такво и бити.

У атлет ској дво ра ни у Бео гра -
ду у субо ту, 23. јану а ра, одр -
жа но је Отво ре но првен ство
Бео гра да за мла ђе јуни о ре. Иако
је још увек у пери о ду интен -
зив них при пре ма за зим ску
сезо ну, АК Дина мо се на овом
так ми че њу пред ста вио с гото -
во нај ја чом еки пом. И поред
тога што су насту па ли из пуног
тре нин га, атле ти ча ри из нашег
гра да пости гли су запа же не
резул та те.

Мари ја Мрке ла је побе ди ла
у трци на 200 м, с резул та том
25,83 секун де, а три јум фо ва ла
је и на 400 м, с вре ме ном 59,80.
Сјај на је била и нова чла ни ца
клу ба Сања Марић. Она је

оства ри ла убе дљи ву побе ду на
800 мета ра, и то с новим лич -
ним рекор дом од 2,16:00. Стра -
хи ња Стев шић је у јед ној так -
тич кој трци осво јио сре бр ну
меда љу, с резул та том 2,03:40.
Анђе ла Кићо вић је у дисци пли -
ни 1.500 м зау зе ла четвр то
место, али је оства ри ла и лич -
ни рекорд, који сада изно си пет
мину та и 43 секун де. Андре ја
Божа нић је трчао на 800 мета -
ра и био четвр ти у сво јој гру пи.

Наред ног викен да на про -
гра му је Првен ство Срби је за
ста ри је јуни о ре. АК Дина мо ће
насту пи ти с нај ја чом еки пом,
а сви у клу бу нада ју се повољ -
ним резул та ти ма.

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

МАРИ ЈА И САЊА НАЈ БР ЖЕ

Олим пиј ски коми тет Срби је
недав но је иза брао нај бо ље
спор ти сте наше земље у 2020.
годи ни.

Ласка ва при зна ња наме ње -
на нај у спе шни ји ма поне ли су
Новак Ђоко вић и Боба на Мом -
чи ло вић Велич ко вић, док је
за нај у спе шни јег тре не ра про -
гла ше на Јасна Шека рић, а спе -
ци јал но при зна ње за оства ре -
не резул та те доби ла је наша
сугра ђан ка џудист ки ња Црве -
не зве зде Андреа Сто ја ди нов.
У кате го ри ји нај у спе шни ји
мла ди спор ти ста при зна ње је
заслу жио хоке јаш Мати ја
Динић, док је награ да
„Олимпиј ско срце – гене рал
Све то мир Ђукић” за допри нос
олим пи зму и јача њу олим пиј -
ског покре та пост хум но доде -
ље на про фе сор ки Иван ки
Гајић.

Спе ци јал но при зна ње Андреи
Сто ја ди нов, која је у року од
месец дана осво ји ла три меда -
ље на европ ским првен стви ма,
уру чи ла је пот пред сед ни ца
ОКС-а Мили ца Ман дић.

– Желе ла бих да захва лим
Олим пиј ском коми те ту Срби је
на пре сти жном при зна њу, али
и на подр шци коју ми пру жа.
Вели ка је част бити ово го ди -
шњи лау ре ат и надам се да је
ово само прво у низу при зна ња
које ће се наћи у мојим рука ма
због спорт ских резул та та – рекла
је Андреа Сто ја ди нов.

Услед ситу а ци је с пан де ми -
јом коро на ви ру са, нај ве ћи број
међу на род них репре зен та тив -
них екип них так ми че ња је
одло жен, те наши тимо ви нису
били у при ли ци да оства ре кри -
те ри јум ске резул та те за осва -
ја ње тро фе ја. Због тога нису
доде ље на при зна ња нај у спе -
шни јем мушком и жен ском
тиму.

Два де сет сед мо про гла ше ње
нај у спе шни јих спор ти ста, тимо -
ва и тре не ра први пут није
одржа но на све ча ном дога ђа ју
и цере мо ни ји, већ је јав ност
оба ве ште на путем спе ци јал не
еми си је која је еми то ва на на
Првом про гра му Радио-теле -
ви зи је Срби је.

ЈОШ ЈЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА НАШУ СУГРА ЂАН КУ

АНДРЕА СТО ЈА ДИ НОВ – ЗАСЛУ ЖЕ НО!

Руко ме та ши Дина ма одав но су
у пуном пого ну. Вежба ју и тре -
ни ра ју за иску ше ња која им
пред сто је у настав ку сезо не, а
после зим ске так ми чар ске пау -
зе уско ро им сле де и пра ва
иску ше ња.

Трка за бодо ве у Супер ли ги
наше земље наста вља се у петак,
29. јану а ра. У Хали спор то ва
на Стре ли шту госто ва ће Дубо -
чи ца из Лесков ца. Ова утак ми -
ца почи ње у 18.30, а биће оди -
гра на без при су ства публи ке.

Биће то сусрет који неће има -
ти резул тат ски зна чај, јер су и
Дубо чи ца и Дина мо обез бе ди -
ли место у плеј-офу. Тач ни је,

да би ове ри ли пла сман у саму
завр шни цу и дои гра ва ње за титу -
лу шам пи о на Срби је, Пан чев -
ци ма тео рет ски недо ста је још
само један бод, што не би тре -
ба ло да пред ста вља тежак зада -
так за мом ке које пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић. После
утак ми це с Лесков ча ни ма „жуто-
-црни ма” пред сто је два лак ша
сусре та. Дина мо ће у 13. колу
путо ва ти у Субо ти цу на мег дан
са Спар та ком, а у послед њој
„рун ди” регу лар ног дела шам -
пи о на та на свом тере ну ће одме -
ри ти сна ге с Кикин дом.

Плеј-оф стар ту је 20. феб -
руа ра.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДИНА МО ДОЧЕ КУ ЈЕ ДУБО ЧИ ЦУ

ПРИ ПРЕ МЕ ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР

ПРВА ЛИГА ВИДИ СЕ ИЗ СТА НИ ШИ ЋА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Лена Бугарски,
ученица:

     – Почела је школа,
па ћу морати да
вежбам и да урадим
домаћи. Затим ћу
отићи код баке и деке.
Тамо ћу провести
остатак викенда.

Небојша Вуковић,
графички дизајнер:

    – Слободно време
утрошићу на куповину,
одмарање и за
припремање за нову
радну недељу. Изузетак
је субота – девојчин
рођендан, када ћемо
славити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

У тону
Чак се и идентични близанци разликују.

    И кад дишу у истој кући цео живот.

    А камоли кад их раздвоје.

    Па одрасту у срединама и околностима које не личе.

    Ипак, једно им је засигурно заједничко: људи су.

    А шта онда рећи када је неко другачији од нас.

    Осим: поштујмо и гајимо различитост.

    Да, треба нам музика у том фином тону.

Вијугави успон
Путеви вијугају.

    То се посебно односи на оне помоћу којих се пењеш.

    На таквим путешествијима потребан је и одмор.

    Да се осврнеш око себе.

    Што да не – да погледаш с висине.

    Али само накратко, да ти то не пређе у ружну навику.

    А може и без вијуга.

    То је онда када ти је све равно.

Секундарне ствари
Кад држиш отворене очи и уши, ствараш себи шансу.

    Да склопиш свој систем вредности.

    Осмислиш приоритете.

    Да препознаш секундарне ствари и да уживаш и у њима.

    Јер пузе, па клизе, па сумануто јуре године.

    Твоје године, твој живот.

    Ако се меланхолично осврћеш на пропуштене прилике...

    ... проћи ће и оне што су испред тебе.

Ивана Дрињак,
студенткиња:

     – Већи део викенда
провешћу у учењу,
пошто је кренуо 
испитни рок. Остатак
времена искористићу 
за шетњу и гледање
неког доброг филма.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тамиш побе дио у Кра гу јев цу,
изгу био у Новом Паза ру

У субо ту про тив Алек син ча на
на свом тере ну

Иза кошар ка ша Тами ша оста ла је „пакле -
на” неде ља. Две утак ми це за три дана,
обе у гости ма. И то на каквим тере нима!

Мом ци тре не ра Боја на Јови чи ћа нај -
пре су има ли одло же ни дуел у Кра гу јев -
цу, где су одме ри ли сна ге с дома ћим
Рад нич ким. Увек је тешко игра ти у хали
„Језе ро”, а када има те мно го про бле ма у
еки пи, када на тре нин зи ма нема довољ -
но игра ча јер су их савла да ли виру си и
повре де, онда је још теже. Ипак, Саша
Радо вић и њего ви саи гра чи отпу то ва ли
су на тај меч с вели ком дозом опти ми -
зма. Веро ва ли су у соп стве не могућ ности,
зна ли су да могу доћи до важног „бреј ка”
и – успели су: Рад нич ки –Тамиш 81:88.

Била је то десе та побе да тима из нашег
гра да у Кошар ка шкој лиги Срби је, а
дру га ове сезо не у гости ма. Иза бра ни ци
Боја на Јови чи ћа води ли су током целог
сусре та, а нај бо љи у редо ви ма побед -
нич ког тима био је капи тен Саша Радо -
вић, с 15 пое на и осам аси стен ци ја.

– Била је то мушка, пра ва првен стве -
на утак ми ца. Чести там нашем струч -
ном шта бу на при пре ми овог меча, као
и саи гра чи ма на све му што су при ка за -
ли. Оста ви ли смо срце на тере ну, мно го
нам зна чи овај три јумф – рекао је после
меча Саша Радо вић.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма Тами ша
био је Бре вин Прицл, са 23 пое на, а
дво ци фре ни учи нак су има ли и Иван
Сми ља нић (14), Нико ла Вујо вић (13) и
Мар ко Пави ће вић (10 пое на).

– Дра го ми је што сам поно во у Кра -
гу јев цу, где сам видео неке ста ре при ја -
те ље. Рекао сам пре утак ми це сво јим
игра чи ма да поку ша мо да пока же мо да

зна мо да игра мо кошар ку и ван Пан че -
ва. Било је крај ње вре ме да пока же мо
наше пра во лице и на госто ва њу. Чести -
там мом ци ма, јер су гото во све пла но ве
спро ве ли у дело. Лига је изјед на че на,
има још мно го да се игра и због тога
нам овај три јумф баш зна чи – иста као
је на кон фе рен ци ји за нови на ре Бојан
Јови чић.

Већ у субо ту, 23. јану а ра, пред Тами -
шем је било ново вели ко иску ше ње. У
Новом Паза ру се играо дер би 18. кола
Кошар ка шке лиге Срби је и сна ге су одме -
ра ва ли рива ли из самог врха првен стве -
не табе ле. Дома ћин је имао седам дана
за при пре му овог меча, па је самим тим
био фаво рит. Саша Радо вић и њего ви
дру го ви поку ша ли су да буду на виси ни
задат ка и на овом госто ва њу, али нису
успе ли: Нови Пазар – Тамиш 87:80, по
четвр ти на ма 20:14, 19:20, 25:19 и 23:27.

– Игра ли смо јако лоше. Нисмо
размишља ли, нисмо трча ли назад, про -
ма ши ва ли смо отво ре не шуто ве...
Морамо да изву че мо поу ке из овог пора -
за и да се што боље при пре ми мо за
наред на иску ше ња – рекао је кошар -
каш Тами ша Мар ко Пави ће вић.

Нешто бољи од оста лих у пора же ном
тиму био је Нико ла Вујо вић, с 19 пое на
и девет ско ко ва, Зоран Крста но вић је
био пре ци зан 13 пута, а новај ли ја у
редо ви ма Тами ша Џона тан Џор дан
пости гао је 11 пое на.

– Ума ло ми мозак није екс пло ди рао
после утак ми це. Ово што су моји игра -
чи при ка за ли је за рубри ку „Веро ва ли

или не”. Резул тат је на кра ју и одли чан
с обзи ром на то како смо игра ли. Није
ми јасно како није било и 20 раз ли ке за
Нови Пазар. Раз о ча ран сам, јер су мом -
ци пра ви ли мно го глу по сти. Знам шта
ради мо, знам који су били зах те ви на
утак ми ци, а ништа од тога није спро ве -
де но на тере ну. Један од наших нај бо -
љих игра ча, Аме ри ка нац Прицл, као да
није био при су тан на утак ми ци. Начи -
ни ли смо мно го гре ша ка и у напа ду и у
одбра ни. На четр де сет секун ди до кра -
ја, на тајм-ауту, напра ви мо дого вор како
да игра мо, а када је утак ми ца кре ну ла,
све оде у неком дру гом прав цу... Да су
ме игра чи шама ра ли, боље бих се осе -
ћао. Али шта је – ту је. Мора мо даље.
Надам се да ћемо конач но бити ком -
плет ни на тре нин зи ма, тре ба физич ки
да оја ча мо Џор да на и веру јем да ћемо у
настав ку првен ства изгле да ти мно го
боље – пре нео је ути ске из Новог Паза -
ра Бојан Јови чић.

У субо ту, 30. јану а ра, Тамиш конач но
игра на свом тере ну. У Хали спор то ва
на Стре ли шту госто ва ће Напре дак из
Алек син ца. Утак ми ца почи ње у 19 сати.

А. Живковић

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ЖЕСТО КИ РИТАМ УТАК МИ ЦА


