Ћирићева композиција
кривице све дужа

» стране 2 и 8
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Акција уклањања
кабастог отпада

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. АПРИЛА 2021.

Број 4910, година CLII

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР С ГРЧКОМ

САМО ВАКЦИНИСАНИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ
ОВОГ ЛЕТА МОГУ У СУСЕДСТВО НА МОРЕ

Школа
Онлајн настава
и варање
за оцене
» странa 5

Туристичке велесиле прилагођавају се ограничењима која намеће корона,
стр. 3
зову госте, али захтевају потврде о имунизацији
Здравље
Редовни прегледи су
моћан штит од рака
дојке
» страна 6

Запис

Милован Ћировски:
Објектив окренут
ка лепоти
» страна 28

Фото-репортажа

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

Ра
од 8 дно вре
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ти

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

Коме се укидају пенали
за превремену пензију

страна 11
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УСКОРО!

Војводе Радомира Путника 1

ЧЕСТИТАМО УСКРС СВИМА
КОЈИ СЛАВЕ 4. АПРИЛА!

Сачувајмо Зимовник
у Иванову!
» стране 29

Рукомет

ПРОМО

„Жуто-црни” нижу
поразе
» страна 31
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА УКЛАЊАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

Пише: Синиша Трајковић

Пробудио се. Раширио је руке и
зевнуо. Мајица му је искочила
из доњег дела тренерке у којој
је спавао. Уз – „ти ћеш мени” –
вратио ју је на место. Отишао
је, најпре, где мора...
Данас је леп дан. Без падавина. Онај прави да се одреди
дестинација куда ће на море.
Океј, треба да плати и за двоје
деце и другу жену, али није проблем: кредит за стан му истиче
већ за десет година, а за аутомобил убрзо, за 19 и по месеци.
Милина. Седење на тераси и
испијање чаја. Негде је прочитао да кафа, тј. кофеин изазива
зависност, а он је одавно одлучио да не зависи ни од кога или
ни од чега, да буде свој.
И добро му иде: ради преко
нета за фирму из Саудијске
Арабије. Лова невиђена. Има се
– може се, ортаке блам да изађу
с њим јер нико, под претњом
исмевања, не сме да се вата за
новчаник. А она пошаст – гоморавирус скоро да је истребљена.
Умрло тек милијарду људи.
Зато сви висе по кафанама, али
кад у њих улазе, потписују парче папира на коме стоји да то
раде на сопствену одговорност.
Супер је кад имаш преко 18....
Све као лепо, али стижу проблеми: коју агенцију да одабере
да се на мору опусти ко човек.
Стани. Мора да постоји нека
која гарантује да у страну
земљу може да се уђе јер си пун
ко брод, имаш доказе да си
прележао и Содому и Гомору,
да твоји клинци не плачу кад
виде мртваца, да је друга жена
здрава ко мајчина душица...
Јбт, нема те агенције, а ни
земље. Сви се нешто скупили,
фрљају се бројкама, није им ни
до чега, а камоли да су своји.
Ма, да ли је могуће?
Стопостотно је сигуран да ће
у виртуелном свету наћи
решење. Почешао се. Где
мора. Ништа од очајавања. Чај
је закон.
А он законе поштује; никада
ниједан није прекршио. Осим
када је морао, што је јаче од
њега, па се то онда не важи.
Зато му је добро. А што и не би
било? Живи у уређеној држави,
која „ферцера” од правде и владавине грађана преко заступника у парламенту, приходи су
му екстра, задовољан је својим
статусом у друштву...
И не само то, јок. Има педесет, а нема кризу средњих година. Зна шта је његово, а шта туђе,
колико и докле може с ким и
шта. Паре су небитне, оне долазе и одлазе. Важно је да се фокусира на свако следеће искушење
и то је то. Мирно спава.
Милина. Док се стварно не
пробуди.

АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ
Радне јединице „Чистачи” и „Изношење отпада” Јавног комуналног предузећа „Хигијена” у периоду од 1. до 30.
априла организоваће акцију сакупљања и одношења кабастог отпада у
Панчеву и у насељеним местима
Старчево и Долово. Људи и машине
биће на терену свакодневно од 7 до 15
сати, када се за сва потребна обавештења о акцији грађани могу и обратити надлежнима на бројеве телефона 013/327-000 и 310-203. Распоред
одношења можете видети на страни 8
у овом броју „Панчевца”.
Стари намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме, баштенско смеће и сав други отпад спада у
кабасти отпад; дакле све изузев грађевинског шута. Дуже од деценије
двапут годишње организују се акције
сакупљања и уклањања кабастог
отпада: у пролеће и на јесен. Јесења
акција трајала је током целог октобра 2020. године и тада је на депонију однето око 1.000 кубних метара
кабастог отпада.
Шта је циљ акције „Април – месец
чистоће” питали смо Миша Марковића, директора ЈКП-а „Хигијена”.

Мишо Марковић
– Циљ је да кабасти отпад не заврши поред контејнера, као и да се
спречи стварање дивљих депонија.
Молимо наше суграђане да, када

адаптирају постојеће или граде нове
објекте, сав свој грађевински отпад,
шут и земљу однесу бесплатно на стару депонију у Димитрија Туцовића
135, што могу учинити сваки дан.
Такође, молимо грађане да се само
придржавају утврђеног распореда за
изношење кабастог отпада и тако
олакшају да акција буде успешно
спроведена. Да напоменемо да током
„великог пролећног спремања града”
неће трпети редовни послови, јер је
акција добро испланирана и организована. На овај начин покушавамо да
што мање кабастог отпада заврши
поред контејнера и на дивљим депонијама – објашњава Мишо Марковић.
Шта су основни проблеми у вези са
одржавањем хигијене у граду?
– Упркос свим нашим апелима да
се кабасти отпад не баца у контејнере
или поред њих, слике на градским

улицама, нажалост, говоре да се многи наши суграђани оглушују о молбе
„Хигијене”. Дивље депоније настају
баш на местима где су постављени
контејнери и чине вишеструку штету. Прво, за њихово уклањање је
потребно ангажовати додатни број
радника и радних машина. Друго,
бачени шут оштећује контејнере, па
тако доводи до тога да сваки четврти
контејнер на крају године мора бити
отписан. Поједини суграђани и фирме оваквим понашањем стварају
ружну слику у граду и обезвређују
труд и залагање радника овог комуналног предузећа, који, поред обављања редовних послова на прикупљању и одвожењу комуналног отпада, стижу да с бројних локација и
више пута недељно уклоне на десетине тона шута – каже директор ЈКП-а
„Хигијена”.

То јавно предузеће годинама покушава да реши овај нимало наиван
проблем уз подршку и асистенцију
комуналне инспекције и милиције и
у томе мање или више успева. Како
грађани могу да помогну?
– Град и наше улице биће чистији уз
помоћ грађана. Потребно је само да се
наши суграђани придржавају начина
на који треба да третирају комунални
отпад, дефинисаног градском Одлуком о одржавању чистоће и одношењу
отпада. То значи да грађани који живе
у објектима за колективно становање –
у зградама – користе контејнере, а
суграђани који живе у индивидуалним
домаћинствима комунални отпад треба да одлажу у своје канте и износе га
према важећем распореду одношења –
закључује Марковић.
Чистије ипак може!
С. Трајковић

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО

Обавештење
Центар Министарства одбране за
локалну самоуправу Панчево отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису
одазвали општем позиву за увођење
у војну евиденцију у 2021. години.
Увођење по појединачном позиву
вршиће се у времену наведеном у
позиву и терминима од 19.04.2021.
до 31.05.2021. године, по следећем
редоследу:
– Општина Панчево у терминима:
l Април 2021. године: 19.04.,
20.04., 21.04., 22.04., 26.04.,
27.04. и 28.04.2021. године;
l Мај 2021. године: 07.05., 10.05.,
11.05., 12.05., 14.05, 17.05.,
18.05., 19.05., 21.05., 24.05., и
31.05.2021. године

– Општина Ковин у терминима:
l Април 2021. године: 22.04. и
28.04.2021. године;
l Мај 2021. године: 06.05., 13.05.,
20.05., 25.05., 26.05., 27.05. и
28.05.2021. година;
– Општина Опово у терминима:
l Април 2021. године: 23.04. и
29.04.2021. године;
– Општина Ковачица у терминима:
l Април 2021. године: 23.04.,
27.04. и 29.04.2021. године;
– Општина Вршац у терминима:
l Април 2021. године: 19.04.,
20.04., 21.04., и 26.04.2021.
године;
l Мај 2021. година: 06.05., 10.05.,
12.05., 14.05, 17.05., 19.05.,
21.05. и 24.05.2021. године

–
Општина
Пландиште
у
терминима:
l Април
2021.
године:
23.04.2021. године;
l Мај 2021. година: 28.05.2021.
године
– Општина Бела Црква у
терминима:
l Април 2021. године: 22.04. и
29.04.2021. године;
l Мај 2021. година: 06.05., 13.05.,
20.05. и 27.05.2021. године
– Општина Алибунар у терминима:
l Април 2021. године: 19.04.,
23.04. и 26.04.2021. године;
l Мај 2021. година: 07.05., 10.05.,
14.05., 21.05. и 24.05.2021. година
У назначено време и на наведено
место могу се јавити и војни

ПРОМО

(Бро)мазепам

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

обвезници који се нису одазвали
општем позиву за увођење у војну
евиденцију, а из било којих разлога
нису примили појединачни позив.
Увођење у војну евиденцију вршиће се уз примену мера заштите од
заразне болести COVID-19, те је
потребно да регрути са собом понесу
заштитну маску, држе међусобно
одстојање и придржавају се и осталих препоручених мера заштите.
Неодазивање позиву повлачи
законску одговорност у складу са
чланом 126. Закона о војној, радној
и материјалној обавези.
Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу
ПАНЧЕВО

У ПЕТАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Детаљна регулација Северне зоне 3
Радиће се и план развоја
града за период од 2022.
до 2028. године

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Уживање.
У Његошевој улици, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Седница Скупштине града Панчева,
једанаеста у овом сазиву, биће одржана у време када овај број новина
будете држали у рукама – у петак, 2.
априла. Засад су на дневном реду 43
тачке.
Одборници ће најпре расправљати о ребалансу овогодишњег буџета
Гра да, а затим о изра ди пла на
детаљ не регу ла ци је за под руч је
Север не инду стриј ско-послов но-производне зоне 3. Документ се
доно си ради ства ра ња осно ва за
изда ва ње дозво ла и изград њу
пословних и производних објеката
малих и средњих предузећа, као и
дефи ни са ња јав них сао бра ћај них
површина у тој зони. Ради се о

будућој зони чијих ће се 90 хектара
наћи север но од пута Пан че во –
Штиркара и источно од Јабучког
пута. Требало би да се Северна зона
3 кори сти нај ви ше за грин филд
индустрију. Рок за израду плана,
чија је вред ност 3,22 мили о на

динара, јесте 240 дана, а радиће га
ЈП „Урбанизам”.
Потом, пред представницима грађана наћи ће се Предлог одлуке о
изради плана развоја града Панчева
2022–2028, Предлог годишњег плана
рада Комуналне милиције ГУ за
2021, извештаји о раду у 2020.
години Црвеног крста, ТОП-а, свих
установа културе, као и план рада
РЦТ-а „Михајло Пупин”.
Требало би да буде занимљиво
када на дневни ред дође тачка о
достављању анализе пословања јавних предузећа чији је оснивач Панчево, с предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за
период од 1. јануара до 31. децембра
прошле године. Наиме, седам од петнаест јавних предузећа је током
2020. остварило губитак – укупан
нето губитак је 58,9, а укупна нето
добит 24,3 милиона динара.
С. Т.
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ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ОПСЕДАЈУ АГЕНЦИЈЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПРВО ВАКЦИНЕ, ПА ЈУРИШ У ГРЧКУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Летовање у јуну
јефтиније и 50 одсто
Откако је постигнут договор
између српског и грчког министарства туризма о томе да ће
наши туристи највероватније
од средине априла моћи да
путују у Грчку с потврдом о
вакцинацији било којим цепивом или с негативним ПЦР
или брзим анти ген ским
тестом, телефони у туристичким агенцијама не престају да
звоне! А како и не би када су
аранжмани за јун јефтинији
скоро 50 одсто него претходних година.
Тако, летовање у грчкој Сивоти, које је рецимо прошле године коштало 269 евра, ове године ће стајати 129, а пут до Крфа,
који је прошлог јуна коштао
456 евра, сада је 270! Занимљиво је и то што је, према
речима власника туристичких
агенција, отварање Грчке многе грађане подстакло да се вакцинишу.
Власник једне од најстаријих тури стич ких аген ци ја у
Србији каже да се од понедељка

грађани масовно распитују за
одмор у Грчкој.
– Посебно нас радују људи
који су рекли да ће се сад вакцинисати да би могли с нама
да путују у Грчку! Зато мислим
да ће овакав потез повећати и

обу хват вак ци на ци је, јер је
Грчка ипак омиљена дестинација наших туриста. Велико

БЕЗ ОГРА НИ ЧЕ ЊА У ТРИ ЗЕМЉЕ
Држављани Србије тренутно
без икаквих услова могу да
путују у Албанију, Црну Гору
и Танзанију, док је за Египат и Турску потребан ПЦР
тест, а из агенција потврђују
да и за ове дестинације влада велико интересовање.

– Грађане и даље занима
Албанија, до које имамо
директан лет, не треба ни
ПЦР тест и у коју можемо и
без пасоша, али и Египат,
Турска и егзотичније дестинације као што су Занзибар
или Малдиви – кажу.

интересовање влада за Кефалонију, Скијатос, Крф, Паргу,
Лефкаду, Крит и Родос, а рецимо на Кефа ло ни ју може те
одлетети на 11 дана, 10 ноћи,
са укљу че ним апарт ма ном,
трансфером и водичем већ за

279 евра, а на Крф за 270 евра
– каже овај туристички радник и потврђује да предност
имају они који прошле године нису иско ри сти ли сво ја
путовања: – И грађани с ваучерима са заменским путовањима јављају нам се у великом броју, они имају првенство и сада радимо на томе да
им заменимо термин летовања како им одговара.
И његов колега, власник друге велике туристичке агенције, потврђује да постоји велико
интересовања туриста за Грчку,

ПРЕ ГО ВО РИ
С ГРЦИ МА
Директор YUTA Александар
Сеничић изјавио је 30.
марта да ће се у даљим
разговорима с Грцима преговарати да старосна граница деце којој неће требати
никаква
додатна
документација буде подигнута с 10 на 12 или 14
година. Сада је ПЦР тест
за улазак у Грчку потребан
за децу изнад 10 година.
у коју ће аутобусом моћи да
оду већ за 129 евра:
– Тек нам предстоје преговори са инопартнерима, јер је
Грчка и даље у локдауну, али
очекују да ће за десетак дана
изаћи из њега и сигуран сам
да ће бити довољно времена
да се спреме сезона и сви капацитети. Треба бити реалан и
понудити грађанима приступачне цене, јер ће већина њих
први пут после више од годину дана видети море. Ми радимо јонску обалу: Сивоту, Паргу и Лефкаду, ту су и Крф и
Кефа ло ни ја, али и остр во
Пилон. Аутобуски превоз, боравак од 10 дана и апартмани
коштају од 129 до 199 евра.
Верујем да ће аранжмани бити
јефтинији у јуну, јер су рецимо Немачка и Енглеска затворене, а да ће се у јулу повећавати цена, док попусте можемо да очекујемо од хотела, али
не апартмана.
Р. П.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (3)

Цена: 4.000 дин.

Ћирићева композиција кривице све дужа
Пошто смо про шле неде ље
писали о томе како са адвокатом кривичаром Јованом Ћирићем чак ни комшије не излазе
на крај јер је напрасит, увредљив и, чак, расположен за
физичке обрачуне, клупко је
наставило да се одмотава. Овог
пута позвала нас је његова бивша клијенткиња (подаци познати редакцији) и имала много
тога да каже аконто Ћирићевих компетенција.
Она је уз гласне клетве на
Ћирићев рачун изнела своје
искуство с „господином доктором”, како овај адвокат инсистира да га „неук народ” ословља ва. Наве ла је да је због
врлог „заступника” остала без
стана, јер ју је Ћирић годинама држао у заблу ди да ће
добити и кривичне и парничне спорове које је водила, а
све због интереса да јој што
дуже и више наплаћује адвокатске услуге. Обећавао јој је
да ће преко својих веза, које
наводно има у апелационим
судо ви ма у Новом Саду и

ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА

Пријавите се за
пола минималца
Од четвртка, 1. априла, почело је пријављивање за исплату половине минималне зараде за април. Реч је о делу
трећег пакета подршке привреди и грађанима Србије.
Тај пакет предвиђа исплату поло ви не мини мал не
зараде за три месеца за предузетнике, микро, мала, средња и велика предузећа.
Послодавци се могу пријавити на порталу Пореске
управе, и то за сваки месец
посебно, а за пријављивање
имају времена до последњег
дана у текућем месецу. Прва
исплата за март биће извршена 8. априла.
Д. К.

Београ ду, исхо до ва ти
успех у споровима. Међутим, једино што је добила јесу тешке болести срца,
непрестани стрес и онколошки проблеми.
Рекосмо, остала је без
стана због подмирења: зато
што је ску по пла ћа ла
Ћирићеве услуге, али и
због тога што је морала да
исплати страну која ју је у
спо ро ви ма побе ђи ва ла.
Како ова Панчевка каже,
манир рада „док то ра”
Ћирића је да од странке
узима од 500 евра па навише, с причом да то није за
њега, већ да мора да „почасти” судије у апелацији...
Било је још „задовољних”
Ћирићевих клијената, а
они ће своје горке утиске
изнети у следећем броју.
Да подсетимо, у претходним
бројевима писали смо о томе
да на зиду недавно отворене
оптичарске радње, у центру града, код бившег биоскопа „Војводина”, штрчи табла на којој

Како је троје људи посведочило, он је био спреман
на физички обрачун с власником предметног локала. До тога није дошло, јер
је власник локала на чијој
фаса ди стоји Ћирићева
табла на Јованове речи:
„Показаћу ја теби!”, и на
брдо псовки одреаговао
уљудно. Ћирићево насилничко понашање је тако
прошло без последица.
А Јован Ћирић наставља да се укопава: на „Фејсбуку” је покушао да буде
духовит, а онда сам написао суштину ствари. Наиме, чуди га да међу лајковима и коментарима у вези
с писањем о њему у „Панчевцу”, цитирамо, „нема
Јован Ћирић ни једног јединог од стране колега адвоката. Мало
сто ји име адво ка та Јова на чудно када се зна да није адвоЋирића. Сви остали адвокати катски ћутати”.
су, пратећи здраву логику, уклоНи у једној бранши ништа
нили табле са својим именима није чудно у томе да ти колеге
јер је тамо отворен нови локал. покажу шта мисле о теби. Па и
Не и Ћирић.
ћутањем.
Р. П.

Ускршња честитка и градоначелника
и председника Скупштине града

Свим верницима у нашем граду који Ускрс славе по грегоријанском календару срдачно
честитамо наступајући празник
Васкрсења Христовог. Драге
Панчевке и Панчевци, нека вам
највећи хришћански празник
подари здравље, донесе мир и
снагу у овим тешким тренуцима

када се читав свет бори с
пандемијом.
Желимо вам да највећи хришћански празник проведете
спокојно и радосно с вашим
најмилијима, као и породичну
сре ћу и напре дак сви ма у
нашем Панчеву.
Срећан Ускрс!

Председник Скупштине града
Тигран Киш и

Градоначелник Панчева
Александар Стевановић

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА

Панчево друго по
броју оболелих
Институт за јавно здравље
Војводине оцењује епидемиолошку ситуацију у Војводини као „ванредну, са стабилизацијом тренда оболевања на високим нивоима”.
У извештају од среде, 31.
марта, наводи се да је у том
тренутку у Војводини било
18.467 регистрованих активних случајева. Највише их
је у Новом Саду (4.642), у
Панчеву (више од 1.500) и у
Суботици (више од 1.300).
Међу ново о бо ле ли ма и
даље доминира радно активно становништво, и то особе узраста 30 до 50 година.
Д. К.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Одбацивање споразума о приступању Југославије Тројном пакту 27. марта 1941. године био је први велики
морални пораз нацистичке Немачке у тада поробљеној
Европи и имао је огромни значај за антифашистички
покрет. Данас су највећи противници тог догађаја они
који имају негативан однос и према Југославији и према
њеном социјалистичком наслеђу, као и они који сањају
снове о рехабилитацији свих којима је „српство” једини
политички програм и ангажман.
(Историчарка Олга Манојловић Пинтар, Радио „Слободна Европа”, 27. март)
* * *
Приоритет сваког ко претендује да дође на власт или у
власти партиципира морају да буду грађани, јавни интерес, важећи закони и инсистирање на независним институцијама. С обзиром на то шта смо све прегурали, овог
пута важна је и дата реч. Неки принципи морају да се
врате, ако се има намера да се врати или стекне поверење бирача. Устав и закони гарантују слободне изборе и
слободне медије, тако да је запањујуће лоше да смо
дошли у ситуацију да око тога било ко преговара.
(Редитељка Милица Краљ, портал „Нова.рс”, 30. март)
* * *
Случај Бранислава Лечића, као и случај Мике Алексића,
показао је све слабости медија и све слабости друштва.
Показао је колико смо ми таблоидно друштво и колико
су наши медији таблоидни. Нема се однос према жртви,
него према сензацији која доноси тираж. У читавој ствари нисам осетила пијетет ни према коме. Никакав обзир
према ономе што се зове претпоставка невиности и никакву сензибилност према жртви и њеној речи. Показали
смо се као брутално друштво које не разуме ни шта је
силовање, ни шта је право, ни шта је правда.
(Новинарка Весна Малишић, „Данас”, 30. март)
* * *
Лекари не треба да буду украс кризног штаба, већ доносиоци одлука о мерама, чије спровођење власт треба да
обезбеди... Међутим, има и грађана који не верују у пандемију и који до сазнања о постојању вируса долазе тек
када се разболе. Неки од њих су пре неки дан, држећи се
за руке, играли коло поред споменика Стефану Немањи,
недовољно свесни да лепо ужичко коло лако може да се
претвори у ковид коло са озбиљним последицама.
(Проф. др Радан Стојановић, клинички фармаколог и
токсиколог, „Време”, 25. март)
* * *

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

БЕЗ ПООШТРАВАЊА СТАРОСНЕ
ГРАНИЦЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ
Једна неправда се
исправља, па ће неки
пензионери добијати
пуну, а не умањену
пензију
Даме и даље до
пензионог чека са
63 године и два
месеца, мушкарци
са 65 година
Најважнија измена закона о
ПИО каже да ће само радницима који су морали по сили
закона да се пензионишу пре
65. године бити укинути пенали и добијаће пуну старосну
пензију. То се односи на оне
раднике који су због стечаја
или реструктурирања фирме
морали да превремено заврше
радни век.
Јавна расправа о Нацрту овог
документа трајала је до 2. априла, тј. до дана када је наш лист
изашао из штампе, али судећи
по досадашњим искуствима,
мала је вероватноћа да ће ишта
битно бити измењено у односу
на ову верзију предлагача.

ПИО, изузев у делу који се
односи на раднике који су по
сили закона морали да се пензионишу пре 65. године. Њима
ће сада, уместо уредбом, право на пуну старосну пензију
бити регулисано законом, и то
на основу уговора који су раније потписали с Владом. То значи да ће они законом стећи
право на укидање пенала за
одлазак у пензију пре 65. године, јер је реч о радницима који
су противно својој вољи морали да се пензионишу (фирме
им оти шле у сте чај или у
реструктурирање), а они су до
пуне пензије имали од две до
пет година.
Београдски медији су из својих извора у Влади Републике
Србије сазнали да су ове промене инициране зато што је
реч о особама које су прихватиле програм Владе за решава ње вишка запо сле них у

Рад до 65. и поздрав
с колегама
Из прича које су у последње
време често биле актуализоване – да ћемо због неодрживости пензијског система још старији морати да завршавамо
радни век – произашла је добра
вест: нема ни наговештаја померања и пооштравања старосне
границе за одлазак у пензију,
ни за мушкарце ни за жене.
Иначе, синдикати су тражили да пенали за све остале категорије превремено пензионисаних буду привремена мера,
односно да важе само до регуларне старосне границе, али о
томе у овом важном акту нема
ни слова.
Дакле, неће бити значајнијих измена важећег Закона о

проце су раци о на ли за ци је,
реструктурирања и припреме
за приватизацију, али су због
измена закона из 2014. године, уместо старосне, оствариле
право на превремену старосну
пензију с трајним умањењем
износа ове пензије.

Потврде из Министарства
рада
У међувремену је усвојен Закон
о ПИО који је увео да ће онима који стекну само године стажа као услов за пензију, али не
и године старости, принадлежности бити умањиване. То
значи исплату умањене пензије за сваки месец који фали до
испуњења старосне границе за
пензионисање. Одлуком Владе
Србије из марта 2016. године
овој групи пензионера је најпре исплаћивана пуна пензија, а проблем је настао када је
тај закључак накнадно укинут.

ПОРО ДИЧ НА ПЕН ЗИ ЈА И ВАН БРАЧ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

* * *
Људи више не верују да значе, осећамо се немоћно и
небитно. Страх је нажалост механизам којим се нама
манипулише, а људи више не верују да могу било шта да
промене. Данас је горе него што је било деведесетих.
Мржња је део нас, не можете одвојити мржњу као емоцију од људског бића, она је део нас и увек ће ту бити, али је
ужасно опасно и када се с највиших позиција моћи с
нама комуницира – мрзи другог, други је крив, због њега
је нама лоше. То је ужасно опасно, због тога се дешавају
ратови, а код нас се константно подгрева та порука и на
крају и јесмо срећни да – само да рата не буде.
(Глумац Уликс Фехмију, Н1, 29. март)
* * *
Када ме неко пита из које и какве земље долазим, падне
ми на памет један помало горак виц. У Њујорку, човек
пада са стотог спрата једног небодера. Негде око двадесетог спрата он сам за себе коментарише: „Ух, засад је
још добро!” Невоља је што се цео један народ суновратио
за поменутим човеком – са истим коментаром. Из такве
земље долазим. Моји цртани коментари одавно нису
само професија. Ја свој посао схватам пре свега као очајничку борбу за очување последњих остатака здраве памети и поштења, и свој дуг према генерацијама после нас,
које смо ми, пре свега моја генерација, тако неопрезно
препустили криминалцима најопасније врсте. Не постоји умор када су такве ствари у питању.
(Карикатуриста Душан Петричић, портал „Нова.рс”,
29. март)
* * *
Градови настају тако што човек отима од природе, али је
важно како се захвата у природу, а ми овде на Балкану то
чинимо брутално, без ослањања на струку. Питање екологије је пар екселанс политичко питање, јер су овде разлози загађења засновани на корупцији и партикуларном
инвестиционом грађевинарству.
(Професорка Весна Ракић Водинелић, „ФоНет”, 30. март)

Сви корисници породичне
пензије убудуће ће бити у
равно прав ном
положају:
после смрти пензионера она
се неће одређивати од превремене старосне пензије,
већ од старосне или инвалидске која би осигуранику
при па дала у часу смрти.
Део који се односи на статус
осо ба
у
ванбрачним

заједницама и стицање права породичне пензије није
промењен – њено постојање
ће се утврђивати у ванпарничном поступку. Због проблема који су евидентирани
у пракси, а у вези су са злоупотребама око исплате пензија након смрти корисника
– када неко уместо њега
наставља да је подиже –

законом су дефинисани и
механизми како да се ово
спречи и врати већ уплаћени
новац.
Из Министарства рада
наводе да је пажња усмерена само на техничко побољшање постојећих одредаба
Закона и на део који се тиче
података унетих у матичну
евиденцију.

Овим изменама та неправда се
исправља па ће ови пензионери добијати пуну, а не умањену пензију.
Министарство рада је потврдило да је предложеним изменама Закона о ПИО најважнија измена везана за права поменутих корисника. Саопштено је
да је то дефинисано закључком
Владе од 19. новембра 2020, те
да је реч о лицима која су прихватила Програм Владе за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, али су због измена
Закона из 2014. године, уместо
старосне пензије, остварила право на превремену старосну пензију с трајним умањењем износа ове пензије.
Сада им се обезбеђује исплата разлике између износа остварене превремене старосне пензије и старосне пензије, па се
кроз закон решава дугогодишњи проблем ових лица. Изменама није предвиђено укидање такозваних пенала за остале кориснике превремене старосне пензије.
Из ресорног министарства
кажу да је тачно и да изменама није предвиђена промена
услова за одлазак у старосну
пензију: ово право ће мушки
осигураници и даље остваривати када наврше 65 година
живота, а жене 63 године и два
месеца, уз услов да имају најмање 15 година стажа.

НАЈСКУПЉИ ГРАДОВИ ЗА ЖИВОТ У СРБИЈИ

Панчево на трећем месту
У нашем граду је за
просечну потрошачку
корпу трочланог
домаћинства у
децембру 2020.
био потребан
81.151 динар
Министарство трговине, туризма и телекомуникација анализирало је куповну моћ грађана у 15 градова у Србији. Највеће изненађење је да Београд
није ни у прва четири града по
скупоћи – Лесковац је најјефтинији град за живот, а Нови
Сад најскупљи: у њему је за
просечну потрошачку корпу
тро чла ног дома ћин ства у
децембру 2020. било потребно
82.073 динара.
Зрењанин је други са 81.755
динара, а Панчево је на „одличном” трећем месту са 81.151

динаром. Четврта је Суботица,
у којој је у децембру за животне потрепштине било потребно
79.499 динара, а у Београду је
за потрошачку корпу било неопходно издвојити 78.177 динара.
Логично, на југу Србије све
је јефтиније. То се односи на
Ниш, Ужице, Смедерево, Ваљево, Крагујевац, Зајечар, Краљево... Најнижа просечна потрошачка корпа је у Лесковцу –
64.000 динара.
Просечна потрошачка корпа процењује се на основу трочланог домаћинства и у њој се
нала зи 75 арти ка ла. Поред
основних прехрамбених намирница, у потрошачкој корпи се
налазе и трошкови превоза, становања, дувана и алкохолних
пића, здравства, образовања…
Просечна потрошачка корпа у
децембру на нивоу целе Србије износила је 74.057 динара, а
минимална је 37.941 динар.

Наравно, када говоримо о трошковима, важна је и висина плате: просечна нето зарада, без
пореза и доприноса, у децембру 2020. године на нивоу Србије била је 66.092 динара. Посматрано по градовима, у том месецу, куповну моћ изнад просека
Републике имали су Београд,
Крагујевац, Ниш и Нови Сад. У
осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је минималну потрошачку корпу, а није
била довољна за покриће просечне потрошачке корпе.

Интересантно је и да је јануарска плата била нижа од децембарске. Према последњим подацима Републичког завода за статистику, у Србији је у јануару
ове године просечна нето зарада, без пореза и доприноса, била
63.109 динара. Средња нето
зарада за јануар износила је
48.000 динара, што значи да је
50 одсто запослених остварило
зараду до тог износа.
Просечна нето плата у Србији
у 2020, кад се посматра свих 12
месеци, износила је 60.073 динара и била је за 9,4 одсто већа
него 2019. године. Највише плате имали су Београђани односно
они који раде у главном граду.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

Ученици који похађају
онлајн наставу могу
да иду у школу само
на оцењивање
Неко мора, а неко не!?
Нова мера није једнака
за све
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ДРУШТВО
ПРОБЛЕМ ОЦЕЊИВАЊА ЂАКА У ШКОЛАМА

НОВЕ ТАКСЕ ЕУ

ДОБАР, ЛОШ, ЗАО

Србија на великом
губитку

јединствена одлука која ће важити за
све, већ се оставља наставницима да
сами процене да ли ће и које ђаке
оцењивати уживо, а које онлајн. Надлежни из министарства су током целог
другог полугодишта претходне школске године тврдили да су оцене дате
„на даљину” валидне, да би с почетком нове школске године увели правило да се одговара искључиво у школи. И тако су само збунили и наставнике и родитеље.

да добију петицу тако што ће преписати или ће им неко решити контролни или писмени задатак. Они
чије се знање буде проверавало уживо мораће своју оцену да „зараде” у
учионици.
Поставља се питање да ли је у реду
да један наставник „окачи” контролни на интернет ујутру и каже ђацима да га ураде и пошаљу до краја
дана, док други задаје контролни у
ограниченом времену, а трећи исто

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је прошле
недеље допис директорима основих
и средњих школа у Србији у вези с
најновијом препоруком Кризног штаба да ученици, који похађају онлајн
наставу, могу да иду у школу само
на оцењивање у мањим групама и уз
поштовање свих епидемиолошких
мера. Надлежни истичу да је ова
мера уследила јер се велики број
наставника, родитеља и директора
школа обратио Министарству просвете указујући на отворена питања
у вези са оце њи ва њем уче ни ка и
попра вља њем већ датих оце на у
постојећим условима.
Тако, од ове недеље, наши ђаци у
групама од по пет дечака и девојчица
долазе на усмене провере стеченог
знања или раде тестове у ђачким клупама. Наравно, они који не желе да
дођу у школу оцену ће зарадити електронским путем – одговараће онлајн
преко одговарајућих друштвених мрежа или ће радити тест у реалном времену, или ће једноставно урадити
задатке и послати мејлом наставнику.
Вреди истаћи да су до краја наставне године остала непуна два месеца и
да ће постојати прекид рада због
државног и верског празника, што ће
додатно отежати примену закона о
оцењивању ученика основних и средњих школа.

радом и трудом сваку своју оцену
заслужили.

Како се вреднује рад ученика?
Услед пандемије ковида 19 урађене
су измене и допуне правилника о оцењивању у основној и средњој школи
крајем претходне школске године и
оне су и даље на снази. Према овом
правилнику, настава на даљину, као и
непосредна настава, треба да омогући
континуирано праћење и оцењивање
ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у
складу с прописима којима се уређује
оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању.
Да подсетимо, оцењивање ученика
регулисано је Законом о основама
система образовања и васпитања и
релевантним правилницима. У овим
регулативама се прописују две врсте
оцењивања: сумативно и формативно. У образовној пракси до сада је
тежиште било на сумативном оцењивању. Почев од средине марта 2020.
године, у складу са одлукама Владе,
за ученике је организована настава
на даљину. У таквим околностима
систем који функционише у условима редовне наставе у учионицама сели
се у тзв. виртуелни простор. То свакако подразумева промену постојеће
праксе, али и прихватање промењене
парадигме учења и наставе и од свих
учесника (наставника, родитеља и ученика) захтева промену правца рада,
додат ни труд, дисци пли но ва ност,
сарадњу и преузимање одговорности.
Таква реализација наставе захтева и
другачије начине оцењивања, што значи пре свега померање фокуса са сумативног на формативно оцењивање.
Веома популаран метод овог типа
оцењивања јесте прављење тзв. е-портфолија ученика. У питању је збирка
уче нич ких радо ва која при ка зу је
резултате које је ученик постигао кроз
разне активности у наставном процесу (нпр. есеји, постери, фотографије,
видео и аудио записи, уметничка дела
које је креирао ученик). Он садржи
разноврсне информације, које документују искуства и развој компетенција ученика.
По свему судећи, овакав модел оцењивања није заживео код нас, јер у
супротном ђаци не би морали у клупе.

У борби против климатских промена Европска унија припрема нову
таксу за земље попут Србије, где се
угљен-диоксид емитује више него
што је дозвољено. Прве на удару
биће термоелектране које струју производе на угаљ, али и друге велике
фабрике, што ће, према речима струке, повећати рачуне за струју и битно утицати на стандард грађана.
Наиме, фирме у тзв. трећим
земљама, а тој групи припада и
Србија, производњом неке робе
загађују угљен-диоксидом (CO2)
више него што је дозвољено у
Европској унији и та ће се роба
приликом увоза у ЕУ додатно царинити. План за ову таксу представиће Европска комисија средином
године. ЕУ ово ради како би спречила испуштање угљеника, који
изазива климатске промене, односно обесхрабрила власнике компанија да избегавају да плате таксе за загађење тако што ће преместити фабрику у земље у којима те
таксе нема – као што је Србија.
Европска унија најављује да се
увођење мера очекује до 2023.
године, за секторе који носе највећи ризик.

ГИМНАЗИЈА ПОМАЖЕ
СУГРАЂАНИМА

Бесплатна припрема
за упис

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА НИС-а

Гимназија „Урош Предић” уписује нове ученике на смер информационе технологије. Реч је о образовном профилу који се разликује од осталих гимназијских смерова, јер на њему ученици стичу
знања из области информационих
технологија.
Да би мали матурант уписао овај
смер, мора да полаже посебан пријемни испит. Стога је управа ове
школе одлучила да помогне суграђанима и позвала заинтересоване
ђаке и њихове родитеље да се пријаве за бесплатне припреме за пријемни испит које организује ова
угледна панчевачка средња школа. Пријаве треба поднети на имејл
direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs
до 5. априла. Припреме почињу
10. априла, а први термин је планиран за упознавање смера, предмета и начина рада.

Дигитализација је важан сегмент развоја компаније

ПОХВАЛА ЗА
МИНИСТАРСТВО

У чему је проблем!?
Када су ономад школе прешле на
онлајн рад, из ресорног министарства
је стигла забрана да се ученици позивају у учионице ради оцењивања, а
наставницима је јасно речено да ђаке
треба да оцењују уз коришћење савремених технологија. Сада се ствар променила због притисака наставника и
родитеља, али опет није донесена

Сада је на школама да организују
„живо” оцењивање у наредном периоду, што је добро, али најновијом
одлуком ученици су стављени у неравноправан положај, посебно мали и
велики матуранти, којима се свака
оцена рачуна при упису у наредни
ниво школовања. Наиме, у оним школама где не буде било организовано
оцењивање на стандардни начин ученици ће бити у предности јер ће моћи

гра ди во про ве ра ва у учи о ни ци.
Наравно да током оцењивања „на
даљину” неће варати сви ученици,
али се с правом поставља питање
шта поштени добијају, ако увек има
оних који „хватају кривине”. Познато је да се то дешава и у редовним
околностима, али то не може да буде
оправдање да се у оваквом систему,
у коме је оцена доминантно мерило
знања, казне ученици који су својим

Следи наставак
модернизације Рафинерије
Панчево, у који је уложено
300 милиона евра

Кинези морају да
раде студију!

Председница Владе Ана Брнабић и
генерални директор компаније НИС
Кирил Тјурдењев разговарали су прошле недеље о резултатима компаније у
протеклој години и инвестицијама и
пројектима за наредни период. Премијерка је изразила задовољство резултатима и активностима менаџмента
НИС-а, упркос кризи изазваној пандемијом, а који се огледају у чињеници да су
успели да обезбеде континуитет производње, наставили реализацију стратешких пројеката и сачували зараде и
радна места запосленима у компанији.

Економски допринос
Први човек НИС-а у разговору с премијерком Србије посебно је истакао
значај завршетка једног од кључних
пројеката друге фазе модернизације
Рафинерије Панчево, у који је уложено 300 милиона евра. Кирил Тјурдењев је навео да ће НИС наставити да
инвестира у све кључне пројекте предвиђене за 2021. годину, а радиће и на
унапређењу малопродајне мреже у
Србији и региону. На састанку је било
речи и о значају дигиталне трансформације као једног од значајних сегмената у пословању компаније НИС,
што ће допринети бољој и бржој реализацији пословних планова. Циљ је
да се иновативним технологијама
повећа ефикасност пословања и ефикасност у истраживању и производњи
нафте и гаса, затим да се повећа обученост запослених, ојача безбедност
и поузданост рада постројења и унапреди комуникација с потрошачима.

Да подсетимо, за НИС дигиталне
технологије представљају могућност
за покретање новог развоја компаније и алат за достизање стратешких
циљева. Због тога дигитализацију виде
као процес који може да донесе економски допринос даљем развоју компаније, а она треба и да ојача конкурентност на тржишту. Пре две године су учињени значајни кораци у овој
области. Формиран је посебан сектор
чији је примарни задатак да се НИС
трансформише у савремену и модерну компанију уз примену иновација
и дигиталних технологија.
На основу различитих истраживања и изучавања најбољих светских
пракса, као и специфичних корпоративних потреба, НИС је формирао
свој дигитални портфолио за потребе свих бизнис бло ко ва и дру гих

организационих делова који су подршка бизнису. Конкретно, НИС има три
основна бизнис правца: истраживање
и производњу нафте и гаса, њихову
рафинеријску прераду и на крају промет. За сваки блок дефинисани су
бизнис фокуси и дигитални алати који
помажу у остваривању пословних циљева. Такође, овај сектор се бави и анализом које би технологије за НИС биле
најкорисније и најупотребљивије.

Тренажери за бољи рад
У Рафинерији нафте Панчево, која је
једна од најмодернијих у региону, у
процесу дигитализације у фокусу је
унапређење ефикасности управљања
технолошким процесима на основу
real time података и real time аналитике. Такође, на тај начин се повећава
поу зда ност опре ме и због тога у

НИС-у свакодневно раде на креирању
дигиталних платформи за управљање
поузданошћу опреме и на развоју алата за предиктивну детекцију кварова.
Поред тога, у НИС-у желе да унапреде
компетенције оператера у рафинерији, који су сада, захваљујући дигиталним тренажерима, у могућности да
вежбају рад и на оним постројењима
која су тек у изградњи.
У НИС-у су свесни да, ако желе да
буду дигитална компанија, не могу
само да буду купци иновативних технологија и знања, већ морају и сами
да их развијају. У ту сврху у оквиру
Научно-технолошког центра НИС-а
формирана је дигитална лабораторија где се стручњаци баве научноистраживачким радовима у оквиру дигиталних пројеката и могућностима
њихове примене у нафтној индустрији.

Министарство заштите животне
средине одбацило је захтев „Циђина”, тако да ова компанија мора да
уради студију о процени утицаја
на животну средину. На основу
примедби Друштва младих истраживача из Бора и Регулаторног
института за обновљиву енергију и
животну средину (РЕРИ), Министарство заштите животне средине одбацило је захтев компаније
„Србија Циђин копер” за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта на животну средину и указало инвеститору да је потребно да
изради студију о процени утицаја
на животну средину за цео пројекат, а не парцијално, за поједине
радове.
Да подсетимо, Друштво младих
истраживачи Бора и РЕРИ скретали су пажњу јавности и надлежном
министарству да се у овом случају
ради о вештачком раздвајању пројекта на мање целине како би се
сакрио утицај на животну средину. Они су поздравили ову одлуку
Министарства заштите животне
средине и нагласили да је изузетно важно да надлежни у држави
наста ве ова кву прак су и да се
доследно спроводе прописи из области заштите животне средине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Очекивање
у неки однос или везу, то су
очекивања у односу на ту особу већа и конкретнија. Самим
тим, већа су и разочарања која
увек уследе када се догоди
нешто сасвим супротно од
замишљаног и пожељног.
Забављени прављењем комбинација и претпостављањем
одговора, заборављамо да је
на другом крају наше комуникацијске везе такође особа
са сво јим оче ки ва њи ма у
односу на нас и да је веома
могуће да наш одговор нема
Пише: Марија Достић,
ника кве додир не тач ке са
психолог
жељеним. На тај начин настаДраги моји, колико смо само ју најчешће и највеће препрепута били изненађени када ке у разумевању и као такве
нас је, уместо очекиваног, постају узрок још већем нера„погодило”, изненадило, поне- зумевању.
За здраву и успешну комукад и уплашило оно што је
искочило као одговор на наше никацију лишену нереалних
наде и жеље. А догађа се, и то оче ки ва ња нај ва жни је је
увек када очекивања вежемо развити способност постављаза друге људе претпоставља- ња питања и квалитетног слушања. Не можемо знати шта
јући њихов одговор.
неко мисли док
Научили смо
то не каже.
да свој ум кориИсто важи и у
сти мо
како
обрнутом смебисмо укрштару. Способност
ли разне могућјасног изражаности са својим За здраву и
ва ња сво јих
жеља ма. Пра - успешну
жеља и намера
вимо најразнонајбољи је пут
врсније комби- комуникацију
ка очекивањинације с веома лишену нереалних
ма која креирасличним крај- очекивања
ју
дога ђа је
њим исходом.
какве желимо
Kакав год да је, најважније је
који
су
пово љан или развити способност и
повољни по нас
непо во љан по
постављања
питања
и наше везе с
нас, увек је очедру гим људи киван... То се и квалитетног
ма.
дешава из јед- слушања.
Једна од најног
једи ног
важнијих
разлога – све о
чему размишљамо укрштамо животних лекција, која нам
с прет по став ка ма о туђем утире пут ка здравој и успемишљењу и понашању. Из шној комуникацији, веома је
тога пра ви мо закључ ке на једноставна и гласи: НЕ ПРАоснову којих очекујемо сасвим ВИМ ПРЕТПОСТАВKЕ. Никаизвесну и конкрет- да не можемо да предвидимо
ну (ре)акцију будући догађај у једносмердругих. Ствар ној улици својих очекивања,
се комплику- јер га заснивамо на свом искује када се у ству и жељама. Kада се ослоконструк- бо ди мо нави ке пра вље ња
ције ума претпоставки, спремни смо
уме ша да почнемо да наше везе и
односе градимо љубављу и
поштовањем. Тада настају очекивања која, када
се остваре, доносе радост
и задовољство.
и емотивна инвестиПитати или претпостација. Што више дајемо
вљати – одлука је, као и
себе и уграђујемо емоције
увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Тинктуре за
реуматичаре
Ако патите од реуме,
ево неколико лековитих тинктура које
можете сами да
направите. Њима
масирајте
болна
места или их користите као облоге.
Тако ћете значајно
ублажити симптоме
који вам ремете и
отежавају свакодневицу.
Ставите у стаклену теглу 100 г рузмарина, 100 г уситњеног
гавеза и 20 изренданих плодова кестена. Налијте комовом ракијом и оставите да одстоји на сунцу или топлом месту три недеље.
Након тога процедите. Натопите газу тинктуром и ставите облогу
на болна места. Преко газе ставите пешкир. Мењајте у току дана.
Након тога измасирајте болна места уљем од кантариона.
У стаклену флашу сипајте до висине више од половине уситњени цвет јоргована, па налијте комовицом. Држите на сунцу три
недеље, па процедите. Масирајте болна места више пута у току
дана.
Помешајте у истој количини изрендани корен бљуста и плодове дивљег кестена. Налијте комовицом и оставите да одстоји три
недеље, па процедите. Масирајте болна места.
Ефекти ће бити још бољи ако упоредо пијете и следећи чај.
Помешајте по 20 г врбове коре, лишћа и пупољака брезе, листа
коприве и раставића и по 10 г цвета зове и липе. Једну кашику
мешавине кувајте пет минута у два децилитра воде. Оставите да
одстоји 10 минута, процедите и пијте три пута дневно.

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ДУШАН СТОЈИЋ, ХИРУРГ

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ СУ МОЋАН ШТИТ
ОД РАКА ДОЈКЕ
Рак дојке представља водећи
узрок оболевања и умирања од
малигних болести у женској
популацији широм планете. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1,7 милиона оболелих жена, а од исте
болести сваке године умре преко пола милиона њих. И у Србији је рак дојке најчешћи малигни тумор у женској популацији.
О факторима ризика за настанак ове болести, о важности
самопрегледа и редовних контрола, али и о начинима лечења рака дојке разговарали смо
са др Душаном Стојићем, специјалистом опште хирургије –
супспецијалистом онкологом.
Доктор Душан Дуда Стојић је
у својој преко три деценије дугој
каријери обавио више од 10.000
различитих операција и асистирао у бар још толико њих, а
посебно се посветио управо
захватима који се тичу уклањања промена на дојци.
Као што је многима познато,
овај искусни лекар ради у Општој
болници Панчево, а поред тога,
он се прикључио и тиму стручњака Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”,
где ће обављати прегледе дојке
и опште хируршке прегледе.
Завод се налази у Улици Вука
Караџића 1, а преглед можете
заказати путем телефона 013/2190-900 или 013/21-90-903.
Када говоримо о распрострањености рака дојке на територији Јужнобанатског округа,
вести нису добре: управо то је
најчешћи малигни тумор у женској популацији и на овом простору. Од ове болести у нашем
округу годишње оболи око 175
и умре 75 жена. Према подацима Завода за јавно здравље
Панчево, у 2019. години рак
дојке се налазио на првом месту
и чинио 17,2% од укупног броја новооболелих и 16% од укупног броја умрлих од свих врста
рака код жена. У последњих
пет година највише оболелих
у нашем округу регистровано
је у узрасту од 55 до 64 године,
док је најраније дијагностиковани рак дојке био у узрасту од
20 до 29 година.
ПАНЧЕВАЦ: Kоји фактори
ризика утичу на настанак рака
дојке и зашто се доња граница
старости жена које оболевају
спушта?
ДР ДУШАН СТОЈИЋ: Много
ствари утиче на повећање инциденције. То је, пре свега, генско наслеђе. Уз то, девојке све
раније добијају циклусе и ступају у сексуалне односе, што
повлачи и ризична понашања.
Даље, храна коју једемо није
иста као пре. Због повећања
броја становника она се конзервира, користи се много више
пестицида и адитива, као и
антибиотика и стероида који се
дају животињама. Зна се да се
ризик од појаве рака повећава
с годинама старости, али сада,
због читавог овог микса неповољних фактора, имамо чињеницу да се разболевају и девојке од 16-17 година. То су изнимни случајеви, који се одмах
шаљу на Институт за онкологију и радиологију Србије.
l Kоји су то симптоми који
би особу могли навести на сумњу на постојање малигнитета
на дојци?
– Добра ствар је у томе да је
све развијенија свест код жена
о томе да је рано откривање рака
дојке једнако излечењу, довела
до тога да се жене много више
баве самопрегледом, који је у
основи целе приче, а затим и да
користе друге доступне методе
– ултразвук и мамографију, а
тамо где је то неопходно, и

магнетну резонанцу. Свакако је,
као што сам већ рекао, први и
најбитнији корак – самопреглед.
Жене ипак најбоље знају своје
дојке и треба да једном у 15–30
дана врховима прстију кружним
покретима од брадавица нагоре
и у пазушној јами испитају да
ли евентуално тамо постоји нека
нова творевина. Треба обратити
пажњу и на појаву бола на наведеним местима. Један од симптома је и цурење садржаја из
дојке, било да је то млеко или
крв, наравно уколико жена није
породиља. Ако се такви симптоми појаве, потребно је јавити
се свом лекару, који ће вас упутити онкологу. Жене већ од 40
година улазе у скрининг категорију, када се раде и мамографије, но преглед на мамографу
се по потреби ради и код млађих жена.
l Да ли препоручујете женама, које то себи могу да приуште, да ураде БИ-РАДС тест?
– Ако у породици имате дветри особе оболеле од рака дојке, при чему је реч о блиском
роду – мајци, баки, тетки – тада
обавезно треба урадити БИРАДС тест, којим се утврђује
потенцијална могућност јављања рака. Познат је случај у свету када је Анџелина Џоли урадила тај тест и када је одмах
после тога урађена обострана
мастектомија, то јест одстрањене су јој обе дојке. Да то није
урађено, ова глумица би имала
87% шанси да у следећих пет

узрок, него последице болести.
Људи који не разумеју да је
лечење рака мултицентрално у
великој су заблуди. Хируршка
интервенција сама по себи није
једнака излечењу, већ је ту пуно
пропратних служби, пуно људи
који можда нису тако експонирани, а који такође раде изванредан посао – хемиотерапеути,
зрачни терапеути, онколози...
Они су ти који се баве пацијентима после операције – а тада
заправо почиње права борба.
Имам срећу да радим са изванредним тимом онколога, патолога и радиолога. Ту има колегиница које би могле да раде у
било којој врхунској онколошкој установи у Европи. Ипак,
оно што у огромном броју случајева јесте једнако излечењу
свакако је рано откривање. Ту
чињеницу треба непрестано и
што гласније истицати, јер неки
од запуштених случајева малигнитета на које сам и сам наилазио заиста изазивају неверицу.
Невероватно је како и сада, у
21. веку, жене себи дозволе да
дођу у такав стадијум болести
да се ништа не може учинити
по питању њиховог излечења.
l Kаква терапија и начин
живота након операције дају
најбоље резултате?
– То је све индивидуално.
Мени лично је у лечењу пацијената важан коначан резултат,
а на који начин ће се до њега
доћи је ирелевантно. Верујем у
западну медицину и због тога и

година добије карцином, а овом
интервенцијом су те шансе сведене на пет процената. Тај тест
се може урадити и код нас на
Институту за онкологију и радиологију Србије. Анализа није
јефтина, али јасно је да би далеко скупље могле бити последице, уколико се болест јави.
l Kолико је операција сигуран знак излечења када је реч
о злоћудном тумору?
– Парадоксална ствар код
хирургије је у томе да не лечимо

радим овај посао. Након операције неки пацијенти бирају
хемотерапију и зрачну терапију, неки се окрећу алтернативним начинима лечења, неки
држе различите дијете... Тешко
је дати одговор шта је право
решење. Нормално, ником не
бих сугерисао да се не оперише, а даље је све индивидуална
ствар. Моје емпиријско виђење
ствари је такво да се они људи
који су позитивно оријентисани према свом проблему пуно

брже опорављају и много дуже
живе. Овакав став се не може
научно поткрепити, али искуство у пракси то показује. Они
који полазе од тачке у којој верују да ће им одређена терапија
помоћи и не виде други исход
до оздрављења имају далеко веће
шансе за излечење од особа које,
када сазнају да су оболеле, клону, падну у депресију и дијагнозу доживе као смртну казну.

Доктор Душан Дуда
Стојић у Заводу
„Панчевац” обавља
прегледе дојке и
опште хируршке
прегледе. Закажите
путем телефона
013/21-90-900 или
013/21-90-903.
l Kакве прегледе ћете обављати у Заводу „Панчевац”?
– Акценат ће свакако бити
на пацијенткињама с проблемом дој ки и тумо ра дој ки.
Заправо, на пацијенткињама и
пацијентима, јер међу оболелима од рака дојке има и 5–7%
мушкараца. Преглед подразумева узимање анамнезе – породичне и личне. Проверавамо,
између осталог, да ли је у породици са женске стране било
оболелих од карцинома дојке,
будући да има фамилија које
су генски оптерећеније када је
о овој болести реч. „Наслеђивање” болести иде с мајчине
стране – зато се проверава да
ли су боловале мајка, тетка,
бака односно мајчина мајка и
слично. Након тога спроводимо сам преглед и, у зависности
од онога што он покаже, одређујемо таљи ток лечења, додатну дијагностику, терапију итд.
Поред прегледа дојке, у Заводу
„Панчевац” ћу радити и општи
хируршки преглед, који се препоручује свим оним пацијентима који имају нејасне тегобе
у абдомену, односно дигестивном тракту, у смислу бола у
трбуху, подригивања, мучнине
и слично. Циљ је да се прегледом постави дијагноза (која се
може, по потреби, потврдити
ултразвуком и лабораторијским
анализама) или да се, у случају
нејасних стања, пацијент усмери у даљи ток испитивања.
ПРОМО

Страну
припремила
Драгана
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ШТА КАЖУ СТРУЧЊАЦИ О ДЕЧЈОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ

КАКО ДА ДЕТЕТУ БУДЕТЕ ОСЛОНАЦ И ПОДРШКА,
А НЕ ШТАКА И КАМЕН СПОТИЦАЊА
Бити родитељ једна је од најзахтевнијих и најодговорнијих улога које су нам у животу додељене. Дете на овај свет долази без упутства за
Данас више није новост да наше
интелектуалне способности не
зависе само од броја нервних
ћелија, односно од нашег генетског потенцијала, већ да на њих
утиче број веза (синапса) међу
њима. Некадашње уврежено
мишљење да се синапсе стварају искључиво пре дететовог
рођења сада је замењено новим
открићем: 50% синапса развија се до дететове пете године,
75% до седме, а остатак синапса до дванаесте године. После
тога на развој интелигенције
детета можемо да утичемо у
ограниченом обиму. Али зато
у првих дванаест година имамо пуне руке посла и свако
забушавање кошта!
О томе шта можемо урадити да бисмо поспешили развој
интелигенције својих малишана, на предавању под називом
„Значај исправног развоја интелигенције у модерно доба” говорио је пре пандемије, у панчевачкој Градској библиотеци, др
Немања Галетић са Института
за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине.

Први дани пресудни
– У првих неколико година
живота детета у свакој секунди настаје по чак 700 нових
синапса између неурона у дететовом мозгу. Управо због тога
је фасцинантан број вештина
и ствари које дете може научити у веома кратком периоду. Но то је само добра полазна основа. Уколико с дететом
не радимо од првог дана, његов
пуни потенцијал неће моћи да
се развије и зато је важно да се
на време информишемо о томе
како раз ви ти синап се, како
побољшати интелигенцију и где
грешимо на том путу – нагласио је Галетић.

Боја собе је важна
Уко ли ко упра во ишче ку је те
бебу и сазнали сте пол, онда
веро ват но при пре ма те розе
собу за девојчицу или плаву
за дечака. Ако је тако, већ сте
направили прву кардиналну
грешку!

употребу, а школу за будуће мајке и очеве
нико још није отворио. Већина нас о васпитању и одгајању деце учи успут, методом

при ро ду и
животињама.

нак нових синапса. Стога топла
препорука родитељима: нека
соба ваше принове буде што
шаренија – каже Галетић.

бројева? Не заборавите ни на
вијачу, игре на снегу и оне с
лоптом. Посебно бих препоручио кликере, игру која има

Кревет, не трамбулина
Велики број родитеља у данашње вре ме забра њу је сво јој
деци скакање по барицама или
по кревету. Плашећи се да се
не испрљају или не повреде,
чинимо им још једну медвеђу
услугу.
Управо док пузи, хода, трчи,
скаче, провлачи се, пење или
спушта, дете кроз функционалну игру гради способност
кори шће ња вели ких гру па
миши ћа које коор ди ни шу
покрете тела. Тако се развијају груба моторика, координисаност, темпо и брзина покрета, а самим тим и синапсе у
дететовом мозгу.
Доктор Галетић каже да замена барица и кревета трамбулином није добра идеја, јер ефекат није исти: трамбулина сама
одбацује дете и оно нема контролу над темпом и јачином
скока. Исто тако, он препоручује да заборавите на електричне тротинете или предугу употребу дечјих колица.
Он је дао и одличан савет мамама и татама како да подстакну
децу на то да се више крећу.
– Научите децу играма које
смо ми игра ли као мали:
ластиш, школице, хула-хоп,
скакање на једној нози, бацање фризбија – све те игре и те
како имају своју сврху. Јесте
ли знали, на пример, да ће
дете које није научило да хода
уназад касније имати проблема с разумевањем негативних

Знате ли које занимање
није везано за компјутере?
Фитнес-инструктор. Он је
вероватно неопходан свима
осталима, да им помогне да
се опораве од вишечасовног
седења за рачунаром.

испред укљученог телевизора
или компјутера. То није оброк,
дете у тој ситуацији није свесно ни хране коју једе ни количине коју уноси. Касније ћете
имати великих проблема са
исхраном свог детета, а велике
су шансе и да ће оно бити гојазно. О томе колико штете деци
наноси играње игрица и гледање различитих непримерених садржаја на интернету, не
треба ни говорити – истакао је
Галетић.

Не презаштићујте их

толико предности: доприноси
развију фине моторике и матема тич ких вешти на, као и
социјализацији – нагласио је
Галетић.

Храна и ТВ – никако
Још једна грешка на коју је упозорио овај лекар је и та што
многе мајке, желећи да избегну
неред, хране своју децу не дозвоља ва ју ћи им да самостал но
савладају ову вештину на време.

кон такт

са

Овај лекар упо зо ра ва да су
нам деца генерално презаштићена, јер ми обављамо послове уме сто њих и реша ва мо
њихове проблеме и тако стојимо на путу њиховом развоју. А колико озбиљно треба
схватити његове речи, сведочи и чињеница да учитељи и
наставници већ годинама тврде како је свака нова генерација деце која седају у школске клупе интелектуално све
слабија, деконцентрисанија,
али и тромија, са све више
про бле ма с дефор ми те ти ма
кичме и стопала.
Да бисмо поправили ствар,
лекар пре по ру чу је да дете
усмеримо на активности које
ће допринети стварању нових
синапса у мозгу, као што су
спорт, свирање, певање, вајање, црта ње, игре мемо ри је,
логич ке игре, сла га ли це,
читање, препричавање,
те одла зак у

Иако се чини да су нам нове
технологије донеле много предности и у значајној мери нам
олакшале живот, у последње
време постаје све јасније да
нисмо на време размишљали о
негативним последицама новотарија попут мобилних телефона, таблета и компјутера,
који су на мала врата ушли у
наше животе и врло брзо потпуно овладали њима.
О томе колико је разорна
моћ диги тал них уре ђа ја по
читаво наше друштво, довољно говори податак да чак 50
одсто деце у Србији у тренутку
поласка у први разред основне
школе већ има неку развојну
сметњу!
– Свака нова генерација првака у сваком смислу је слабија
од претходне две, без обзира
на то да ли је реч о моторици,
пажњи, кон цен тра ци ји или

општем знању. До развојних
сметњи долази управо зато што
живимо у времену када су деца
статична, проводе време испред
рачунара, телевизора и телефона, све се мање крећу и све
мање под сти ца ја дају свом
мозгу како би се развијао на
адекватан начин – истакао је
на јед ном од пре да ва ња у
нашем граду др Ранко Рајовић,
највећи стручњак у региону за
питања васпитања деце.
Рајовић је „Уницефов” сарадник на пројекту раног подстицања интелектуалног развоја
деце, оснивач „Менсе Југославије” (данас Србије) и одсека
за даро ви те НТЦ и
члан борда директора
светске „Менсе”.
– Није спорно да нове
технологије имају
добрих
стра на,

под условом да се правилно
користе, али чињеница је да
оне већ праве ненадокнадиву
штету. Да се ја питам, забранио бих мобилне телефоне у
основној школи или барем деци
до десе те годи не живо та –
нагласио је Рајовић.

Родитељи су одговорни
Поред зависности, дигитални
уређаји доносе и читав низ других проблема: деца већи део
дана преседе, поглед им је фиксиран за екран, не користе свих
десет прстију, нису социјализована...
– Некада се веровало да је
инте ли ген ци ја 100 одсто
наследна, али сада је доказано
да интелектуалне способности
зависе од броја синапса – веза
између нервних ћелија у нашем
мозгу. Нови ја истра жи ва ња
показују да чак 50 одсто синапса формирамо пре четврте године. Покрети као што су скакање, ротација, трчање и пењање
под сти чу ства ра ње синап са.
Наша деца су статична, имају
прекомерну тежину, у порасту
је и дијабетес, а у школи им
пажња и концентрација трају
све краће. Зато ја наглашавам
да је развој мозга одговорност
родитеља. Ви сте одговорни за
то да вам деца буду што спретнија и окретнија и да пуно времена проводе у парку, у природи, на игралишту… Нажалост, истраживања показују да
су у порасту проблеми којих
раније није било, а то су поремећај говора, дислексија, дискалкулија и друге дисфункције коре великог мозга, а сви
они су управо повезани с недостатком кретања – упозорио
је Рајовић.
Д. Кожан

– Још је горе ако децу прили ком хра ње ња поста ви те

Топ 10 занимања
Др Ранко Рајовић истиче да
од десет тренутно најтраженијих занимања у свету
девет није постојало пре
свега десетак година.
Занимљиво је да само
једно од тих десет занимања није везано за употребу
компјутера. То су послови
као што су: стручњак за
развој софтвера, специјалиста за дигитални маркетинг,
веб-дизајнер, стручњак за
обраду података, архитекта
великих база података
(узгред, плата за ово занимање је око 10.000 евра
месечно – прим. нов.) итд.

непоправљиву грешку која се већ негативно
одразила на његов физички, психички или
емоционални развој. Ево где најчешће грешимо.

Укините мобилни

Заборављене игре

– Новорођенче у првим данима живота не види боје, већ
само контрасте. Када је соба
опремљена стварима исте боје,
контраста нема, а самим тим
нема ни стимулације за наста-

покушаја и погрешки, а немали број пута
деси се да тек када дете одрасте, схватимо да
смо у прошлости ненамерно начинили неку

Школа неспремна
У многим од својих излагања др Ранко Рајовић скреће
пажњу на то да школски
систем у Србији не прати
потребе и могућности данашње деце и да би то такође
могло имати изузетно лоше
последице у будућности, јер
ће, како је рекао овај стручњак, мале државе које имају
по петнаест и више неспособних генерација бити осуђене на нестајање.
– Дигитално доба доноси
вели ке пома ке, нау ка се
драстично брзо развија и
нова занимања се јављају
сва ке
године,
а
наш

школски систем није се
мењао од времена кад смо
ми ишли у школу. Нама,
рецимо, није представљало
проблем да читамо по два
сата у континуитету, а наша
деца не могу да одрже
пажњу ни до половине
школског часа. Од десет најтраженијих занимања чак
девет их није постојало пре
једне деценије. То значи да
ми сада морамо да спремамо децу за занимања која
још увек не постоје. А у томе
нећемо имати успеха ако
децу не научимо да мисле,
уместо што од њих очекујемо

да уче напамет. Васпитне и
образовне
инсти туције
морају да почну да више
уважавају и примењују у
пракси нова открића из
образовних неурона у ка и
морају да мењају методе
учења. Посао учитеља је да
подстакне дете да се смеје,
да му покрене допамин и
ендорфин, да учење претвори у игру и да подстакне
ђаке да уче путем асоцијација и слика уместо да бубају напамет. Сетите се како
изгледа дете када се заигра.
Њего ва концен тра ција је
тада врхунска и та фаза

личи на РЕМ фазу спавања
– баш то је период у коме
настају синапсе у мозгу.
Зато је једини посао детета
до дванаесте године управо
да се – игра. Уместо тога,
деца су данас у школи константно под стресом. Креативност, нове идеје, повезивање информација и тимски
рад – то треба да развијамо
код деце, јер ће им управо
те вештине бити неопходне
за послове будућности, зато
што је то оно што компјутер
никада неће моћи да уради
боље од нас – закључио је
Ранко Рајовић.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Имате ли право да вратите
робу наручену онлајн?
Купили сте мајицу преко интернета
или сте наручили телефоном производ који сте видели на ТВ продаји
или у каталогу. Роба вам је испоручена, али не изгледа онако како је
изгледала на слици? Проверили смо
која су ваша права у том случају.
У Сектору за заштиту потрошача
Министарства трговине, туризма и
телекомуникацију истичу да је, као
прво, веома важно да сачувате доказ
о куповини – уговор или поруџбеницу.

„Трговац је дужан да вам достави
уговор, образац за одустанак и предуговорно обавештавање најкасније
приликом доставе робе. Ако сте се
предомислили и желите да одустанете од куповине, имате право на
то. То право важи 14 дана од када

вам је роба испоручена и у том периоду можете одустати без навођења
разлога”, наводи се на веб-порталу
Сектора за заштиту потрошача.
На поменутој платфори прецизира се да сте, уколико одустајете од
наручене робе, дужни да о томе обавестите трговца у року од 14 дана од
када вам је она испоручена на посебном обрасцу за одустанак.
„Уколико одустајете – трговац је
дужан да вам врати новац у року од
14 дана од дана када је примио образац за одустанак.
Имајте у виду да сте у случају одустајања ви дужни да
робу вратите трговцу о свом
трошку. Важно је нагласити и то да немате право да
вратите аудио и видео снимке и рачунарски софтвер
уколико сте их отворили”,
наглашавају у Сектору за
заштиту потрошача.
Ако имате потрошачки проблем, можете брзо и једноставно поднети приговор
Националном регистру потрошачких приговора. Након попуњавања
формулара на платформи zapotrosace.gov.rs одаберите удружење коме
ћете проследити приговор, а које ће
вам помоћи у остваривању ваших
права.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Извитоперена креативност

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ АКЦИЈА „АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

КАДА ЋЕ „ХИГИЈЕНА”
ОДНОСИТИ КАБАСТИ ОТПАД
У оквиру акције „Април –
месец чистоће”, коју традиционално организује ЈКП
„Хигијена”, радне јединице „Чистачи” и „Одношење
отпада”, односиће се кабасти отпад у периоду од 1.
до 29. априла, од 7 до 15
сати. У истом том периоду
грађани могу добити додатна објашњења о овој акцији путем телефона 327-000
и 310-203.
Ево информација за све
наше суграђане који су се
распитивали када ће радници „Хигијене” односити
кабасти отпад из њихових
насеља и када да припреме
стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад
изузев грађевинског шута.

Припремите стари
намештај, белу технику,
амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута.
У четвртак 1. априла, на распореду
су следеће улице: Мученичка, Теслина, Вука Kараџића, И. Барајевца, Косовска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Н.
Ђурковића, Кеј Радоја Дакића, Доситејева, Бате Михаиловића, насеље Содара, Солара, Трг слободе, Војводе Радомира Путника, Војводе Петра Бојовића, Мите Топаловића, Петра Арачића,
Трг краља Петра I, Војводе Мишића,
Његошева, Немањина, Карађорђева до
Моше Пијаде, Браће Јовановић, Светозара Милетића, Бранка Радичевића,
Браће Јовановић 33-а, Змај Јове Јовановића, ОШ „Стевица Јовановић”, Техничка школа „23. мај”, ОШ „Јован Јовановић Змај” и Гимназија „Урош Предић”.
У петак, 2. априла, кабасти отпад
тре ба да при пре ме ста нов ни ци

следећих улица: Милоша Требињца,
Цара Душана, Првомајске, Цара Лазара, Максима Горког, Жарка Зрењанина, насеља Зеленгора, Нушићеве,
Краљевића Марка, насеља Тип Станко, Пепељара, В. Жестића, Петра Прерадовића, Ф. Вишњића, Др Светислава Касапиновића, 6. октобра, Др Жарка Фогараша, Бранка Ановића, Таковске, као и ОШ „Бранко Радичевић”,
ОШ „Мара Мандић” и СШ „Никола
Тесла”.
У понедељак, 5. априла, на реду су
Баваништански пут и стара Миса.
У уторак, 6, априла, акција се наставља на следећим локацијама: насеље

Тесла, Ослобођења, Лава
Толстоја, Милке Марковић,
Кнеза Михаила Обреновића, Чуми ће ва, Јоси фа
Маринковића, А. Максимовића, Др Марије Прите,
Петра Кочи ћа, Радо ја
Домановића, Граничарска,
Пере Сегединца, Стеријина, Милоша Обреновића,
Стевана Шупљикца, Железничка станица „Предграђе”, ОШ „Исидора Секулић”, ОШ „Ђура Јакшић”.
У среду, 7. априла, на
распореду су улице: Димитри ја Туцо ви ћа, Мар ка
Кулића, Хајдук Вељкова,
Патријарха Чарнојевића,
Матије Гупца, Иве Курјачког, Михајла Пупина, Јове Максина,
Уроша Предића, као и ОШ „Васа
Живковић”.
У четвр так, 8. апри ла, рад ни ци
„Хигијене” посетиће следеће локације: насеље Младост, Кајмакчаланску,
Пелистерску, Новосељански пут до
Надела, насеље Кудељарски насип,
СШ „Јосиф Панчић” и ОШ „Свети
Сава”.
У петак, 9. апри ла, чиста чи ће
радити по позиву грађана и обилазити терен који су посетили од 5. до
8. априла. Распоред за други део
акције објавићемо у наредном броју
„Панчевца”.

А ШТА КАД СЕ ЗАВР ШИ АКЦИ ЈА?
Радници ЈКП-а „Хигијена” у Панчеву већ дуги низ година у априлу
и октобру организују традиционалне акције одношења кабастог отпада с територије целог града. Акције се реализују по унапред одређеном распореду, а односе се стари
намештај, бела техника, амбалажа,
ауто-лимарија, гуме, баштенско
смеће и сав други отпад изузев
грађевинског шута.
Ако имате кабасти отпад којег
желите да се ослободите у осталим месецима током године, у

„Хигијени” кажу да имате две
опције. Једна је да отпад у сопственој режији однесете сами на
стару депонију, код надвожњака
на Јабучком путу. Друга је да, уколико, на пример, обављате грађевинске радове и отпада има заиста много, од „Хигијене” изнајмите
контејнер од пет кубика. Комплетна услуга заједно са одвожењем и
депоновањем отпада кошта 6.600
динара. Број телефона путем којег
можете обезбедити ту услугу је
310-203.

НАША АНКЕТА
Још од 1949. године, када су први
пут направљене, па све до данашњих
дана лего коцке не престају да одушевљавају, инспиришу и позивају
на игру малу и велику децу широм
света. И само њихово име потиче од
фразе „leg godt”, што на данском
значи: лепо се играј.
Лего коцке су већ одавно престале да буду само играчке и постале
предмет обожавања целог света. Ми
с подручја Србије можемо им наћи
само једну ману: много су скупе.
То, међутим, никако не оправдава
нашу децу, била она велика или
мала, која су одлучила да се, уместо разно бој ним коц ки ца ма од

пластике, „поиграју” овим каменим
коцкама у парку.
О адекватном решавању овог проблема и корацима које треба предузети да се и остатак овог „мозаика”
не би нашао расут по парку, надлежни би морали под хитно да размисле, а онда исто тако хитно и да реагују. Не бисмо да мрачимо, али ако
је лего некога инспирисао на ово,
замислите само на какве би идеје, уз
овакву сценографију, могли доћи сви
они клинци који превише времена
проводе на интернету уз игрице и
филмове што врве од физичких обрачуна, (зло)употребе којекаквог оружја и других облика насиља. Брррр!

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје део града
и више села
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у понедељак, 5. априла, од 9 до 13 сати без струје ће бити
Улица маршала Тита 4–36 у Банатском Новом Селу.
У уторак, 6. априла, од 8.30 до 14
сати струје неће имати Качаревци
који живе у Виноградској улици, док
ће од 9.30 до 11 сати струја бити
искључена на Новосељанском путу
– од хотела „Зрно” ка Новом Селу.
У среду, 7. априла, од 9 до 11 сати
на напајање електричном енергијом

Страну
припремила
Драгана

Кожан

не треба да рачунају сви они који
живе у Ули ци Олге Петров и у
Улици Ђуре Јакшића у Банатском
Брестовцу.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електро вој во ди не”, па се о наја ва ма
евентуалних додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн. У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде
временских неприлика, најављени
радови бити отказани, као и да ће
у случају ранијег завршетка радова напа ја ње кори сни ка бити
укључено пре планираног времена. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на
телефон 319-220.

КОЛИКО ЈЕ АЛКОХОЛИЗАМ РАСПРОСТРАЊЕН КОД НАС?

Откако је света и века, то је увек био проблем

Б. ВАСИЋ

М. БАСТА

Први април је познат као Светски дан
шале, али је то и Дан борбе против
алкохолизма. Није шала, статистике
су поражавајуће. Алкохол је узрочник саобраћајних несрећа, насиља у
породици, разорених бракова… Правила нема, пију и млади и стари, и
момци и девојке, лако се прелази од
фазе „једна чаша” до честог опијања.
Велики број људи болује од алкохолизма, а тек мали проценат признаје
болест и одлази на лечење.
Откако је коронавирус завладао светом, повећана је продаја алкохолних
пића. Mноги су покушали да алкохолом ублаже стрес изазван пандемијом, па постоји бојазан да ћемо након
ове пан де ми је имати још јед ну –
пандемију алкохолизма.
Разговарали смо с нашим суграђанима на ову тему и питали их за
мишљење о томе колико је алкохолизам распрострањен код нас.
БОШКО ВАСИЋ, наставник:
– Мислим да има пуно оних који се
превише упуштају у алкохол. Вјерујем да они који су склони да користе

С. ПАНИЋ

Љ. СМИЉАНИЋ

алкохол, то раде на неким мјестима
која нису видљива као некада. И даље
се може уочити одређени број људи
који стоје или сједе испред неких продавница и пијуцкају.
МИЛЕ БАСТА,
машински инжењер у пензији:
– Ја мислим, откако је свијета и
вијека, да је то увијек био проблем,
пре сто година, и пре двјеста, па је и
сад. Ко нема меру – катастрофа, и за
фамилију и за појединца. С обзиром
на то да су људи затворени, можда се
повећало за неки мали проценат. Онај
ко пије, тај ће да нађе време, ништа
га не спречава.
СВЕТЛАНА ПАНИЋ, пензионерка:
– Нараво да јесте и биће још више.
Шта мислите, како ово да се поднесе? Пије се више, мислим да је то
највећи лек данас. Подједнако пију и
млађи и старији. Треба да се издржи.
ЉИЉАНА СМИЉАНИЋ, пензионерка:
– Јесте распрострањен. Треба више
да се прича по школама, да се укаже

П. ДОБРОТА

Б. БЛАГОЈЕВИЋ

на последице алкохолизма, јер он утиче на све, и на породицу и на здравље
и на све. Акције треба направити, да
допре до свести.
ПЕТАР ДОБРОТА,
економиста у пензији:
– Алкохолизам јесте проблем, има
га све више, што није добро. Поготово није добро за ове младе генерације, које поред алкохола у исто време
користе и дрогу, што је још горе.
Тешко је сада оценити да ли се повећало, с једне стране би требало да се
смањује јер не раде кафићи и ресторани… Али, истовремено, они који
пију, то у кући троше, они се снађу.
Сиђе у продавницу, стави у џеп мале
бочице и то попије да га породица не
види.
БРАНИСЛАВА БЛАГОЈЕВИЋ,
пензионерка:
– Алкохолизам је распрострањен,
више него што је то пожељно. Сада га
има још више. Пију подједнако и млађи и старији.
Сузана Јанковић
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ЗА БЕСПЛАТНЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ

ИПАК, ПРИСТОЈНИ УСЛОВИ
ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Заинтересовани
најстарији грађани и
даље могу да се јаве
месним заједницама
Нови аутобуси и
солидна динамика
У пуном јеку је прикупљање
захтева пензионера за добијање бесплатних месечних карата, а тим послом у насељеним
местима руководе месне заједнице, чији волонтери увелико
разносе маркице по кућним
адресама.
Иако акција још увек није
окончана, нема сумње да ће се
много најстаријих суграђана
бесплатно возити аутобусима
„Пантранспорта”.

Фотографија стара до
шест месеци
Када је реч о броју пријављених
најстаријих суграђана, како ствари стоје, мало предњачи Јабука, а према речима Слободана
Илића, председника тамошњег
Савета Месне заједнице, досад
је поднето око седамсто захтева.
– Тек неколико их је враћено због непотпуне документације, па ако људи негодују, упућујемо их на шалтер „Пантранспорта” ради додатних појашњења, јер ми не одлучујемо о
томе. Из те фирме нам је речено да ће све бити обрађено до
1. маја, а суграђани који су поднели захтеве не морају да долазе у Месну заједницу, јер ћемо
им маркице донети на кућну
адресу, као и ових петсто досад
урађених – каже Илић.
По броју пријављених ту су,
рецимо, Качарево и Старчево,
са око 600, па Омољица, са 560
захтева, али је, како каже тамошњи председник Савета МЗ
Душан Лукић, обрађено тек 140.
И другде је отприлике слична слика, с десетак одсто од
укупног броја становника, па

Вечито је питање да ли аутобуси јавног
превозника довољно често саобраћају ка селима
је тако захтеве за бесплатне
месечне аутобуске карте поднело 275 Глогоњаца, 225 Брестовчана, 130 Ивановчана...
Као што је речено, акција и
даље траје за оне који још нису
поднели захтев, па није згорег
указати на то да свако ко жели,
може да сврати у радно време
до своје месне заједнице, попуни пријаву, као и да понесе чек
од последње пензије и фотографију, не старију од шест
месеци.

Поласци ка селима
углавном на сат
Било како било, пензионери (и
сви други) на располагању ће
имати нове и прилично комфорне аутобусе, који су пуштени у промет када је „Пантранспорт” преузео АТП.
Ипак, оно што највише интересује житеље насељених места
јесте динамика превоза. Опште
размишљање је да она није
лоша, иако би могла да буде и
боља, ако се зна да су у неким
дру гим вре ме ни ма пола сци
возила градског превоза били
интензивнији.
Сада, рецимо, најбољу ситуацију имају Старчевци, који могу
да рачунају на „четрнаестицу”

на сваких сат времена (или тридесетак пута дневно), с тим да
је у шпицу то на пола сата, како
је некад било током целог дана,
па и житељи најмногољуднијег
места памте боље дане. Исто
важи и за Омољчане, који, као
и њихо ви север ни сусе ди,
до куће могу да се пре ве зу

Ивановчанима, којих је додуше отприлике трипут мање.
Када је реч о северним селима, Доловци имају локал „двојку”, која од 5.30 па до 22.30
саобраћа на сваких сат времена и из једног и из другог смера, а притом могу да користе и
аутобусе који у десет наврата
дневно возе за Мраморак.
Исто толико пута возила „Пантранспорта” путују и за Опово,
пролазећи кроз два потамишка
панчевачка села. Први, Јабучани, својим кућама могу да стигну и „тројком”, која осамнаест
пута свакодневно саобраћа на
шездесет минута. У једном
моменту било је предвиђено
укидање неких термина, али
након реакције заинтересованих
грађана овог места све је враћено на старо. Поред тога, њима
сасвим одговара дванаест полазака за Глогоњ, који у тој динамици крећу радним данима.
Када је реч о Качаревцима и
Новосељанима, они имају истоветну слику, са укупно двадесет осам термина и динамиком

САМО ИВА НОВ ЧА НИ НЕМА ЈУ
ПОНОЋ НИ АУТО БУС ИЗ ГРА ДА
Годинама је веома актуелна
тема била и ноћни превоз,
на чему су највише инсистирали млади.
Међутим, у условима овакве епидемијске ситуације
изласци нису превише актуелни, али за разлику од
неких других времена, они
који то желе, имају услова
поменутим локалом, али и аутобусима који возе до Брестовца
и Иванова, па онда испада да
је за та два места динамика
поново на пола сата.
С друге стране, Брестовчани
остају на тих сат времена, изузев у шпицевима – на пола сата,
па имају укупно двадесет шест
полазака, а седам мање следује

да остану дуже у граду. То
првенствено важи за житеље насељених места којима
одговарају
свакодневни
поноћни поласци за Брестовац, Опово, Мраморак,
Качарево и Ново Село, што
практично значи да такву
могућност немају само
Ивановчани.
на сат времена током дана и
на пола сата у јутарњим и дневним шпицевима.
Све наведено, наравно, односи се на возила „Пантранспорта”. За њих једино и важе пензи о нер ске повла сти це, али
постоје и више или мање легални превозници, код којих људи
могу да се возе за готовину...

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАНОВО ЗАПОЧЕЛА УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА

Ниче нова стара плажа на Дунаву
На иницијативу Месне заједнице Иваново започето је уређење некадашње „прве плаже”
на оближњој обали Дунава, која
се налази на кривини надомак
подручја познатог под називом
Ивановачка ада.
Први човек поменутог села,
Јошка Дудуј, истакао је да су
пре почетка радова консултовани људи из „Војводинашума”
и да ће се они одвијати само
до заштићеног дела, који не
сме да се дира.
– На овој локацији постоје
услови да никне једно веома
лепо излетиште. Наравно, биће
ту много посла, а сада смо започели уређење приобаља, то јест
крчење растиња и скупљање

Није било лако ово прокрчити и очистити!
отпада на потезу од око сто
педесет метара. Тамо су ангажовани радници Месне заједнице, а укључио се и један запо-

слени из школе. Касније ће
уследити и измуљавање тог дела
воденог тока, што је највећи
про блем, јер има вели ких

наслага, па све треба темељно
испитати. Динамика зависи од
новца, па ћемо с тим пројектом
излазити на разне конкурсе. Планирамо да поставимо и роштиље, бетонске клупе и друге садржаје како би плажа била што
атрактивнија за наше суграђане
и друге заинтересоване – каже
председник Савета МЗ Иваново.
Будуће излетиште се налази
на око триста метара од постојећег кампа, у малом заливу,
где је некада била једина плажа, која је имала до сто метара
плићака, али је осамдесетих
година прошлог века практично потопљена, када је с појавом „Ђердапа 2” подигнут ниво
Дунава.

НЕДАВНО СНИМЉЕНА ПЕСМА О ПИЋУ ИЗ ПАНЧЕВАЧКОГ СЕЛА

Вино из Долова лечи од свих болова
На последњем окупљању поводом обележавања славе доловачких винара Свети Трифун
могла се чути песма под називом „Вино из Долова”.
Ову нумеру је компоновао
београдски уметник под псеудонимом Зоран Све Јовановић,
по вокацији магистар историје
уметности, као и певач, гитариста и флаутиста београдске
групе „Слободни стругари”, а
правио је музику и за позориште и филм.
– Моја веза с Доловом датира од дана када сам упознао
Срђана Цветковића, доктора

историје, а у међувремену сам
почео да се снабдевам вином
од тамошњег произвођача Лазара Пејчића. И када је пријатељица Драгица Ужарева, доктор
књижевности, пробала његово
бело, толико се одушевила да
је написала песму, коју сам
потом компоновао. Једном приликом изводио сам је у пиротском селу Топлом Долу, на
Фести ва лу сло бод них река
Србије, што су чули и Доловци
који воде порекло из тих краје ва, па су Дра ги цу и мене
позвали на прославу Светог
Трифуна. Недуго затим смо се

договорили с
директором
Дома културе,
Миро сла вом
Прву љем, да
нам се помогне у вези са
студијским
снимањем
песме у банатском стилу, а
сада пише мо
сце на рио за
Дуо уметника Драгица Ужарева и
спот, који ће
Зоран
Све Јовановић у посети Долову
уједно бити и
А ударна строфа гласи: „Вино
рекла ма за село и локал не
из Долова лечи од свих болова...”
винаре – каже Јовановић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” посадили су младице јавора на улазу у село, а преостало је да
ове недеље попуне локације
код игралишта, цркве и православног и католичког гробља. Чланови брестовачких
удружења повртара и „Соса”
у последње време се друже и
међусобно испомажу садећи
семе паприке и другог поврћа.
Банатско Ново Село: Концерт
контрабасисте Стефана Фукса треба да буде одржан у априлу у Дому културе. Изнад мале
сале те установе прошле недеље замењен је олук, а у плану
је да исто то буде урађено на
остатку зграде. Трећи број
новина Дома културе изаћи
ће почетком априла.
Долово: Градска менаџерка
Маја Витман, у пратњи републичког посланика Марка
Младеновића и чланова Месне
заједнице, у четвртак, 25. марта, обишла је недавно асфалтиране улице. Онлајн радионице под називом „Поздрав
из краја” за све заинтересоване тинејџере уприличене су у
суботу и недељу, 27. и 28. марта, у доловачком Дому културе.
Глогоњ: Месна заједница разматра на којој би јавној површини могла да постави метална слова са именом места. У
локалној пошти је, након спуштања плафона, у току израда новог пулта, па су радници пребачени у другу просторију, а улаз је с друге стране.
Домаћи фуд ба ле ри су, у
последњој првенственој утакми ци, на дома ћем тере ну
изгубили од „Јединства” из
Качарева с 3 : 2.
Ива но во: Рад ни ци Месне
заједнице и школе уређују
будуће излетиште на потезу
надо мак Ива но вач ке аде.
Поводом предстојећих ускршњих празника, у четвртак,
1. априла, у Дому културе требало је да буде одржана позори шна пред ста ва за пред школ ску децу и уче ни ке
нижих разреда. У вечерњим

сатима у недељу, 28. марта, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на,
возило марке „фијат стило”
улетело је у простор између
зида и оближњег дрвета, где
се потом и заглавило.
Јабука: У току је извођење радова на изградњи путева, тротоара и паркинга, и то у делу
Вардарске улице од Маршала
Тита до Рибарске, затим у Змај
Јовиној од Омладинске до гробља, као и у Улици Гоце Делчева од Змај Јовине до Радничке.
Качарево: Започети су радови на припреми асфалтирања обеју страна Виноградске

улице, а кренула је и израда
тротоара у Улици Народног
фронта.
Омољица: Након састанка с
представницима „Миленијум
тима” представници Месне
заједнице упознати су са ситуацијом у вези с гасификацијом, а речено им је да, због
промене пројекта, Омољица
може да очекује прве прикључке за гас тек 2022. године. Фудбалери „Младости” су
у последњем одиграном колу
реми зи ри ли у Стар че ву с
резултатом 3 : 3.
Старчево: Дом културе сређује зидове, свакодневно се
молује, глетује и припрема за
завршну фазу. Директор те
установе Дарко Јешић, заједно са сарадницима, одржао
је у понедељак, 29. марта,
састанак с представницима
удружења која имају просторије у том објекту. Статутарна седница Савеза извиђача
Србије биће одржана у Деспотовцу, првог априлског викенда, а на њој ће учествовати и
представници одреда „Надел”.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ДОМА КУЛТУРЕ
И УДРУЖЕЊА

Ште пре санирати
други део зграде

Разговори су увек добродошли
Старчевачки Дом културе одржао је у понедељак, 29. марта,
састанак с председницима и
представницима свих удружења која користе просторије у
згради поменуте установе.
На днев ном реду су се
нашле актуелне теме. Разгово ром је руко во дио Дар ко
Јешић, в. д. директора Дома
културе, а били су присутни и
председници Управног и Надзорног одбора те установе.
– Највише речи било је у
вези с програмским активностима током 2021. године.
Изнети су и проблеми с којима се удружења сусрећу, а
причали смо и о одржавању
хигијене у просторијама, као
и о другим активностима у
новонасталим епидемијским

условима. Након једночасовне седнице, када су сви предочили своја запажања и планове за даљи период, постигнута је општа сагласност да
акутне проблеме, пре свега у
инфраструктури другог дела
зграде, треба решавати што
брже – наводи Јешић.
Иначе, у тој половини објекта
просторије имају ловци, голубари, пчелари, извиђачи, кошаркаши и рагбисти. Састанку су
присуствовали и представници удружења жена и ККК-а.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ПАНЧЕВКИ НАГРАДА „ДУШАН ВАСИЉЕВ”

ПРОГЛАШЕН ПОБЕДНИК КОНКУРСА

За књигу „Фемицид
и друге песме”

НАГРАДА ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ

Панчевка Драгана Младеновић овогодишња је добитница књижевне награде „Душан
Васиљев” за књигу поезије
„Фемицид и друге песме”. У

конкуренцији су се нашла
сто четрдесет два наслова, а жири је одлуку о
овогодишњој победници
донео једногласно.
Како је приликом свечаног уручења истакнуто, награђена књига одговара ангажованим стремљењима, као што је то
чинио песник Душан
Васиљев током свог кратког животног века.
Добит ни ца награ де
„Душан Васиљев” Драгана Младеновић обрадила је кроз стихове горућу тему насиља над женама. За ауторку је посебна част што је направљена паралела између њеног
рада и ангажоване поезије Душана Васиљева.
Град Кикинда годинама,
кроз награду „Душан Васиљев”, негује сећање на песника експресионизма, чији се
живот прерано завршио.

избор

МОЈ
МОЈ
Светло на крају тунела
Марија Белић Бибин,
новинарка
КЊИГА: Не знам да ли сте
чули за Виктора Франкла, али
је посебно сада битно да га
поменем. Баш пре неки дан
сам завршила читање његове
књиге „Зашто се нисте убили”. Не суди те књи зи по
наслову, као ни по корицама,
одавно је позната истина. Ова
књи га, супрот но насло ву,
заправо доноси веру и наду у
откривању смисла живота у
најгорим и најтежим условима у којима један човек може
да се нађе, као што је то у
историји човечанства до сада
најсуровији пример – живот
у логору. Виктор Франкл је
психотерапеут из Беча који
је преживео чак четири логора у Другом светском рату, а
међу њима и нај су ро ви ји
Аушвиц. Књи га „Зашто се
нисте убили” настала је по
његовом ослобођењу и написао ју је за само девет дана.
Књига је преведена на све
светске језике и до сада је
доживела преко педесет издања. Како је то могуће? Па
могуће је управо због тога што
ова књига уноси светлост на
крају тунела или кроз пукотине тамнице у којој се, ето,
и данас човечанство налази.
Она говори о томе да најтежа
и најсуровија времена не преживљавају најјачи, већ они
који су успели да виде смисао и сврху свог живота. Како
каже Франкл, када схватимо
зашто желимо да преживимо,
тада сигурно налазимо одговор и како да преживимо...
МУЗИКА: Што се музике
тиче, увек када се назире пролеће, имам невероватну потребу да слушам Вивалдијева
„Четири годишња доба” и радо
вам то препоручујем. Ник Кејв
је недавно изненада објавио
свој нови албум „Carnage”,
који је исто одличан, што се
и могло оче ки ва ти. Антон
Корбејн сада најављује и нови
музички, документарни филм
који ће пратити цео опус мог
оми ље ног бен да „Depeche
Mode”. Једва чекам да се то
појави.
ФИЛМ: Овде можда нећу
бити баш много креативна,

Страну припремила

Мирјана
Марић

Никола Гајић овогодишњи је
победник конкурса „Награда за
младе уметнике Панчева 2021”,
коју додељује фондација Вука
Вучковића.

али целу зиму провела сам
углавном гледајући филмове
из серијала о Џејмсу Бонду.
Два су разлога за то. Први је
одлична продукција свих ових
филмова од првих до последњих верзија. Други разлог је
мало личнији. Моја пријатељица Сања Попов недавно ми
је рекла: „Знаш ли да је лик
Џејмса Бонда написан по лику
мог деда-стрица и да је он
сазнао пре свих и упозорио
Американце да ће Јапан напасти Перл Харбор?” После мог
спонтаног смеха и неверице
било јој је потребно пар сати
да ми објасни и увери ме да
је то истина. Лик Џејмса Бонда настао је по чувеном троструком агенту из наших крајева Душку Попову (породица моје при ја те љи це води
порекло из Војводине, Баната, из Новог Мило ше ва).
Душко Попов је рођен 1912.
године, у једној угледној и
бога тој поро ди ци срп ских
трговаца, која води порекло
из Новог Милошева. Детињство је провео у Дубровнику,
а студије завршио у Београду
и Фрајбургу. Током школовања страст су му били брзи
аутомобили и жене, а стекао
је и велики круг пријатеља
широм Европе. У Немачкој
упознаје мистериозног Јохана Јебзена, након чега његов
живот иде у другом смеру и
он поста је агент немач ког
Абвера, па онда двоструки
агент за МИ6, па троструки.
Његов боемски начин живота узбуњивао је његове надређене у МИ6, због чега му у
Лисабону одређују пратиоца
Јана Флеминга, који је касније, инспирисан Душком, створио лик Џејмса Бонда, а једна од познатих реченица које
је Душко користио приликом
представљања била је: „Ја сам
Попов, Душко Попов”.

Жири је радио у саста ву:
Ксенија Маринковић, историчарка уметности (галерија „X
Vitamin”, Београд), Димитрије Јованов, историчар уметности, кустос у Народном музеју
Панчево, Душан Марино, уметник (Кафе „Галерија”, Панчево), Ива Вучковић Лујански,
директорка студија „Wolf Art”
у Панчеву, и Вук Вучковић,
уметник.
– Имали смо веома тежак
задатак и могу у име жирија
да кажем да су сви аутори који
су изабрани као финалисти
заслужили да се ту нађу. Желела бих да позовем све младе
ауторе да наставе да се пријављују на овај и друге конкурсе, да не оду ста ју и буду
посвећени свом раду, јер најважнија је истрајност и храброст у овом времену када је
све неиз ве сно – рекла је
Ксенија Маринковић.
На конкурс је пристигло тридесет шест пријава, од којих је
изабрано десет финалиста, а то
су Алек сан дар Вељ ко вић,
Андреа Картали, Ђорђе Живковић, Горана Аћа, Јелена Стојановић, Јелена Војводић, Катарина Петровић, Лора Абци,
Никола Гајић и Урош Предић.
Заједничка изложба њихових
радова биће отворена у галерији Народног музеја Панчево, у периоду од 30. марта до
10. априла.
– Ове године пријавило се
дупло више аутора него претходне. Веома смо задовољни.
Лепо је сарађивати с младим
људима. Ива и ја као покретачи ове идеје пресрећни смо
да можемо да узвратимо оно
што смо ми као мла ди
уметници нека да доби ја ли.
Драго нам је да смо учесници
у кре и ра њу нове савре ме не
уметности и да имамо прилику да пратимо неке нове наде.
Њима је на самом почет ку
битна подршка, не само у виду
новца већ и кроз изложбе и
видиљивост. Изложбе им могу
отворити нека нова врата која
ће им бити значајна у даљој
кари је ри – обја снио је Вук
Вучковић.
Иако је награда првенствено била за уметнике из Панчева, од наредне године она ће

бити отворена за младе ауторе
из целе Србије.
– Желели смо да задржимо
награ ду у Пан че ву, али
сматрамо да нашој сцени недоста је
подр шка
мла дим
уметницима. Уложићемо све
своје напоре да проширимо
конкурс на читаву Србију и да
то буде реализовано већ следе ће годи не. Осно ва ли смо
фондацију и добили прву донацију од једне немачке компаније, а верујемо да ће и неке
институције и истакнути појединци препознати ову иницијативу и пружити нам подршку – рекла је Ива Вучковић
Лујански.
Ово го ди шњи
побед ник
Никола Гајић направио је свој
рад пре две године. Како каже,
он је настао из експеримента.
На конкурс се пријавио врло
радо, јер оваквих прилика за
младе ауторе има мало. Новац
од награде ће му добро доћи
јер је тре нут но на мастер-студијама и потребан му је
материјал.
– Немам неку јасну поруку
коју својом уметношћу желим
да пошаљем, већ је све у мом
при сту пу – више инстинкт,
мање логика. Сматрам да сваки рад на неки начин утиче на
посматрача, а сви конзумирамо уметност другачије. Ја се
водим тиме да својом уметношћу не лажем првенствено себе,
а онда ни друге – рекао је Никола Гајић, победник овогодишњег конкурса.

О финалистима
Александар Вељковић се представио радом „Аутопортрет”
који је насликан уљаним бојама на платну. Рођен је 1994.
године у Београду. Завршио
је графички дизајн 2017. на
ВШСС Београдска политехника. Тре нут но је на четвр тој
години сликарства на Факулте ту ликов них умет но сти у
Београду. Добитник је награде за најбољи визуелни рад на
тему „Маска” часо пи са
„Рекултура”.
Андреа Картали се представила тканом таписеријом која
носи назив „Баш као у сну”.
Рођена је 1998. године у Панчеву. Високу текстилну струковну школу за дизајн завршила је 2020. године. Током студија ангажована је у текстилној индустрији „Ivko Woman”.
Андреа је основала бренд за
модне додатке, које самостално

производи под називом „Kartali Accessories”.
Ђорђе Живковић се пријавио на конкурс дигиталним
принтом „Одрасли међу зверима”. Рођен је 1991. године
у Панчеву. Био је самоук све
до 2016, када је уписао модерне уметности и зидно сликарство у школи „Glokala Folkhog” у Мал меу – про грам
„Spinneriet”. Активно се бави
графитима од 2005. године и
до сада је реализовао велики
број уметничких и графити
пројеката, радионица, као и
комисионих послова широм
Балкана и Европе. Пре седам
година основао је невладину
организацију креативних грађана „C6H6 Kids”. Тренутно
се бави тату-артом.

УМЕТ НОСТ И
ХУМА НОСТ
Током трајања изложбе
радова финалиста Народни музеј Панчево наставља
акцију прикупљања помоћи, која је овог пута намењена
малом
Гаврилу
Ђурђевићу, рођеном 2020.
године.
Горана Аћа се представила
радом „Тетрис дама” рађеним
техником сито-штампа. Рођена је 1994. године у Панчеву.
Дипло ми ра ла је на мастер-студијама графичког одсека
на
Факу ле ту
ликов них
уметности у Београду 2019.
године. У своје радове симболично уноси елементе невреме на, попут мећа ве, или
кишнице. Испитује комплексну мрежу осећања, унутрашње борбе или потребе која
не мора бити изговорена нити
именована иако обликује израз
лица и покрет тела. Током свог
процеса рада бележи разговоре из свакодневице, колажира еле мен те ствар но сти и
интерпретира их кроз своје
графике.
Јелена Стојановић је изложила „Аутопортрет” у техници
акрилне боје на платну. Рођена је 2000. у Панчеву. Од 2015.
године је полазник атељеа Школе цртања. Тренутно је студенткиња друге године основних
студија на Факултету примењених уметности, на смеру графика и књига. Бави се илустрацијом и стрипом.

Јелена Војводић је представила рад „Без назива” у техници акрил на папиру. Рођена је 1995. године у Бенковцу
(Хрватска). Студенткиња је треће године основних студија
сли кар ства на Факул те ту
ликовних уметности у Београду, класа Добрице Бисенића.
У свом раду истражује форму
која про из ла зи из при ро де,
која је потпуно независна и
спонтана. Експериментише с
про сто ром изван меди ју ма,
могућностима ликовног приказа и случајности.
Катарина Петровић је конкурисала радом „Добра времена”, у комбинованој техници уљане боје и колаж на платну. Рођена је 1995. у Зајечару.
Дипломирала је и мастерирала на Факултету примењених
уметности у Београду, на студијском програму примењено
сликарство, у класи професора Мирослава Лазовића. Учествовала је на више групних
изложби, ликовних колонија
и уметничких фестивала. Ради
као професор ликовне уметно сти у шко ли „Све то зар
Милетић” у Земуну од 2019.
године.
Лора Абци се представила
радом у сито-штампи под називом „Позориште”. Рођена је
1999. у Панчеву. Завршила је
Средњу школу за дизајн у Београду, у којој се упознала са
сликањем, вајањем, графиком,
фотографијом. Тренутно је на
трећој години Факултета ликовних уметности, одсек графика, у класи Леке Младеновића. Током средње школе учествовала је на неколико групних изложби, а 2017. добила је
награду за аутентичност стрипа и другу награду на Републичком такмичењу из фотографије.
Никола Гајић је награђен за
рад „Да видим руке горе”, који
је рађен у комбинованој техници. Рођен је 1996. у Панчеву.
Дипломирао је на Академији
ликовних умјетности у Требињу, катедра за сликарство, фотографију, цртеж и мултимедијалну умјетност, где је тренутно и на мастер-студијама.
Урош Предић је конкурисао
радом „Аутопортрет”. Рођен је
1999. године у Панчеву. Завршио је Средњу уметничку школу „Техноарт”. Тренутно је на
другој години Факултета ликовних уметности у Београду, одсек
сликарство.
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ПЛЕТЕЊЕ, ВЕЗЕЊЕ, НЕЦАЊЕ,ТКАЊЕ...

ВЕШТИНЕ ЗЛАТА ВРЕДНЕ
Некада су на цени биле веште руке.
Баке, тетке, стрине, ујне и маме преносиле су девојчицама умеће везења,
хеклања, плетења... Ова знања помагала су им да касније, кад одрасту,
нађу тренутке смирености у вртлогу
живота, али и да од тога живе или
бар допуне породичне приходе. И
данас има жена чије рукотворине
изгледају као дело магије...

У почетку јој је све то
– Писале смо доста пројеката за
изгледало превише компли- очување старих заната и добијале средко ва но и мисли ла је да ства за израду везених рукотворина,
никад неће савладати ту конкретно веза „домаћица” или, како
вештину...
их још зову, „куварица”. Вез тих руко– Моја мама и бака мог творина сам заволела јер њихова израсупруга увек су имале стр- да не захтева много времена, а интепљења да одговоре на сва- ресантне су јер прелепо изгледају са
ко моје питање. Њима сам оним својим шаљивим порукама које
захвална, јер су ме увеле у нас враћају у прошлост – објашњава
свет веза – каже.
Драгана.
Уникатни производи
За вез тре ба доста
За вез је, каже, потребно стрпљење
стрпљења.
како би рад био квалитетан, али на
Нада Лукач (54) ради као службени– Ако немате стрпљења и крају уживаш у резултату свога рада,
ца у Републичком фонду за здраввремена, не треба да се бави- поготово похвалама за труд, што су
ствено осигурање. Чланица је удруте ручним радом. Довољно много пута доживеле на разним изложења „Панонке” од самог оснивања.
је да у брзини не видите да жбама које су приредиле.
Ручним радом се бави од детињства.
сте на једном месту погре– Мотиве с „куварица” смо примеПлела је, хеклала и шила за своје лутшили, па касније, када уочи- ниле и на јастучићима, пешкирима,
ке, а учила је од мајке и баке.
те грешку, морате да распа- као и на златовезу. Везење „домаћи– У оквиру лиценцирања радионирате доста урађеног... Да би ца” је једноставан и интересантан рад
ца старих заната одлучила сам се за
вез био што лепши, треба га који истовремено и смирује. Све члачипкарску технику нец, која код нас,
радити полако и стално про- нице заједно су на овај начин дале
нажалост, изумире. Таква чипка била
веравати да ли је све у реду допринос очувању старих заната и
је скупоцена, веома цењена и служи– објашњава.
неговању културне баштине – истиче
ла је за робну размену. Основа је
Када погле да крај њи Драгана.
рибарска мрежа, која се израђује помоОна би волела да научи да ради
ћу прутића, игле и конца. Што су пруНада Лукач резултат, увек осећа понос,
дивљење и срећу.
бели вез, који је доста захтевнија и
тић и конац тањи, чипка ће бити леп– Изрека каже „Занат је златан вре- компликованија техника.
ша и квалитетнија. Мрежу растегне- поста ла еду ка тор ових тех ни ка –
дан” и то је заиста тачно. Бавити се
мо на оквир и разним бодовима веза прича Олга.
Посебно задовољство јој предста- старим занатом значи и чувати га од Сведочанство о прецима
попуњавамо коцкице. Тако од обичне
мреже настаје завеса, чипка на везе- вља да своје знање преноси другима. заборава, а мислим да је веома лепо Јадран ка Дими три јев ски се бави
– Велика је ствар да своје задовољ- то што ће млађе генерације сазнати ручним радо ви ма још од раног
ном пешкиру или постељини. Може
детињства.
да се примени на одећи као крагна, ство и љубав према бављењу ручним
– Сада само плетем. За
или манжетна на рукаву, и на обући радом пренесете младима, јер сте
тиме допринели очувању традиције и
то није потребан скуп и гло– објашњава Нада.
ма зан алат и не зах те ва
За нецање треба много стрпљења, идентитета – објашњава.
Олга се посебно заинтересовала за
велики простор. Ова технивештине и времена, а задовољство
ка даје могућност израде и
се вра ћа сазна њем да су гото ви све оно што се радило у Панчеву и
околини.
употребних и декоративних
производи уникатни.
– Заиста има пуно дивних мотива
предмета. Посебно је волим
– Најлепше је креативно изражавајер може да се ради уз кафиње и сазнање да сам чуварка тради- које примењујем у свом раду, јер упрацу, уз ТВ, на одмору у приције, да могу своје знање да пренесем во то желим да сачувам од заборава.
Као активни члан у удружењу развироди, у тиховању... Плетеи осталима – каже.
ње је као уметност, пружа
Поред нецања, она и плете и хекла јала сам и пословне, презентационе и
велику могућност креативкапе и рукавице, и ужива кад види да комуникативне вештине како бих што
боље представила то што радимо, а и
ног изражавања – прича нам
их неко са задовољством носи.
Јадранка.
– Желела бих да научим још једну обезбедила пласман производа. ТкаПлетење је научила од
чипкарску технику – „на батице”. Тежа ње и пустовање имају бескрајне могућмаме и тетке, које су се мноје од неца, али код нас нема ко да ми ности за креативност и даље усавршавање, тако да желим и даље да се
го бавиле њиме, а касније
то покаже – прича Нада.
тиме бавим и засад ме неке друге техкроз предмет домаћинство
Преношење знања
нике не занимају – објашњава Олга.
у школи.
За обе ове технике је и награђива– За бавље ње руч ним
Олга Жолнај Јокановић (65) бави се
радовима потребна је љубав,
ручним радовима од 2012, када је на: за ткање у колонији у Пироту, а за
пустовање у Лозници.
као и за све остало. Потреб– Ове награ де су
но је много времена и стрлепо признање за рад,
пљења, али оно што добиали и обавеза да се усајате заузврат неупоредиво
вршавам и преносим
Јадранка Димитријевски је веће. Уложено време и
знања. Томе се посвестрпљење се многоструко
ћујем и то ми је вели- нешто о својој традицији и култури враћају кроз радост стварања и стање
ко задовољство – закљу- захваљујући и нашим ручним радо- опуштености док се ради, као и кроз
чује Олга.
вима... О себи сам кроз бављење везом лепоту насталих радова – објашњава.
научила да имам више стрпљења, али
Бављење старим занатима пружа
Змијањски вез
и како да сву пажњу усредсредим на могућност изражавања и унапређиСнежана Баба (46) по неки рад. Такође, да вреднујем време вања сопствене креативности и откристру ци је тех ни чар које је потребно да се нешто ручно вање талента.
елек тро е нер ге ти ке. уради, јер је то производ
Као основка је, угле- који је ручно урађен рађен
да ју ћи се на мај ку, с пуно љубави и пажње. Сада
почела да се бави руч- посебно ценим оно што су
нам преци оставили у аманим радом.
– Вез волим јер могу нет – прича Снежана.
Опробала се у доста техда се креативно израОлга Жолнај Јокановић зим, опустим и заба- ника ручног рада и каже да
вим. То није само про- је у свему успешна.
– У селу заната у Румуотишла у пензију. Пре тога професи- влачење игле и конца кроз комад ткаја стјуардесе омогућила јој је да на нине, већ посао који захтева много нији имала сам прилику да
путо ва њи ма упо зна етно-кул ту ре стрпљења и доноси истинско ужива- правим предмете од рогоње. Сваки нови рад је нови изазов. Ја, за, али и да се опробам у
разних народа.
– Увек сам желела да негујем нашу конкретно, волим да радим змијањ- дуборезу и изради хартије.
традицију ручног рада, али нисам зна- ски вез. Геометријски мотиви везу се Заиста волим све да прола ниједну технику. У то време су плавим концем на белом платну, а бам, мада касније схватим
„Панонке” организовале обуку ткања, користи се за украшавање женске оде- да то једноставно није за
за коју сам се пријавила, и доцније ће и предмета у домаћинству, укљу- мене. Волела бих да науостала у удружењу. Ту сам после нау- чујући и блузе, хаљине и венчанице. чим тру ко ва ње, одно сно
чила пустовање вуне, па сам и то поче- Фантастично изгледа и кад се изведе израду шема за вез на трала да радим... Мало-помало, усавр- белим на црној под ло зи – при ча дицоналан начин. До сада
нисам имала прилику да
шавала сам се, па сам и сама 2016. Снежана.
Драгана Марић
видим како се ради, али сам
доста читала о томе – закључује она.
– Ручни радови израђени у прошлости сведоче нам колико су наши
Домаћице, куварице
преци били умешни у сваком смислу.
Драгана Марић (60) по струци је еко- Одушевљена сам финоћом, елеганномски техничар. Разне технике руч- цијом и прецизношћу њиховог рада.
ног рада, конкретно веза, научила је Боје и њихово слагање, детаљи и мотиод своје мајке Љиљане, која је била ви које су користили, све нам то говокројачица.
ри да су били изузетно уметнички
– Волела је ручне радове и ту љубав надарен народ – каже.
је пренела и на мене. Као девојка,
Јадранка ужива у стварању сваке
пуно сам радила како бих спремила рукотворине. У плетењу највише воли
свој штафир за удају. Поред тога, нау- да израђује шалове, мараме, чарапе,
чила сам да шијем и хеклам – прича капе, прслуке…
она.
– Нисам никада пробала нецање.
Једно време се није бавила ручним Ткање сам само гледала, много ми се
радом, али је кроз радионице у Удру- допада и мислим да је то следеће чиме
жењу жена „Доловке” почела да везе ћу се бавити – закључује Јадранка.
Снежана Баба поново.
Мирјана Марић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Приручник о
сликању и писању”
Жозеа Сарамага

Истовремено у својим вежбама
аутобиографије испитује сопствена уметничка ограничења, истражује смисао и улогу уметности и књижевности, место критичара и утицаје који обликују западну културу.
Два читаоца који до 7. априла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта цртате по папиру док
телефонирате?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Драгуљар”
Рамона Кампоса

Радња овог романа смештена је у
раскошну Барселону с краја XIX
века, а главни јунак је Бернат, младић који ради у драгуљарској радионици свог оца. Будући да је за тај
занат обучаван још од малих ногу,
нада се светлој будућности у брушењу драгог камења. Али...
Два читаоца који до 7. априла, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта је ваш највећи драгуљ?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
ко је само ваш. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:
„Нико. Љубав не подразумева
вла сни штво над било ким.”
064/2012...
„Само мој је један оџачар кога
обожавам и ником га не дам. Он
не чисти оџаке, већ грло. Толико
волим те бомбоне да само њих ни
са ким не делим.” 064/0117...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање када сте ви били
херој:
„Херој сам био пре него што ме
је судбина спојила с мојом таштом.
Сад сам мали миш.” 065/5278...
„Често – у мојим ловачким причама, које се завршавају са ’тако
ми дипломе Медицинског факултета’. Завршио сам за пекара иначе.” 064/2703...
Д. К.
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ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Не реагујте импулсивно јер бисте
могли да имате проблема, посебно
с претпостављенима. На пољу
љубави добијате шансу за помирење. Ако сте у лошим односима с
неким пријатељем, време је да
озбиљно поразговарате. Могућ је
назеб.

На послу вам је потребна промена и
то стављате до знања свима око себе.
Могући су повећи издаци или проблеми с кредитима. У љубави будите стрпљивији и прилагодите се партнеровим потребама. Ако сте сами, не очекујте превише од излазака, јер бисте
могли да се разочарате. Костобоља.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Овај период доноси добре пословне могућности, као и увећање прихода. Имате на кога да се ослоните. У љубави вам предстоје тајни
сусрети, романтично удварање и
изласци на дискретна места. Плени ће те шар мом. Здра вље је
одлично.

Будите спремни на компромисе с
најближим пословним сарадницима, нарочито ако је реч о неком уносном послу. Уколико сада започнете
приватан пројекат, то ће вам се
сигурно исплатити. Љубавни живот
вам је несређен и време је да
размислите о томе. Болови у леђима.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Добар период на послу. Веома сте
популарни међу колегама. Могуће
је да ћете добити понуду за ново,
боље радно место. Ако је партнер
спреман за нове пословне подухвате, подржите га. Слободни могу очекивати ново познанство. Добро се
осећате.

Пуни сте оригиналних идеја и
спремни да ризикујете. Ако имате
нерешена питања у вези с некретнинама, ово је период када би ти проблеми могли бити регулисани. Смета вам мешање породице у ваш
живот. Уважите примедбе партнера.
Пазите се повреда у кући.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Предстојећи дани доносе вам разна
узбуђења. Ваш ентузијазам ће бити
променљивог карактера, али ћете
ипак бити задовољни похвалама
претпостављеног. Могућ је изненадни прилив новца. Можете очекивати нова познанства, флерт, па чак и
нову везу. Главобоља.

Ово је добар период за уметнике и за
све оне који се баве неким креативним послом. Бићете изузетно надахнути. Пронађите времена за хоби,
који би могао да буде веома исплатив. Могућ је неочекивани прилив
новца. На пољу љубави све иде као
по лоју. Будите опрезни у саобраћају.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ако добијете понуду за нов, изазован
посао, прихватите је без превише премишљања. Покажите спремност да
учините све за опште добро. Будите
практични с новцем. С партнером вас
спајају слична интересовања и треба
да дате све од себе да та веза буде
успешна. Здравије се храните.

Нисте задовољни финансијском ситуацијом, а додатни стрес стварају вам
критике ближњих, који сматрају да
треба да се прихватите неког сигурнијег посла. Ваше промене расположења негативно утичу на партнера. Треба да имате више разумевања једно
за друго. Могуће су стомачне тегобе.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Предстоји вам напоран период на послу, али успећете да пронађете начин
да све добро организујете. Ослоните
се на пословне партнере и сараднике
с пуним поверењем. Ако сте у свађи с
партнером, он ће начинити први корак
ка помирењу. Самци могу очекивати
позив за излазак. Здравље је добро.

(19. 2 – 20. 3)
Верујете у себе и у сараднике. Немојте правити конкретне пословне потезе, већ се засад бавите само плановима. Будите опрезни при склапању
уговора. Свесни сте чињенице да се
многима допадате, али вас то тренутно не занима. Радије посвећујете
време пријатељима. Преморени сте.
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ПРОДАЈЕМ плетену жицу
1,50 - 25, пуно гвожђе 32.
064/568-95-76. (302561)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФИЈАТ пунто, бензинац, 4
врата, регистрација фебруар 2022. 063/725-99-37.
(302544)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0
бензин 2001. годиште, регистрован до 12. јануара
2022, беспрекорно добра
бала, није хаварисана, сервисирана. 066/302-685.
(302625)
ПУНТО 1.2, 2000. годиште,
800 евра. 064/240-67-56.
(302610)

КОСИЛИЦЕ и тракторчићи
за кошење на бензин. Половне и нове косилице више
комада разних произвођача
од 40 евра до 300, нове.
063/189-40-17, 063/320608. Панчево, Баваништански пут 281. (302555)
НА ПРОДАЈУ стајско ђубриво. 063/167-48-62 (СМС)
ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин,
164.000. 064/587-50-24.
(302703)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу
на Стрелишту. 064/474-9959. (302652)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/332-772. (302699)

АПАРАТИ

ЈУГО ин, 2006, бензин +
плин, 650 евра. 064/240-6756. (302610)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, шест брзина.
064/130-36-02. (302703)

ПОЛО 1.4, бензин, 144.000,
2.000 годиште, регистрован
до краја априла, 800 евра.
062/832-36-38. (302604)

ПАСАТ Б 5 караван, 1.9
ТДИО, 99/200, фул опрема,
у првој боји. 064/130-36-02.
(302703)

ПРОДАЈЕМ алу фелне са
летњим гумама, 14 цола.
063/822-04-11. (302639)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,
2007/8, атестиран плин.
064/130-36-02. (302703)

ШКОДА roomster, 2008/9,
125.000, атестиран плин.
064/130-36-02. (302703)

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!

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ дрљачу сетвоспремач, растурач сејалицу
и прскалицу исправно, договор. 063/143-80-05.
(302525)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор од 130 квм у
Тамиш Капији. 063/175-6295. (302711)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789, 063/77-84789. (302740)

КУПОПРОДАЈА

ШПОРЕТ плин - струја продајем, све функционише,
цена 6.000 динара.
063/864-07-54. (302601)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, тросед мојца, кревет, орман с
ципеларником, сто, столице, телевизор, комода, фотеље. 063/861-82-66.
(302646)
МАРЛЕСОВА столарија
спољна и унутрашња врло
квалитетна, са куће скинута. На продају. 064/558-4290. (302661)

ПОНУДА

КУХИЊЕ и полован разни
намештај, уградни шпорет,
ПРОДАЈЕМ овце винтерберг
кревети, ормани. 064/558плуг двобраздни потезнице
42-90. (302661)
белорус ИМТ. 063/874-7077 (СМС)
ПРОДАЈЕМ креветац, сто и
столице, регал повољно,
ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
веш машина, телевизор, ле533, дрљача 4 крила, плуг
жај, пешкири нови.
једна бразда, шпедитер бе- 066/888-22-89. (302645)
чеј 2 тоне. Тел. 064/521-91ПРОДАЈЕМ старе цигле и
60. (302319)
стари цреп у Војловици.
ПРОДАЈЕМ тобоган, креве- 064/154-27-63. (302676)
те на спрат, кауч, кухиње,
регал, двосед, бар. 063/555- НА ПРОДАЈУ комплетна кухиња, кауч очуван. 061/17141-29. (302548)
54-06. (302684)

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
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ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње. Могућност
клања и печења. 060/03711-96. (302700)
ТВ увозни, веш машине,
фрижидери. 065/665-75-10.
(302704)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет стакло – керамика
12.000 динара. 060/099-3368, 013/354-852. (302702)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97. (302705)

ПРОДАЈА новог намештаја
столице од 1.800, столови
од 4.500, лежајеви од
15.300. 060/600-14-52.
(302722)

СВИЊЕ на продају.
064/264-01-03. (302720)

ПРОДАЈЕМ 2 кауча са пресвлакама - нови, машина за
прање веша – горење. Фиксно 50 евра. 061/236-95-98.
(302765)

ПОВОЉНО продајем хајком зечеве за приплод и
свеже зечје месо. 062/465777. (302728)

ПРОДАЈЕМ повољно коња
липицанера 3 године стар.
062/465-777.
(302728)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре, долазим на адресу. 063/10111-47, 064/158-44-10.
(301614)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
стрипове,с таре играчке,
старо покућство. 063/70518-18, 335-930. (302567)
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ЦЕНТАР, 32, ЦГ, ПР, са новим намештајем, 38.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (302615)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље,, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-4022. (302573)

ПРОЦЕНА продајне врендости ваше некретнине. АМК
некретнине. 061/262-08-44.
(302698)

КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре,
столове, столице, остало покућство. 060/138-52-38.
(302738)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЗЕМЉА 127 ари, Новосељански пут, пре пумпе Крнета. 063/892-12-08 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 100 квм, реновирана од
темеља до крова, етажно
грејање пелет. 064/317-0470. (302104)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, грађевинско земљиште. 064/212-52-52.
(302669)

ПРОДАЈЕМ кућу у Београду, 240.000 евра, Вождовац,
ПРОДАЈЕМ плац њиву 28.41 Гостиварска 39, узимам у
рачун кућу или стан у Панар, Охридска, близу цркве.
чеву, 062/465-777. (302728) ВОЈЛОВИЦА, сређена кућа,
063/805-17-31 (СМС)
120 квм, 5 ари, грејање,
55.000. „Кров”, 060/683-10НОВОГРАДЊА У ПАНЧЕВУ
64. (302717)
СТАНОВИ У ИЗГРАДЊИ:
ПРОДАЈЕМ стамбено-поЦара Душана 73; двособни 56 квм; двоипособни
словни простор, 150 квм +
59 квм; трособни 70 – 76 квм; троипособни 81 квм.
550 квм, парцела 10 ари,
064/474-83-81, 062/823-19-34
Стрелиште, 250.000 евра.
063/194-82-14. (302746)
ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,
НОВА МИСА, кућа, 200
110 ари, струја, вода, проквм, 65.000 евра, без поКУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
дајем у целости, 1.700 евра
средника. 062/257-751,
ПОТРАЖЊА
по ару, северна зона. У цену
066/575-00-99. (302399)
моћже да се урачуна један
КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8
стан. 064/136-42-00.
ари, Горњи град, Доњи
(302686)
град, Котеж, Тесла у оквиру
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, пруга. Тел. 065/258-87-88.
(302090)
6 ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (302594)

СТАНОВИ

ШИРИ центар, 115, 5 ари,
ПОНУДА
повољно, укњижено, 60.000.
„Трем 01”, 063/836-23-83.
НОВ трособан незавршен,
(302615)
80 квм, 59.000 евра, тераса,
паркинг. Тел. 013/341-789,
ПРОДАЈЕМ 1.8 х земље.
064/410-93-00. (302593)
060/153-25-15. (302543)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воНА Новој Миси кућа, 170
ћем. 064/113-47-76.
квм, два купатила, три тера(302553)
се, без посредника.
061/406-35-49, 063/807-7561. (302110)
КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000
евра. 063/771-75-96,
063/784-71-34. (302256)
ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље у качаревачком атару, потез „Дом ученика”,
цена 15.000 евра. Тел.
062/882-23-60. (302259)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу 27,43 ари, излаз на две
улице, градско грађевинско
земљиште. 068/408-97-21.
(302565)
ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
100 квм кућа, Владимировац. 064/615-63-16, Дејан,
062/811-09-73. (302264)
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ПРОДАЈЕМ стан у центру,
Жарка Зрењанина 2.
060/333-50-49, 060/355-3161. (302732)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
ПРОДАЈЕМ кућу три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (302093)

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, локал у Јабуци.
063/351-17-09. (302596)

ПРОДАЈЕМ улични део куће ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
70 квм, плац, Војловица.
трећи спрат, лифт, ТА, мо064/212-32-94. (302554)
гућност ЦГ, 75.000. Звати
КУЋА на продају, нова Ми- осле 17 сати на тел.
са, 70.000 евра, договор.
064/119-60-06. (302608)
063/163-80-77. (302580)
СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
није задњи, два лифта.
код Штиркаре. 063/261„Трем 01”, 063/836-23-83.
859. (302193)
(302615)

СОДАРА, двоипособан, 67
квм, VIII, сређен, гаража,
63.000. „Кров”, 060/551-6450. (302717)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, комфоран,
1.200 евра/квадрат.
064/893-09-13. (302747)

HIT PONUDA:
900 evra/m²
Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, екстра сређен, два купатила, 85 квм, 80.000 евра.
064/124-45-07, 064/276-0997. (302756)
СТРОГИ центар, сдвособан,
реновиран, намештен, централно, III/VII,
лифт, тераса, паркинг. 064/159-7954. (302624)
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.
ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, дуплекс стан. Тел.
062/829-97-10. (302590)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан на
Кеју Радоја Дакића 3 или 5
до III спрата, центар, Браће
Јовановића, Змај Јовина и
Лава Толстоја. 063/232-747.
(302566)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан преко пута БИГ-а
Тел. 063/748-66-49 (СМС)
СТРОГИ центар, трособан,
грејање, паркинг, ненамештен. 064/280-60-53
(302284)
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 ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Содара.
066/342-795, 062/852-8100. (302523)
ИЗДАЈЕМ апартман за четири радника, индустријска
зона. Тел. 063/233-558.
(302192)
ИЗДАЈЕ се соба са употребом кухиње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (302526)
ИЗДАЈЕМ комплет опремљену гарсоњеру, Његошева. 069/293-53-94. (302531)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
40 квм, намештена, центар,
радницима, депозит.
061/182-37-90. (302570)
ГАРСОЊЕРА, центар, 21
квм, нова, потпуно опремљена, МТС интернет, клима, ТА, у кући. 064/129-7604. (302589)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Тесли. Тел.
063/852-25-12. (302592)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 066/575-05-22 (СМС)
ГАРСОЊЕРА, стан за издавање, близина Спортског
центра. 064/908-02-67.
(302678)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
34 квм, намештен, Краљевића Марка 34-ц. Тел.
062/152-02-06, насеље
Станко. 302605)
ОЗБИЉНОЈ породици потребан стан или кућа за становање, у замену за одржавање и плаћање рачуна.
061/273-65-68. (302614)
ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран стан на Котежу 2.
063/498-981. (302648)
ИЗДАЈЕМ породици намештен трособан стан у Максима горког, у Панчеву, 70
квм, I спрат, ЦГ. 069/30386-50. (302672)
ЦЕНТАР, једнособан намештен стан за издавање, ТВ,
интернет, телефон, грејање
ТА пећ. 064/174-79-47.
(302681)
ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, ТА, wi/fi, 100 евра.
Тел. 069/113-00-73.
(302673)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стоматолошког.
069/360-10-11. (302641)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру, клима,
кабловска, интернет.
064/178-42-42.
(302712)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
намештен, Содара, Моравска, ЦГ, трећи спрат, лифт,
депозит. 063/528-610.
(302688)
СТАН, издавање, двособан,
Стрелиште, празан, 60 квм.
064/260-05-34. (302724)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан са грејањем за помоћ у
кући. 013/343-439,
064/280-30-35. (302753)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Иве Курјачког 70-в, на IV
спрату, 200 евра. Л065/20510-52. (302679)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње и купатила. 065/672-33-00.
(302697)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
квм, опремљен. 065/665-7510. (302704)
БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило и кућа за становање у Иванову. 064/372-9471. (302718)

(4/301480)

ИЗДАЈЕМ намештену, двособан стан, ужи центар.
063/810-92-39.

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (302405)
ИЗДАЈЕМ магацински простор са двориштем у Јабуци. 063/351-709. (302528)
ПОВОЉНО издајем локал
код Динамовог стадиона.
063/273-730. (302584)

Петак, 2. април 2021.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

15

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

0QFSBUFSPTOPWOJIHSBêFWJOTLJISBEPWB

16

Петак, 2. април 2021.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
• Обавља операције катаракте

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

Проф. др Петар Алексић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Др Драгомир Мага
Ради ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• аргон ласер фотокоагулација

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу
Цена: 1.000 динара
Акција траје до краја априла

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са жељом да
трајно поправе свој вид, а самим тим и квалитет свог живота. Баш такво – трајно – решење пружа им уградња интраокуларних
сочива, која је могућа и у Специјалној болници „Свети Василије Острошки”. То значи
да старачка катаракта није једина болест
која се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу интраокуларних сочива одлучују онда када због
врсте диоптрије коју имају не могу више да
задовоље своје животне активности носећи
наочаре или контактна сочива. Неки то чине
из естетских разлога, а од неких то захтева
професија или пак здравствено стање.
Интраокуларна сочива препоручују се
и људима средњих
година којима је вид
на даљину и/или
близину
ослабио.
Уколико спадате у
ову групу и непрактично вам је да баратате с више пари наочара или не можете
да се навикнете на
мултифокалне наочаре, можда је време
да размислите о уградњи сочива. Ова интервенција се препоручује и особама које имају
високе вредности плус или минус диоптрије
чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива, нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива право решење за вас, одлуку доноси офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију.
Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би
требало уградити, а могућа је једна од ове
три опције: асферична монофокална сочива,
асферична моноблок сочива са жутим филтером или пак мултифокална сочива. Цена
операције ће зависити управо од врсте сочива која вам је неопходна.

Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или
плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља астигматизам (погрешна закривљеност рожњаче), нити презбиопија (потреба за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у клиникама широм западне Европе, будући да
имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани одређени недостаци сферичних сочива. Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне сензитивности – карактеристика видне оштрине које утичу на квалитет
вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају исте карактеристике као класична асферична сочива, с тим што је површина сочива дизајнирана тако да спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које
код појединих пацијената може неповољно деловати на
важан центар за вид
на очном дну, познат
као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова специјално дизајнирана сочива у
својој структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући
пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно
активни, који имају диоптрију за даљину и
имају потребу да носе наочаре за рад на
близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму, мултифокална сочива се не препоручују професионалним возачима, односно људима који
због природе посла често возе у ноћним
условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то да ће између
хиљаду и две хиљаде пацијената годишње
који се налазе на листама чекања за операцију катаракте бити преусмерено у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗО-а, оперисати наш тим стручњака на апаратима
најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да обаве и
пацијенти који нису на листи чекања, али о
сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским
условима и да немају обавезно здравствено
осигурање, предвидели смо и одређени

број гратис операција катаракте како бисмо
им помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” обављаће
проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић,
специјалиста офталмолог и очни хирург и
директор Клинике за очне болести „Проф.
др Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће се користити приликом оперативних захвата у
„Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УРОЛОГИЈА

Војномедицинска
академија

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 8. АПРИЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
Цена: 200 динара
Уреа + креатинин
ПАКЕТ 4

•

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

•

др Гордана Вељовић

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Општа болница Панчево

+ индекс fPSA/PSA

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ
др Душан Стојић
Општа болница Панчево
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

Цена: 2.500 динара

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

Цена: 1.400 динара

+ fT3

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: укупни билирубин
+ директни билирубин + AST + ALT + GGT + ALP

•
др Александра Стијаковић

Цена: 800 динара

Општа болница Панчево
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

Цена: 2.500 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

САМО СУБОТОМ
Цена: 4.500 динара

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•
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marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНА жена за помоћ
кући старијој госпођи. Могућност бесплатног становања. Омољица, 063/195-0811 (СМС)

ЛОКАЛИ
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ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113, Панчево. 063/838-33-97. (302347) ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива. 065/53383$1A(98.856(9,,2%8.( 44-13. (302502)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 063/884-26-32. (302454)
КОРАНА доо запошљава
водоинсталатере са искуством плата по договору.
063/337-941. (302535)



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

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 89/10 од 11. 06. 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,
133.,135. и 136 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални
стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника

Ресторану „Стара пивара”
потребно особље:

ПРОДАЈЕМ киоск код нове
поште 12 квм + мокри чвор
ради 10 година. 060/81266-63. (302730)

АД „ТРГОПРОДУКТ” у стечају из Панчева, Браће Јовановић 33

кувари, конобари
и помоћне раднице

ОГЛАШАВА

Контакт тел. 063/391-824

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Браће Јовановић 11, између
Poco Loco и „Купеа”.
066/866-49-00. (302508)

Продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

(ф)

ПОТРЕБНА жена за рад на
ендларици. 063/766-15-12.
(302537)

ПОСАО

ФИРМИ ČARAPANKO-SRB
доо Панчево, Јабучки пут
105, тражи магационера. За
додатне информације јавити се на 069/561-09-99. (ф)

ПОНУДА

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

Целина

Опис имовине

КОМПЛЕКС ОБЈЕКАТА „ГРАЂЕВИНАР” Панчево, Баваништански пут, а који се саЦелина 1 стоји од следећих објеката:

Депозит (дин)

Почетна цена (дин)

18.768.763,00

46.921.907,36

– објекат бр.2, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи 638 м²,
на КП 4866/4 КО Панчево
– објекат бр.3, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи 899 м2,
на КП 4866/4 КО Панчево
– објекат бр.4, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи 263 м²,
на КП 4866/4 КО Панчево
– објекат бр.5, Помоћна зграда – надстрешница, површине у основи 416 м², на КП
4866/4 КО Панчево
– објекат бр.6, Помоћна зграда – надстрешница, површине у основи 426 м², на КП
4866/4 КО Панчево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13
-УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну
средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој
процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО
5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.
Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког
радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама
управних округа и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени
утицаја могу доставити у писаној форми у току
трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22–26, 11000 Београд.
Примедбе могу бити, као прилог, достављене и
електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће
накнадно утврђени у складу са епидемиолошком
ситуацијом у Републици Србији.
Комплет материјала који се излажу на јавни увид,
као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumentilist/137/180.

Сви објекти уписани у ЛН 18498 КО Панчево и
– објекат бр.1, Помоћна зграда – магацин, површине у основи 1251 м², на КП
4866/59 КО Панчево, уписан у ЛН 18499 КО Панчево
Објекти имају употребну дозволу, својина стечајног дужника 1/1
(Напомена: Детаљан опис и статус имовине стечајног дужника која се продаје приказан је у Продајној документацији)
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која:

4. одржава ред на јавном надметању,

1. након преузимања прoфактуре, изврше уплату, ради откупа продајне документације, у износу од 120.000,00 динара + ПДВ. Профактура се мора преузети, или на адреси повереника стечајног
управника Слободан Лазић, Панчево, Улица Браће Јовановића
33, или путем електронске поште lazicslo@gmail.com, сваког радног дана у периоду од 09 до 15 сати,уз обавезну најаву поверенику стечајног управника на тел: 063/861-37-07. Крајњи рок за
преузимање профактуре је до 15 сати 05.0 5. 2021. године.
Крајњи рок за уплату и преузимање продајне документације је до
05. 05. 2021. године.

5. проглашава за купца учесника који је прихватио највећу понуђену
цену

2. уплате депозит у означеном износу на текући рачун стечајног
дужника бр: 325-9500600061792-41 који се води код Војвођанске
банке или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 06. 05. 2021. год. У случају
да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оргинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити
Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд, Теразије 23, VI спрат, најкасније до 06. 05. 2021. године до 15 сати, по београдском времену (GMT+2). У обзир ће се
узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок
важења до 13. 07. 2021. године.
3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се купује у виђеном стању, и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 16 сати, а најкасније до 05. 05. 2021. уз претходну најаву поверенику стечајног управника на телефон 063/861-37-07 .
Након уплате депозита, а најкасније до 10. 05. 2021. до 15 сати, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати
поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника попуњен
образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати
депозита или фотокопију банкарске гаранције, потписану изјаву о
губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних
субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује
правно лице), овлашћење за заступање уколико јавном надметању
не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
Јавно надметање одржаће се дана 13. 05. 2021. године у 11 сату
часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала, 301.
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног
надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9 сати до 10.50 , на истој адреси.
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању
(имају овлашћења или су лично присутни),
2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања,

6. потписује записник.
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит
обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана
јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након
чега ће му бити враћена гаранција.
Закључењу уговора приступа се у року од 3 радна дана од дана
одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је
обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене
у року од 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.
Ако проглашени купац одбије да потпише уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач
на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом,
након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од
пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће
му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења
којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца
или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року
од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног
уговора у целости сноси купац.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем
факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у
тачки 2. Услова за стицање права за учешће из овог огласа.
Стечајни управник задржава право да поништи наведени
Оглас о продаји у зависности од погоршања епидемиолошке
ситуације у Републици Србији и земљама региона а у складу
са Одлукама надлежних органа и не сноси оговорност за
евентуалну штету која може настати услед отказивање
продаје. Стечајни управник напомиње да ће у складу са епидемиолошким мерама учесницима пре јавног надметања бити мерена телесна температура, те да су учесници дужни
да се у току регистрације и јавног надметања придржавају
свих епидемиолошких мера прописаних одлукама Кризног
штаба Владе Републике Србије.
Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић,
контакт телефон: 063/861-37-07,
e mail: lazicslo@gmail.com,

Петак, 2. април 2021.

ПОНУДА

ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе на
бувљаку. 064/132-98-12.
(302550)
РЕСТОРАНУ Royal у Авив
парку потребан конобарица. 063/216-788. (302662)
ПОТРЕБАН директор/правник. 063/246-509. Директор,
Бојан Јовановић. (302685)
ПОТРЕБАН грађевински инжењер. 063/246-509. Директор, Бојан Јовановић.
(302685)
ПОТРЕБНА радница у продаји за пицерију. 064/25996-62. (302744)
ПЕКАРИ потребна радница
за продају и печење.
063/835-08-48. (302752)

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

ПОТРЕБАН
ВОЗАЧ И
ПРОДАВАЦ
063/776-56-58,
013/252-06-64

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ШЉУНАК песак сејанац одвоз шута малим кипером,
до два кубика 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
КОМБИ превоз робе, Панчево и околина. Цена договор. 060/631-64-91 (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301993)

(ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
канцеларији. Фирма ALPIN.
CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs If)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (301804)

ПОТРЕБАН возач трактора
у доо „Кутко” Панчево.
Контакт: Љупко, 063/313844; Маријана, 063/693944. (ф)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, повољно. Пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-5100. (302496)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцелама 3530, 3531, 3529/1, 3532, 3576,
3534, 3541, 3575, 3549, 3553, 3554, 3555, 3551,
3552/1, 3533 и 3550 КО Војловица, за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање
етанола и ЕТБЕ-а, у ул.Спољностарчевачка 199,
Панчево, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, Панчево, за инвеститорa ДОО „WBD”-Win Building Design, Београд.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 09. 04.
2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, 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.

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/171-32-57. (302617)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (302510)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, санитарије, поправке славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (302397)

КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта, баште,
воћњаке, шибља.Зоран,
061/683-67-48. (302655)

063/776-56-58

(ф)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(302547)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
Потребни помоћни радник
на пољопривредном газдинству. Потребно знање рада
на машинама: трактор, пумпе, машине за сечење траве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђуем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(302551)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак, утовар и одвоз шута. 064/505-62-44.
(302552)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером сако дрво
које смета. 063/369-846.
(302579)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302704)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(302721)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/33423-38. (302651)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,
песак, шљунак, сејанац, шут
и остало. Селидбе, тура у
локалу 1.500 динара. Тел.
064/141-47-39. (302731)
ПОТПУНО опремљен једноипособан стан у центру,
зграда, лифт, ЦГ. 063/87960-68. (302749)
СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302429)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, избацујем
старе ствари и намештај,
руђшим старе објекте, повољно. 063/196-54-56, Златко. (302757)

РУШЕЊА обејката, шупа,
зидова, бетонирања, обарање стабла, одношење непотребних ствари. 060/03547-40. (302623)
РАДИМО физичке послове,
рушења кућа, бетонирања,
одношење ствари, ископи,
итд. 064/122-69-78.
(302623)

свештеник
1954–2021.
Хвала ти за све доброчинство.
Твоји кумови: МИОДРАГ ЛОЗАНОСКИ и ЋУРЧИЋ
(61/302622)

Последњи поздрав драгом и вољеном

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(301582)
KIZZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање бетона, насипање и набијање
терена. 063/218-894.
(301582)

1932–2021.
Ожалошћени: син РАДЕ, ћерке МАРИЈА и АНЂА са породицама, унуцима,
праунуцима, многобројни кумови, родбина и пријатељи
(84/302656)

KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са припремом и радом. 064/64824-47. (301582)

Последњи поздрав стрицу

KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом, прање прозора, чишћење олука, замена црепа,
изнајмљивање маказастих
платформи. 063/218894.(301582)
НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад виљушкарима и машинско чишћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)

ДУШАНУ
од АНЂЕЛИЈЕ са породицом

ТЕПИХ сервис „Путник”: дубинско прање тепиха и намештаја. 302-820, 064/12963-79. (302754)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (301582)

(73/(302638)

Последњи поздрав брату

НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (301582)

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

СЕЛИДБЕ

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ДУШАНУ ШКРБИЋУ

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање
кварова, поправке интерфона. 061/682-62-83. (и)

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купатиТел. 064/444-66-74
ла, поправке, замена одмах.
064/495-77-59, 013/331ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр657. (302587)
пљење пробушених када.
ОДГУШЕЊЕ канализације
„Балтокад” гаранција.
купатила, кухиња, машин065/347-55-02, 011/288-30ским путем., 062/640-741.
18. (300866)
(302595)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Александар, 064/157-20-03.
(302311)

ЖИВАДИН ПРОТИЋ

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, ограде,
капиеј, гелендери, надстрешнице, остало. Злаја,
065/558-45-17. (302660)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност радника, попуст на
ванградске вожње. 064/482- СИГУРАН возач 24 сата.
65-53. (302107)
064/558-42-90. (302661)
ЧАСОВИ хармонике и клаЧИШЋЕЊЕ олука, висински
вијатуре, УЕУ „Балкан” Пан- радови на крову. 065/535чево. 060/632-46-90.
24-56. (302668)
(302205)
ЧИСТИМ шупе, подруме,
НЕМАЧКИ, часови свим, уз- вршим превоз, радим молерастима. Преводи, припре- рај и све остало. 061/182ма полагања, свих нивоа
05-65. (302677)
знања. 061/656-04-04, 352МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
892. (302534)
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302577)

ПОТРЕБАН
возач Ц категорије
и продавац
на стоваришту,
са искуством.

Упокојио се се наш драги кум

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења кућа, шупа,
обарање стабала, крчење
полацева. 060/035-47-40.
(302623)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе и дворишта, повољно.
Зоран, 061/683-67-48.
(302655)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
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(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из камиона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз одвозимо непотрбне
ствари, чистимо шупе, подруме. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(302568)
ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 0961/818-34-98.
(302628)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници , повољно, Вук. 063/278117, 064/176-91-85.
(302658)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98
(302664)

ДУШАНУ
од МИЛАНА ШКРБИЋА са породицом
(74/302638)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (302740)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-1005. (302691)
ПОВОЉНО, превозим кипером, песак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (302696)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, заРАЗНО
мена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима
МОЛИМ да ми се јави очеекстра попуст. Долазим одвидац догађаја од 23. марта
мах. 013/348-139, 063/8112021. године на раскрсници
74-89, Јовичин. (302629)
улица Милоша Обреновића
и Кнеза Михајла ОбреновиВЕШ-МАШИНЕ, фрижидећа. 064/885-30-20, Драган.
ре, замрзиваче, климе, шпо- (302692)
рете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно а гаИЗДАЈЕМ АПАРТМАНЕ
ранцијом. „Фриготехник”,
фирмама и теренцима.
013/361-361, 064/122-68064/026-90-54
05. (302751)
(6/302766)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.

24. марта преминуо је наш драги и вољени

СВЕТОМИР ПЕШИЋ

Последњи поздрав
прији

1933–2021.

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да се 29. марта 2021. упокојио у господу

прота МОМИР РАНКОВИЋ
1937–2021.
Никада нећемо заборавити твоју племенитост и љубав коју си нам пружао.
Син САВА, снаја НАДА и унука ИСИДОРА
(64/302630)

Остаће успомена и траг човека који је обележио наше животе.
Хвала ти за сву брижност и топлину.
Остајеш заувек у срцима твојих најмилијих.

Последњи поздрав нашој племенитој и драгој

Ожалошћени: син БАТА и кћи ДРАГАНА са породицама
(36/302578)

РАДМИЛИ
ЈОВИЋ

26. марта 2021, у 73. години, преминуо је наш супруг, отац и деда
од породице
РАДОСАВЉЕВИЋ
(115/302713)

ОЛГИ НИКОЛИЋ
Последњи поздрав
драгој мами и баби

У нашим сећањима неговаћемо успомену на њену изузетну личност, посвећеност другима и искрено пријатељство.
СЛАЂА, СТЕВО, ЧОЛА и МИЛАНА
(1/302527)

ЧЕДОМИР КОСТИЋ

Последњи поздрав
брату

1948–2021.
Сахрана је обављена 29. марта 2021, у 13 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга НАДА, синови ДРАГАН и НЕБОЈША, унучад ДУШАН,
ДУЊА и ЛУКА и снаје АЛЕКСАНДРА и АНКИЦА
(13/302546)

26. марта 2021. године преминуо је наш
брат

Последњи поздрав нашој најбољој пријатељици

РАДМИЛИ
ЈОВИЋ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји: ЈАСМИНА,
СТЕВАН и ЗОРАН
(143/302760)

Последњи поздрав нашој драгој

ЖИВКУ
КАЧАНИКЛИЋУ

сестри ОЛГИ

Почивај у миру.
Сестра ДАНИЦА
са породицом

ДАНИЦА и ВАСА МАРКОВИЋ

(26/302571)

(145/302762)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав поштованој колегиници

РАДМИЛИ ЈОВИЋ
Заувек ћеш бити са нама.

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Твоји: син ЂУРА, снаја ЗОРИЦА, унуци
АЛЕКСАНДАР и СЛОБОДАН, снаје БОБАНА
и НАТАША и праунуци ЈАКОВ и МИЛУТИН
(114/302713)

Почивај у миру драги брате.
Последњи поздрав нашој драгој прији

ЖИВКУ
КАЧАНИКЛИЋУ

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАЈИЋ
медицинска сестра у пензији

Почивај у миру.

Последњи поздрав од сестре СЛАВИЦЕ,
МИРЈАНЕ и ЉУБИНКЕ са породицама
(47/302602)

Тужна срца вас обавештавамо да је 30. марта
2021. године преминула

Сестра БРАНКА
са породицом

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

(27/302571)

(149/Ф)

Кума

ЈЕЛЕНИ

Последњи поздрав тетки

Почивај у миру.
Од породице ЛЕУ
(146/302763)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ЈЕЛЕНА ЖЕРАВЉЕВ
1948–2021.
Сахрана ће се обавити 1. априла 2021, у 12 сати,
на Новом гробљу.
Ожалошћени: син ЈОНИКЕ, снаја ИВАНА
и унуке ЛАРА и МИЛА
(138/302748)

понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

СМИЉИ
ВЕРИ СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2021.
Сестрић ДРАГАН са породицом

последњи поздрав од
породице БЈЕЛЕТИЋ

(89/302666)

(140/302753)

Петак, 2. април 2021.
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Мицо моја

Последњи поздрав драгој комшиници
Заувек у нашим срцима
Последњи поздрав

СЛАВИЦА ПЕТРОВ БАБИН
14. VIII 1950 – 29. III 2021.

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

Никад нећеш престати да нам недостајеш.
Твоји: ћерка СВЕТЛАНА и унук АЛЕКСЕЈ
(94/302670)

МИРКОВИЋ ДАРКУ ЂУРИ

Последњи поздрав нашој

од комшија из Песка:
породица ПРШИЋ и породица НАОД

(120/302719)

Ожалошћени: супруга ДОБРИЛА, син КОСТА,
ћерка БИЉАНА, брат МАРИЈАН са породицом
и остала родбина и пријатељи

СЛАВКИ
1950–2021.
Брат РАДА са породицом

(90/302667)

(93/302670)

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав
куму

28. марта 2021. године напустила нас је
наша драга

ДРАГИЦА ПАВЛОВИЋ
Драга тетка,

СЛАВИЦИ ПЕТРОВ БАБИН
Колектив Лабораторије Опште болнице Панчево
(141/302758)

ДАРКО
МИРКОВИЋ
ЂУРА
Недостајаће ми комшија Дарко чашица
ракије и наше пријатељство.
РУЖА и ДРАШКО

Последњи поздрав нашој

Тешко је опраштати се од тебе.
Хвала ти пуно за сву љубав и пажњу. Нећемо
престати да те волимо и носимо у срцу.
Почивај у миру са анђелима.
Твоје МИЛЕНА и СЕНКА

ДАРКУ
од БЛАЖЕ
са породицом

Мила наша кумо

1949–2021.

(105/302695)

(99/302683)

Ожалошћени: супруг
СТЕВАН, синови
ЖЕЉКО и ВЛАДАН
са породицама

Последњи поздрав драгој

кума СЛАВКИ

(133/302742)

ДРАГИЦА
ПАВЛОВИЋ

1950–2021.

ДРАГИЦЕ

Њени КОВЈАНИЋИ
(91/302670)

(28/302572)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав
драгој

Остајемо у непреболу за оданим пријатељем.
Молимо се Господу да те прими у царство небеско.
СВЕТЛАНА и БОЖА са МАЈОМ и ВАЊОМ

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

(95/302671)

Чуваћемо заувек најлепша сећања на сваки тренутак лепог дружења са Тобом.
Са великим поштовањем и љубављу испраћамо
њену дивну душу пут вечности.

СЛАВКИ
1950–2021.

Породица РАДОБОЉА

ИВАНА са породицом

(97/302680)

(92/302670)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ
ПАВЛОВИЋ

Последњи поздрав
од породице
ЖИВКОВ

Драгице, била си са нама и остаћеш са нама заувек.
Почивај у миру.
Породица КРИВОКУЋА

(29/302572)

(77/302613)

Последњи поздрав драгој

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ
МИЛОШУ
ДРАГОВИЋУ

СЛАВИЦА
БАБИН

(121/302723)

(79/3026479

ДРАГИЦА
ПАВЛОВИЋ
Породице ПУТНИК
МИЛУТИНОВИЋ

(148/ф) и

(72/302637)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим средом.

Нашој драгој куми

од станара у Карађорђевој 31-а

од колега из ХИП
„Петрохемије”,
фабрика VCM

Увек ће те се радо
сећати
Породица ЛАКИЋ

Последњи поздрав
комшиници

ДРАГИЦИ
ПАВЛОВИЋ

МИЛОШ ДРАГОВИЋ
Последњи поздрав од комшија из зграде
Кикиндска 9, Панчево

БЛАГАЈНА
(30/302571)

013/300-830

Породица ШТЕТИН
(113/302710)

ДРАГИЦИ
ПАВЛОВИЋ
Хвала за прелепо
дружење.
Кумови ЂУКИЋИ:
ВЕРИЦА и ВАСА
са децом
(117/302715)
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Последњи поздрав вољеном мужу, оцу и деди

Последњи поздрав

КИМ СТЕВАНУ

ЛАЗАР ПЕТРОВ ФИРКА
Почивај у миру а ми ћемо твоје велико срце и
добру душу чувати од заборава.

који нас је изненада напустио 29. марта 2021. године.

Од МАЛИШЕ, ЗОРИЦЕ, ДЕЈАНА и ДАРКА

Неутешни: супруга ВИОЛЕТА, ћерка БИЉАНА, син ЖЕЉКО,
унук МИЛИЈА, зет МИЉАН и снаја МАРИЈА

(66/302632)

(122/302725)

24. марта 2021. престало је да куца велико и племенито срце нашег драгог колеге

Драги наш

Теча

ЛАЗИ

Последњи поздрав

од колега из Дома омладине Панчево
(76/302642)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЛАЗО

ЛАЗО
КИМ СТЕВАНА
1958–2021.
Твој ведри лик остаће нам у вечном сећању.
Од колега из радионице Машинске школе

Остаћеш заувек у нашим срцима. Никада
те нећемо заборавити.
Породице СРЕЋКОВ
и МИЛАДИНОВИЋ

(67/302632)

ЛАЗИ
ПЕТРОВУ

Мирно плови кроз
небеско царство.
Твоја мала МОДА,
ДАРКО и НИКОЛА
(104/302694)

(127/302734)

Последњи поздрав куму

Лазо, почивај у миру,
а ми ћемо чувати од
заборава наша дивна
дружења и летовања.

ЛАЗИ
Породица УРС
(58/302619)

Породица МУНИЋ

ЛАЗИ
од породице КУЗМАНОВИЋ

СТЕВАН КИМ

(54/302611)

Последњи поздрав драгом колеги.
Колектив Машинске школе Панчево

Тужна срца јављамо
да је 24. марта 2021, у
63. години преминуо
наш драги

БЛАГАЈНА

013/300-830

(130/302739)

Последњи поздрав
Последњи поздрав поштованој колегиници

(57/302618)

ЛАЗИ
од комшија у Жарка Зрењанина 18-ц
(63/302627)

МИЛУНКИ СТЕФАНОВ
СТЕВАН
КИМ

СТЕВАН
КИМ

СТЕВАН
КИМ

1958–2021.

1958–2021.

Захвалне смо и поносне што смо те имале. Хвала ти за све.
Ћерке МАРИЈАНА
и МАРИНА

Неочекивана смрт
ми те је отела заувек.
Постоје ране које
време не лечи...
Твоја КАТИЦА

Ожалошћена супруга
КАТАРИНА,
ћерке МАРИЈАНА
и МАРИНА са својим
породицама

(8/302536)

(9/302536)

(7/302536)

Сахрана се обавила
26. марта 2021. године.

Са великом тугом и болом обавештавамо сву родбину
и пријатеље да је 29. марта 2021. годину, изненада преминула наша драга

инструментарка у пензији
Почивај у миру драги куме
Општински савез здравствених
радника Панчево
(150/ф)

Последњи поздрав

ЛАЗО
Кума СЛАВИЦА са породицом
(65/302631)

Драги наш

МИЛУНКИ СТЕФАНОВ
од комшија у Војвођанском булевару 46
(82/302650)

Последњи поздрав нашем дугогодишњем члану

СТЕВАН
КИМ
Заувек ћемо вас памтити.
Породице
НИКОЛИЋ и ЛАКИЋ
(10/302536)

ПЕТРОВ
ЛАЗАР
ВЕЛИНКА СВИЛАР
у својој 80. години. Сахрана је обављена 31. марта
2021. године.

МИЛАНУ МИНДУЛИЋУ ГЕНЕРАЛУ

Ожалошћени: синови ВАСИЛИЈЕ и АНЂЕЛКО, снаје
КЛАРА и СНЕЖАНА, унуци НИКОЛА, НЕМАЊА,
ЈОВАНА и ЈОВАН, као и остала родбина и пријатељи

од чланова УСРМ Херој „Марко Кулић” Панчево

(88/302665)

(37/302581)

1949–2021.

Последњи поздрав
зету Лази од КЕКЕ,
ДУШКА и ВЕРЕ
са породицом
(42/302591)

ЛАЗО
Оставио си нас без
речи.
Никад те нећемо заборавити.
МИКА, САЊА
и МАРКО
(128/302734)

Петак, 2. април 2021.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је
24. марта 2021. преминуо наш драги

30. марта 2021. године, у 80. години, преминуо је наш драги супруг,
отац и деда

НЕНАД КРУНИЋ

КРСТО БАЈЧЕТИЋ

7. X 1955 – 24. III 2021.

1941–2021.

28. марта 2021. престало је да куца срце моје мајке

Сахрана је обављена 1. априла 2021. године.
Хвала ти на неизмерној љубави и доброти коју си нам пружио.
Ожалошћена породица: супруга МИРА
и ћерке МАРИЈА и ДРАГАНА

Супруга ВУКИЦА и ћерке АЛЕСАНДРА и РАДИНКА
са породицама

(4/302530)

РОСЕ ЦРНОБРЊА

(126/302733)

1934–2021.
С великим болом и тешка срца се опраштам од тебе
мајко, али с поносом ћу чувати успомене на тебе.
Хвала ти мајко за све што си ми пружила у животу.

Последњи поздрав

3
24. марта 2021. упокојио се наш

Твоја кћерка МИЛЕНА ДОБРОТА
(53/302609)

Последњи поздрав

НЕНАДУ КРУНИЋУ
1955–2021.
Од брата МИЛОРАДА КРУНИЋА са породицом
(2/302529)

Последњи поздрав драгом стрицу

РОСИ ЦРНОБРЊА

ДОБРОСАВ ПАВЛОВИЋ

16. II 1934 – 28. III 2021.
од сина МОМИРА, снаје, унучади и праунучади

4. VII 1953 – 24. III 2021.

(51/302609)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

НЕНАДУ КРУНИЋУ
од ЈЕЛЕНЕ са породицом

Воле те и тугују за тобом: супруга МИЛИЦА, ћерка МИРЈАНА,
унуци НИНА, ЛАЗАР, КСЕНИЈА, ВАРВАРА и АНЂЕЛИЈА

(3/302529)

(6/302533)

Драгом куму

РОСА ЦРНОБРЊА
Последњи поздрав од комшија из зграде,
Кикиндска 9, Панчево
(32/302574)

ДОБРОСАВ ПАВЛОВИЋ

НЕНАД КРУНИЋ
Последњи поздрав од комшија из зграде,
Кикиндска 9, Панчево
(31/302574)

ДОБРОСАВУ
ПАВЛОВИЋУ

Последњи поздрав

С поштовањем, његове комшије
у Милутина Бојића 5, Панчево
(39/302585)

1953–2021.
Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом куму

Бићеш вечно у нашим срцима.
ИВАНОВИЋИ

30. марта 2021. отишао је на вечни починак наш
драги

бака РОСИ
од колектива ДМ „Далме”

(5/302532)

(33/302574)

30. марта 2021. напустио нас је наш драги

НЕНАДУ
КРУНИЋУ

БОЖО БАЛЧАКОВИЋ

МИОДРАГУ
ГОЛУБОВИЋУ

од РАЈКОВ САВЕ

Породица СИМИЋ

(11/302541)

(116/302714)

Оставио нас је добар човек, широке душе и великог срца у којем је било места за све људе овог
света.

БОЖО
БАЛЧАКОВИЋ

30. марта 2021. напустио нас је наш драги тата

БОЖО БАЛЧАКОВИЋ
Видећемо се опет! Волимо те.
ДЕСИМИР, БОЈАНА и БРАНКА
(135/302743)

28. марта 2021. преминула је моја мајка,
бака и прабака

(137/302743)

РОСА
ЦРНОБРЊА

30. марта 2021. напустио нас је мој
Ожалошћени:
супруга МИЛАНА,
син ДЕСИМИР,
ћерке БОЈАНА
и БРАНКА и унуци,
сестре ЉИЉА
и ВЕРА као и
многобројна
родбина и пријатељи
(134/302743)

БЛАГИЦА
ДЕЈАНОВИЋ

Супруга МИЛАНА, ћерке БОЈАНА и БРАНКА
и син ДЕСИМИР са породицама

Мама, опраштам се
од тебе заједно са
својом породицом.
Почивај у миру.

БОЖО
Нека ти је вечна слава! Хвала.
МИЛАНА
(136/302743)

Драга наша мајка и
бака заувек ће бити у
нашим срцима.

Твоја кћерка
ДУШАНКА МРКЕЛА
са породицом

Син ДЕЈАН
са породицом,
ћерка ДРАГАНА
са породицом,
ћерка АНКИЦА
и остала родбина
и пријатељи.

(52/302609)

(139/302750)
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27. марта након дуге и тешке болести склопила је заувек своје уморне очи наша Нада

Последњи поздрав

ЈОВАНКА ЈАНИЋ
1937–2021.

тета НАДИ

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

Наша вољена мајка је преминула 27. марта
2021.

рођ. Траилов
1956–2021.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Сахрана је обављена 1. априла 2021, у 14 сати, у породичној
гробници на Старом православном гробљу.

ЈОВАНА, ДАВИД, КСЕНИЈА, ДУШАН,
САШКА, ДАЧА, ДУЊА и БОБА

Ожалошћени: син СЛАВИША, ћерке
СЛАЂАНА и СЛАВИЦА са породицама
(100/302687)

(129/302737)

Тугују за њом и воле је заувек: мајка РАДОВАНКА, син
УРОШ, супруг ВЛАДА, брат САВА, братаница МАЈА, снаје
ТАМАРА и МИЛАНА и остала родбина, кумови и пријатељи

Последњи поздрав мами, ташти, баки и прабаки

Последњи поздрав

(68/302633)

Вољена наша

ЈАНИ ИВАНОВСКИ

НАДИ

рођ. Грман
1932–2021.
Никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке ЗОРИЦА и СНЕЖАНА,
зет ДУШАН, унуци ДРАГАНА и ДРАГАН
са породицом

Твоји: НАДА и СЛАВКО
(71/302636)

(96/302674)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

НАДО

Нека Бог подари вечни мир у својим рајским вртовима твојој тешко напаћеној души, ти си то заслужила.
Увек у нашим мислима. Заувек у нашим срцима.

Воле те бескрајно УРОШ, ВЛАДА и МИЛАНА

ЈАНИ
од комшија у Војвођанском булевару бр. 40

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

(46/302600)

Почивај у миру.
Саучешће породици

Последњи поздрав

ЗОРАН, ЈЕЛИЦА и МАРКО ВУКМИРОВИЋ
(125/302729)

(69/302634)

Последњи поздрав Урошевој мајци и комшиници

Последњи поздрав

ПОЗНАН ЛАЗАРУ
1948–2021.
У тишини вечног мира нека те чува наша љубав.

од породице ВИДА

Супруга ТЕРЕЗА, ћерка АЛЕКСАНДРА,
син ЂУРИЦА, зет СЛАВИША, снаја ЈАСМИНКА
и твоји МИЛАН, МИМА и МИХАЈЛО

(111/302708)

(86/302659)

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

НАДА ГАВРИЛОВИЋ
1956-2021.

3. априла 2021. дајемо
годишњи помен нашем
драгом

Драга сестро
Последњи поздрав драгој куми

Једина наша непрежаљена Надо почивај у миру.
Мајка РАДОВАНКА, брат САВА и братаница МАЈА и снаја ТАМАРА
(70/302635)

Последњи поздрав нашој

НАДА
ГАВРИЛОВИЋ
НАДА ГАВРИЛОВИЋ

НАДИ

Почивај у миру сестро.
ДРАГАН и БИЉАНА ТРАИЛОВ
(20/302560)

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

нека те анђели чувају.

Тетка МИЛЕНА
са породицом

МИРА са породицом

(118/302716)

(119/302716)

од породице ГЛАВОНИЋ

МИРОСЛАВУ
ПОПОВУ
Заувек у срцима његових најмилијих.
Супруга БРАНКА
са децом

(144/302761)

(110/302707)

Петак, 2. април 2021.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 3. априла 2021. године, у 11.30, дајемо годину дана нашем драгом супругу, оцу и деди

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је двадесет две године од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2021. године

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

МИЛАНУ КНЕЖЕВИЋУ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Твојим одласком
смо изгубили велики ослонац, сигурност и неизмерну љубав, доброту и топлину. Са поносом те помињемо и чувамо од заборава.
Твоји најмилији
(112/302709)

МИРКО
ДМИТРОВИЋ

ДУШКО
БОГОСАВЉЕВ

ДЕЈАН
БОЈКОВИЋ

Прошло је годину дана откада није са нама наш вољени

Изгубили су живот на својим радним местима у Енергани, током
НАТО агресије на Рафинерију нафте Панчево, 4. априла 1999.
године

СЛОБОДАНУ
РАДИЋУ
БОБИ
1951–2020.

Синдикална организација Рафинерије нафте Панчево

Успомену на тебе, чувамо у нашим срцима.
Твоја браћа: ЗОРАН
и ДРАГАН
ПАНКЕРИЧАН
са породицама
из Канаде

(151/ф)

СЛОБОДАН РАДИЋ БОБА
1951–2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. Воле те и тугују за тобом.

Прошло је тужних годину дана откако није са нама наша вољена

Твоји: супруга АНА, синови ДРАГАН и СРЂАН,
снаја ЈЕЛЕНА, унука АЛЕКСИЈА и унук БОГДАН

(132/302741)

(131/302741)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Прошла је тужна година од смрти наше драге
маме и бабе

ВЕРА ЂУРИЋ
20. I 1962 – 8. IV 2020.

КОРНЕЛИА
МЕЂЕШИ
НЕЛИКА

МАРИЈАНА
КЕПИЋ
Заувек у нашим срцима.
Чика, нина, дада
и МИЛАНА

1951–2019.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Супруг АНТАЛ и син
АНТУШКА са породицом

Дани пролазе а ми живимо у неверици да си нас заувек напустила.

ЛЕОПОЛД МАРЕ

Твојим одласком изгубили смо велики ослонац, сигурност и неизмерну доброту и топлину.

баба Марице
9. XII 1946 – 29. III 2020.

С поносом те помињемо и чувамо од заборава.
Још увек нам недостајеш.

Недостајеш нам. Волимо те.
Твоја породица

Њени: БАТА, НИНА, ЛЕЛА, ЛИДИЈА и ЖЕЉКО

(55/302613)

(78/302644)

(147/302764)

3. априла 2021, у 9 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној тети и баки

Навршава се четрдесет дана откада није са нама
наш

5. априла 2021. године навршавају се три године откако није са нама наш
драги

(50/302607)

СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
МИРОСЛАВИ МАЈИЋ

1940–2021.

1956-2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
петак, 9. априла 2021, у 11 сати, одржати помен
на Новом гробљу.
Твоји: супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША
и син НЕНАД са породицом

Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и дивљењем.
Сестричина ТАТЈАНА, зет ИВАН и унука АЛИСА
(152/и)

СЕЋАЊЕ

(85/302657)

Пет година је прошло откада нас је напустио
наш вољени

МИРКО ОЛА КОРКАНОВ
из Сефкерина
5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2021.
Дани пролазе, али ни један без сећања и туге за тобом.
Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо и да
те никад не заборавимо.
С љубављу и поштовањем: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА,
зетови МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ и унуци ДЕЈАН и АЛЕКСАНДАР са породицама
(153/и)

САВЕТА
ТРПКОВ

САВА
ТАЧКОВИЋ

2. VI 1949 – 25. III 2006.

5. V 1947 – 29. III 2013.

ПОПУСТ
ЂОКА СТОЈИЋ
1926–2016.
архитекта из Панчева
Године пролазе, туга и сећање остају.

Нећу вас заборавити.
Ваш брат са породицом

Његови најмилији: АЛЕКСАНДАР,
ОЛИВЕРА, ЈАКОВ и СОФИА

(124/302727)

(49/302606)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и читуља одобравамо
попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 2. април 2021.

У суботу, 3. априла 2021, у 10.30, ћемо
обележити пола године откако нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
7. априла 2021. навршава се четрдесет тужних
дана откако није са нама наша

Четрдесетодневни помен

ПАУНА БУГАРИНОВ

ВЕРИЦА ПОВИЋ

Све више нам недостајеш.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 3. априла 2021. обележити четрдесет тужних дана откако је престало да куца срце најдраже мајке и баке.

БОГИЋ РАЈОВИЋ
С поносом те помињемо, с љубављу и тугом чувамо од заборава.

(106/302706)

Помен ћемо давати на Старом православном гробљу у 11.30 сати.
Драгој мами

Време пролази, али туга не јењава.

Породица

Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ
као и многобројна породица и пријатељи.

(43/302597)

(101/302689)

Прошло је дванаест тужних година откада није
са нама наша вољена

Успомену на тебе чувају: твој супруг ЂУРА,
ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА, зетови ДУШКО
и СЛАВКО, родбина и пријатељи

Драга мама

У суботу, 3. априла, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

ПАУНИ
БУГАРИНОВ

Бол и туга никад неће престати. Заувек
ћеш остати у срцу.

КАТИЦА ЋИРИЋ
У нашим срцима заувек.
Недостајеш нам.

БОШКУ БАЈОВИЋУ

Ожалошћени: супруг БОГДАН, син ЂУРИЦА
и ћерке БИЉАНА и ЗЛАТА са породицама

Твоја ћерка ВЕРИЦА
и зет ДУШКО
са децом

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

ПОМЕН

Драги наш

МИЛИНКО ЈОВАНОВИЋ
1952–2011–2021.
… е моја љубави
за цео живот доста је
то мало ничега
кад си ми највише рекао.

10. априла 2021. навршава се година од смрти

БОШКО

Твоји: супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ЈЕЛЕНА
и син ДУШАН са ОГИЈЕМ и ТЕОМ
(44/302598)

Четрдесет дана није са нама наша драга мама

Твоји пилићи: СНЕЖАНА, НАТАША,
ВЛАДИМИР, ВЛАДИСЛАВА, МИХАЈЛО,
снаје, зетови, унуци и праунуци
(83/302653)

(75/302640)

СТОЈЧЕ СТОИЛКОВСКИ

(98/302682)

Навршава се пола године од твог одласка, вољени мој

2. априла 2021. навршава се двадесет прва годишњица од
смрти нашег оца

7. априла 2021. навршава се девета годишњица од смрти наше мајке

ДЕНИСЕ

У суботу, 3. априла 2021,
у 11.30, ће се одржати
помен на Католичком
гробљу. Недостајеш...
Твоја СУНЧИЦА
(24/302564)

Твоја мама КАЈКА и
МИРКО и ћерка САЊА
(15/302556)

Поносни смо што смо Вас имали за пријатеља и комшију.

(40/302586)

(25/302569)

Прошло је тридесет година откако си нас напустио али си још увек
у срцима нашим. Нећемо те никад заборавити.

ПАУНА БУГАРИНОВ

ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИТА и БОБА

Твоји: ВЕРА и МИЋА са породицама

ЈОЖЕФ
УРКОМ

Четрдесет тужних дана

Хвала што сте били део нашег живота.

Прошло је десет година и још увек нам недостајеш.
Твоји најдражи

РАДОСЛАВ
ЗОРИЋ

(108/302706)

ЏИМИ и СТАНКО

10. априла је пуних
пет година откада
ниси са нама

ДАРА ПАУНОВИЋ

Твоја СОФИЈА

СЛОБОДАНА ВОЈВОДИЋА
Заувек у нашим срцима и мислима.

Ево прође пола године откада нас заувек
напусти, али наше
заједничко дружење
са Тобом, твоје другаре никада неће напустити.

С љубављу, поносом
и поштовањем што
сам те имала чувам
успомену на тебе.
Знала си колико те
волим, али никад нећеш знати колико ми
недостајеш.

(107/302706)

(60/302621)

(45/302599)

ПАУНА
БУГАРИНОВ

али твоји најмилији
те никад неће заборавити.
Твоја мама и тата у
старе дане тугују и
болују за тобом.
(87/302633)

Драга бако

ПОМЕН

ПАУНА
БУГАРИНОВ

Заувек ћеш бити у
мом срцу.

БРАНКА
НИКОЛИЋА

ЈЕЛЕНЕ
НИКОЛИЋ

Од МИЛАНА и МИЋЕ

од МИЛАНА и МИЋЕ

(80/302649)

(81/302649)

ПАУНА
БУГАРИНОВ
Хвала за дугогодишње и искрено пријатељство.
Почивај у миру.
РУЖИЦА
(48/302603)

С поносом и љубављу
чуваћу успомену на
тебе.
Твој ФИЋА
(109/302706)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 2. април 2021.
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8. априла навршава се годину дана откад
није са нама наш драги

БОГДАН КОЛАРОВ

3. априла навршава се десет година откако
није са нама наш

ЈЕЛЕНА МИХАИЛОВИЋ
1972–2020.

Заувек чувамо успомену на тебе.
Твоји: ћерка БРАНКА, син МИОДРАГ,
снаја МИРЈАНА, унуке МИЉА
и МИЛИЦА са својим породицама
(41/302588)

Смрт детета је најстрашнија туга и бол која може задесити
родитеља, понекад се чини неподношљиво а не можете је
ублажити.
Годишњи помен мојој вољеној кћерки даваће се 3. априла, у
11 сати, на Новом гробљу.

МИЛЕНКО БЕЖУЉ

Прође и друга година а туга и бол не пролазе

Заувек ожалошћена мајка

Успомену на оца чувају: ЈОЦА, ЗОКА, ДРАГАН
и МАЛЕНА са породицама

(56/302616)

(14/302549)

СЕЋАЊЕ

3. априла 2021. навршава се једанаест година од смрти моје драге супруге и
тридесет девет година од трагичне смрти моје ћерке јединице

КАРБУНАР

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
2. IV 2019 – 2. IV 2021.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ

Супруг БРАНИСЛАВ, свекар СЛОБОДАН,
свекрва ЈЕЛЕНА и девер ВЛАДИМИР
са породицом

2016–2021.
Успомене на тебе чувамо од заборава. Поносни што
смо те имали.
Твоји најмилији
(12/302545)

(34/302575)

2. априла 2021. су две тужне године откада
нема наше

ОЛГИЦЕ

БРАНКЕ

1958–1982.

1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају.
Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН

31. марта навршавају се двадесет две године од
трагичне погибије жртве НАТО агресије

(62/302626)

У суботу, 3. априла,
даваћемо четрдесет
дана мојој мајци

ЉУБОМИРА ТОМИЋА

СЛАЂАНЕ ЈОКИЋ

пуковника ВЈ
Време пролази душо, а бол и туга никако и никада неће.

Само је време прошло, али понос, туга и бол за
тобом остају заувек, недостајеш нам све више...

Твоји: ФЕНСИ, тата, мама, сестра и сестрићи

МАРКО ПЕКОВИЋ

(16/302557)

Сећање на нашег драгог

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(17/302558)

2016–2021.
Ти се зовеш љубав и ти си вечан а ми те
само волимо.
Мама и тата
(35/302576)

ЈОВАНКА
ТРАТНИК
Мајко моја, ране су
дубоке и много ми
фалиш.

Прошла је година откада је заувек отишла наша

Твоја ћерка ЈЕЛИЦА,
унук ДРАГАН
и зет ВЛАСТА

ЕВАЛДА ТАУБЕРТА
2011–2021.
С љубављу ИГОР и ДАНИЈЕЛА)

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВ
1937–2020.
Чувамо успомену на тебе мајко!

(21/302502)

(59/302620

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се у
суботу, 3. априла, у
10.30, давати годишњи
помен нашем

У суботу, 3. априла даваћемо годишњи помен

Драга моја сестро

ВЕРА ЂУРИЋ

Твоји најмилији
(38/302583)

Четрдесетодневни
помен

СЕЋАЊЕ
на комшиницу

ЈОВАНКА
ТРАТНИК

ЈОВАНКУ
ТРАТНИК

рођ. Радовановић
Мајка ПЕТРИЈА и брат ПЕРИЦА са породицом
(103/302693)

СЕЋАЊЕ
на године прошле и године будуће

МИХАЈЛО
ТОШКОВИЋ

КРАЧУН

ЈОВАНКА
ТРАТНИК

6. IV 2020 – 6. IV 2021.

МИХАЈЛУ
ТОШКОВИЋУ
Породица
(18/302559)

Тата, недостајеш...
Ћерка РАДОЈКА
и унуке САРА
и МАРТИНА
(19/302559)

ИВАН
(123/302726)

ДЕСАНКА
Ћерка ИВАНКА из Загајице

Прошло је четрдесет
дана откако ниси са
нама.
Твоја сестра ОЛГА
са децом
(22/302562)

Никада те заборавити
неће снаја ТИНА

Породица КОРАЋ

(23/302563)

(102/302690)

ЗАПИСИ

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: МИЛОВАН ЋИРОВСКИ, МАГИСТАР ХИПЕРМЕДИЈА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ

МОЈ ОБЈЕКТИВ ЈЕ УВЕК ОКРЕНУТ КА ЛЕПОТИ

Наша Францускиња

Како се одвијао ваш академски пут?
– Ја сам магистар хипермедија (интеграција и концепција фотографија у информативним подлогама), али је за
мене било пресудно то што су
ме у другом покушају примили у пре сти жну шко лу за
филм, тон и фотографију „Луј
Лимијер”, коју сам 1979. године и завршио. Али за добру
фото гра фи ју су нео п ход ни
првенствено таленат, велики
рад и искуство, осећај тренутка… Али и све то без много
љубави пада у воду, као и академско звање.
l Радили сте као фото-репортер у „Танјугу”. Колико је специфичан рад у агенцији?
– Прву агенцијску фотографију сам објавио 1980. године

дога ђа ја које голим оком
нисам видео. Од тада сам
почео озбиљно да читам фото-часописе и књиге, да обилазим изложбе и судбински се
везујем за фотографију.
l Прву новинску фотографи ју обја ви ли сте у листу
„Панчевац”.
– Да, веома сам поносан на
то што сам је објавио баш у
„Панчевцу”, 1976. (пре четрде сет пет годи на), пово дом
гостовања панчевачких писаца у Качареву, и тако осетио
тај специфични репортерски
занос.

у „Танјугу” и од тада почео да
усавршавам сасвим другачију
фотографију. „Танјугова” школа фотографије била је заиста
најјача и ту сам могао да научим многе ствари које нисам
налазио нигде другде. Имао
сам срећу да радим с врхунским репор те ри ма, добрим
људима, који су ми несебично
преносили своје знање, с којима сам редовно размењивао
искуства, поготово она која су
најтежа и врло стресна. То је
рад специфичан по брзини, тачности и препознатљивом квалитету, у понекад екстремним

ФОТО: З. ЈОВАНОВИЋ МАЧАК

Мило ван Мики Ћиров ски
рођен је 1953. године у Качареву. Фотографијом је почео
да се бави седамдесетих година. Прву новинску фотографију објавио је у недељнику „Панчевац” 1975. године. Четири
године касније дипломирао је
фото гра фи ју на фран цу ској
Националној школи за филм,
тон и фотографију „Луј Лимијер”. Прву агенцијску фотографију у новинској агенцији „Танјуг” објавио је 1980. године.
Као фото-репортер за ову кућу
радио је шеснаест година. У
том пери о ду фото гра фи је
Микија Ћировског преузимале су највеће светске агенције
(АФП, „Ројтерс”, АП, ТАСС…),
а од њих – најпознатији дневници и недељници широм света. У Француску се одселио
1991, где је наставио да се професионално усавршава. Прво
је дипломирао на Факултету
за информисање и комуникације на Универзитету Париз, а
затим
је
завр шио
и
постдипломcке сту ди је из
хипермедија.
Док је радио као дописник
из Париза за више медија, његове фото-репортаже и фото-вести
из Париза и Француске доспевале су на странице многих
дневних и недељних листова у
Србији и иностранству.
До сада је имао преко сто
групних и двадесетак самосталних изложби. Добитник је многобројних награда и признања,
од којих посебно треба поменути награду новинске агенције „Танјуг” за најбољу новинску фотографију за 1985. годину, као и почаст коју му је 1986.
године указао специјализовани француски фото-часопис
„Фото-мага зин”, обја вив ши
портфолио његових фотографија из серије „Спавачи”.
ПАНЧЕВАЦ: Када је и како
фотографија ушла у ваш живот?
МИЛО ВАН ЋИРОВ СКИ:
Године 1968. у једном даху
срећем се с Паризом, правим
уличним демонстрацијама и
фото-репортерима с великим
апа ра ти ма, а у нови на ма
видим њихо ве фото гра фи је

Милован Ћировски
l

условима. И данас сарађујем с
многим агенцијама, то ми је
остало у венама.
l Постоји једна лепа прича
о изложби фотографија на којима су људи из воза којим су
ишли на посао. То су слике
успаваних путника.
– Серија фотографија под
називом „Спавачи” настала је
из потребе да се побегне од
свакодневне стресне фотографије и сувопарне свакодневице. Стварана је у возу у којем
сам волео и сам да сањам. Определио сам се за „Спаваче”. Кренуо сам тако што сам се, да
бих добио прави ефекат спавања, без намештања, прво упознао с путницима, разговарао,
стицао поверење... И тако стизао до „Дунав станице” у Београду, крајњег одредишта мојих
путника. На Дан железничара
изложио сам ове лирске радове и све их поклонио мојим
драгим спавачима, који су већ
били објављени у француском
спе ци ја ли зо ва ном часо пи су
„Фото”, што је за мене била
велика награда и истинско признање као првом југословенском фотографу да се у тако
реномираном часопису објави
портфолио.
l Шта највише волите у вези
с фотографијом?
– Стал ни иза зов, често
неизвесност, стваралачки адреналин, концепцију којом волим
да се играм и радујем се као
дете.
l Када сте оти шли у
Француску?
– Већ поменуте 1968. године, а прве дугорочније кораке
сам направио 1975. на Монмартру, који сам одмах заволео и та љубав на обострано
задовољство траје и данас. У
међувремену сам проглашен
за почасног грађанина Републике Монмартр, што је само
потвр ди ло мој осе ћај при падништва једном духу. То је
нешто што ме испу ња ва
поносом.
l Радили сте и у Српском
културном и информативном
центру у Паризу.
– Да, у периоду од 2010. до
2018. у Амбасади Републике
Србије у Паризу радио сам на
месту координатора за културне активности и завршио
као технички директор у Културно-информативном центру
Срби је. Вели ки је иза зов и
тежак задатак бавити се културом и промоцијом српске
кул ту ре у Фран цу ској, али

истовремено то је и патриотски чин у којем сам осам година професионално и одговорно радио.
l Често се помиње једна ваша
занимљива изложба, „Лицем у
лице”.
– То је изложба фотографија несва ки да шњих пор тре та
наших најпознатијих сликара
у Француској. То су интерактивни портрети рађени у договору са сваким сликаром: да
он с једне стране ствара на
антирефлексном стаклу своје
дело, а ја насупрот њему својим делићем секунде стварам
своје… Зато су ови портрети
специфични и по многим оценама антологијске вредности.
l Ка чему је данас најчешће
окренут објектив вашег фото-апарата?
– Мој објектив је увек окренут ка лепоти, која једина може
да победи зло.
l Колико је поднебље на ком
сте одрастали утицало на ваш
уметнички развој?
– Банат, у којем сам рођен,
утицао је много на мој мирни
кадар, на моје стрпљење, студиозност, толеранцију и наравно на мој респект према ономе
што фотографишем.
l Чега се одавде најчешће
сетите и шта највише волите у
Панчеву?
– Врло сам везан за Панчево, а након отварања легата
Бате Михаиловића још више.
Радио сам у Културном центру Панчева, учествовао у многим градским манифестацијама, од којих бих посебно издвојио изложбу ПИЈС и наравно
рад с Буки јем Првач ким и
легендарним Ђолетом Ђурђевом. За Панчево ме везују дивни пријатељи.
l Ви сте, такође, били један
од осни ва ча мани фе ста ци је
„Сланинијада”. Та идеја већ
годинама успешно траје. Да ли
је тако деловало на почетку?
– Као идејни творац и покретач „Сланинијаде”, коју сам у
почетку замислио као туристичко-гастрономску културну
манифестацију, са акцентом на
стваралаштву (и дан-данас се
памти скулптура Ратка Вулановића од сланине, а не колико је тона сланине продато),
констатујем да данас „Сланинијада” није ни налик на то.
Нажалост, манифестација се
све више профилисала као сеоски вашар где се, искључиво
ради профита, могу продавати
и доњи веш и надгробни споменици, што је дијаметрално
супротно од моје иницијалне
идеје.
l Шта је то што сте добили
из француске културе, а да вам
је баш драгоцено?
– Известан осећај за елеганцију, од самог изражавања до
начина припреме хране, односа према гостима. Култура вина
и обраћања, друштвени ритуали који су нама из социјалистичких земаља деловали као
јавно позориште и испразни
хедонизам. Губи се то и овде,
али срећом још има оних који
су чувари и преносиоци тог
наслеђа.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Има толико тога, али прво
ми пада на памет да сам након
пожа ра у Хилан да ру, 2005.
године, повео акцију сакупљања слика (педесет пет сликара) и продајом, на аукцији,
сакупили смо преко тридeсет
хиљада евра помоћи. И такође, захваљујући мојим пријатељима, успео сам да делимично реновирам Културни центар Србије у Паризу, направим
нову библиотеку, нашим патриот ским гестом, помог не мо
држави и реализујемо радове
у вредности преко сто хиљада
евра. Мало ли је?
Мирјана Марић

Улица Јелене Анжујске припада територији Месне заједнице Младост. Под овим називом постоји од 2019. године,
а пре тога се звала Баваништански пут. Простире се од
Ружичастих димњака до Стевана Милосављевића.
Јелена Анжујска, рођена око
1236. године, била је рођака
Кар ла I Анжуј ског, кра ља
Сицилије и Напуља. Са четрнаест година удала се за српског краља Уроша и родила
му два сина, Дра гу ти на и
Милутина, који ће касније
поста ти кра ље ви. Леген да
каже да је Урош наредио да
се дуж пута којим је Јелена
дошла у Србију, уз Ибар од
Краљева до Рашке, засади јоргован како би припитомио и
улепшао суре литице долине
и будућу краљицу подсетио
на Провансу.
После смрти мужа 1276.
годи не, у пери о ду када је
држава била подељена на три
дела, Јелена је кратко време
вла да ла обла сти ма изме ђу
Дубровника и Скадра, а осталим областима су владали
Милутин и Драгутин.

Јелена Анжујска је обнављала многе светиње, а међу
њима и Манастир светих Сергија и Ваха на обалама реке
Бојане код Скадра. Помагала
је знатним сумама и католичке цркве.
Њен дворац се налазио на
самом рубу данашњег Косова
и Метохије, на извору Ибра у
месту Брњак. Ту је основала
школу за сиромашну женску
децу и сиротиште. Била је у
добрим односима с Дубровником. Осим дворца у Брњаку, Јелена Анжујска је имала
и град Јелач на Рогозни.
Пред смрт, већ у добокој
старости, Јелена се замонашила у Цркви Светог Николе у
Скадру и узела име Јелисавета.
Умрла је 1324. године у Брњаку, а сахрањена је у Градцу.
Сахрани су присуствовали
њен син краљ Милу тин,
архиепископ Сава II, два епископа, изасланик другог сина
краља Драгутина и многобројна сиротиња о којој се Јелена
бринула.
Доцније су у Градац стигли син краљ Драгутин и обе
снахе, Кателина и Симонида,

По угледу на српске владаре, и краљица Јелена је зидала манастире: најпознатија
њена задужбина је Градац, као
и Црква Светог Николе у Скадру, у којој се замонашила.
Градац је смештен на уздигнутој заравни изнад Градачке реке, на ободу шумовитих
падина Голије. Удаљен је 21
км северозападно од Рашке и
12,5 км западно од Брвеника
и Ибарског пута.
Нема писаних података о
времену градње манастира,
али се верује да је завршена
до 1276. године. Основан је
као велики мушки манастир.
Ктиторка га је богато опремила и о њему се посебно старала. Био је заштићен масивним зидом и имао два улаза.
У манастирском комплексу
нала зи ле су се гра ђе ви не:
велика Богородичина црква
и мањи Храм Св. Нико ле
Чудотворца Мирликијског на
стени, изнад улаза у манастир. Од прве трпе за ри је,
конака и зидина које су опасивале манастирски комплекс
сачувани су темељи.

које су њен гроб украсиле прекривачима извезеним златним нитима.
Три године од своје смрти
јавила се у сну једном монаху, па је епископ Павле, у
присуству црквених великодостојника, после целоноћне
молитве отворио њен гроб.
Тело покојнице у њему нађено је цело и очувано „као у
роси”. Проглашена је за светитељку, а мошти су затим
положене у ћивот и стављене
испред Хри сто ве ико не у
манастирској цркви.
Њен лик, као ктитора, налази се у Градцу изнад места
где је била њена гробница.
Једна икона на којој је предста вље на с Дра гу ти ном и
Милутином чува се у Цркви
Светог Николе у Барију, а друга у Цркви Светог Петра у
Риму. Као православна монахиња насликана је на фрескама у Ђурђевим ступовима, у
Ариљу, Сопоћанима, Грачаници и у манастиру Градиште у Паштровићима.
СПЦ прославља сећање на
њу 12. новембра.
Р. П.

ФОТО: ВИКИПЕДИЈА
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ПИТАЊЕ ДАНА ДО КАДА ЋЕ ИВАНОВАЧКИ ЗИМОВНИК ПЛЕНИТИ СВОЈИМ ИЗГЛЕДОМ

ЈЕДИНСТВЕНА ОАЗА ПРИРОДЕ КОЈУ ЛАГАНО ДАВИМО
Једна од најинспиративнијих
локација када је реч о раскошности природе сасвим сигурно је ивановачки Зимовник.
Реч је о једном од најлепших рукаваца Дунава, који не
само да плени својим изгледом, пре свега као јединствено место где се укрштају и преплићу врцави водотоци, већ
својим исконским зеленилом
неодољиво подсећа на бујне
кон го ан ске или ама зон ске
прашуме.
Међутим, у последње време
нешто ремети тај склад универзумске ентропије, а то нешто
у данашње време готово да једино може изазвати људска рука...
Свако ко живи на овим просторима и воли природу много је про пу стио ако макар
једанпут није свратио да бар
накратко ужива у непатворености ретко виђене оазе надомак Иванова.
За оног ко већ на основу кратког увода није погодио, у питању је права џунгла на Ивановачкој ади (и око ње), а у овом
конкретном случају ради се о
делу те раскошне екумене –
дунавском рукавцу под називом Зимовник.

Некад била зимска лука...
А до њега се крајње једноставно долази. Рецимо, из града
тако што се вози главним путем
преко јужне зоне, Старчева и
Омољице, где се неколико стотина метара после центра скрене удесно. Потом се прође деоница у којој се налази Парк
природе Поњавица, као и оближње викенд-насеље, после којег
се долази до речице Надела
(може и Надел, како га сви
зову) и моста, пре којег се скрене лево, како би се наставило

Све више разних гвожђурија на овом прелепом
рукавцу Дунава, а све мање мира за живи свет...
све док зима не ослаби и не
дозволи повратак на воду.

Бродове заменили „дивљи”
сплавови
Но одавно више нема бродова
у Зимовнику, али на њихова
места су, миц по миц, почели
да пристају неупоредиво мањи
објекти. И, како дођу, више се
не померају оданде.
Реч је о сплавовима, који
сада већ све инвазивније поробљавају и многе друге сличне
локације. Они тако заузимају
сваки педаљ леве обале, којој
је могу ће при ћи коп не ним
путем. (За разлику од супротне, острвске, на коју се може
једино чамцем.) Прецизније

А тих кућица на води, које
су никле на површини воде као
локвањи или, боље рећи, као
жабокречина, има разних облика и квалитета градње – од
углађених, по најновијој моди,
до оних у фази распадања. Али
ту су и нико их не санкционише. Поврх свега, на самом ушћу
Наде ла у Зимов ник неко је
саградио право-правцато бродо гра ди ли ште, и то баш на
месту где је мајка природа била
најиздашнија и скројила предиван кутак којем је тешко одолети.

мрестилиште шарана, а директна повезаност с Дунавом омогућавала је и лакши приступ
капиталних примерака других

десетине килограма беле рибе
за само један дан, људи и даље
воле да дођу, јер је, без обзира
на све, речима тешко описати
какав је осећај када се нађете у
средишту ове лепоте.
– Иако сам резигниран и
тужан што све то пред мојим
очима нестаје из дана у дан,
долазићу овамо докле год сам
жив, јер не могу да кажем да
Зимовник још увек, упркос свему и за дивно чудо, не изгледа
веома лепо. С друге стране, иако
нема више оних екс кур зи ја
пецароша и пуних аутобуса с
регистрацијама разних удаљених места, могуће је ту и тамо
зака чи ти на уди цу поне ко
шаранче. Као, ево, колега и ја
претходних дана. И то док није
кренуло лепо време, а с њим и
најезда свакојаког света. Све у
свему, ја ћу се и даље трудити
да оне које овде затекнем намолим да учине све што је у њиховој моћи како бисмо заједно
сачували ову дивоту. За почетак, макар да покупе за собом
смеће, које малтене свакодневно
чистим – каже овај природњак.

Не сецимо зелену грану...
Па, ако и нема рибе као некад,
још увек је ово прави елдорадо

за птице, тако да су овде свој
дом нашле бројне чапље, корморани, патке и друга водена
перната створења. Многи орнитолози и други љубитељи животиња долазе ту како би се дивили том свету и слушали песму
тих барских „оперских дива”.
Или да испрате узлетање корморана док хвата залет клепећући крилима по површини
воде како би кренуо у лов и
изненадио рибе које повремено искачу правећи грациозне
„пируете”.
Ништа мање поетична није
ни џун гла која се шири
унаоколо, без обзира на то да
ли је реч о гигант ским
стаблима топола, храстова и
другог воденог дрвећа или о
разузданом шипражју које га
окружује и пружа могућност
мањим живуљкама да се у њега
сакри ју и сачу ва ју живу
главу.
А хоће ли бити сачувана ова
оаза прелепе природе, у овом
тренутку највише зависи од нас
људи и од тога да ли ћемо схватити да „захваљујући” својој све
необузданијој грамзивости и
бахатости сечемо и (зелену)
грану на којој толико волимо
да седимо...

Нелагалне и мреже
Према речима једног од старијих конзумената ових лепота

Много тога ружи иначе предиван поглед на Зимовник

Бројне скаламерије онемогућавају приступ води и спортским риболовцима
бедемом још неколико стотина метара до места где се поменути троми банатски водоток
улива у Зимовник.
И онда креће права природњачка авантура и свеједно је
да ли ће се неко прошетати уз
обалу кроз (проходно) растиње или ће пло ви ти чам цем
посред корита, када ће у сваком моменту искакати корморани, чапље и друге водене
птице.
Иначе, сам назив овог дунавског рукавца датира из периода до Другог светског рата, када
је овде прак тич но посто јао
зимовник, то јест нека врста
луке за бродове с велелепне
реке која тече од Шварцвалда
до Црног мора. Како су хладни периоди некад били кудикамо суровији, па је чак долазило до доготрајнијег замрзавања и већих водених површина, матрози су били принуђени да склањају своја пловила,

рече но, те гра ђе ви не које
плута ју повр ши ном овог
рукавца практично узурпирају ту прелепу дивљину, јер не
постоји ника ква закон ска
регулатива на основу које се
они поста вља ју. Запра во,
можда и постоји, али нико то
не контролише.

(желео је да остане анониман),
тих и таквих сплавова је више
од шездесет, али овај број има
тенденцију даљег раста.
– Све већа гужва веома негативно утиче и на живи свет.
Зимовник је некада био права
мека за пецароше, пре свега
ако се зна да је то и природно

врста. Поред свега осталог, овде
има и оних који се баве нелегалним изловом рибе тако што
постављају мреже и друге нелегалне алате, а овде је сваки
облик при вред ног рибо ло ва
строго забрањен. Међутим, нико
то не контролише, па ни они
који су надлежни за ове воде,
не рачунајући једино то што
на почетку сезоне проверавају
да ли смо ми, спортски риболовци, купили годишње дозволе. Пре и након тога готово и
да нико не завирује овде. Но,
шта је – ту је, можда је боље да
ти момци незаконито лове рибу
него да краду и отимају – каже
овај заљубљеник у пецање и
ивановачке рукавце.
Иако су дефинитивно прохујала та времена када је овде
постојало поменуто велико природно мрестилиште шарана,
нити је више, као што је било
не тако давно, могуће напецати

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Јазавичарко
Мужјак расе јазавичар,
стар око три године, тражи нове власнике и сигуран дом.
Пас је сада кастриран,
микрочипован и вакцинисан, а има прелепу длаку, сјајну и неговану, и
навикао је на поводац.
Налази се у градском прихватилишту (контакт-телефон
352-148), где га можете упознати и удомити.

Мимишка
Женкица, стара око четири месеца, активна је, весела и раздрагана. Љубитељка је тениса и свега што се може изгрицкати и
појурити.
Ако имате двориште, кућу или
стан који бисте поделили са чупавим чудом, биће вам веран пријатељ и друг до краја живота.
Све информације се могу добити на телефон 061/175-96-92.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

И где сада паркирати чамац?!

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би
да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ФИНИШ ПРВЕНСТВЕНЕ ТРКЕ ЗА БОДОВЕ
Тамиш у среду
гостовао у Пироту
У суботу долазе
Крагујевчани

НАДМЕТАЊЕ У НАЈСТАРИЈЕМ
ОЛИМПИЈСКОМ СПОРТУ

РВАЧИ ДИНАМА МЕЂУ
НАЈБОЉИМА У ВОЈВОДИНИ
Најбољи млади рвачи у нашој
покрајини окупили су се прошлог викенда у Суботици, где
је одржано Првенство Војводине за пионире и јуниоре. Конкуренција на овом престижном
такмичењу била је изузетна, јер
су се надметали такмичари из
чак 30 клубова, али то младим
рвачима из нашег града није
сметало да остваре фантастичан успех.

Јунакиња дана била је сјајна
Јована Радивојевић, која је освојила шампионску титулу у групи јуниорки до 57 кг. Поред
златног одличја, Јована је награђена и позивом у репрезентацију Србије која ће учествовати на припремама и турниру у
Хрватској. Иако нису освојили
трофеје, одлични су били и
оста ли Дина мо ви јуни о ри:
Михајило и Вељко Вујновић
заузели су пета места у својим
категоријама и такође су се
пласирали на Првенство Србије. Немања Тишма је био шести,
док се Лука Катанов пласирао
на седмо место.
Изванредан успех су постигли и пионири из нашег града.
Лена Ећимовић је тријумфовала у категорији до 50 кг, а
бриљирала су и браћа Тодосијевић. Огњен је у категорији до
62 кг у финалу савладао државног репрезентативца из Сенте,
док је Стефан у групи рвача до
75 кг имао четири борбе и остварио све четири победе техничким тушем, па му је заслужено
припало најсјајније одличје.
Јакша Ећимовић је зарадио сребро у категорији до 44 кг, а

Наталија Обрадинов је освојила бронзу у надметању девојчица до 50 кг. Запажени су били
и Лазар Павловић и Вук Цицуљ,
који су се као пети пласирали
на државни шампионат, а боје
клуба бранили су и: Милош
Јовановић, Данило Бошковић
и Милица Секуловић.
Тренерски тим Рвачког клуба Динамо чинили су: Драгана
Јанков, Миливоје Тодосијевић,

Вујо Шајић и председник клуба Ива Крстић.
У екипном надметању клуб
из нашег града такође је остварио сјајан успех. У конкуренцији 30 клубова Динамо је заузео треће место у Војводини у
надметању пионира, што је још
један показатељ како се ради у
овом спортском колективу.

Младим рвачима сада предсто је при пре ме за држав ни
шампионат, као и квалификаци о ни тур нир за Школ ску
олимпијаду.

ТАКМИЧЕЊЕ У ОРИЈЕНТИРИНГУ

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ
На отварању нове сезоне у оријентирингу панчевачке „Осе” су
освојиле две златне и бронзану
медаљу. Отворено првенство
Београда окупило је 150 одличних такмичара из дванаест клубова, а наши суграђани су опет
били међу најуспешнијима.
Страхиња Видовић је убедљиво тријумфовао у сениорској конкуренцији, у отвореној
категорији најбољи је био ветеран Миодраг Видовић, а бронзом се окитио Драган Веселиновић. Драган Воркапић се пласирао на четврто место.

Првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије полако се приближава свом крају.
Врло чудна сезона, утакмице
без публике, одложене утакмице,
па њихово надокнађивање, а све
услед пандемије коронавируса,
обележја су овог шампионата.
Кошар ка ши Тами ша про шлог викенда нису имали такмичарска искушења, али су зато
били активни у две протекле
среде. У Хали спортова на Стрелишту 24. марта гостовала је
Војводина, а последњег дана
марта, када је овај број „Панчев ца” већ био закљу чен,
Тамиш је гостовао у Пироту,
где је одмерио снаге са истоименим домаћим тимом.
Када је резултатски учинак у
питању, оно што је у овој сезони било најважније Тамиш је
већ урадио. Обезбедио је опстанак у Кошаркашкој лиги Србије, па мирно може да ишчекује
крај првенствене трке за бодове.
У дуелу с лидером на табели, новосадском Војводином,
није се догодило изненађење.
Гости су оправдали улогу фаворита, искористивши све грешке домаћег тима: Тамиш–Војводина 83:94, по четвртинама
15:22, 18:26, 21:26 и 29:20. Тим
из нашег града после ове рунде шампионата има скор од 13
победа и исто толико пораза,
док је Војводини то био 24.
тријумф у првенству, уз само
три пораза.
Гости су од самог почетка
утакмице показали да су у Панчево дошли по победу. Одлично су „отворили” меч, а централна фигура на терену био је
некадашњи играч Тамиша Стефан Савић. Већ у првој четвртини постигао је 11 поена и
показао да је један од најбољих
играча Војводине. Новосађани

су играли агресивно у одбрани, кошаркаше из нашег града
није баш служио ни шут, па је
после првих десет минута утакмице Војводина имала седам
поена „вишка”.
Друга четвртина је почела
„трој ком” Бре ви на Приц ла,
Панчевци су смањили на 18:22,
али фаворит није дозволио преокрет. Новосађани су додали
гас, па су до одласка на одмор
удвостручили предност у односу на прву четвртину – 33:48.
У другом полувремену домаћи тим је заиграо боље. Никола Вујовић и Марко Павићевић били су најзапаженији у
екипи Тамиша, а серија погодака домаћина и смањење предности на 44:54 натерали су трене ра Вој во ди не Миро сла ва
Николића да затражи тајм-аут.
Гости су успели да одбране
нападе Панчеваца, који су промашивали отворене шутове и
зицере и нису реализовали контранападе. Војводина је узвратила убојито, начинила серију
од 5:16 и тако практично решила питање победника.
У последњој деоници Панчевци нису имали снаге да се
врате у утакмицу, па су гости
мирно, без трзавица, утакмицу
привели крају.
Најбољи у победничкој екипи био је Душан Беслаћ, са 22
поена и осам скокова, а пратили

су га Стефан Савић и Никола
Гаћеша, са по 19 поена. У домаћем тиму најбољи је био Марко Павићевић, са 28 поена и
шест скокова. Никола Вујовић
је убацио 16, а Џонатан Џордан

и Бревин Прицл постигли су
по 10 поена.
– Играли смо, по мом мишљењу, против најбоље екипе у лиги.
Сувише мекано смо ушли у дуел.
Постојала је жеља код мојих
играча, али постојала је и очигледна блокада. Овај сусрет смо
евентуално могли да добијемо
само из брзих контранапада и
прецизним шутовима, али овог
пута је то изостало. Против овакве Војводине, када се промаши толико отворених шутова,
ривал нема шта да тражи. Идемо даље, изгубили смо од бољег
противника. Припремамо се за
утакмице које следе – рекао је
после меча тре нер Тами ша
Небојша Видић.
Тим из нашег града је у среду, 31. марта, гостовао у Пироту, а у суботу, 3. априла, у Хали
спортова на Стрелишту дочекује Раднички из Крагујевца.

ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА КРИС-КРОС

Кошаркаши
панчевачког
Крис-кроса су у суботу, 27.
марта, у новосадском „Спенсу” савладали домаћу Војводину са 65:43 и тако без
пораза, коло пре краја, освојили Првенство Војводине за
пионире (дечаци до петнаест
година).
Тако се Крис-крос пласирао и на Првенство Србије,
чији ће полуфинални турнир

бити одржан у Панчеву од
23. до 25. априла.
Предвођени тренером Владимиром Илићем, велики успех
уз импресиван скор од 15 победа (без пораза) остварили су:
Сава Илић, Александар Бихлер,
Вук Микић, Јосиф Елкхедр,
Виктор Милановић, Стефан
Дозет, Владимир Ћирић, Алекса Шпанић, Ђорђе Кладарин
и Филип Ристовић.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕЛИКИ ДЕРБИ ПРИПАО НОВОСАЂАНКАМА
Фантастичан низ од десет узастопних победа је прекинут. У
17. колу Дру ге лиге гру па
„Север”, које је било на програ му про те клог викен да,
Одбојка 013 из нашег града
претрпела је четврти пораз.
Дерби сусрет у коме су се
састале две првопласиране екипе одигран је у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”. Била је то веома добра одбојкашка представа, у којој коначан резултат не
одсликава прави однос дешавања на терену. Сетови су били
неизвесни до самог краја, одлучивале су нијансе... На крају,
више среће имао је гостујући
тим: Одбојка 013 – НС волеј
тим 0:3, по сетовима 20:25,
23:25 и 22:25.
Откако је почео меч, било је
јасно да ће се водити велика
борба за сваки поен. Требало
је смањити сопствене грешке
на минимум, чекати погрешан
потез ривала... Први сет је протекао у игри поен за поен, све
до његовог финиша, до резултата 20:20, а онда су Новосађанке искористиле пад концентрације код домаћих одбојкашица и повеле с 0:1.
Још неизвеснији је био други сет. Ас-сервисима Драгане
Марковић и Бјанке Петковић
Одбојка 013 је повела са 19:16,
а одличне су у тим тренуцима
биле и Милица Кужић, Александра Гаћеша, Теодора Минић,
Софи ја Аша нин и Јеле на
Петров. И када се учинило да
је изједначење надомак руке,
да ће Панчевке у истом ритму
наставити до краја сета, гошће

су изједначиле на 19:19. Тренер Владимир Јованчић реаговао је тајм-аутом, што је био
одличан потез. Његов тим је
повео са 21:19 и опет је био
тако близу циља, али упорне
Новосађанке нису одустајале.
Увек су проналазиле понеку
слабу тачку у редовима домаће
екипе, преокренуле резултат и
дошле до велике предности.
Ни тада није био крај. Бориле су се Драгана Марковић и
њене саиграчице, нису одустајале. Почетком трећег сета имале су два поена „вишка” (5:3),
али као по неком неписаном
правилу, када је требало да
задају коначан ударац и да се
„одлепе”, правиле су грешке,
које су их кошта ле бодо ва.

Новосађанке су сваки погрешан потез умеле да искористе
и претворе у поен.

ПРВА ПОБЕ ДА ПИО НИ РА БОР ЦА
Пионирска екипа Одбојкашког клуба Борац, која је
оформљена пре око годину
дана, остварила је прву
победу у свом надметању.

Тим који предводе тренери Владимир Ковачевић и
Ратко Танев савладао је
ривала из Клека с 3:0.
Старчево, надалеко познато по игри преко мреже, у
овим дечацима
има
светлу
будућност. С
обзиром
на
таленат
који
имају, од ових
малих одбојкаша добре резултате тек треба
очекивати.
Срећно!

– Заслужена победа противника, нема шта. Гошће су имале више концентрације у одлучујућим моментима и то је
довело до њихове победе. У сваком сету се водила изједначена борба, нијансе су одлучивале. Шта је – ту је. Настављамо
да радимо даље. Окрећемо се
новим изазовима и новим против ни ци ма. Ново са ђан ка ма
честитамо на победи – рекао
је тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Тим из нашег града је и даље
на другом месту на првенственој табели. Наредног викенда
девојке путују у Зрењанин, где
ће одмерити снаге са екипом
Багљаш 023.

Стране припремио

Александар
Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МЕДАЉЕ ЗА
ВИКТОРА
И ЗАНДИЈА
У недељу, 28. марта, у Сремској Митро ви ци је одр жан
„Зимски куп Србије” у бацачким дисциплинама. Атлетски
клуб Панонија представио се с
три такмичара, који су освојили две медаље.

У надметању старијих јуниорки, иако млађа од ривалки,
запажен наступ имала је Лајчи Штркаљ, која је добро започела сезону. У конкуренцији с
годину дана старијим такмича ри ма Зан ди Штр каљ је у
баца њу диска зау зео деве то
место, али је у бацању кладива освојио бронзану медаљу,
бацивши кладиво од четири
килограма на даљину од 18,36
метара. Виктор Пешић је заузео дванаесто место у бацању
диска, док је у бацању кладива тежине пет килограма освојио сребрну медаљу, с хицем
од 20,20 метара.
Тре нер бацач ке сек ци је у
АК-у Панонија Иван Мишкељин тако је покренуо групу
атлетичара који ће у наредном
пери о ду ради ти искљу чи во
бацачким справама, укључујући и куглу и копље.
Поред свих активности, АК
Панонија ће 8. маја на Девојачком бунару организовати и
треjл трку за рекреативце и све
љубитеље трчања у природи.
Пријаве за учешће могу се извршити на сајту trka.rs.

ШАХ КАО НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА
У просторијама ШК-а „Аљехин” из нашег града недавно је
одржано занимљиво предавање под називом „Шах као начин
размишљања”.
С бројним заинтересованим
клинцима и клинцезама, иначе успешним такмичарима у
игри на 64 црно-бела поља,
дружио се интернационални
мајстор Младен Миленковић.

31

СПОРТ

Петак, 2. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

„ЖУТО-ЦРНИ” НИЖУ ПОРАЗЕ
Девојке из ЖРК-а
Панчево побеђују

резултатску предност од пет
голова (16:11), па су тада већ
најавили тријумф.
Динамо је заиграо нешто боље
у другом полувремену и у једном тренутку пришао на само
гол заостатка, али за преокрет
није било ни снаге ни воље.
– Чести там мом ци ма из
Дубочице на заслуженој победи. Имали су огроман мотив,
велику жељу, показали су како
се бори за свој клуб. С друге
стране, ово је наша најгора
утакмица у сезони. Јако сам
разочаран, јер смо морали много боље. Успели смо у једном
моменту да се приближимо
домаћину, а онда нам се игра
потпуно распала. Замерам и
себи и играчима. Мораћемо да

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
субота, 17 сати
Јабука: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ
недеља, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ
субота, 18 сати
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
М. Митровица: ПОДРИЊЕ–ДИНАМО

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАГОДИНА
среда, 7. април, 16 сати

урадимо подробну анализу, да
седнемо и видимо који је то
толико велики проблем у нашој
екипи. Морамо да се издигнемо из ове ситуације јер нас

већ у наредном колу очекује
још један тежак меч – рекао је
тре нер „жуто-црних” Аким
Комненић на конференцији
за нови на ре после меча у
Лесковцу.
Динамо је играо у саставу:
Иванчевић, У. Павловић (четири гола), Буњевчевић (два),
Бошковић, Ковачевић, Станић
(један), Остојић, Л. Павловић
(четири), Дистол (два), Урта,
Голу бо вић, Радо вић (шест),
Вуч ко вић, Радо ва но вић и
Митровић (два гола).
У недељу, 4. априла, у Халу
спортова на Стрелишту долази
захук та ли Желе зни чар из
Ниша. Биће то још једно тешко
искушење за рукометаше из
нашег града. Утакмица почиње

у 18 сати, а обез бе ђен је и
директан телевизијски пренос.
Љубитеље рукомета у нашем
граду обрадовале су девојке
из ЖРК Панчева. Оне су успе-

шно наставиле трку за бодове
у Супер Б лиги, јер су у 14.
колу, на свом терену, савладале београдски Јуниор с 31:26
(17:13).

Још једном је група девојака
коју успешно предводе Марко
Крстић и Светлана Ничевски
показала да је права. Александра Васић и њене другарице
играле су с много жеље, биле
су борбене и владале ситуацијом на терену. Истина, било је
и грешака, али не толико да би
се угрозила још једна победа.
Тим тренера Крстића је од
самог почетка утакмице био
доминантнији и оправдао улогу
фаворита у овом дуелу. Београђанке ниједном нису угрозиле
сигурну предност домаће екипе,
у којој су шансу да играју добиле и девојке које су током шампионата имале мању минутажу.
ЖРК Пан че во је играо у
саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Бојана Балабан,
Тијана Симић (пет голова), Теодо ра Ста но је вић, Мари ја
Митрић (пет), Хелена Инђић
(три), Анастазија Јамбрушић
(пет), Даринка Петронијевић
(два), Дијана Балабан, Ана Лончар (један), Ивона Пешић, Александра Васић (два) и Валентина Божиновић (осам голова).
Тим из нашег града је након
новог тријумфа задржао место
у горњем делу табеле, а идућег
викенда му предстоји гостовање Петроварадину.

Петровачки у категорији до 67
кг и Тамара Живић у категорији до 61 кг.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Панчево: МУНДИJАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: БАГЉАШ 023 – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА 54 – ДИНАМО

30:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР

31:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА

18:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЖСК 1955

25:34

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТРАЈАЛ

1:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945 0:4
Панчево: ДИНАМО 1945 – С. ГРАД
1:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ

ДВАНАЕСТА ТИТУЛА БОБЕ БИТЕВИЋА
Најзначајније домаће такмиче ње у кара теу, Првен ство
Србије за сениоре, одржано је
прошлог викенда у Чачку, а КК
Динамо је и овог пута био један
од успешнијих клубова. Његови чланови су освојили златну
и три бронзане медаље.
Конкуренција је била веома
јака, а многи млади такмичари су се трудили да буду достојни ривали искусним борцима.
Злат ну меда љу је осво јио
најбољи каратиста Србије Слободан Битевић, и то у категорији преко 84 кг. То је његова
дванаеста шампионска титула и још увек нема млађих
такмичара који могу равноправно да му се супротставе.
Бронзана одличја су заслужили мла ди репре зен та тив ци
Динама Дарко Спасковски у
групи бораца до 61 кг, Урош

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945

Фудбал

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ
Младен је овим предавањем
приближио шах како деци, тако
и њиховим родитељима, који
су такође присуствовали предавању. Ово дружење је трајало чак пет сати, а били су присутни и гости из Београда и
Вршца. На крају предавања
млади чланови ШК-а „Аљехин”
имали су прилику да са интернационалним мајстором анализирају своје партије.
– Част нам је што је наш
клуб био први на списку клубова које је посетио и које ће
тек посетити Младен Миленковић. Тако нам је одао признање и потврдио да је наш
клуб један од перспективнијих
кадетских клубова у држави. С
Младеном смо договорили даљу
сарадњу, а све с циљем напретка младих чланова нашег клуба – рекао је први човек ШК-а
„Аљехин” Предраг Томин.
Шаховски дани теку...

Овог викенда
Рукомет

На реду су нови
дерби мечеви
Рукометашима Динама баш не
иде у плеј-офу Суперлиге. Прошлог викенда су одигране утакмице шестог кола, а панчевачки „жуто-црни” претрпели су
још један пораз. Овог пута
оружје су положили у Лесковцу: Дубочица 54 – Динамо 30:24
(16:11).
Момци које предводи тренер Аким Комненић и у овом
мечу били су лишени помоћи
Милоша Костадиновића, али и
поред тога играли су веома слабо. Рукометаши Дубочице су
имали већу жељу за победом,
били су борбенији и агресивнији, па су на крају више него
заслужено дошли до победе и
вредних бодова.
Дома ћин је гото во током
целог сусрета диктирао темпо
и све конце игре држао у својим рукама. Лесковчани су већ
на полувремену имали осетну

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Искусни Александар Анђелковић одлично се борио, али
је, нажалост, поражен у борби

за бронзану медаљу у категорији до 84 кг. Марина Радиче вић, нај бо ља так ми чар ка
Србије у овој категорији, услед
повреде од претходног дана
наступила је под великим боловима и блокадом, па упркос
великој жељи није успела да
се домогне трофеја. У свом другом наступу у сениорској конкуренцији без медаље су остали и млади борци Александар
Здешић, Јана Којичић и Никола Ивановић. Сви су изгубили
од искуснијих такмичара у својим категоријама.
Шеф стручног штаба Динама Предраг Стојадинов задовољан је наступом својих такмичара. Сениорима сада предстоје двомесечне припреме за
Европско првенство, које ће
бити одржано крајем маја у
Поречу.

3:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ 1:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА

3:1
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИJАЛ
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

0:1
2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

2:0
3:4

1:1

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ИКТП

68:70

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ЗАУСТАВЉЕНА
НА НЕСПОРТСКИ НАЧИН

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Крушевљани до победе из
непостојећег једанаестерца
По „брејк” у Добановце
Утакмице 24. кола Прве лиге Србије
одигране су у прилично „нефудбалском”
термину – у понедељак, 29. марта. Поред
тога, у спортским круговима нашег града, па и целе земље, још дуго ће се препричавати утакмица између Железничара и крушевачког Трајала, која је одиграна на СЦ-у „Младост”.
Био је то један од дербија ове рунде
шампионата, јер су се састали конкуренти у борби за опстанак у прволигашком друштву, па су бодови били преко потребни и једном и другом тиму.
На жалост најважније споредне ствари
на свету, у тако важном мечу у центру
пажње нису били непосредни актери –
фудбалери, већ интернационални судија Новак Симовић, који је директно утицао на коначан исход.
Била је то врло добра фудбалска представа, с много трчања, много дуела.
Водила се жестока битка на терену, а на
крају су, по процени готово свих присутних, незаслужено бодови отишли у
Крушевац: Железничар–Трајал 1:2 (0:1).

Први део сусрета је протекао углавном у игри на средини терена, али више
прилика имали су домаћи фудбалери,
а најбољу је пропустио Милош Савановић већ у десетом минуту. Покушавао
је и млади Петар Станић да савлада
голмана Крушевљана, али је лопта после
његових шутова одлазила углавном преко гола. И када се очекивало да ће судија означити крај првог полувремена,
гости су из прве прилике постигли погодак. Иско ри сти ли су нео пре зност у
одбрани домаћег тима, па су ни криви
ни дужни стигли до предности.
После одмора фудбалери Железничара кренули су на све или ништа.

Натоварен

Ређали су напад за нападом, из сваког
се све више стезао обруч око голмана
Трајала, а до циља се стигло у 69. минуту. Искусни Предраг Сикимић на најбољи начин је искористио сјајан центаршут Луке Петровића и трзајем главом послао лопту на право место – у
мрежу, иза леђа голмана крушевачког
тима.

Потом је попу лар на пан че вач ка
„дизелка” кренула у тоталну офанзиву,
ређале су се прилике пред голом гостију, али лопта као да није хтела у гол. И
онда, у јеку офанзиве домаћег тима,
када то готово нико није очекивао (или
скоро нико), на сцену је ступио судија
Новак Симовић. Као да је чекао прилику да досуди пенал за госте... Дочекао
ју је у 80. минуту, када је један играч
Трајала симулирао прекршај (све се
види на ТВ снимку) у шеснаестерцу
Желе зни ча ра. Дели лац фуд бал ске
(не)правде досудио је једанаестерац у
корист гостију, што је, касније ће се
испоставити, одлучило победника.

Још јаче је „Жеља” нападао у последњим минутима, гол гостију висио је у
ваздуху, а када је играч Трајала Борислав Терзић играо руком у свом шеснаестерцу (после утакмице и признао да
је непрописно зауставио лопту), судијска пиштаљка се није огласила...
Тако је панчевачка „дизелка” заустављена у свом походу ка опстанку у лиги.
Незаслужено, на неспортски начин. Али
и то је српски фудбал. До краја првенства
има још да се игра. Ништа није готово.
Сада треба извући поуке из свега, тренирати још јаче и већ на следећој утакмици покушати да се надокнади изгубљено.
– Одлична утакмица, с много ритма,
много шанси. У другом полувремену смо
извршили притисак, али тешко је играти када је ривал бројчано надмоћнији.
Овим не желим да умањим победу Трајала, али гости су имали помоћ која је
пресудила. Мојим момцима свака част.
Идемо даље, ако наставимо овако да
играмо, доћи ће и победе, сигурно. Нисмо
правили еуфорију када смо освајали
бодове, нећемо ни сада да потонемо.
Бићемо још јачи у наредним мечевима
– рекао је после утакмице шеф стручног
штаба Железничара Драган Аничић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Дамјан Кнежевић, Марко Конатар,
Душан Плавшић, Данило Ковачевић,
Стефан Радојичић, Милош Михајлов,
Јордан Јовановић, Предраг Станимировић, Петар Станић, Димитрије Томовић и Милош Савановић, а прилику су
добили и: Лука Петровић, Предраг Сикимић, Лука Стојановић и Милан Зорица.
Наредно искушење је већ у суботу, 3.
априла, када ће „дизелка” отпутовати у
Добановце, где ће се састати с домаћом
екипом Будућности. Трка за бодове
наставља се већ у среду, 7. априла. Тог
дана ће у нашем граду гостовати Јагодина, још један од „Жељиних” конкурената у борби за опстанак...
А. Живковић

Гранчицу може да поломи и мачка.
Од тако танког je материјала.
За рушење стабла неопходан је дрвосеча.
У друштву тестере.
Јер, дрво је натоварено годинама и не да се.
Кад је неко препун искустава, теже га је сломити.
Гура по своме.
Уз понеки компромис – то је то.

Пресушен
Кад пресуши извор, све оде дођавола.
Не постоји особа која може да живи без срца.
Срца које пумпа крв, не срца као душе.
Нико није члан потрошачког друштва без новца.
Мораш да имаш бар за основно, да преживиш.
Немогуће је стварати без идеја.
Остварене идеје су управо то – стваралаштво.
Стварајмо, из срца као душе.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” У ПУНОМ ГАСУ
Финале Купа Србије за млађе категорије по Б развојном програму у гађању
из ваздушног оружја одржано је протеклог викенда у Смедереву. Стрељачка
дружина „Панчево 1813” имала је четири финалиста у седам категорија, а освојена су и четири нова трофеја.

Истински подвиг је остварио Марко
Нинковић, који се надметао у гађању из

ваздушног пиштоља. Иако најмлађи, успео
је да освоји чак три медаље. Најпре је са
187 кругова убедљиво тријумфовао у групи пионира, потом је у надметању кадета погодио 545 кругова и окитио се сребрним одличјем, а медаљу истог сјаја
заслужио је у и конкуренцији с млађим
јуниорима. Одлично је из пиштоља гађао
и Велимир Нинковић. Погодио је 531
круг, али му је недостајао само један круг
за финални меч, који је изгубио последњим, лошије испаљеним хицем.
Ива Ракоњац је оборила свој лични
рекорд у гађању из серијске ваздушне
пушке и са 190 кругова убедљиво освојила златну медаљу у конкуренцији пионирки. У надметању кадеткиња пласирала се на пето место. Алекса Ракоњац
је заузео четврто место у конкуренцији
млађих јуниора.
Такође у Смедереву одржано је и треће, одложено коло Купа Србије, а чланови СД-а „Панчево 1813” још једном
су били успешни.
Пуцајући из пиштоља, Марко Нинковић је са 180 кругова зарадио бронзу у
надметању пионира, с 543 круга освојио
је сребро у групи кадета, док је у конкуренцији млађих јуниора био четврти, а

Кров над главом
Не допада ти се оно што видиш на улици.
Можеш да фурнеш кући.
Да се забијеш између четири зида.
Или да останеш напољу.
Да процениш одакле ветар дува.
И да му онда не окренеш леђа.
Већ прса. И слободно му викни нешто.
Тако твој кров над главом ојачава темеље.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

његов брат Велимир Нинковић шести.
Пуцали су и: Асја Богдановић, Марина
Мијатовић, Стефан Кешишјан, Огњен
Бунчић и Немања Ђорђевић.
Алекса Ракоњац је с 593 круга освојио златну медаљу у категорији млађих јуни о ра у гађа њу из вазду шне
пушке, а Ива Ракоњац је са 185 кругова тријумфовала у надметању пионирки. Боје клуба је бранила и Теодора
Кондић.
А. Ж.
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