Ко мора да запосли
особе са инвалидитетом

» страна 2

» страна 8

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Током зиме грађани спале
сваки пети контејнер

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 4. ДЕЦЕМБРА 2020.

Број 4894, година CLII

ИСПОВЕСТ ЈЕДНЕ ПАНЧЕВКЕ

ЧУВАЈТЕ СЕ ВИРУСА, ЗНАМ О ЧЕМУ ГОВОРИМ:
ПРОШЛА САМ КРОЗ ПАКАО КОВИД АМБУЛАНТЕ!
Кад би људи били свесни тежине болести,
сви би носили маске и држали дистанцу

Град
Бурна
расправа
на седници
Скупштине
» странa 4

страна 3

Здравље
Који суплементи
помажу у борби
против короне
» страна 6

Записи

Ивана Јовановић:
Најмоћнија жена
српског спорта
» страна 12

Фото-репортажа

ЧОПОР
ТЕМА БРОЈА

страна 7

ПРОФИТ ВАЖНИЈИ ОД ЗДРАВЉА

страна 5

И страх од вакцине ће ЕУ НАМ ПРОДАЈЕ ПЕСТИЦИДЕ
једном бити смешан ЧИЈУ ЈЕ УПОТРЕБУ ЗАБРАНИЛА
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Иза филмског екрана
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Живи, живи... ФК
„Југославија” из Јабуке
» страна 13

Кошарка

страна 11

до 1 ме
6 са
ти

„Тамиш” јачи
и од „Дунава”
» страна 30

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

Пише: Александар Живковић

Ел Диос!
Спортски свет плаче! У бесмртност се преселио легендарни Дијего Армандо Марадона, највећи фудбалер свих
времена. Или бар један од
највећих...
Стало је срце онога кога су
заљубљеници у најважнију
споредну ствар на свету звали
Ел Диос (бог). За Наполитанце и Аргентинце Марадона је
фудбалски бог лично, а већина љубитеља фудбала памтиће вечно гол Енглезима, „божју руку”, лоб на „Маракани”,
титулу с „Наполијем”, загревање у Минхену...
Не памти се када је свет тако туговао као у дану када се
опраштао с легендарним Аргентинцем. Фудбал је, макар
на тренутак, одајући последњу почаст чувеном Ел Пибеу,
потпуно стао. Све фудбалске
утакмице на свету, на свим
континентима, у најмањим
лигама, почињале су минутом
ћутања... Легенда о Марадони
живеће вечно.
Дијегу је фудбал био све,
лопта је волела њега, али и он
је волео лопту. Имао је невероватну харизму, пленио је
где год би се појавио. Он се
једноставно играо на фудбалском терену. Плесао је, као
аргентински танго... Марадона је био личност и дело. Аутентичан херој, отпадник, ауторитет којем ФИФА и сви
други моћници нису могли
ништа. Усамљен, против сваке врсте система, само је самом себи могао да нашкоди.
Тако је на крају и било...
Одлазак Марадоне, једног
од последњих фудбалских
уметника и бораца за људска
права, човека који није мислио на актуелне проблеме,
већ много шире, туга је за све
вернике фудбала. Или бар за
нас који смо имали ту срећу
да га гледамо.
„Ако умрем, волео бих опет
да се родим као фудбалер и да
опет будем Дијего Армандо
Марадона. Да доносим радост
људима. То ми је довољно”,
говорио је својевремено легендарни Аргентинац.
Млађи би морали да науче,
ако им већ очеви нису испричали, ко је био чувени Ел
Пибе.
Боже, хвала ти на фудбалу,
на Марадони. Хвала ти и на
овим сузама.
Дијего Армандо Марадона.
Почивај у миру!

Петак, 4. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИШО МАРКОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

УЛИЦЕ ЋЕ БИТИ ЧИСТИЈЕ УЗ ПОМОЋ ГРАЂАНА
Одговор на питање ко ће водити ЈКП
„Хигијену”, пошто је Александар Стевановић именован за градоначелника
Панчева, стигао је брзо: нови директор овог јавног предузећа је Мишо
Марковић, дипломирани инжењер
организационих наука, који је био
члан Градског већа задужен за стамбено-комуналну делатност и саобраћај. Разговарали смо с њим о актуелностима из домена рада „Хигијене”.
ПАНЧЕВАЦ: Колики је обим посла
запослених у ЈКП-у „Хигијена”?
МИШО МАРКОВИЋ: ЈКП „Хигијена” односи смеће са 460 локација у
граду и из Долова и Старчева. О обиму посла који је пред радницима најбоље сведочи податак да се из 30.000
домаћинстава, као и од привредних
субјеката, дневно сакупи и одвезе око
150 тона комуналног отпада. Овом
обиму посла треба додати и дневни
просек од 20 тона кабастог отпада који се покупи с дивљих депонија, око
контејнера за комунални отпад, као и
контејнера од пет кубика који су постављени на јавним површинама.
l Често се преко медија оглашавате молећи суграђане да не бацају
кабасти отпад поред контејнера...
– Да. Упркос нашим апелима да се
стари намештај, каде, прозори и шут
не бацају у контејнере предвиђене за
комунални отпад или поред њих,
слика на градским улицама, нажалост, говори 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.
l Шта треба радити с кабастим
отпадом? Шта све спада у ту категорију?
– Двапут годишње организујемо
акције сакупљања и уклањања кабастог отпада: у пролеће и на јесен. Јесења акција је трајала током целог
октобра. У кабасти отпад спадају стари намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме, баштенско
смеће и сав други отпад изузев грађевинског шута. Молимо наше суграђане да, када адаптирају постојеће или
граде нове објекте, сав свој грађевински отпад и шут однесу бесплатно на
стару депонију, што се може учинити
сваки дан.
l Како је прошла октобарска
акција?
– У јесењој акцији „Октобар – месец чистоће”, која је почела првог и

завршила се последњег дана тог месеца, радници ЈКП-а „Хигијена” сакупили су с панчевачких улица и из
Старчева и Долова и одвезли на депонију близу 700 кубних метара кабастог отпада. Највише је било баштенског отпада, па затим намештаја. Најмање је било беле технике, вероватно због тога што је све више сакупљача ових секундарних сировина.
Већ пету годину заредом много бољи
одзив бележимо у Долову и Старчеву
него у граду. Треба похвалити велики
број грађана који су се придржавали
утврђеног распореда за изношење кабастог отпада и тако нам олакшали
да акцију успешно спроведемо. Највише посла је било када се радила
ревизија терена – петком; у питању је
дан када они суграђани који су били
спречени да отпад изнесу у одређеном термину учине то. Чињеница је
да током јесењег „великог спремања
града” нису трпели редовни послови,
што сведочи да је акција била добро
испланирана и организована.
l Зими настају проблеми с бацањем врућег пепела из кућних ложишта у контејнере...
– С почетком грејне сезоне, нажалост, почињу и стандардни, вишегодишњи проблеми са уништавањем
контејнера, јер поједини несавесни
грађани врео пепео и жар бацају у посуде за смеће. Протеклих дана поједини житељи Мисе, Стрелишта, Тесле и осталих насеља где је индивидуално становање заступљеније бацали су врео пепео у металне контејнере, проузроковали пожаре и оштећења посуда за смеће. Служба за гашење пожара „Хигијене” у зимским данима је у стању приправности, тако
да одмах по пријави горења посуда за
смеће успева брзо да реагује. Нажалост, у великом броју случајева на
лицу места затекну само гомилу

истопљене пластике. Делимично
оштећени метални контејнери се крпе и тако им се продужава век трајања. И поред свих апела да се врео пепео никако не баца у контејнере, већ
да се остави поред њих, у џаковима
или неким другим посудама, како би
га радници нашег јавног предузећа
однели специјалним возилима, сваке
зиме имамо исту слику: поражава
статистика да током једне грејне сезоне изгори сваки пети контејнер. За
набавку нових контејнера ЈКП „Хигијена” и Град сваке године издвоје
милионске износе. Још једном апелујемо на грађане да буду одговорни,
да нам помогну да одржимо комуналну хигијену града, јер само таквим понашањем можемо спречити
уништавање контејнера.
l На који конкретан начин да покажу одговорност?
– Потребно је само да се придржавају начина на који треба да третирају комунални отпад, дефинисаног
градском одлуком о одношењу смећа. То значи да грађани који живе у
објектима за колективно становање,
у зградама, користе контејнере, а суграђани који живе у индивидуалним
домаћинствима да комунални отпад
одлажу у своје канте и износе га према важећем распореду одношења.
l Често се грађани жале да нема
довољно контејнера у градским насељима. Имате ли нови план распоређивања места за контејнере?
– Сагледавањем стања на терену
понудиће се и конкретна решења за
уређење стајалишта за контејнере,
њихово измештање или отварање нових, као и потребан број и тип контејнера за набавку. Тренутно је у току
изградња нових и уређење старих
стајалишта и замена оштећених контејнера. Такозвана зелена острва и
стајалишта за контејнере су се у

пракси показала као добра решења за
јавну хигијену. Из тог разлога ћемо и
убудуће ићи у смеру, с можда модификованим димензијама, да уредимо
сва сабирна места за комунални отпад у граду.
l Шта се изменило у раду ЈКП-а
„Хигијена” у време коронавируса?
– Уз обављање редовних послова,
уз помоћ осталих јавних комуналних
предузећа, вршимо дезинфекцију
простора испред Опште болнице, Дома здравља, ковид амбуланте и Хитне помоћи натријум-хипохлоритом.

Сваке зиме имамо исту
слику: поражава
статистика да током
једне грејне сезоне
изгори сваки
пети контејнер.
l Да ли сте спремни за зимско одржавање улица?
– Јесмо. Добром организацијом,
односно по потреби и прерасподелом
људства из свих погона, запослени у
„Хигијени” спремни су да пешачке
прелазе и стазе, аутобуска стајалишта, прилазе установама, болници,
домовима здравља, вртићима и школама учине проходним и тако допринесу нормалном функционисању
града у случају снежних падавина. И,
ниједног момента неће доћи до застоја у раду погона „Изношење смећа”. Уз чишћење града редовно ће се
одржавати проходност приступном
путу до нове депоније, као и путева
на телу старе депоније.
С. Трајковић

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПЕТОРО ПАНЧЕВАЦА

Трчање до Крагујевца за малу Мињу
Девојчица болује од
спиналне мишићне
атрофије и хитно
јој је потребан новац
за лечење

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Место за одмор.
Улица Марка Кулића, ових дана
Снимио: Милан Шупица

У организацији петоро Панчевки и Панчеваца – Драгане
Бу јо ше вић, Ма ри не Пе тро вић, Драгане Милутиновић,
Гој ка Оки ље ви ћа и Жељ ка
Зељковића, у недељу 13. децембра, у четири сата ујутро,
кренуће хуманитарно трчање
од Панчева до Крагујевца за
малу Мињу Матић. Ова једногодишња девојчица болује
од спиналне мишићне атрофије типа 1, што је најтежи
об лик атро фи је ми ши ћа, и
хитно јој је потребан новац за
лечење.

Поменута петорка ће штафетно
истрчати 140 километара, а идеја је

да сваки пређени километар продају хуманим људима који имају новца. Цена једног километра је
1.000 динара, а уплате треба
да иду на динарски рачун Миње Матић у Банци „Интеза”:
160-6000000732401-90. Други
начин да се помогне малој
Мињи јесте да се на број 3030
пошаље СМС порука с бројем
845 у њој.
Две Драгане, Марина, Гојко и Жељко, који ће претрчати
140 километара до 20 сати,
позивају људе великог срца
који то могу да купе сваки
пређени километар до Крагујевца и тиме помогну Мињи
Матић да добије битку за живот. „Панчевац” им се придружује у позиву: помозимо малој
Мињи!
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 4. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ПАНЧЕВУ ГОТОВО КРИТИЧНА

ИСКУСТВО НАШЕ СУГРАЂАНКЕ
ИЗ КОВИД АМБУЛАНТЕ
Панчевка Бојана С. (36) у уторак, 1. децембра, у вечерњим
сатима, била је у ковид амбуланти у Панчеву због симптома заразе коронавирусом. Ево
њеног искуства.
– Стигла сам у амбуланту у
Змај Јовиној улици око 21 сат.
Испред је било тридесетак људи, док су у чекаоници били
пацијенти којима је било баш
лоше. Они су били на кисеонику. Радила су три доктора,
без стајања, а у то време су
прозивали људе који су имали
заказано у 16 сати. То је због
тога што долазе људи који немају заказано, па они прозивају једног заказаног, па једног незаказаног. Никога не враћају и свака им част на томе.
Труде се да одраде најбоље што
могу у овој ситуацији и сви су
љубазни иако су очигледно у
хаосу. Није тачно да су неорагнизовани, као што се прича, већ једноставно има јако
много пацијената на свега три
лекара. Стекла сам утисак да
гужве настају због оних грађана који, без консултације с лекаром, на своју руку одлазе у
ковид амбуланту – испричала
је Бојана.
Она нам је уступила и фотографију коју је снимила испред
ковид амбуланте док је чекала
на преглед. Истакла је да се на
њој види тек делић људи који
су у том тренутку делили њену
судбину. Занимало нас је и који су је симптоми „одвели” у
Змај Јовину и да ли се некоме
јавила пре одласка тамо.
– Болови у мишићима, температура 37,2, главобоља, малаксалост, брзо умарање. Прво сам се консултовала са изабраним лекаром. Она ме је
упутила да вадим крв и снимим плућа. По добијању резултата укључила ми је терапију – „хемомицин” и витамине. Урађен ми је брзи тест,
који је био негативан. Након

Ред испред ковид амбуланте дужи је него што се види

У АМ БУ ЛАН ТУ И НО ЋУ
Ковид амбуланта у Змај Јовиној 10 ради нон-стоп. Телефони су: 062/807-31-10,
062/807-31-09 и 062/80731-47.
Ипак, ако имате тегобе,
треба најпре да позовете амбуланту у којој се лечите
тога, због погоршања симптома, заказан ми је преглед у
ковид амбуланти – објашњава
наша саговорница.
Када је дошла на ред у уторак увече, сумње на то да је
ипак заражена коронавирусом
су се појачале.
– Констатоване су промене
на десном плућном крилу, па
ми је укључен још један антибиотик и заказани су ми за
петак контролни РТГ и преглед у ко вид ам бу лан ти.
Урадили су ми и ПЦР тест, а

НО ВЕ МЕ РЕ ОД ПЕТ КА
Кризни штаб је одлучио, а
Влада потврдила, да од петка, 4. децембра, на снагу
ступају нове епидемиолошке
мере.
Угоститељски објекти и
објекти услужних делатности
од сад ће радити само до 17
сати радним данима, док ће
викендом бити затворени. Про-

„ХИГИЈЕНА” МЕЊА
ЦЕНОВНИК

Виша цена
одношења смећа
Јавно комунално предузеће
„Хигијена” донело је одлуку
да цену сакупљања и одношења смећа повећа за пет
одсто.
Тако ће ова услуга за стамбени простор после поскупљења коштати 5,61 динар
по метру квадратном са урачунатим ПДВ-ом. Банке и
осигуравајућа друштва плаћаће 40,19 динара по метру
квадратном.
У „Хигијени” очекују да
би им ово поскупљење могло донети 393,2 милиона
динара на годишњем нивоу.
Цена сакупљања и одношења смећа последњи пут је
коригована пре годину дана
– у децембру 2019. године,
када је такође повишена за
пет одсто. Очекује се да ово
поскупљење неће представљати знатан удар на буџет
грађана.
Д. К.

давнице прехрамбене робе радиће сваког дана и викендом
до 21 сат. Апотеке, бензинске
пумпе и достава хране путем
курира могу да раде неограничено. Позоришта и биоскопи радиће сваког дана до 17
сати. Пијаце ће радним данима радити регуларно, а викендом од 6 до 15 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
„ЕКОСАН ПЛУС”

(бројеви се могу наћи на сајту Дома здравља). Изабрани лекар ће на основу ваших
симптома одредити даљи ток
лечења и најавити вас ковид
амбуланти уколико, након
анализа, процени да за то
има потребе.
резултате чекам. Не знам како сам се заразила, али по-

Института за јавно здравље Војводине, како за Панчево, тако
и за целу Војводину. У извештају од среде, 2. децембра,
Институт наводи да се у свим
војвођанским општинама и даље региструју високи нивои
оболевања.
„Си ту а ци ја је кри тич на у
Новом Саду, Панчеву, Зрењанину, Kикинди, Сомбору, Суботици и Сремској Митровици. У овом тренутку број регистрованих активних случајева у АП Војводини је 28.559,
а процењује се да је тај број
далеко већи. Највише активних случајева је у Новом Саду (9.203), а следе Панчево с
више од 2.800, Зрењанин са
преко 1.700 и Kикинда и Суботица с више од хиљаду активних случајева. Здравствени систем је у изузетно тешкој, готово критичној ситуацији”, наводи се у извештају
Института.
Влада Војводине донела је
одлуку о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације, на чијем челу је председник Покрајинске владе Игор
Мировић.
У ковид болници у Панчеву
у среду, 2. децембра, било је
смештено 246 пацијената: 212
из јужног Баната, 30 из Београда и четворо из осталих
места у Србији. У болници такође наводе да је ситуација
изузетно тешка и да забрињава то што је све више заражених међу лекарима и меди-

Завод „Панчевац”
први у свему
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 најцењенијих стручњака из Клиничког центра Србије, Опште
болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Температуре у граду ових
дана су ниске, а за четвртак и петак су најављени и
олујни удари кошаве у јужном Банату.
Да би се пацијенти колико-толико угрејали, испред

ко вид ам бу лан те, као и
испред лабораторије Дома
здравља у Улици Милоша
Обре но ви ћа и Спе ци ја листич ког цен тра Оп ште
бол ни це по ста вље ни су
шатори.

што свакодневно одлазим на
посао, то се могло десити било
где. Чињеница је да има баш
много заражених, а проблем
је што су сви заразни два-три
дана пре него што се јаве симптоми, што увећава ризик од
ширења вируса – истакла је
Бојана.
Резултати њеног теста стићи
ће када овај број „Панчевца”
већ буде у штампи. На основу
њеног искуства, јасно је као дан
да је ситуација у граду ванредна, с даљом тенденцијом погоршања. Управо то је оцена

цинским сестрама. Засад се
особље пребацује на испомоћ
из такозване зелене зоне, односно хируршког блока, па пацијенти који се лече од ковида 19 не трпе.
И лекари и оболели у овом
тренутку имају само један савет за све оне који су још увек
здрави: не излазите без преке
потребе, поштујте све мере, јачајте имунитет и чувајте се.
Из ове приче се види да се сада заиста не исплати разболети се.
Д. Кожан

НЕПРИЈАТНО
ИЗНЕНАЂЕЊЕ

ПРЕКО БОГОСЛОВИЈЕ
ДО ПАНЧЕВА

Предлогом измена Закона о
привременом уређивању начина наплате таксе за јавни
медијски сервис, који је ушао
у скупштинску процедуру,
прописано је да ће претплата за РТС и РТВ од 1. јануара 2021. године са досадашњих 255 динара поскупети на 299 динара.
Истим законским предлогом предвиђено је да се до
31. децембра наредне године РТС и РТВ делимично
финансирају преко претплате, а делимично из буџета
државе. Такса ће се и даље
наплаћивати кроз обједињени рачун за струју. Предлог
закона о изменама Закона о
привременом уређивању начина наплате таксе за јавни
медијски сервис ушао је у
скупштинску процедуру 27.
новембра.
Д. К.

це Драгослава Срејовића покушавају да се укључе лево ка
Панчевачком мосту сада наилазе на знак забране. Према речима надлежних београдских
служби, реч је о новом и трајном режиму саобраћаја у тој зони. За пут ка мосту из тог смера возачи ће морати да наставе
право, затим да прођу кроз кружни ток поред Богословије и
врате се на пут ка мосту.
Због ове измене дошло је и
до корекције рада светлосне
сигнализације на поменутој раскрсници и прерасподеле зеленог времена у корист саобраћајних токова који долазе с
Панчевачког моста.
Препорука возачима је да,
услед успостављеног новог режима саобраћаја, за укључење
на Панчевачки мост користе
кружни ток код Богословије
или петљу из Булевара деспота Стефана.
З. С.

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”)

ПО СТА ВЉЕ НИ ША ТО РИ ЗА ПА ЦИ ЈЕН ТЕ

Поскупљује претплата Нов режим саобраћаја
Од понедељка
за РТС и РТВ
Возачи који у Београду из Улиуништавање комараца
Дру штво за дез ин фек ци ју,
дезинсекцију и дератизацију
„Екосан плус” д. о. о. најавило
је да ће следеће недеље започети третман сузбијања кућних форми комараца.
Третирање ће се обављати у
улазима и подрумским просторијама стамбених зграда, подстаницама даљинског грејања
и другим објектима погодним
за развој и презимљавање ове
врсте комараца.
У поменутом друштву наводе да ће третман започети у
понедељак, 7. децембра.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Цена: 4.000 дин.
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 страналилула.
Као што је већ нагла- ма 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
ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

КОНЦЕПТ
На друштвеним мрежама су сви сређени 24 часа дневно
и то ствара притисак, поготово јер се самопоуздање гради на погрешан начин одмалена. Девојчицама се, на
пример, увек говори како су лепе, како су најлепше,
принцезе, уместо да се уче да буду паметне, моралне,
спретне, културне, образоване. Проблем је јер деци модели нису у кући, већ на екрану, а ту је опет све оно што
потрошачко друштво сервира, али родитељи морају то
да избалансирају, исконтролишу и нема дизања руку…
Родитељи који немају свест о лошим странама интернета децу одмалена наводе да буду зависници од дигиталног садржаја, али их претходно не упознају с правилним
начинима коришћења. Путем тих шарених слика које се
смењују на екрану деца уче оне основне ствари – љубав,
тугу, мржњу, бес. Родитељи се не баве својом децом, већ
купују свој социјални мир тако што им дају телефоне, а
то уопште није безазлено.
(Едукаторка Националног контакт-центра за безбедност деце на интернету Емина Бековић, „Данас”, 1.
децембар)
* * *
Већ ових седам година, колико постоји наша емисија, ја
схватам да су наше теме увек исте, а то су уочавање лажи, фолирања, демагогије, спиновања, разоткривање медијске манипулације, указивање на технике којима се
спроводи лаж путем медија. Ми се све време бавимо тиме, а никако да престане да нам стиже материјал. То је
проблем. Дакле, ми се увек бавимо истим стварима, само на различите начине. Тако да тих наших тема има,
хвала богу, за нас као сатиричаре константно. То је лоше
за нас као грађане. Мисија наше емисије је немирење.
(Новинар и сатиричар Зоран Кесић, Радио „Слободна
Европа”, 28. новембар)
* * *
У свакој нацији, држави, у сваком друштву, постоје медиокритети и постоје слободоумни, талентовани и изузетни људи. Државе се разликују, између осталог, и у
афирмацији једних у односу на друге. Уређене и срећне
државе негују и чувају своје вредне и изузетне људе, као
својеврсни путоказ напретку своје заједнице.
(Глумац и редитељ Драган Бјелогрлић, „Данас”, 1.
децембар)
* * *

* * *
Сви хоћемо људски капитал, али нисмо спремни ништа
да платимо, па ни да платимо да имамо алгоритам који
ће да потрефи у кога треба да се улаже. Ми расипамо оно
што је најдрагоценије, а то је људски таленат. Оно што
једно мудро друштво треба да има јесте то да неко каже:
„Људи, потребни су нам доктори”. Сетили смо их се сад
кад смо их протерали. А тако ће нам бити потребни електричари или нека друга професија. Важна је индивидуа,
њена права, слобода, и важно је да постоји конкретизација знања. Нажалост, ми смо сервисна економија која има
своје лимите и која трпи ударе глобалних поремећаја.
Све се то враћа на структуру трошкова и прихода. Држава мора да има равнотежу. Јадна је држава у којој професор математике не може да заради колико и педикер. Та
држава завршава са гљивицама испод ноктију.
(Професор економије у пензији Миодраг Зец, портал
„Бука”, 1. децембар)
* * *
Растужило ме је ово. За такав живот била су потребна
два срца и због тога је ово једино које је имао престало
да куца. За такву емоцију и за таква одушевљења која је
производио, за такву љубав коју је изазивао код навијача,
није могло то једно да накуца колико је требало. Дуго ће
човечанство и навијачи чекати неког као Марадона. Неког ко је био не само фудбалер него и човек који је стајао
иза армије обесправљених, ко је успијевао да нас побуди,
не само на терену него и изван њега. Бранио је мале, нејаке, противио се хегемонима, заштитио Кастра, до лудила доводио своје непријатеље и на крају отишао као један од ретких фудбалера који су испољавали свој однос
према политици, историји и свему што је свима нама
производило заједничке невоље. Често сам мислио да је
била права штета што је икада напуштао фудбалски стадион, али, ето, сада више нећемо моћи да га видимо ни у
животу, ни на сцени на којој се осећао најбоље. Човек,
фудбалер, за многе бог фудбалске игре. Преостаје ми да
га се сећам и да увек пред очима имам човека за кога је
фудбал био плес.
(Редитељ Емир Кустурица, портал „Нова.рс”, 25. новембар – In memoriam Дијего Армандо Марадона)
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О СЕОСКИМ ПУТЕВИМА
И ЗДРАВСТВУ У ГРАДУ
Одборник СРС-а Мрђен
и градоначелник
Стевановић имали
ораторски двобој
У градском буџету
може се видети колико
средстава Град издваја
за Дом здравља иако
није његов оснивач,
каже градоначелник
На дневном реду шесте седнице Скупштине града Панчева,
27. новембра, било је четрдесет тачака, а већина њих се односила на измене и допуне
програма пословања јавних комуналних предузећа. Ипак, једини „говорнички клинч” између представника власти и
радикала догодио се током расправе о првој теми – ребалансу
буџета Града за текућу годину.
Зато ћемо се томе највише
посветити.

Напад радикала
Заменица градоначелника Драгана Купрешанин казала је да
је после корекција прихода и
примања од јануара до октобра 2020, те расхода и издатака у том периоду, укупан буџет Града планиран у износу
од 5,78 милијарди динара. Она
је образложила да градски буџет има пад остварених прихода (највише код пореза на
зараде) због сета мера Владе
Србије за ублажавање последица коронавируса – привредници имају могућност да плате порез за април, мај и јун ове
године одложено, до јануара
2021.
Драгана Купрешанин је подвукла да је обезбеђено нормално функционисање школа, вртића и јавних комуналних преду зе ћа, као и да се ре дов но
исплаћују субвенције и сва друга давања.
О предлогу измена одлуке
о буџету дужи говор одржао
је одборник СРС-а Слободан
Мрђен. Он је заправо с папира прочитао спремљен текст
о изградњи локалне путне инфраструктуре, односно асфалтирању улица у селима око
града.
– Када је реч о извођењу радова на уређењу и асфалтирању улица у Банатском Новом
Селу и у другим насељеним местима, приметне су велике неправилности и одступања у реализацији предвиђених пројеката, а тиме је последично доведен у питање правилан и равномеран утрошак буџетских
средстава предвиђен за ову намену. Зашто је у конкурсној
до ку мен та ци ји
из ме ње на

првобитна ширина пута с пет
метара на 4,2 метра и тиме није испоштована пројектна документација МЗ БНС за пет асфалтираних улица – асфалтираних, а не рехабилитованих,
како се води у документацији?
– питао је с говорнице Мрђен.
Додао је да су становници
овог места тражили да им се
достави пројектна документација за асфалтирање улица, као
и информација о саставу материјала који је употребљен за
асфалтирање, али да одговор
нису добили, па ће грађани
искористити своје законско право жалбе како би добили одговоре од надлежних градских
ор га на. Од бор ник ра ди ка ла
имао је примедбе и на асфалтирање у Глогоњу и у Банатском Брестовцу.
– Одступањем од пројекта
за асфалтирање улица, за шта
су средства из буџета већ била
обезбеђена, а пошто инвеститор и извођачи радова нису
умањили цене трошкова – неко
је у џеп ставио паре пореских
обвезника. Због тога вас обавештавамо да ћемо против одговорних поднети кривичне
пријаве надлежном јавном тужиоцу у Панчеву с предлогом
да се изврше све ревизије и
утврди чињенично стање путем вештачења асфалтирања
улица у граду и насељеним местима од 2004. године до сада, а посебно ћемо указати на
то да се овде ради о једној великој пљачки пореских обвезника – нагласио је Мрђен, уз
закључак да одборници Српске радикалне странке неће
подржати предлог ребаланса
буџета.

Одговор градоначелника
Градоначелник Александар Стевановић најпре је навео свој
став да је Мрђен прочитао један дугачак и конфузан састав
и да му није јасно шта је њиме
хтео да каже. Наставио је:
– Не знам о којој пројектно-техничкој документацији
се прича, али знам да радимо

по Закону о путевима и да је
рехабилитација нешто што је
тим законом предвиђено као
тип редовног одржавања путне инфраструктуре. Веома се
радујем чињеници да ће се вршити некаква истрага, да ће
се испитати ствари и реално
се ра ду јем то ме што ће та
истрага да покаже да је све
што је урађено, урађено по закону. А малој групи људи која
покушава – ево сада и са ове
говорнице имамо прилику да
видимо да је то сад неки закаснели популизам и демагогија – да злоупотреби све ово
што радимо, њима поручујемо да смо ми јако задовољни
тиме што је урађено, јер смо
људима који живе у тим улицама обезбедили живот достојан 21. века. Ти људи су пресрећни. Калдрма коју смо асфалтирали била је широка три
или три и по метра или четири метра, а ми смо радили
тамо где је то било могуће и
преко пет метара.

зација посла око збрињавања
пацијената отежана због мањка медицинског особља, почев
од лекара, возача у Хитној помоћи, лабораната, сестара, као
и помоћног особља, а да не
помињемо медицинска средства и заштитну опрему, која
је у вид ном не до стат ку.
Пацијенти с тешким симптомима у ковид амбуланти чекају и више од 12 сати на преглед. Посебно указујемо на велике проблеме у нашем здравству, где коронарни, онколошки и плућни болесници, као
и дијабетичари и пацијенти са
обичним симптомима грипа
имају потешкоће да дођу до
изабраног лекара и изврше своје прегледе. Хитна помоћ тренутно има недостатак возачког кадра, а управо од возача
у највећој мери зависе животи наших грађана – мишљење
је представника грађана из редова СРС-а.
Први човек града Стевановић изнео је чињеницу да се у
градском буџету може видети
колико средстава Град издваја
за Дом здравља, иако није његов оснивач.
– Тражење издвајања неких
додатних средстава јесте опет
покушај популизма у овој јако тешкој ситуацији за државу и грађане. Ми ћемо свакако издвојити све оно што је
потребно како бисмо за здравстве ни си стем учи ни ли све
што је у нашој моћи. Уколико
Дому здравља, Општој болници и Заводу за јавно здравље
буде потребно нешто више од
онога што смо издвојили, ми
ћемо им апсолутно изаћи у
сусрет и обезбедити све оно

НО ВИ-СТА РИ ДИ РЕК ТО РИ
Одборници су изгласали да
у неколико сеоских јавних
предузећа и установа исти
директори остану на позицији вршиоца дужности директора у наредних годину
дана. Ово се односи на:
ЈКП „Долови” и Миљану
Царан, ЈКП „Глогоњ” и Љиљану
Станко вић,
ЈКП
„БНС” и Дејана Гондија,
Дом културе „Братство и
Онда је Мрђен кратко реплицирао речима да није сигуран колико су грађани задовољни урађеним, па је изнео
предлог радикала градској власти да се по хитном поступку
донесе привремена мера и из
текуће буџетске резерве додатно издвоје средства за Дом здравља, Хитну помоћ и амбуланте
у граду.
– Ово тим пре што је у овом
ковид режиму рада органи-

јединство” у Качареву и Веронику Керекеш Стевановски, Дом културе „Кочо Рацин” у Јабуци и Маријану
Загорац, Дом културе „Жарко Зрењанин” у Иванову и
Марка Гурана, Дом културе
„3. октобар” у Банатском
Новом Селу и Бојана Бољанца и на Дом културе
„25. мај” у Долову и Мирослава Првуља.
што је неопходно. И, постоје
гужве у амбуланти, али нико
не че ка 12 са ти, убу ду ће
износите прецизније информације. Када се обраћате са
ове говорнице, не обраћате се
само људима у овој сали, него
чи та вом на шем гра ду –
одговорио је градоначелник
Стевановић.
Сви предлози одлука, па и
ребаланс буџета, усвојени су
већином гласова одборника.

ГРАД ЗАВРШИО СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ

Обухваћено 30.000 домаћинстава
Катарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту
животне средине и одрживи
развој, поводом систематске
дератизације посетила је домаћинство Радивоја Николића
у Долову. За наш лист је у вези
с овим рекла:
– Систематска дератизација
представља једну од основних
превентивних мера за очување
здравља људи, односно за превенцију преноса заразних болести од стране мишоликих
глодара. Град Панчево је спроводи сваког пролећа и јесени.
Годишње се у буџету Града за
ту сврху оставља око 10 милиона динара, тако да је она бесплатна за наше суграђане. Акција сузбијања је отпочела кра-

обухваћено је око 1.300 стамбених зграда и око 30.000 индивидуалних домаћинстава, а
рађена је и у нехигијенским
насељима, на дивљим депонијама, неуређеним зеленим површинама и на приобаљу.
Радивоје Николић је захвалио Граду Панчеву на „хуманом и паметном гесту” и додао
да „на селу има много хране и
стоке, тако да има доста и глодара”, па је зато „за домаћине
ово велика помоћ”.

јем октобра и урађена је најпре у Глогоњу, Јабуци, Качареву и Банатском Новом Селу. У
новембру се радила у Долову,

а до краја прошлог месеца спроведена је у свим насељеним
местима, али и у граду. Иначе,
систематском дератизацијом

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ЕВРОПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРОДАЈУ ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ШИРОМ СВЕТА

КАДА СЕ СА ЂАВОЛОМ ТИКВЕ САДЕ…
У ЕУ прописи о употреби
пестицида најстрожи на
свету
У храни из увоза
пронађене забрањене
материје
Невладине организације позвале су
Европску унију да заустави производњу и извоз забрањених пестицида у
треће земље, од којих неки, како истичу, могу да се открију у храни која се
продаје на тржишту Уније.
Упркос томе што им је забрањено,
европске компаније настављају да производе и продају пестициде државама које нису чланице ЕУ и које имају
ниже стандарде у наведеној области,
али и мање ригорозне прописе када
је реч о заштити здравља људи и животне средине.
Истраживање организације ПАН
(Pesticide Action Network) открило је
остатке 74 забрањена пестицида у
5.811 узорака хране у ЕУ, укључујући
токсични карбендазим, који је у траговима пронађен у 1.596 узорака.
С тим у вези, Европска агенција за
безбедност хране (EFSA) у мају је
алармирала званичнике ЕУ због тога
што је повећана стопа прекорачења
дозвољених количина остатака пестицида у храни. Међутим, како тврде,
тестирани прехрамбени производи
нису утицали на здравље потрошача
односно количина отрова у њима била
је занемарљива.

Пример ЕУ
Од 91.015 узорака хране, 95,5 одсто
било је у оквиру законом дозвољеног нивоа концентрације остатака

пестицида у храни. У 4,5 одсто узорака прекорачен је максималан ниво остатака пестицида (MRL). Извештај је заснован на анализи података званичних националних контролних активности у државама чланицама ЕУ, Исланду и Норвешкој.
У мало више од половине анализиране хране (52,2 одсто) нису детектовани остаци пестицида. У 47,8 одсто
узорака нађени су један или више пестицида, а у 29,1 одсто остаци више
пестицида. Неке врсте воћа и поврћа
садржале су више трагова пестицида
од других.
На пример, више од 75 одсто рибизли и боровница и више од 65 одсто
грожђа, јагода, трешања и крушака
садржало је остатке двају или више

пестицида, а у једном узорку гоџи бобица из Кине нађени су остаци 29
различитих пестицида. Удео узорака
у којима је прекорачен MRL повећан
је, на пример, у бананама, паприци,
плавом патлиџану и грожђу, али је
опао у броколију, девичанском маслиновом уљу и кокошјим јајима.
Мрежа оганизација за деловање
против пестицида „ПАН Европа” тврди да је становништво изложено деловању мешавине пестицида и да једна трећина хране у Европи садржи
остатке двају или више пестицида, те
је позвала европске власти да процене утицај тих мешавина опасних хемикалија на здравље људи. Посебно
их брине то што су испитивања утврдила присуство неколико пестицида
чије коришћење није одобрено у ЕУ,
а чији су остаци више пута нађени у
насумичним узорцима хране произведене у ЕУ, и то у количини већој од
дозвољене. Неки од тих пестицида су
ометоат и хлорфенапир. Занимљиво
је и то да је EFSA такође препоручила
чланицама ЕУ да истраже разлоге за
то и предузму адекватне мере.

Двоструки аршин
Када у ЕУ има проблема с безбедношћу хране, шта тек ми све стављамо у
тањир и свакодневно уносимо у себе!?
Јесте да ми пратимо ЕУ у свему, па
и у прописима о забрани употребе пестицида, али тешко да се код нас квалитет и садржај намирница проверава као на тлу Европске уније, зар не!?

МА, ВА ЖИ!
Међународно трговинско удружење агрохемијских компанија
„Кроп лајф” саопштило је да здравље потрошача и корисника пестицида за њих остаје приоритет,
али истичу да неки пестициди који су забрањени у ЕУ имају важну
употребу у другим земљама.
Како кажу, пољопривреда,
штеточине и болести разликују се
по регионима и државама, a пестициди нису аутоматски опаснији или мање потребни јер нису
одобрени у Европи.
Е сада, оно што боде очи у читавој
овој причи јесте чињеница да европски произвођачи своје отрове несметано продају другим земљама – оно
што је негде забрањено, на другом месту се масовно користи. Тек када су
ти отрови поново доспели на трпезу
Европљана, дигла се фрка, а то што су
се грађани у Србији можда тровали,
то није проблем. Било како било, ствари ће се мењати и произвођачи пестицида мораће да поведу рачуна о томе
у које земље Трећег света ће смети да
пласирају своје опасне производе.
Све у свему, ово питање које је недавно покренуто у европској јавности
не тиче се само заштите здравља и
животне средине, већ и социјалних и
етичких права.

У БУЏЕТУ ОДВОЈЕН НОВАЦ ЗА НОВА РАДНА МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Укинута одлука о забрани запошљавања!?
После седам година
поново актуелна
кадровска политика
Број нових не сме да буде
већи од 10 одсто стално
запослених
Платни разреди се
одлажу до даљег
Предлогом закона о буџетском систему за 2021. годину предвиђено је попуштање забране запошљавања у јавном сектору која важи од 2013. године. Од јануара наредне године буџетски корисници ће моћи, без посебног
одобрења, да приме државног службеника на неодређено време, или
приправника на одређено, и то до 70
одсто од броја запослених којима је,
по било ком основу, престао рад на
одређено време током претходне године.
Дакле, после седам година држава
ће поново запошљавати. Међутим, и
крајем прошле године за следећу је
било најављено укидање забране, па
није било ништа од тога. Овог пута

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ствари су конкретније и чини се да ће
у јавним предузећим, локалним самоуправама, школама ухлебљење наћи многи који већ дуже време чекају
посао.
То заправо значи да ће корисници
јавних средстава већ од јануара 2021.
године, без тражења посебног одобрења, моћи да приме, на неодређено
време или приправника на одређено,
до 70 одсто од броја колега којима је
по било ком основу престао рад на
неодређено током претходне године.
Новина је и да убудуће број ангажованих по разним формама рада на
одређено време, осим приправника,
не сме да прелази десет одсто колектива стално запослених.

Расподела зарађеног
Упркос изазовним околностима
узрокованим пандемијом коронавируса, компанија НИС је 27. новембра на име дивиденде акционарима исплатила 4.425.459.256
динара, што је 25 одсто прошлогодишње нето добити, а ово је
осма година заредом да НИС исплаћује зараду акционарима. Право на исплату имали су сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као
власници акција на дан 20. јун
2020. године.
Да подсетимо, компанија „Гаспром њефт” власник је 56,15 одсто акцијског капитала НИС-а, док
29,87 одсто акција поседује Република Србија. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим запосленима и другим мањинским
акционарима – НИС има 2.071.734
акционара. Републици Србији ће
на име дивиденде из добити за
2019. годину у буџет бити уплаћено 1.322.047.181,06 динара.
Грађанима Србије који поседују акције НИС-а биће исплаћено
23,07 динара по акцији, што је
износ који се добије када се од
бруто вредности дивиденде по акцији (27,14 динара) одбије порез
од 15 одсто који је НИС дужан да
обрачуна и уплати за ове акциона ре при ис пла ти ди ви ден ди.
Исплата мањинским акционарима обавља се преко Централног
регистра хартија од вредности, на
рачуне које користе за трговање
акцијама или на рачуне које су
доставили приликом пријављивања за бесплатне акције.

ПРИВРЕДНА КОМОРА
СРБИЈЕ ПОМАЖЕ ФИРМАМА

Бесплатне консултације
Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије позвао је микро, мала и средња предузећа да се пријаве за бесплатан
консултантски програм „Speed 2.0”
који је намењен ублажавању после ди ца иза зва них пан де ми јом
коронавируса.

Микро, мала и средња предузећа која имају између пет и 249
запослених и редовно измирују
обавезе држави могу да се пријаве за oвај програм на сајту Центра за дигиталну трансформацију (ЦДТ). Фирме које буду изабране имаће прилику да искористе експертизу искусног консултанта који ће онлајн анализирати
њихове начине пословања и предложити унапређења.
Програм „Speed 2.0” развијен је
уз подршку Привредне коморе Србије и немачке развојне сарадње
коју спроводи ГИЗ.

ТРАГОМ
ЈЕДНЕ ВЕСТИ

Порез и за гастарбаjтере

Одрешене руке
Услов је да институција која појачава
своје редове има довољно средстава
за њихове плате, порезе и доприносе.
Уколико желе да запосле више од 70
одсто броја оних који су отишли, за то
морају да прибаве одобрење. О томе
одлучује тело Владе. Подносиоци предлога закона кажу да се новим решењем директорима који управљају јавним средствима дају одрешене руке у
запошљавању, с тим што се претпоставља да ће они тај процес спровођења кадровске политике урадити одговорно и дисциплиновано. Напомињу
да ће предложено решење омогућити
једнак третман за све кориснике јавних средстава у погледу доступности
попуњавања радних места, а све с циљем несметаног функционисања и

НИС ИСПЛАТИО
ДИВИДЕНДУ

обављања законом утврђених надлежности тих корисника. То је нарочито
значајно у појединим секторима, попут здравства, културе, социјалне заштите. Релаксација наведене мере подразумеваће јачање одговорности руководилаца за попуњавање кључних
радних места.

Утврђен и лимит
Када је реч о новооснованој институцији, лимит за број запослених, на
одређено и неодређено време, у првој
години даће тело Владе. Ограничење
рада на одређено не важи за оне који
су упослени ради замене одсутног колеге или оне ангажоване посредством
Националне службе за запошљавање

с циљем спровођења мера активне политике запошљавања. Не рачунају се
ни сви који раде на пројектима ЕУ
или других донатора. Корисник јавних средстава који има мање од 50
запослених на неодређено време може
да има највише до седам запослених
односно ангажованих на одређено.
С друге стране, на недавно завршеном Београдском економском форуму било је речи о реформи јавне управе и увођењу платних разреда. Упркос ранијим најавама о увођењу система платних разреда од јануара
2020. године, то је одложено за још
годину дана. Нови систем одређивања плата тешко да ће заживети у скорије време.

Према важећем Закону о порезу
на доходак грађана, Србија може
захтевати порез и доприносе за пензијско и здравствено осигурање и
од држављана који раде и живе у
иностранству. Према члану 7. поменутог закона, обвезник пореза на
доходак грађана је резидент Републике Србије, за доходак остварен
овде или у некој другој држави.
На пример, грађани који су се
преселили у Немачку пре десет година и тамо радили, али нису одјавили пребивалиште у Србији, мораће да плате. Исти је случај и са
онима који су одлазили на привремени рад у неку земљу Европске уније на 90 дана, враћали се у
Србију, а онда опет ишли на рад.
Без обзира на то што су плату зарадили у иностранству, према важећем закону, у обавези су да плате порез и доприносе за ПИО и
здравствени фонд.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Чему додајете тежину?
одређивање „тежине” у сопстве ним жи во ти ма, ве о ма
ретко признајемо да је субјективна процена нереална
и углавном неприхватљива
за друге. Све што нам се догоди у животу, свака особа
коју упознамо, пут који одаберемо за достизање задатог
циља – ништа нема емотивну тежину само по себи. Ми
процењујемо све што нам се
на ђе на жи вот ном пу ту
искључиво на основу уверења која смо усвојили и поПише: Марија Достић,
ставили као водиље. „Тежипсихолог
на” расте с количином угроДраги моји, веома често се жености коју осећамо у вези
нађемо у прилици да свему с донетом проценом.
Пре или касније научимо
што нам је неразумљиво, нелогично или иритантно до- да притисак који осећамо не
дајемо епитет „тешко”. Коли- долази од „тежине” за коју
смо убеђени да
ко смо се само
је
ис прав но
пу та на шли у
одређујемо сведру штву „те му и свакоме,
шких” љу ди,
већ из дубине
имали „тешке”
нашег бића. Наразговоре, били Све што нам се
ше по ти сну те
при ну ђе ни да догоди у животу,
жеље, неизговодо но си мо „те рене речи, зашке” од лу ке, свака особа коју
појели „тешку” упознамо, пут који борављени таленти... упорно
храну, нашли се одаберемо за
про би ја ју све
у „тешкој” животној ситуаци- достизање задатог пре пре ке ко је
та ло жи мо на
ји, све до чи ли циља – ништа
њих отресајући
ка ко „те шка” нема емотивну
талог једноличболест мења нених дана са секог нама бли- тежину само
бе. Што их дуског и тако уне- по себи.
же држимо под
доглед.
притиском сваСкло ни смо
да одмеравамо и одређујемо кодневице, то ће нам проце„тежину” свакој ситуацији, на- не свега бити „теже”.
Изговори које смишљамо
рочито неочекиваној, и да на
основу те личне процене до- за остајање у навикама уграносимо одлуке и смишљамо ђеним у животну „навигаципланове за даље поступање. ју” постају немоћни пред раНа тај начин правимо сами стућим осећајем неприпадасеби изговор који можемо по- ња шаблонима свакодневице.
нављати све док се у потпу- Колико год да смо занемариности не убедимо у исправ- ли своје праве вредности, оне
ност личне процене и немо- ће искористити своју „тежигућност другачије реакције. ну” изграђену од сврхе коју
И ако не по сто је стан - дају животу и блеснути нам
дардне мере и јединице за пред очима као јасна визија
смисла постојања овде и сада. Тада схватамо сву апсурдност
процењивања „тежине” и прихватамо као
једине важне љубав
и захвалност на прилици да је живимо.
Додавати тежину догађајима или грађењу личне сврхе, одлука је, као и увек,
на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Антистрес
чоколадне купке
Ово је период када нам је веома
важно да, поред физичког, сачувамо и ментално здравље. Стога
вам предлажемо две антистрес
купке које ће вас препородити.
Прелијте 100–200 грама какао
праха једним литром вруће, али
не кључале воде. Добро промешајте да се сав какао раствори и
сипајте смесу у каду с водом за
купање (34–38 степени). После
15–20 минута уживања у кади не
само да ће се знатно поправити
стање ваше коже већ и ваше
расположење.
Загрејте 75 милилитара млека и, не скидајући га с ватре, додајте 75 грама рендане горке чоколаде. Мешајте на благој ватри
док се чоколада потпуно не раствори у млеку. Додајте у смесу мало млевеног цимета и сушеног ђумбира у праху. Добро пазите да
маса не прокључа, да се драгоцени састојци не оштете. Охладите масу до температуре свог тела и помешајте је са 200 мл пене
за купање с мирисом поморанџе, која се одлично слаже уз арому чоколаде.
Улијте смесу у каду с топлом водом и уроните у ову раскошну
купку. Бићете одушевљени ефектом ових чоколадних третмана.
Осетићете да ваша раздражљивост нестаје без трага, а вама
овладавају смиреност и осећање унутрашње хармоније. Уз све то,
кожа ће вам бити затегнута и еластична, а чула захвална на овом
лековитом третману.

Петак, 4. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОБИТНА КОМБИНАЦИЈА ВИТАМИНА И МИНЕРАЛА

КОЈИ СУПЛЕМЕНТИ ПОМАЖУ У БОРБИ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Свет се с пандемијом коронавируса суочава већ годину дана, а није дуго требало да нас
са свих страна преплаве рекламе за различите препарате за
подизање имунитета, у којима
нам обећавају заштиту од оболевања од ковида 19 или блаже симптоме у случају да се
ипак разболимо.
Успели смо да из релевантних научних радова сазнамо
који нас витамини и минерали заиста штите, у којим намирницама их има највише и
да ли су нам, уз одговарајућу
ис хра ну, за и ста по треб ни и
суплементи.
Научници су се у последњих
годину дана вероватно бавили
коронавирусом више него било којом другом темом. Сагледавали су га и анализирали из
различитих углова, у потрази
за спасом од пошасти која сада већ заиста предуго траје.
Група научника с неколико
универзитета из области медицине, спорта и нутриционизма
из Аустралије и Уједињених
Арапских Емирата објавила је
на сајту престижне Америчке
националне медицинске библиотеке, иначе највеће библиотеке тог типа на свету, рад који се може пронаћи под ознаком ПМЦ7415215, а чији назив је: „Улога витамина Д, Ц,
Е, цинка, селена и омега 3 масних киселина у јачању имунитета: Да ли могу да помогну
против ковида 19?”.

Научно доказано
Аутори су истраживали 35 релевантних студија на ову тему
и закључили следеће:

Истражили смо зашто су баш
ови нутријенти толико важни,
у којим намирницама их највише има и које дозе се препоручују за сваки од њих.

Витамин Ц
Овај витамин се из бројних
разлога налази на врху листе
нутријената који штите и јачају наш имунитет. Витамин Ц
повећава продукцију леукоцита, који се боре против инфекција, али и ниво интерферона,
антитела која облажу површину ћелија, превенирајући улазак вируса у њих. Штити од
опасних слободних радикала и
моћни је антиоксиданс. Утврђено је да у случају болести
лимфоцити троше и 50 одсто
више витамина Ц. Истраживање обављено у Кини говори о
мањем проценту пнеумонија
изазваних ковидом 19 код пацијената који су примали овај
суплемент у већим дозама.

уносити свакодневно. Нема научног смисла узимати веће дозе од препоручених, јер наш организам искористи само колико му је потребно за тај дан, а
„вишак” бива избачен, пре свега путем урина, па ради очувања функције бубрега не треба
претеривати са уносом овог, нити било ког другог витамина.

Витамин Д
Педијатри препоручују да се бебама даје витамин Д у облику
капи сваког дана до прве године живота, а у другој години само током зимских месеци. Ово
је један од начина да се обезбеди правилан раст и развој костију и зуба код деце и спречи
могућа појава рахитиса.
Препоруке новијег датума су
да овај витамин путем суплемента редовно узимају и старија деца и одрасли, и то од
почетка октобра до краја марта. Витамин Д има важну улогу

ПРИ РОД НИ ПО ДИ ЗА ЧИ ИМУ НИ ТЕ ТА ЗА ДЕ ЦУ
Ево и неколико рецепата за
природне лекове који доказано подстичу имунитет код
деце. Наравно, могу их користити и одрасли.
• У блендер ставите мању
банану, једну осредњу зелену
јабуку, шољу младих листова
спанаћа, једну ољуштену лимету и мало воде. Све састојке добро сједините и добићете здрав напитак који ваше
дете може пити сваки дан.
• Плод лимуна је права
ризница витамина Ц и уколико желите да помогнете
детету да ојача свој имунитет, ово цитрусно воће никако не треба да заборавите. У
чашу млаке воде сипајте
свеж сок од половине лимуна и кашичицу меда. Промешајте да се састојци растворе и сједине. Пити сваког

јутра пола сата пре доручка.
• Kорен ђумбира у себи
садржи моћан састојак гингерол, због којег ђумбир има
јако противупално дејство и
способност да јача имунолошки систем човека. Такође,
ђумбир помаже при варењу
хране и подстиче развој

можданих функција. Две кашике корена ђумбира сипајте у четири децилитра воде
и пустите да течност ври око
10 минута. Склоните суд и
сачекајте неколико минута
пре него што процедите чај.
Дневна доза за децу је две
шоље чаја.

„Примена више од препоручених дневних доза хранљивих састојака као што су витамини Д, Ц, Е, цинк и селен може имати благотворно дејство
на организам, потенцијално
смањујући оптерећење коронавирусом и дужину хоспитализације оболелих. Ове хранљиве материје су добро познате
по својим антиоксидативним
својствима и имуномодулаторним ефектима. Недостатак тих
нутријената може резултовати
имунолошком дисфункцијом
и повећати подложност патолошкој инфекцији. Недовољно присуство наведених витамина и минерала у исхрани
примећено је најчешће у високоризичним групама пацијената с ковидом 19, као што су
старије особе, што је утицало
на повећање морбидитета и ризик од смртности код те категорије људи.”

У воће с високим садржајем
витамина Ц спадају: ацерола,
шипак, рибизле, киви, јагоде и
малине, а од поврћа се посебно
истичу: купус, кељ, броколи,
паприка и спанаћ.
Kао и у случају осталих витамина и минерала, увек је најбоље да се довољан унос витамина Ц обезбеди правилном
исхраном, богатом воћем и поврћем. Kада то није довољно, у
апотеци се могу наћи капсуле,
таблете, прашкови и сирупи у
чијем саставу је Л-аскорбинска киселина, заступљена у различитим концентрацијама. У
Градском заводу за јавно здравље Београд наводе да препоручена дневна доза овог витамина износи 500 мг за одрасле
здраве особе.
Како витамин Ц спада у витамине растворљиве у води, он
се не може накупљати у нашем
ор га ни зму и по треб но га је

у регулацији имуносистема, поготово у покретању активности
веома значајних Т-лимфоцита. Истовремено, овај витамин
штити организам од алергија
и аутоимуних болести.
Намирнице богате витамином Д су уља (пре свега рибље,
маслиново уље...), кравље или
сојино млеко с додатком тог
витамина, као и жуманце кокошјег јајета. Могу се користити и суплементи у препорученој дневној дози од 1.000 ИЈ за
одрасле здраве особе.
За активацију витамина Д
потребно је да сваког дана у
трајању од најмање 10 минута
будемо под директним утицајем сунчеве светлости. Довољан је и боравак на тераси или
стајање уз отворен прозор.

Витамин Е
Витамин Е је антиоксиданс и
стимулатор имуносистема. Он

стимулише продукцију Б-лимфоцита, имуних ћелија које
стварају антитела за деструкцију бактерија. Смањује ризик
од кардиоваскуларних болести.
Најбогатији извор овог витамина су пшеничне клице, то
јест уље пшеничних клица. Друге намирнице које га садрже
су: јаја, ораси, лешници, бадеми, семе сунцокрета, хладно
цеђена биљна уља (маслиново,
кукурузно, сојино), спанаћ...
Препоручени дневни унос
природног витамина Е за одрасле је 15 мг или 22 ИЈ. За суплементацију се користе дозе
од 50 до 1.000 ИЈ.

Цинк
Минерал цинк је незаменљив
за имунитет, јер је потребан
за изградњу многих ензима који штите тело од слободних
радикала.
Цинк повећава продукцију
белих крвних зрнаца, која се
боре против инфекција, помаже стварање антитела и повећава број Т-ћелија задужених
за одбрану од микроорганизама. Kод беба и деце цинк редукује појаву акутних респираторних инфекција. Цинк се показао ефикасним у епидемији
SARS-a, која је имала високу
смртност, те се сматра оправданим његово коришћење и у
актуелној епидемији коронавируса. Сматра се да цинк успорава улазак вируса у организам и његово размножавање,
као и да доприноси мањој смртности од вирусне пнеумоније.
Извори цинка су: обогаћене
житарице, јунетина, ћуретина и
пасуљ. Препоручена дневна доза за жене је осам милиграма, а
за мушкарце 11 мг. Суплементе
с цинком немојте узимати без
савета са стручњацима, јер велике количине могу изазвати
неравнотежу других минерала,
иритацију желуца, повраћање,
дијареју, грчеве или главобољу.

Селен
Заједно с другим минералима,
селен омогућава формирање
имуних ћелија, што повећава
одбрамбене способности организма у борби са инфекцијама
и дру гим бо ле сти ма. Ипак,
стручњаци саветују да се не
претерује са уносом селена, јер
је танка линија између недостатка и вишка овог минерала
у организму.
Природни извори селена су:
риба и морски плодови, спанаћ, печурке, квасац, јаја, семенке сунцокрета, интегралне
житарице и бели лук, као и
намирнице богате протеинима.
Бразилски орах је прави рудник селена: само један плод
садржи неопходну дневну дозу.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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СВЕ НАШЕ ЗАБЛУДЕ У ВЕЗИ С НОВИМ ИЗУМИМА

НИКО ЈОШ НИЈЕ ПОЛУДЕО ЗБОГ ЛОКОМОТИВЕ, ДОБИО
РОГОВЕ ЗБОГ МОБИЛНОГ, НИ КОРОНУ ЗБОГ 5Г МРЕЖЕ
Почетком 19. века изумљена
је прва парна локомотива. Био
је то историјски догађај који
је обележио еру новог начина
превоза људи и материјала и
отво рио мо гућ ност бр жег
развоја друштва. Међутим, с
појавом првих возова настали
су и страхови да је реч о машини која је опасна по људско здравље.
Едвин Фулер Тори и Џуди
Милер написали су у свом делу „Невидљива куга: пораст
менталне болести од 1750” да
су људи у почетку веровали да
возови могу оштетити мозак.
Конкретно, шушкало се да вибрације локомотиве могу пореметити ум и излудети здраве људе. Данас, као што добро
знамо, сви се нормално возимо возовима без страха од оштећења мозга.

Овај случај је само један пример како су одређена технолошка открића изазивала ирационалан страх код људи. Иста
ствар се догодила с проналаском

Интернет нас заглупљује
Предрасуде: Амерички писац Николас Кар написао је
за „Атлантик” чланак под
називом „Да ли нас ’Гугл’
чини глупима?”, у којем је
изнео тезу да
интернет омета
и умањује способност размишљања.
Значај
за
свет: Интернет је
технологија која
је цео свет претворила у глобално село. Захваљујући њему, у могућности смо да разговарамо с људима с других
континената и имамо при-

ступ информацијама и садржају којима је раније било
тешко или чак немогуће приступити. С више информација, постали смо образованији и отвори ли
смо се за низ нових могућности,
за академску и
пословну сарадњу. Ин тер нет
вам је омогућио
да пратите предавање из удобности властитог дома, да научите како да
кувате путем видео-туторијала или да потражите мишљење лекара из друге државе.

Електрична енергија –
врста црне магије
Предрасуда: Према извештајима медија с краја 19. и
почетка 20. века, људи у
Ирској су се бојали да ће им
се кућа запалити ако у домаћинство уведу струју. Многи
су електричну енергију доживљавали као неку врсту
црне магије, о чему сведочи
и назив који су имали за
прекидаче за напајање –
„чаробњаци на зиду”.

Значај за свет: Баш као
што је Прву индустријску
револуцију обележила парна машина, Другу су обележиле нафта и електрична
енергија. Наиме, крајем 19.
века, Никола Тесла је открио наизменичну струју,
која је постала основа за
производњу, пренос и употребу електричне енергије и
читаве индустрије данас.

Вакцине на стубу срама
Предрасуде: Вакцина је технолошка иновација која још
увек има много противника
у друштву, упркос чињеници да је од њеног открића
прошло више од 200 година. Многи родитељи данас
одбијају да вакцинишу своју
децу из страха да ће вакцина проузроковати одређене нежељене
ефекте. Једно
од раширенијих и потпуно
не и сти ни тих
уверења јесте
да деца након вакцинације
могу постати аутистична.
Значај за свет: Почетком
20. века готово трећина новорођенчади на овим просторима умрла би током прве године живота. Данас је
морталитет тек рођене деце
око 60 пута мањи и износи
око 0,5 одсто. Мале богиње

су искорењене с наше планете управо захваљујући
вакцини, а неке болести су
из истог разлога пред
истребљењем.
Стручњаци истичу да је
откриће вакцина, заједно са
увођењем мера хигијене руку, безбедности хране и воде за пиће и
от кри ва њем
ан ти би о ти ка,
одговорно за
значајно повећање очекиваног трајања живота
и повећање људске популације. Ако се погледа укупан
број људи на планети, може
се приметити да је он у последњих 150 година брзо
растао, што је повезано са
смањењем броја смртних
случајева од заразних болести које се спречавају
вакцинацијом.

по љо при вред них ма ши на,
фрижидера, па чак и са увођењем електричне енергије у
домаћинства, иако су то све
технологије које су у великој

мери промениле живот људи
набоље.
Једна таква технолошка прекретница догађа се управо са
увођењем 5Г мреже. У вези сa
овом технологијом постоје неосноване предрасуде попут оне
да 5Г узрокује рак или преноси коронавирус, док у позадини остаје истина – да имамо
невероватне могућности које
ће примена 5Г мреже донети
целом свету.
Али, ако је веровати историји, ови страхови су нешто кроз
шта мора проћи свака револуционарна технологија пре него
што буде нормално прихваћена. Због тога смо се присетили
најважнијих технологија из последњих неколико векова које
су побољшале друштво, а које
су у почетку пратили неоправдани страхови.
Д. Кожан

Телефон плус гром
једнако струјни удар
Предрасуде: Чланак из
„Њујоркера” из 1933. године наводи да су се људи
уопште плашили да стоје поред телефона, јер су мислили да ће их у случају грмљавине ударити струја. Поред
тога, постојали су
ирационални
страхови да
бисте могли
да оглувите или полудите
због звука телефона.
Значај за свет: Од давнина су људи увек комуницирали, путем димних сигнала, голубова писмоноша или

телеграфа. Међутим, цео
концепт међуљудске комуникације потпуно је промењен у другој половини 19.
века са изумом телефона.
Информације су путовале много брже и
отворен је пут ка широј повезаности света.
Ова нова мрежа имала
је велике користи од компанија, које су прошириле
обим пословања и омогућиле директну комуникацију с
подружницама. Логистички,
то је био први конкретан корак ка глобализацији света.

Изобличена лобања
због мобилног телефона
Предрасуде: У америчким
медијима појавила се сензационална вест да мобилни
телефони узрокују раст рогова (?!) код деце, или тачније
– испупчење на лобањи, јер
се деца, како тврде, често
нагињу над својим мобилним телефонима, што нарушава њихову физиономију.
Значај за свет: Колико
год је проналазак телефона
био важан за свет, толико
је, ако не и више, изум мобилног телефона значајан

за друштво. Наиме, мобилни телефони увели су – како
им и само име сугерише –
мобилност у свет телекомуникација, тако да људи приликом комуникације више
нису били везани за жицу.
Али онда су се појавили паметни телефони и направљен је још један корак у тој
еволуцији, чинећи данас
мобилне телефоне малим
рачунарима без којих је готово немогуће функционисати у савременом друштву.

Предности и мане
радија и телевизије
Предрасуде: Британски музички часопис „Грамофон”
је 1936. године објавио чланак у којем се наводи да радио узрокује поремећаје
код деце. С друге стране, неки
историчари медија тврде
да су противници телевизије рекли да ће гледање телевизијских садржаја
довести до вулгаризације
друштва. Судећи по данашњој ситуацији, не може се
рећи да нису били у праву...
Значај за свет: Радио и
телевизија отворили су еру
масовних комуникација и

имали огроман утицај на
светске политичке погледе,
верска уверења, као и на
развој писмености међу људима. Иако су ове технологије првобитно замишљене као начин забаве, убрзо је
препознат њихов
потенцијал као
ин фор ма тив ног и образовног медија. То
се пластично показало током пандемије коронавируса, јер се део наставе одвија на телевизији. Телевизија је омогућила људима да
„присуствују” неким кључним тренуцима у историји,
попут слетања на Месец.

Роботи ће завладати светом
Предрасуде: Од појаве робота, или вештачке интелигенције, постоји страх да ће они
освојити човечанство и завладати светом. То је прича
која је много пута тумачена у
разним књигама и филмовима. Ове године славимо
стоту
годишњицу светски познатог
позоришног дела чешког писца Карла Чапека „Росумови
универзални роботи”. У овој
драми високо интелигентни
роботи савладавају људе,
уништавају људску расу и

доводе у питање могућност
сопственог преживљавања
без својих твораца.
Значај за свет: Вештачка
интелигенција је већ данас
широко распрострањена.
Присутнa је у
медицини, где
лекари раде
уз помоћ робота, као и у саобраћају, где
вештачка интелигенција израчунава најбржи начин да стигнемо до
локације. Вештачка интелигенција је модернизовала
фабрике и производњу, доносећи раст БДП-а.

5Г технологија узрок пандемије
Предрасуде: Разне теорије
завере развиле су се око
мреже 5Г, од којих се последња односи на пандемију коронавируса, јер неки
људи тврде да се вирус шири мрежом 5Г. Није их брига што је то научно немогуће.
Значај за свет: Многи
стручњаци кажу да 5Г технологија отвара врата новом технолошком добу људског развоја. Већ се помињу бројне могућности које
ће се отворити за науку, ме-

дицину и индустрију. Имајте на уму само да Европска
комисија процењује да ће
социјално-економске користи 5Г технологије до 2025.
године достићи 113,1 милијарду евра годишње у четири кључна сектора: аутомобилском,
здравственом,
транспортном и енергетском, те да би улагање од
56,6 милијарди евра у изградњу 5Г инфраструктуре
створило додатна 2,3 милиона радних места у Европи.

Фобија од додиривања рачунара
Предрасуде: Према књизи
„Жене и рачунари” из 1996.
године, многи људи су осећали страх и стрепњу ако су
били близу рачунара. Као
што књига каже, неки су се
плашили да физички додирују рачунар, док су се други
осећали
угрожено у присуству оних који
знају нешто о
рачунарима.
Значај
за
свет: Изум персоналног рачунара у другој
половини 20. века отворио
је врата трећој индустријској или дигиталној револуцији. Без рачунара не би
било могуће постићи бројна
технолошка достигнућа у
науци, економији, образовању и технологији. Довољно је рећи да болничка
опрема у великој мери ради
захваљујући рачунарској
технологији. Помоћу ових

уређаја лекари могу лакше
да дијагностикују и лече болести, што је данас спасло
многе животе.
Сви су данас свесни да
рачунаре користимо за посао, образовање, забаву,
плаћања, комуникацију и
још много тога.
Сада,
током
пандемије ковида 19, рачунари
нам омогућавају
израду домаћих
задатака, функционисање тимског рада
без заједничке канцеларије, гледање позоришних
представа, слушање предавања, куповину и друге
ствари које одржавају друштво у животу, као и континуитет образовања, опстанак културних институција и
слично. Другим речима, без
рачунара какви су они данас постали савремени живот био би немогућ.

Мале плате због парних машина
Предрасуде: Након ширења
употребе парне машине појавили су се различити покрети који су се супротстављали технолошком напретку и последичној промени у
друштвено-економским односима. Међу најрадикалнијима били су лудити, који
су уништавали парне машине широм Енглеске оптужујући их за проблеме на послу попут незапослености и
ниских плата.

Значај за свет: Парна машина означила је почетак
Прве индустријске револуције. Нова технологија омогућила је прелазак с производног на фабрички рад,
отворивши врата бржем
развоју индустрије. Убрзо
након тога парне машине су
нашле примену у рудницима и саобраћају, па је неколико деценија касније створен први пароброд, као и
прва парна локомотива.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко има обавезу запошљавања
особа са инвалидитетом?
Наш суграђанин који је недавно основао предузеће поставио је питање да
ли по закону има обавезу да запосли лица са инвалидитетом и, уколико има, колико њих би требало да
запосли. У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кажу следеће.
Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом важи за све послодавце у Републици Србији, односно за
свако домаће или страно правно или
физичко лице, укључујући и Републику Србију за запослене у државним органима, аутономну покрајину за запослене у покрајинским органима и јединице локалне самоуправе за запослене
у тим органима. Послодавац који има од
20 до 49 запослених дужан је да заснује радни однос с једном особом са
инвалидитетом,
послодавац који има 50 и више запослених
дужан је да запосли најмање две особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених још
по једну особу са инвалидитетом.
Послодавац може да изврши обавезу запошљавања на следеће начине:
• запошљавањем односно заснивањем радног односа са одређеним
бројем особа са инвалидитетом;
• уплатом средстава у износу од
50% просечне зараде по запосленом

у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, на уплатни рачун буџета Републике Србије
број 840-745126843-22;
• извршењем финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куповини производа
или вршењу услуга с предузећем
за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом, у вредности од 20 просечних зарада по запосленом у Републици Србији, према податку важећем у моменту закључења уговора; ово извршење обавезе подразумева издвајање средстава у двадесе то стру ком из но су
просечне зараде по
запосленом у Републици Србији, за наредних 12 месеци, по
запосленој особи са ин ва ли дитетом;
• под но ше њем захтева за
про це ну рад не
способности и могућности запослења или одржања запослења од стране запосленог; уколико лице стекне
статус особе са инвалидитетом, сматра се да је послодавац извршио обавезу од момента подношења захтева, а уколико лице не стекне статус
особе са инвалидитетом, послодавац мора обавезу извршити ретроактивно, на било који од предвиђених начина.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Колика је казна?

Петак, 4. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДА ВАМ ЦИПЕЛЕ И ЧИЗМЕ ДУЖЕ ТРАЈУ

КАКО ДА ЗАШТИТИТЕ ОБУЋУ
ОД КИШЕ И СНЕГА
Нашој обући баш и није лако с нама.
Стално је газимо, ударамо и приморавамо да хода по врелом асфалту или да
гаца по леденој киши и снежној бљузгавици. А шта јој дајемо заузврат? Ништа!
Најчешће је до следеће употребе једноставно бацимо и заборавимо на њу.
Ипак, чињеница је да су наше ципеле, чизме и патике заслужиле мало
„козметике” и неге, посебно у зимском периоду. Тако ће нам дуже трајати и боље нас служити. Ево како да,
за свега неколико уложених минута
дневно, ваша обућа поново заблиста и
боље поднесе лоше временске прилике.
При одржавању обуће пресудну улогу
има материjал од којег је она направљена, па у складу с тим треба бирати
и одговарајућа средства за одржавање, првенствено према препорукама
про из во ђа ча. Ипак, по сто је и она
основна правила која важе за све врсте обуће. Ево највaжнијих.
Обућу након ношења што пре треба очистити од нечистоћа на начин
на који је произвођач препоручио, да
она не би променила изглед и да бисте јој продужили век трајања.
Што дуже прљавштина остане на обући, то ће се она теже касније уклонити.
Пре чишћења дозволите својој обући
да се природно осуши како бисте избегли да се горњи део (лице) оштети.
Основна средства за негу ципела и чизама су: четке, креме, гумице и импрегнациони спрејови, а примењујете их у
зависности од врсте материјала и онога што желите да добијете од заштите.

Начин чувања је битан
Ципеле чувајте у кутији у којој сте их
купили како не би дошле у додир с
другом обућом, преузеле мирис или
се испрљале у ципеларнику.
За одлагање обуће користите калупе или обућу напуните папиром, новинама или тканином како би задржала облик. Веома је важно и редовно мењати тзв. флекице на штиклама, као и улошке како би се продужио век трајања обуће и како би се
спречило оштећење конструкције.
Препоручује се и коришћење кашике за обување, посебно код дубоке
и по лу ду бо ке обу ће. При ли ком

обувања и изувања обуће потребно је
развезати пертле како би се избегло
повлачење материјала, при чему врло лако долази до кривљења, пуцања
и оштећења. Да се стопало не би превише померало у обући током ношења, пертле треба да буду везане. На
овај се начин избегава хабање поставе.

Ово немојте радити
Произвођачи саветују да избегавате
прање обуће ручно или у веш-машини (осим ако на оргиналној кутији
обуће није назначено другачије), јер
може озбиљно оштетити обућу.

Никако не треба сушити мокру обућу поред вештачких извора топлоте,
да кожа на лицу и ђону ципеле не би
постала крута и да не би испуцала и
одлепила се. Влажне ципеле и ципеле сушене на погрешан начин имају
далеко краћи рок трајања.

Сачувајте чизме
Ако правилно одржавате своје чизме,
оне ће дуго задржати леп изглед. Да
бисте то постигли, чизме редовно чистите кремом за ципеле, а повремено их
намажите вазелином, који храни кожу.
Да би задржале облик, после сваког
изувања у њих ставите старе вунене

чарапе напуњене новинском хартијом.
Ако су чизме мокре од снега или кише, прво треба да се сасвим осуше, даље од извора топлоте, а затим их добро ишчеткајте и намажите кремом.
За сјај, није довољно да их само
очистите и намажете, већ је потребно
да их дуго трљате меком крпом или
још боље – старом најлонком. Наравно, за кожне чизме користите спрејове и препарате који штите кожу и чине је отпорнијом на воду.

Млеко – лек за лаковане ципеле
Лаковану кожу никада не чистите четком, већ је само обришите крпицом
натопљеном алкохолом. На крају је
можете изгланцати сјајем за намештај.
Ако желите да спречите пуцање лака, заштитите чизме тако што ћете их
чистити млеком и меком четкицом, а
потом их осушите меком крпом. Можете их чистити и некуваним млеком
и хладном водом. Повремено лакирану обућу треба премазати жуманцетом, које помаже да кожа остане мека
и да не пуца. На исти начин можете
одржавати и ташне од лаковане коже.

Гумица спасава велур
Kада се ципеле или неки одевни предмет од велура покваси, велур отврдне. Зато те предмете пре сушења треба да омекшамо рукама лаганим притиском и да их тек након тога оставимо да се осуше на ваздуху.
Мрље од воде чистимо тако што их
трљамо обичном гумицом за брисање. Можемо их и ишчеткати меком
четком или ишмирглати фином шмирглом. Ипак, не саветује се да се обућа
од велура носи по киши.

НАПРАВИТЕ САМИ СРЕДСТВО ЗА ИМПРЕГНАЦИЈУ КОЖЕ
Талог кафе је одлично средство за
импрегнацију коже. Намажите њиме ђонове и друге делове коже на
којима се виде беле флеке или рубови од воде или соли (то су знаци
да кожа пропушта воду). Ципеле
најпре обришите мокром крпом, па
када се осуше, премажите их талогом кафе и оставите да се осуше на
ваздуху. На крају избришите

премаз талога и ципеле намажите
кремом за обућу.
Ципеле од праве коже ћете дуже носити и оне неће пропуштати
воду ако их пре првог ношења премажете рицинусовим или ланеним
уљем, којим треба намазати и ђонове. Ципеле неко време оставите
да кожа упије уље, а затим их
изгланцајте.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ НЕКАДА ДРЖАЛИ ДИЈЕТУ?

Боља исхрана – бољи осећај
Сваке ноћи, широм нашег града, а
поготово у центру, на улицама се
може видети призор какав је забележен и на овој нашој фотографији.
На скоро сваком ћошку, дуж Улице
војводе Радомира Путника, у Улици
Жарка Зрењанина, на Корзоу, у Улици Мите Топаловића, у Карађорђевој... Куда год да прођете, видећете
исто: гомиле и гомиле смрдљивих
џакова са смећем понетих па испуштених где год је већ коме било
згодно.
Не знамо је ли то дошла нека нова мода, па је „ин” бити бахат, или

то наши Панчевци изводе неки чудан перформанс којим указују на то
да им недостају путокази до контејнера. То не знамо, али знамо колико износи казна за непрописно одлагање смећа. Ако желите и ви то да
сазнате, довољно је да следећи пут
кад видите неког да ређа џакове по
улици позовете комуналну милицију и пријавите случај. Бројеви су:
013/347-555 (радним данима од 7.30
до 15.30) и 065/866-25-37 (радним
данима од 16 сати до поноћи и викендом и током празника од 7.30 до
поноћи).

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје део Панчева,
у среду – цела Скробара
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 4. децембра, од 9 до 10.30, без струје ће бити
део Добровољачке улице од Улице
Светозара Марковића до Улице Шандора Петефија и део Улице Шандора Петефија од Добровољачке до
броја 122.
У сре ду, 9. де цем бра, од 9 до
13.30, без напајања електричном

Страну
припремила
Драгана

Кожан

енер ги јом оста ће це ло на се ље
Скробара.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

И. КОВАЧЕВИЋ

Ђ. АЋА

Начин на који се хранимо неретко
прераста у наш стил живота. И док
једни не пазе на свој јеловник и препуштају се уживању у сласним, али
нездравим залогајима, други воде рачуна о здрављу или естетици и пажљиво бирају шта ће се наћи на њиховој трпези.
Ипак, у којој год групи били, свима нам је јасно да исхрана и те како
утиче на наше здравствено стање.
Лош одабир намирница, нередовни
оброци и претеривање с количинама
неки су од главних фактора ризика
за готово сва најчешћа обољења модерног човека. Проверили смо колико значаја наши суграђани придају
исхрани.
ИВАН КОВАЧЕВИЋ,
професор физичког васпитања:
– Тренутно држим дијету, због изгледа и због здравља. Одредио сам врсту
дијете сам – важно је да исхрана буде
нискокалорична и високог волумена.
Велика количина поврћа, минимална количина слаткиша, минимална
количина теста и газираног пића. У

А. БАТАНЧЕВ

С. РАДОВАНОВИЋ

А. РАЈКОВИЋ

Г. СТАНОЈЕВИЋ

вези с тим држим онлајн фитнес консалтинг, имам и интернет страницу.
Поента је да калоријски дефицит буде константан. Сваки дан морате бити
у дефициту. Он може да буде мали,
али не сме да изостаје. И кључне су
кардио-вежбе. Вежбе снаге су само за
затезање.

па не постоји ништа чега бих морала
да се одричем.

ЂУРА АЋА, пензионер:
– Придржавам се најважнијих ствари. Најздравија храна су воће и поврће. Месо уопште није добро уносити
у великим количинама. Једем само
пилетину и понекад рибу. Највише
користим млеко и јаја у исхрани. Треба јести грашак, пасуљ и оно што нико неће – боранију! И банане су јако
здраве. Ако треба да бирам између
чоколаде и банане, узећу банану. Физичка активност је такође битна.

АНА РАЈКОВИЋ, пензионерка:
– Нисам никада држала дијету. Тако је можда и због моје грађе, ситнији
људи се мање гоје. Много меса баш и
не волим, повремено га једем. Воће и
поврће једем када имам, када могу да
купим – с пензијом то не можете увек.

АЛЕКСАНДРА БАТАНЧЕВ,
фармацеутски техничар:
– Нисам до сада имала потребу за
дијетом. Тако је вероватно код свих
младих људи, немамо проблеме те
врсте. Здраву храну волим и иначе,

СТЕФАН РАДОВАНОВИЋ,
достављач хране:
– Трудим се колико могу да једем
здраво. Неку посебну потребу за дијетом нисам имао. Крећем се довољно.

ГОРДАНА СТАНОЈЕВИЋ,
пензионерка:
– Немам разлог да држим дијету.
Али не једем црвено месо, избегавам га. Комбинујем телетину, пилетину, рибу и врло мало црвеног меса. Мешам свињско и телеће углавном, када правим нешто с млевеним
месом. Једем воће и поврће, храним
се нормално.
Јелена Катана
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ПОЈЕДИНИМ СЕЛИМА

СВЕ ВИШЕ ЗАРАЖЕНИХ
Грађани сада
озбиљније поштују
мере

Банатски Брестовац: Очишћена је сеоска депонија, а
почело је и постављање ограде на католичком (немачком)
гробљу у организацији ЈКП-а
„Комбрест” и Месне заједнице, која ће код извођача радова и градских органа тражити да што пре почне изградња банкина поред путева
који су асфалтирани, што би
могло да се догоди крајем недеље. ЈКП „Зеленило” је ових
дана порибљавало Поњавицу
двогодишњим шаранима.

Махом лакши
случајеви, али и
даље много разлога
за опрез
У данима највећих бројева новооболелих од коронавируса и
када је Панчево једно од главних жаришта у земљи, ситуација није битно другачија ни у
панчевачким селима.
Гужве у амбулантама су редовна појава, а готово да нема
човека који не познаје неког
зараженог из најближег окружења. Ипак, изгледа да је највише оних с лакшом клиничком сликом, иако има и неких
с много тежом, па чак и оних
који су се поново заразили.
А какво је стање у неким местима, видећемо у наредним
редовима.

Оптерећени здравствени
радници
Озбиљна ситуација је у Јабуци,
чија амбуланта функционише
малтене као здравствени центар. Према речима председника месног савета Слободана
Илића, у њој се збрињава много пацијената, а има и много
посла на терену.
– Тренутно раде само три лекара, јер су два измештена у
град. Они прегледају пацијенте малтене без паузе и дуже од
радног времена. Много је оболелих који и не могу да дођу
од својих кућа, а има и оних
који су раније прележали вирус и поново га добили. Што се
тиче ситуације у селу, свако зна
понеког оболелог; има их и у
установама и предузећима, школи, а многи су и у болницама.
Послом су оптерећени и комуналци, који ових дана имају додатних обавеза на гробљу. Уопште, људи се плаше и носе маске, а у продавницама и установама је то већ неупитно. У
пошту улази по један човек, чека се испред улаза и на дистанци. Кафићи раде на минимуму, па чак и омладина слабије

Редови постали нормална појава

ГУ ЖВА ИС ПРЕД АМ БУ ЛАН ТЕ
Када се екипа „Панчевца”
нашла испред јабучке амбуланте у вечерњим сатима,
била је прилична гужва, а
чека се и испред апотеке,
где се затекла мештанка
Ивана Мандић, која је једина била расположена да
разговара за медије.
– Има разних прича, говори се све и свашта. Мислим да је у овако мањим
залази у локале, а на пијаци
нема гужве – истиче Илић.
Он истиче да, иако званично
нема кризног штаба, људи из
Савета Месне заједнице и даље
услужују неке старије особе које су у изолацији, достављајући
им потребне намирнице.
Међу зараженима су и председник глогоњског Савета Славко Јовановски и његова породица, али сви они се опорављају лагано и без већих последица.
– У селу има много позитивних у овом периоду, нарочито
ме ђу мла ђом по пу ла ци јом.
Kолико знам, у овом таласу нема тежих случајева, а како смо
чули, само једна особа је на
кисеонику. Све установе раде
нормално односно у складу с

срединама много теже, у
смислу да је обележен свако ко има ковид или га је
прележао, па се у њега упире прстом. Сада већ свако
зна неког ко је оболео, али
на срећу још увек нисам чула да је неко настрадао или
да је неко, нарочито од млађих и здравијих, тешко оболео, што не значи да их нема – каже ова Јабучанка.
мерама. Засад не помажемо старијима као у првом таласу пандемије, али хоћемо ако се укаже потреба – каже Јовановски.

Апели да се прате
препоруке струке
Први човек брестовачке месне
власти Драган Миричић каже
да систем функционише – комунално предузеће обавља делатности, пошта ради, као и
продавнице, а једино Дом културе нема програме.
– У сталном смо контакту са
амбулантом, чији запослени
постижу да одговоре свим задацима, а много тога се решава и телефоном. Према мојим
сазнањима, број оболелих у селу је прилично велики – преко

сто за које је потврђено, а вероватно их има и више, док су
три пацијента преминула од
ковида. За остале болеснике
амбуланта нормално функционише, али се посебна пажња
обраћа на то да ли неко има
температуру или на било шта
што указује на корону, а они
код којих су симптоми израженији шаљу се на тестирање.
На крају, молимо грађане да
се придржавају мера, а наравно да смо сви ми који чинимо
систем на располагању – наводи Миричић.
Његов колега Душан Лукић
истиче да у Омољици тренутно има тридесетак позитивних
на коронавирус, али да нико
није у тешком стању.
– Што се тиче установа, једино су по две раднице заражене у банци, школи и амбуланти и оне су на боловању.
Нема великих гужви, јер нема
прегледа, већ се телефонски
разговара с докторком, која потом преписује терапију. Мештани носе маске у затвореном, колико видим, док је на
улицама пола-пола. Ми у Месној заједници имамо повремена дежурства, а и овом приликом апелујемо на грађане да
се придржавају мера и заштите
себе, своју породицу и околину
– каже Лукић.

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ОВОГОДИШЊЕ АСФАЛТИРАЊЕ У СЕЛИМА

Нова црна подлога и у шест омољичких улица
Ових дана се и у Омољици, попут других панчевачких села,
приводе крају радови на асфалтирању улица.
У питању је посао који Град
Панчево финанасира посредством јавно-приватног партнерства, уговореног ове године, а реч је о пресвлачењу коловоза тврдом подлогом на бази битумена у улицама Жикице Јовановића Шпанца, Пролетерској, Јосифа Панчића, Десанке Максимовића и Авалској. Преостала је још само

Детаљ с радова у
Авалској улици

Задружна, у којој је постављена ризла, али ће ускоро и тамо
изградња бити окончана.
Према речима председника
Савета Месне заједнице Омољица, Душана Лукића, укупнa
дужинa постављеног асфалта
износиће више од једног километра или у просеку од сто
педесет до двеста метара по
улици.
– Почетак пројекта јавноприватног партнерства показао је да се добро ради. Будући
да је кренуло од асфалтирања,

надамо се његовом наставку и
верујемо да ће у наредне две
године све улице у Омољици
би ти по кри ве не по ме ну том
чврстом подлогом. Очекујемо
да се јавно-приватно партнерство прошири и на пројекат
канализације и гасификације.
Кроз причу с мештанима схватили смо да је то приоритет,
нарочито канализација, јер је
земља већ засићена и многа
домаћинства имају проблем
с фекалним водама – истиче
Лукић.

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКОГ КОМУНAЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Од уређења гробаља до реконструкције стајалишта
Јавно комунално предузеће
„Долови”, поред редовних активности – попут одржавања
јавних и зелених површина, готово свакодневно обавља и неке ванредне послове.
Према речима директорке те
доловачке фирме Миљане Царан, ових дана је завршено сређивање „Гробља 2”, које је темељно очишћено.
– Тамо смо и скинули стару
жицу на огради и поставили нову на већ постојеће стубове, у
дужини од сто педесет метара.
Радови ће трајати до краја недеље, када ћемо започети уређење „Гробља 1”. Планирамо да
почетком следеће године, када

Месне актуелности

то време буде дозволило, проширимо и бетонирамо стазе на
оба гробља – каже директорка.
У режији ЈКП-а „Долови”
недавно је реконстурисано аутобуско стајалиште у Војвођанској улици, што је у ствари
привремено решење, а постављене су и две канте с логом
„Актива младих” – „Не ломи
– требаће ти”.
– Поред осталог, наши радници свакодневно одржавају и
центар села, спортско-рекреативни центар, као и нов парк у
Улици Мите Вукосављева. Иако предузеће има мањак радне
снаге, то нас не спречава не само да радимо оно што морамо

већ и да уводимо промене, с
циљем да грађанима пружимо

што квалитетније комуналне
услуге – истиче Миљана Царан.

Стајалиште у Војвођанској улици

Банатско Ново Село: Фолклорна секција Дома културе
направиће малу паузу у раду,
док траје оваква епидемиолошка ситуација, а у међувремену ће бити прикупљани
материјали с радионица на
којима су најмлађи чланови
цртали народне ношње, од чега ће вероватно бити уприличена изложба.
Долово: Комунално предузеће је поставило нову жицу на
ограду на гробљу. Приводи се
крају уређење изложбеног простора у згради Дома културе
– Галерија „Васица” – и ускоро се очекује прва поставка.
Глогоњ: Завршени су радови
на уређењу фасаде објекта вртића, а још увек је у току реконструкција зграде локалне
поште.
Иваново: Последњих дана било је више проблема с падом
напона и кратким нестанцима струје, па грађани негодују код Електродистрибуције. У школи је за ученике виших разреда почела онлајн
настава, док нижи разреди и
предшколска установа раде
уобичајено.
Јабука: Покрајински секретар за пољопривреду је, у друштву градоначелника Панчева и председника Савета МЗ
Јабука, посетио пољопривредно газдинство Шкрбића. Изложба радова из тринаесте
Дечје ликовне колоније постављена је 25. новембра у
холу Дома културе. Неко је,
вероватно несташни малишани, убацивао петарде у канту
за смеће на дечјем игралишту,
па се из Ме сне за јед ни це

апелује на родитеље да скрену пажњу својој деци да се не
играју тим опасним стварчицама, зарад своје и туђе безбедности, као и да не уништавају јавну имовину.
Качарево: Дечја драмска секција удружења „Вардар”, упркос тешким условима, припрема екранизацију драме под
називом „Илинденски времеплов”, уз помоћ глумца Зорана Митровића, који заједно
са Љи ља ном Нај дов ски и
Александром Милошевски покушава да снимање заврши
средином децембра, а пробе
се одржавају онлајн.
Омољица: У току је постављање другог слоја асфалта
на реконструисаним коловозима у пет улица, као и равнање банкина у асфалтираним улицама, док ће асфалтирање Задружне улице вероватно доћи на ред следеће
недеље. ЈКП „Зеленило” је
ових дана порибљавало Поњавицу двогодишњим шаранима. Месна заједница припрема поделу пакетића деци
од две до осам година, а све
информације о томе могу се
добити на телефоне 617-001,
617-008 и 064/884-92-34.
Старчево: Ускоро почињу завршни радови на гасификацији полагањем напојног цевовода у дужини од четири
километра, а према очекивањима надлежних, гас ће потећи наредне године. Пионири Борца постали су државни прваци на турниру одржаном протеклог викенда на Општинском стадиону. Поводом
предстојећих празника, сви
чија су деца рођена између
2014. и 2017. године, а желе
да она добију пакетић, у вези
са информацијама треба да
позову Месну заједницу на
телефон 631-144.

ТРИНАЕСТА ЈАБУЧКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Дечја машта може свашта

Дом културе „Кочо Рацин” у
Јабуци већ тринаест година
организује Дечју ликовну колонију, која је и ове године,
упркос пандемији, одржала
континуитет.
Иако са закашњењем и без
присуства деце из других градова и држава, двадесет четворо ученика Основне школе „Гоце Делчев” потрудило
се да се та лепа нит настави,
а 25. новембра постављена је
изложба њихових овогодишњих радова.
У томе им је, поред осталих, помогао и наставник и
ментор Иван Величковић, академски сликар.
– Иако смо радили под маскама, ова колонија је била
пуна дечје радости, хумора и
тренутака за памћење. Био сам

поносан на ученике док стварају ликовна дела и уживају у
дружењу. Много сјајних радова на различите теме одаје
утисак да сам посетио неко
место у којем дотад нисам био,
па се на њима могу видети делеки предели, обичне и необичне животиње, бајке, портрети, васиона... Верујем да
ћемо већ следеће године, као
и увек досад – усред лета, дочекати госте и заједно с њима
правити неке нове цртеже и
кројити неке нове успомене –
рекао је Величковић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
НА КОНКУРСУ „УЛАЗНИЦА 2020”

Панчевцу награда
за прозно дело
На књи жев ном кон кур су
„Улазница 2020” који су расписали часопис „Улазница” и
Градска народна библиотека
„Жарко Зрењанин” из Зрењанина трећу награду у области
прозе освојио је Панчевац.
Прву награду је освојила
Ма ри ја Ра кић Ми ми ца из
Сплита за дело „Шамар”, друга награда додељена је Невени Карановић из Београда за
дело „Инфлуенсерка”, док је
трећа припала Мартину Грабасу из Панчева за дело „Уклети светионици”. Награде су
додељене и у категорији поезије и есеја.
Овогодишњи жири радио
је у саставу: уредница и крити чар ка из Ки кин де Ду ња
Илић (председница жирија),
књижевник и уредник из Новог Сада Ален Бешић и уредник ча со пи са „Ула зни ца”
Владимир Арсенић. Они су
констатовали да се на онлајн

МОЈ

конкурс, који је објављен у
мају, одазвао сразмерно велики број аутора. Радови су
стигли из свих држава бивше Југославије.
– Награђени радови су се
из дво ји ли сво јим књи жев ним квалитетом, поетичком
до след но шћу и вр хун ском
обрадом изабране теме. Занимљиви и различити по својим тематским истраживањима, а написани са упечатљивим књижевним умећем
и уверљивошћу, ови текстови су се из мноштва издвојили зрелошћу израза, премда се ради о младим особама – образложила је одлуку
пред сед ни ца жи ри ја Ду ња
Илић.
Она је додала да је у свом
оцењивању жири вредновао
ис кљу чи во ква ли тет умет ничко-језичког израза, који
је у на гра ђе ним ра до ви ма
несумњив.

избор

МОЈ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈЕЛЕНА БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ, СЛИКАРКА

ИЗЛОЖБА У КАЧАРЕВУ
Слике панчевачке уметнице Јелене Бадњевац Ристић биће изложене у свечаној сали МЗ Качарево од 23. новембра до 31.
децембра. Посетиоци ће сваког дана од 10 до 15 моћи да
погледају двадесет пет слика
галеријског формата, које су
настале у протеклих неколико
месеци.
ПАНЧЕВАЦ: Када су настале ове слике?
ЈЕ ЛЕ НА БАД ЊЕ ВАЦ РИ СТИЋ: Слике су настајале по
фазама. Када смо се почетком
године суочили са епидемијом коронавируса, како смо полако улазили у разне фазе епидемије, тако су настајале и ове
моје слике. Највише их је урађено док смо били два месеца
у изолацији – потпуно затворени, преплашени, збуњени.
То је уједно била и прилика да
се суочимо са самим собом, да
се преиспитамо, одагнамо сумње и стрепње и посветимо беспоговорно и бескомпромисно
стваралаштву. Како нисам могла напоље, слике су просто
настајале, као из полусна, реплицирајући познате мотиве,
већ виђене на мојим сликама.
Сликала сам просто опсесивно. А ипак је све било другачије. Колорит је постао снажан, пун ватрених тонова, засењујуће светлости, боја сунца
и радости. И сама сам била
помало збуњена овим мојим
просто несвесним потезима,
али сам убрзо схватила да је
то био мој одговор, отпор суморној, неизвесној и непознатој стварности.
l Који се мотиви налазе на
сликама?
– То су обале Тамиша, кубици, скривени рукавци, Дунав,
поглед на град с реке, мост, цео
крајолик који изрони кад се
приближиш реци. Ту је обавезно

Змајево срце
Мирјана Пантић,
продавац у продавници
играчака и модел
КЊИГА: Издвојила бих серијал од тринаест књига француског двојца Ан и Серж Голон под називом „Анђелика”.
Радња се одвија у седамнаестом веку и пратимо причу
једне жене слободног духа,
изузетне лепоте и харизме,
коју би многи желели да поседују и којој многи завиде.
Анђелика је ћерка осиромашеног барона и одговорност
према породици, како би се
спасли сиромаштва, приморава је да прихвати уговорен
брак са шепавим грофом унакаженог лица. После првобитног шока и гнушања на
почетку брака Анђелика у грофу проналази истинску љубав, али живот за њу има другачији план. Њена судбина је
да искуси љубав, али и бол и
патњу. Сплетом околности
остаје без свог вољеног мужа. Њено пркосно неприхватање да живи по туђим правилима довешће је до живота просјака на улицама Париза, али и до раскошног живота дворјана и краља у Версају. Као омражена, бежећи
од краља, стиже и до харема,
као и до америчког континента, где опет проналази своју давно изгубљену љубав...
Јед на за и ста ди на мич на
животна прича проткана љуба вљу, мр жњом, за ви шћу,
сплеткама, као и историјским
догађајима.
ФИЛМ: У режији Ивана Силвестринија долази нам једна

Страну припремила

Мирјана
Марић
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и моја омиљена, раскошна врба. Доста слика је посвећено
баш њој, тамишкој врби, као
вили, чије су косе биле мало
поткресане у једном периоду.
Све то је у мени. Потребно је
само зажмурити и призвати у
сећање толико пута виђене мотиве и није битно насликати све
детаље у природи, важан је тај
унутарњи доживљај, који се преноси на платно. Можда је то
било бежање од стварности тих
месеци, али је то код мене био

бег у уметност као најсигурније
прибежиште.
l Има и слика које су настале након карантина?
– Када је епидемија мало посустала и када смо се полако
привикли на нове услове рада
и стварања, стигло нам је лето
и сунце нас је обрадовало, а ја
сам и даље сликала, али овог
пута сам кренула у облазак околине Панчева. Тако су настале
слике с мотивима Иванова, са
старим напуштеним и забора-

вљеним кућама и незаобилазним Дунавцем, за мене увек
инспиративним, са чамцима и
шикарама, врбама које слободно расту и развијају се у свој
својој лепоти, подсећајући на
лијане из оних тешко проходних пустиња. Све је то за мене
прави уметнички празник. Тешко је одолети таквој лепоти.
И тако су, све до почетка јесени, настајале изложене слике.
l Колико је важно да и у
условима какви су сада уметници излажу своје радове?
– Ево нас поново у епицентру епидемије, а ја и даље сликам, али више не с толиком
жестином и енергијом. Зато сам
пожелела, а пружила ми се и
прилика, да изложим бар један
део онога што сам урадила у
овим околностима. Тешка је и
болна стварност, која притиска, оптерећује, али морамо даље. Уметност не сме да се не
дешава, како због самог уметника, тако и због публике. Људима је неопходна уметност,
како би се бар привремено изместили у неку другу стварност
и заборавили све недаће и јад
који их притиска. Мисија уметности је важна и непрекидна у
свим временима. Зато сам се
одважила да изложим оно што
сам доживљавала и преживљавала у протеклим месецима, да
не остану само одложене у неком куту атељеа. Слике имају
свој живот, у галеријама, изложбеним просторима. Није било уобичајеног отварања, због
ове ситуације и епидемијских
мера, али на крају крајева све
то и није важно. Важно је да су
изложене. Оне ће комуницирати с посетиоцима, у њима су
душа уметника и његов унутрашњи живот. Потребно је пружити људима мало радости, а
уметност то може.

КЊИГА МОМИРА ПАУНОВИЋА

Живо(то)писне слике
Момир Пауновић, дугогодишњи сарадник и енигмата листа „Панчевац”, објавио је књигу прича аутобиографског карактера под називом „Живо(то)писне слике”, у издању Новинско-издавачке установе „Либертатеа” Панчево.
Књигу чине двадесет две приче о детињству, младости, временима одрастања, лепим тренуцима, необичним догађајима

занимљива прича проткана
фан та зи јом: „Dragonheart:
Vengeance”. Лукас је млади
фармер чију породицу убија
група разбојника и он креће
у потрагу за њима ради освете. У својој потрази склапа
договор с плаћеником Даријусом и змајем Сивет. Кроз
радњу филма овај трио успева да приведе правди злочинце. Да ри јус от кри ва пра ву
истину о својој вези са Сивет,
да му је она спасла живот дарујући му пола свог змајевог
срца. Сивет успева да разоткрије праву истину о краљу и
његовим злочиначким делима и да спере љагу са свог
имена. А Лукас неисквареног
срца долази до своје награде
изван освете.
МУЗИКА: У овим турбулентним временима у којим живимо, где је стрес присутан у
скоро сваком аспекту живота, свакако нам треба бег и
предах од напете стварности.
Моја препорука је медитативна музика певачице Деве Премал. Она у савремене тонове
убацује тибетанске санскритске мантре, њена музика је
опуштајућа и води нас у духовне сфере где се најзад можемо сусрести сами са собом.

и драгим људима којима је био
окружен. Све приче су илустроване фотографијама.
„’Живо(то)писне слике’ су
колаж сећања Момира Пауновића, начин да се још једанпут
’исприча’ са својим старим и
преминулима, или људима који су обе ле жи ли ње гов пут.
Слике из сећања тако постају
још једанпут живе, настављајући путовање међу корицама

књиге, и за аутора и за његове
потомке. Она је утолико живахнија и лепша јер кроз приповести искрсавају и исечци
историје, васпитања, културе,
начина живота и баштина поднебља из којег потичемо, па
ће читалац застати зачуђен и
задивљен пред том прошлошћу. Момир Пауновић пише
сли ко ви то и ау тен тич но о
снажним, от пор ним, али и

људима пуним топлине. Они
су сви имали свести о томе
шта је исправно, и увек су храбро гледали испред себе. Зато
је читамо и као књигу сећања,
али и као сведочанство о судбинама. Можда изнад свега,
ови мемоари проткани су љубављу као покретачком силом
која ће се пренети и на читаоце...”, написала је у поговору
Јасмина Топић.

ИЗЛОЖБЕНИ СЕГМЕНТ „ФРАНЦУСКИ СТРИП КАО ИНСПИРАЦИЈА”

Радови уметника из четири земље
На предстојећем издању фестивала „Нова”, које се одржава од 1. до 12. децембра у Галерији Милорада Бате Михаиловића у Панчеву, биће предста вљен из ло жбе ни сег мент
„Француски стрип као инспирација” с делима инспирисаним француским стрип-стваралаштвом. Посетиоци ће моћи да виде нове радове двадесет уметника и уметница из
Србије, Хрватске, Француске и
Јапана, настале на ову тему.
– Замоливши ауторе из неколико земаља да путем крат-

Возницки, Кларе Русан Кларџy,
Ларисе Ацков, Лее Краљ Јагер,
Марије Ђерановић, Марка Ђешке, Милана Симића, Мирјане Мишлов и Тијерија Гитара,
Михаеле Ерцег, Рајка Чучка и
Соње Гашперов.

ког стрипа изразе свој тзв. омаж
франкофоном стрип-стваралаштву, добили смо мозаик идеја и призора. Астерикс и Талични Том су део свачијег одрастања, али постоји и широко
поље у којем доминирају савремени аутори најразличитије жанровске, и ванжанровске,
провенијенције. Стриповане посвете занимљиве су и као испољавање дубоко личног израза заснованог на искуствима,
успоменама, размишљањима.
Оне свакако одражавају чињеницу да је француска школа

стрипа утицала на многе ауторе у различитим земљама, не
само на формалан начин већ и
као визија која је преобразила
ову област стваралаштва – рекао је стрип-аутор и један од
селектора програма фестивала „Нова” Саша Ракезић.
Изложбени сегмент „Француски стрип као инспирација”
садржаће радове Ане Петровић, Валентине Бришки, Дарка Дацовића, Дејвида Ласкија,
Франсис Лутес, Харукичија,
Иване Филиповић, Јелене Вучић, Јелене Ђорђевић, Кејти

Фестивал „Нова” организује
агенција „КомуникАрт”, уз подршку Француског института,
Министарства културе и информисања и Града Панчева,
и у партнерству с Културним
центром Панчева.
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Петак, 4. децембар 2020.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ФИЛМОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАЗИ, СНИМА СЕ!
Од идеје до реализације филма пут је
дуг, али леп и креативан, а крајњи резултат је нешто што траје, без претеривања, вечно. А утицај филмова на
наше животе некада је невероватан.

Процес стварања
Милан Коларски (30) сниматељ је већ
десет година. Учествовао је у више
домаћих и страних пројеката. Снимао је краткометражне, дугометражне, до ку мен тар не и ре клам не
филмове.
– Игром случаја сам се нашао на
Телевизији Панчево као сниматељ у
покушају, а онда ме је колега и добар
пријатељ Сеад Богућанин „погурао”
да се распитам за неки уметнички
факултет, након чега сам уписао Академију уметности. А љубав према камери је само расла – прича Милан.
Бави се свим пословима везаним
за камеру – био је швенкер и шарфер, и сниматељ.
– Сада се највише бавим послом
првог асистента камере – шарфера.
Немам конкретан креативни поступак, радије пуштам да се ствари „десе”. Уживам у самом снимању, јер је
то најузбудљивији део процеса стварања кинематографског дела – прича.
Драги су му сви пројекти на којима
је до сада радио, јер сваки нови пројекат носи нове лекције и искуства.
Допада му се што непрестано упознаје себе и околину кроз нове пројекте
и људе који на њима раде.
– Највећа мана овог посла је што
си често одсутан од куће. Раније ми
је било мало лакше, али сада кад
имам своју породицу то ми најтеже
пада – објашњава Милан.
Каже да бити филмаџија није лако. Сати су хаотични, а подела на радне и нерадне дане у недељи у овом
послу не важи.
– Један дан ручаш у ресторану с
пет звездица, а већ наредног једеш из
крила на некој ливади. Често се филмски радници буне и жале, а опет наредног јутра оду на сет. Кажу да сваки посао мора да се воли да би се радио. Али овај, конкретно, заиста мора да се воли – закључује.

Моћ опажања
Бранислав Черњев (21) сценариста је
и драмски писац. Завршио је драматургију на Академији уметности у Новом Саду. Досад је као сценариста
потписао осам краткометражних филмова и једну серију, а тренутно припрема две нове серије и два целовечерња играна филма. Аутор је и четири позоришна комада.
Од малих ногу је био члан глумачких студија – „Атељеа младих”, УМС
школе за таленте и Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”. У
„Атељеу” је написао први позоришни
комад, који је изведен десетак пута, у
осмом разреду се придружио групи
за филм при Регионалном центру за
таленте код Ивана Ракиџића, где је
имао прилику да започне краткометражним филм „Браћа Лимијер”, који је добио гран-при на Фестивалу
омладинског стваралаштва Југословенске кинотеке.
Каже да је посао сценаристе посебан зато што је сваки нови рад истраживање новог света, његових закона
и људи који у њему делају.
– Писање сценарија може се упоредити с вајарством. Скулптура се налази заробљена у материјалу: гипсу,
мермеру, бронзи, теракоти или дрвету, а да бисте дошли до ње, потребно
је само да скинете тај вишак материјала. Тако је и са сценариом: ваша
прича је заробљена у структури и

Милан Коларски
белини те хартије, само треба да се
ослободите вишка, како бисте ту причу добили. Звучи лако, али није –
објашњава.
Бранислав каже да је сценариста
као полицајац, констатно посматра
људе, ослушкује њихове разговоре и

средњој школи сам похађао филмске
радионице Раше Станишића... Тих година се у нашем граду снимало неколико страних филмова и серија, и цела та машинерија ме је потпуно замађијала – прича он.
Бавећи се овим послом, стекао је
непроцењиво животно искуство и упознао различите људе и места.
– Посао главног организатора подразумева припрему и комплетну логистику да би се снимање обавило.
Од проналажења локација за снимање до прибављања дозвола и координације одређених сектора. Након читања сценарија и разговора с редитељем и сценографом почиње потрага
за најбољим локацијама за филмску
причу. То је и најкреативнији део посла – закључује Душан.

„Михајло Пупин”, заједно са члановима групе за филм.
– Била сам узбуђена што ћу први
пут режирати, али док сам радила
на припремама за тај филм, мој тата
је изненада преминуо. Била сам много везана за њега и нисам знала како
ћу живети с тим болом, али сам знала да треба да снимим филм. Вратила сам се припремама и после неких
месец дана он је био завршен. Тада
сам била сасвим сигурна да никада
нећу одустати од циља да постанем
редитељ – каже.
Допада јој се какву моћ има филм
над публиком, његова способност да
управља емоцијама, да расплаче, насмеје, уплаши, забрине, задиви.
– Онај осећај који остаје након одгледаног доброг филма, жеља да га
гледаш поново, лекције којима те научи, место које у твом срцу заузме...
филмови се због тога снимају – закључује Милана.

Посвећеност идеји
Алекса Борковић (23) студент је четврте године дигиталних уметности
на Факултету за медије и комуникације. Учествовао је у стварању преко
тридесет студентских кратких играних и документарних филмова, као и
на снимању неколико ТВ серија и домаћих дугометражних филмова. Добитник је неколико награда и признања за свој рад. Једна од њих је за
најбољу камеру на Међународном
филм ском фе сти ва лу „Филм ски
фронт”, за филм „Бамбиленд” Данила Станимировића.

„Дечак из шуме”
Харлана Кобена

Сада је поново нестало једно дете
– Наоми Пајн. Нико осим новинарке Хестер Кримстин не схвата
озбиљност ситуације. Она ће замолити Вајлда да употреби способности које је стекао живећи сам у
шуми и помогне јој да пронађе
девојчицу…
Два читаоца који до 9. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Можете ли да замислите
живот у шуми?”, 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.

Заљубљена у режију

Милана Миљковић
некад чује занимљиву реплику или
анегдоту коју може да искористи. Он
највише ужива у припреми за рад и
преправљању сценарија.
– Припрема служи да упознате свет
ваших јунака уз помоћ којих ћете своју поруку пренети гледаоцима. То подразумева да започнете истраживање
њихових страсти, укуса, схватања,
страхова, жеља, скривених тајни... А
преправљање сценарија служи да победимо нашу сујету: сценарио читамо објективно, па у већини случајева
најдраже реплике или сцене које нису у функцији приче и не воде никуда, избацимо – каже.

Филм је маратон
Душан Синђић (28) завр шио је Фа кул тет
драмских уметности у
Београду на Катедри за
менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе, а по завршетку је уписао и мастер-студије на програму „Менаџмент културе и медија”. Током студија је учествовао у организацији снимања великог броја краткометражних филмова, позо ри шних пред ста ва,
фестивала и догађаја.
Од 2018. године профе си о нал но ра ди на
филму на позицијама вође снимања
и главног организатора. Радио је на
пројектима „Јутро ће променити све”, „Сенке над Балканом 2”, „Мрак”,
„Seal Team 3”,
„Клан”, „Породица”, „Нечиста
крв”…
– Љу бав
према филму и
биоскопу родила се још на почет ку основ не
школе, када сам
почео да сакупљам филмске
Бранислав Черњев пла ка те, а у

Ми ла на Миљ ко вић (20)
студенткиња је Факултета
драмских уметности на Катедри за филмску и телевизијску режију. Већ пет
година је члан групе за
филм РЦТ „Михајло Пупин”.
– Једно време сам била
члан „Атељеа младих” и
во ле ла сам из ми шља ње
прича. Схватила сам да не
желим да једног дана само глумим у филмовима,
већ да их стварам. И онда
сам у седмом разреду рекла себи: бићеш филмски
редитељ! И то је било то,
више нисам одустајала од тог циља –
прича Милана.
Прављење филма је стварање једног потпуно новог света и људи у њему; осмишљавају се њихови животи,
одређују им се судбине...
– Инспиришу ме животи обичних
људи с којима се лако можемо поистоветити – приче о људима који

Душан Синђић
падају, пате, губе, суочавају се с болом, неправдом, неуспехом... Приче
о њиховим сновима и надањима, страховима и сумњама, добрим и лошим
одлукама, вечној борби која се зове
живот – објашњава Милана.
Ужива у сваком сегменту рада, осим
у припремама, које су јој јако стресне, јер се увек појави гомила проблема и препрека.
– Организације снимања, које сам
до сада радила сама, много ме исцрпљују. Али на самом снимању увек
уживам, чак и када не иде све по плану. Сваки пут када викнем: „Акција!”,
осећам да сам успела јер радим оно
што волим: режирам филм – прича
она.
Најпоноснија је на свој први филм,
снимљен 2016. у продукцији РЦТ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Црвени змај”
Томаса Хариса

Алекса Борковић
– С процесом прављења филма сусрео сам се спонтано, у Регионалном
центру за таленте „Михајло Пупин”,
где сам отишао да бих се заправо бавио програмирањем. Коначна одлука
је пала када су се испред мене нашле
књиге за припрему за ФДУ и једна
књига за ЕТФ. Хтео сам паралелно да
се припремам, па да одлучим касније, пред пријемни, или да можда изађем на оба. У књизи за ЕТФ сам стигао до трећег задатка, а филм који
сам снимио под менторством Ивана
Ракиџића слао сам на све могуће фестивале у региону – прича он.
Тренутно ради као сниматељ, редитељ и продуцент, али камеру издваја као свој сектор.
– Најдражи су ми „Дани губљења” у
режији Јоване Аврамовић. То је филм
на ком сам се бавио продукцијом, али
сам током рада на њему направио највећи корак у личном професионалном сазревању. Целокупан рад је био
саткан од сулудог оптимизма да ће на
крају све бити у реду, иако су проблеми у неким тренуцима изгледали несавладиви. Други важан пројекат био
ми је „Бамбиленд” Данила Станимировића, који је, иако студентски филм,
доживео огроман успех. Приказан је
на преко шездесет фествала широм
света и освојио је велики број награда. То је био и мој први пројекат у којем сам радио као директор фотографије. Потом филм „Сутра је још увек
јули” Дејана Влаисављевића Никта, у
којем сам имао прву значајнију функцију на дугометражном филму, био
сам помоћник режије. Предивно искуство! Такође, много ми је битан документарни филм који сам радио као
директор фотографије с редитељем
Милошем Томићем. Филм још увек
није завршен, зваће се „Круна” и наменски је сниман за немачку телевизију „Кика” – прича.
Мирјана Марић

Најбољи профајлер којег је ФБИ
имао, Вил Грејам, повукао се након што је Ханибал Лектер затворен. Међутим, низ језивих злочина натераће агента Крофорда да
се поново обрати једином човеку
који може да помогне у истрази.
Два читаоца који до 9. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли гледате хорор филмове?”, 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
које место је у вашем срцу. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Његове груди, на које легнем
после шугавог дана и сви проблеми
моментално нестану.” 066/8887...
„Панчево! Да се опет родим, ја
бих поново живела овде...” 064/1479...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта вам најчешће
отежава живот:
„Корона – отежава и загорчава.
Да полудиш!” 064/9668...
„Најчешће ми живот отежава то
што не умем добро да проценим људе. Нарочито сам се зезнула кад сам
бирала мужа.” 064/2071...
Д. К.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, НАЈМОЋНИЈА ЖЕНА СРПСКОГ СПОРТА

ОСМЕХОМ И ВОЉОМ ОД ЧЕЛИКА
БРИШЕ РЕЧ „НЕМОГУЋЕ” ИЗ РЕЧНИКА
Она се већ два пута нашла на
„Блицовој” листи најмоћнијих
људи у српском спорту: и 2018.
и ове године је у топ педесет.
Поврх свега, сада је на тој листи свега шест жена и она је
једна од њих. Нема тог града и
села у Србији у коме она нема
одане сараднике међу представницима локалних самоуправа и спортских организација. Тешко је избројати њене
најискреније пријатеље, јер их
има неколико стотина хиљада
и сви су деца, која је просто
обожавају. Ако сте чули за „Дунав осигурање” Спортске игре
младих Србије или сте чак учествовали на њима, она је заслужна за то.
Позната је по заразном осмеху и челичној вољи. Она је жена која ће свако „немогуће”
претворити у „могуће” само ако
јој дате добар мотив и довољно времена. Она је наша Панчевка – Ивана Јовановић, жена којом можемо да се поносимо, али и од које и те како
имамо шта да научимо.
Наша суграђанка се на листи
најмоћнијих жена у српском
спорту нашла раме уз раме са
европском и светском првакињом у атлетици Иваном Шпановић, најбољим женским кошаркашким тренером Марином Маљковић, најбољом одбојкашицом у Европи Тијаном
Бошковић, олимпијском шампионком у теквонду Милицом
Мандић и тениским судијом
Маријаном Вељовић.
Они који Ивану познају тврде да такво признање она заиста и заслужује, напомињући
да су за „Ду нав оси гу ра ње”
Спортске игре младих у Србији, али и шире, сви чули тек
када је она пре четири године
преузела кормило над овим,
сада већ гигантским пројектом у нашој земљи. Тренутно
је то највећа организација аматерског спорта у овом делу
света, која у Хрватској, одакле је потекла, постоји 24 године, у Босни и Херцеговини
једну деценију, а у Србији је
ово седма сезона. Кроз Игре
је од оснивања до данас прошло више од два милиона деце основношколског узраста,
која се сваке године на градском, државном и међународном нивоу такмиче у чак десет спортова.
Овакав успех је Ивани, судећи по њеној животној причи,
био судбински предодређен.
Иако је она све време стремила ка новинарским водама, неке околности су од самог почетка указивале на то да је живот припрема за сасвим другачију улогу...

Прст судбине
Завршила је Основну школу
„Стевица Јовановић” и средњу
школу „23. мај” у Панчеву, а
потом и Факултет за менаџмент. Њени бројни таленти дошли су до изражаја већ током
најранијег школовања.

јој се променио, али она – она
је остала иста: скромна и у сопственим очима – сасвим обична.
– Нисам неко ко воли да прича о сопственом успеху. Свакако ми је веома драго што има
још људи који су спремни да
препознају и вреднују нечији
труд, рад и залагање. За свако
признање које су Игре добиле
заслужан је цео наш тим, а ја
сам само прва међу једнакима.
Не сматрам себе моћном, мислим да сам обична жена, која
је само искористила прилику
да покаже да нешто може, уме,
зна и хоће да уради. Немам леђа, а немам ни гордост, јер то
није у духу православља. Моћ
и утицај су везани за политику
и вредност капитала, а ја нисам у тим водама – наглашава
наша суграђанка.

Ивана Јовановић
– У основној школи сам заволела да читам књиге, али и
да пишем. Добитник сам трију
читалачких значки. Писала сам
и за школски часопис. Уједно
ме је занимао и спорт, па сам
неколико година тренирала кошарку, иако нисам баш била
талентована нити предодређена за успешну спортисткињу.
Потичем из спортске породице, па је спорт заправо одувек
био саставни део мог живота.
Мој отац Никола, кога многи
Панчевци памте, био је професор физичког васпитања, а
радио је и као рукометни тренер и тренер рвача, али је највише био посвећен школском
спорту и раду с децом. Моја
рођена сестра Маријана и ја
смо као мале увек с татом и
мамом и децом спортистима
ишле на летње и зимске припреме. Нама је то био саставни део живота и дивног детињства. Сад када се осврнем иза
себе не могу да не помислим
да је све то био својеврстан
увод у оно чиме се сада бавим
– започиње своју причу Ивана.

Заљубљена у новинарство
Иако је Ивани добро ишло чега год да се латила, а интересовања су јој била бројна, новинарство ју је на крају највише опчинило.
– Први хонорар у Панчеву
зарадила сам водећи записнике на утакмицама. Почела сам
потом да печем занат у Спортском недељнику за јужни Банат „Панорама”, који је основао СОФК Панчево. Били су ту
амбициозни људи, посвећени
спорту, са Ђоком Славковићем
на челу. Мирко Kовачевић и
Аца Малушевић били су моји
новинарски учитељи. Kасније
сам радила на Телевизији Панчево од самог оснивања, а затим сам 1995. прешла на „Радио С” и тамо остала читаву деценију, све до 2005. године –
присећа се наша саговорница.

Радијско обликовање
На овом радију Ивана Јовановић је радила као уредница

РЕ ЦЕПТ ЗА УСПЕХ ОД ЧЕ ТИ РИ СА СТОЈ КА
Од Иване Јовановић многи
с правом траже савет о томе
како се стиже до успеха.
Она им га радо открива, али
немалом броју људи често
недостаје бар неки од састојака.
– Рецепт је једноставан.
Потребно је много рада, труда, посвећености и одрицања. Кад сте спремни то да
уложите, више ништа није
немогуће. Моја функција у
СИМ-у није формалног и

протоколарног типа, радим
исто као и сви остали, можда понекад и више. За мене нема стајања: када је најтеже, извучем и последњи
атом снаге за који сам мислила да га и немам, проради неки скривени механизам и настављам даље. Највећа награда за такав приступ су дечји осмеси, пријатељства за цео живот, али и
нека признања која заувек
остају у срцу.

спортског програма, водитељка и новинарка. Имала је своју
спортску емисију „Тајм-аут”,
била је и уредница информативног програма, као и директорка „Радија С” у Јагодини...
– Рад на „Радију С” ме је
умногоме обликовао. Од колега и власника радија, Зорана
Анђелковића, пуно сам научила. Усавршавала сам се, путовала и упознала много људи, од
којих су многи и данас моји
пријатељи. Захвална сам Анђелковићу на томе што је, тих
деведесетих, имао визију да окупи нас младе и пружи нам простор да се докажемо. Створио

је од нас тим коме је пошло за
руком да направи најслушанију радио-станицу, прво у Београду, а потом и у целој Србији.
Радио је моја највећа медијска
љубав. Ту сам постала препознатљива по смејању у етру,
уживо, спонтано и срдачно. Било је лепо, памтим и данас сваки тренутак радијског живота…
Ипак, с временом је дошло до
засићења. Донела сам одлуку
да каријеру заменим неким новим изазовима, ван медија –
наставља причу Ивана.

Тотални заокрет
Већ 1. јануара 2006. године
почела је да ради у тиму Жељка Танасковића, нашег одбојкашког репрезентативца, с којим ју је спојило управо новинарство. Постала је његов заменик у приватним компанијама и ту остала све до 2017.
године. У два мандата, током
осам година, била је и председница Надзорног одбора Савеза за школски спорт Србије,
а у једном мандату и чланица
Извршног одбора Спортског
савеза Београда.
У међувремену су се догодиле Игре, а са Иваниним доласком на место председнице ове
организације њен живот се потпуно променио. Као да је све
коначно дошло на своје место.
Круна те приче, између осталог, јесте и титула којом ју је
двапут овенчао „Блиц”. Живот

С народом у сеобу
Улица патријарха Чарнојевића простире се од Улице Димитрија Туцовића до Карађорђеве, а овај назив није мењала од 1944. године. Први
пут је име овог знаменитог
Србина понела 1891. године
– истина, тада је названа Церновицева, и осим у време светских ратова – од 1914. до 1918.
просто није имала име, а у
Другом светском рату била је
Улица маршала Блихера – звала се увек, у овом или оном
облику, по патријарху Арсенију Чарнојевићу, актеру знамените Велике сеобе Срба...

стране. „Љути страх и беда
та да бе ше; ма тер од де це
раздвајаху, и од оца сина.
Младе робљаху, а старе секаху и дављаху. Тада људи призиваху на се смрт а не живот.”
Хронике бележе: „Оно народа што је и остало после
тако страшне катаклизме било је толико ударено по глави, да му је дуго требало да
дође себи. Губитак претрпљен
тада није се више поправио.
На опустела српска огњишта,
у колико су уопште била обновљена, почеше долазити Арнаути и Турци.”

Султан Мехмед IV послао
је 1683. године свог великог
везира Кара Мустафу с великом војском на Беч. Али Аустријанци су, уз помоћ пољског краља Јана Собјеског, потукли Турке, који су били принуђени да се повлаче у хаосу.
Аустријанци су кренули за
њима и у том налету ослободили и Београд, а након тога
царска војска под командом
Енија Пиколоминија продире даље у Србију, све до Косова... Срби нису имали своју
државу, а на окупу их је држала Црква. Једини њихов вођа био је патријарх Арсеније
III Чарнојевић.
Рођен 1633. године на Цетињу, он се врло млад замонашио, а са двадесет две године већ је био игуман манастира Пећке патријаршије.
Митрополит хвостански постао је у тридесет шестој години, када је именован и за
помоћника тешко оболелог
патријарха Максима. Будући
да није било наде за патријархово оздрављење, Арсеније је крајем 1672. изабран за
српског патријарха. Обилазио је епархије, а рат између
Аустрије и Турске затекао га
је на поклоничком путовању
у Палестину. За време овога
путовања водио је дневник,
који има вредност документа
и књижевног дела. У Пећ се
вратио после Ускрса 1683. када је аустријско-турски рат
већ био почео.
Беч је позвао Србе, Бугаре
и друге хришћанске народе
на Балкану на устанак против Турака, али је позив прихватио само Арсеније III Чарнојевић, у име Срба.
Али ратна срећа се тада
окренула: 1689. године команду над турском војском
преузео је велики везир Мустафа Ћуприлић, који је поразио Аустријанце и Србе код
Качаника и отпочео контраофанзиву. Уз Аустријанце, у
јануару 1690. године, повлачили су се на север пред турском осветом и Срби, чији се
број мери десетинама хиљада. Народ је страдао на све

На рачун савезништва, Срби су од аустријског цара Леополда добили одређене привилегије, па је велики број
њих прешао преко Саве и Дунава, напустивши Београд непосредно пред његово освајање од стране Турака, 1690.
године.
Али племићи и католичко
свештенство саботирали су
остварење обећаних права Србима, истовремено водећи агресивну политику унијаћења, па
је Арсеније III Чарнојевић остатак живота провео водећи борбу на више фронтова: за очување позиције Православне цркве у крајевима под Аустријом, заштиту Срба који су остали на Косову и за реализацију
царских привилегија.
Захваљујући његовом залагању код цара Леополда, који
је потврдио избор седам српских вла ди ка, ство ре ни су
услови да се почетком осамнаестог века развије Карловачка митрополија, као клица из које ће изнићи савремена Српска православна црква.
Патријарху Арсенију није
се остварила жеља да се у поодмаклој старости врати у
Пећ. Умро је у Бечу, 27. октобра 1706. године, и сахрањен
је у манастиру Крушедол.
Карловачки митрополит и
патријарх српски Георгије
Бранковић наручио је 1895.
године од тада већ славног
сликара Паје Јовановића слику о овом догађају, с намером
да је наредне године прикаже
на Миленијумској изложби у
Будимпешти. Али није био задовољан Јовановићевим делом,
па је затражио исправке...
Јовановић је завршио укупно четири верзије слике, од
којих су три сачуване. Прва
верзија је изложена у згради
Па три јар ши је у Бе о гра ду,
друга се налази у Народном
музеју Панчево, а четврта је
у Конаку кнегиње Љубице у
Београду. „Сеоба Срба” има
култни статус у српској популарној култури, а неколико аутора сматра је једним
од најбољих Јовановићевих
дела.
Р. П.

Савршен план
Ивана Јовановић је заиста у
свету аматерског спорта направила чудо, али она је и те како
знала како то да постигне.
– Било ми је јасно од самог
почетка да морам да радим на
стварању система организације и на успостављању мреже
људи у градовима у Србији.
Развијала сам односе с представницима локалних самоуправа, градила сам поверење у
нашу причу и у вредност овог
пројекта. Игре су полако ишле
напред. То је један дуготрајан
процес. Поносна сам на то што
сам успела да пронађем наш
пут – пут Игара. Он је заснован
на оданом и професионалном

НЕ КО ТО ОД ГО РЕ ВИ ДИ СВЕ...
На питање ко јој је највећа
подршка у животу, ко јој
„чува леђа”, Ивана каже:
– Поред баке Чарне, мудре, сталожене жене, која
има 98 година и велики ми
је узор, маме, сестре и њене
породице, постоји још пар
мени битних особа у животу.
Они су увек ту, чак и када
нису физички присутни: брину, чувају ме и за мене би
урадили све. Хвала им на томе. Да, ту је и тата који с не-

УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ЧАРНОЈЕВИЋА

ба гледа све и сигурно је он
најпоноснији човек на свету,
јер сам наставила његовим
стопама, да се борим за децу основношколског узраста
и за спорт у целини.
односу према раду, организацији, али и према сваком детету које учествује на Играма
– истиче Ивана.

Кад фотографије проговоре
Чини се да Ивана Јовановић
тек сада полако постаје свесна
размера успеха који је постигла.
– Сваког дана много људи
ме зове и честита ми на свему
што смо постигли, поготово ове
године, у условима светске пандемије. И морам да признам
једну ствар: тек сада ми полако допире до свести шта смо
урадили. Док прегледам хладне главе фотографије из овогодишње сезоне, јер сада је време за извештаје и анализе, враћају ми се емоције из сваког
града, сви фактори ризика који су постојали, свака ситуација коју смо прошли, али и прелепе приче и утисци које носимо из сваког краја Србије.
Јасно ми је да сам и другима и
себи доказала да сам спремна
за превазилажење разних препрека, за реаговање у кризним
ситуација и да са својим тимом могу да пребродим све
изазове. У том смислу сам свесна величине и важности постигнутог. Али настављамо даље, још је много планова пред
нама. Наша деца верују у нас и
не смемо да их изневеримо –
заокружује причу најмоћнија
Панчевка.
Драгана Кожан
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ОСАМДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ЈАБУЧКОГ КЛУБА ЈЕДИНСТВЕНОГ ИМЕНА

ЈУГОСЛАВИЈА ДУБОКО У СРЦУ
Да је још увек оне велике социјалистичке федеративне и
несврстане државе, у недељу
би био прослављен Дан републике. Међутим, иако Југославија одавно не постоји, при помену њеног имена нема равнодушности – код једних изазива носталгију, код других презир, код трећих нешто између...
Но, шта год мислили о томе,
чињеница је да ни деценијама
након нестанка те, по много
чему лепе земље њена заоставштина није у потпуности избрисана. Иако многи о том имену говоре с несмањеном страшћу, можда и једини на овим
(и ширим) просторима који га
још увек с поносом носи јесте
фудбалски клуб из Јабуке. И
то пуних 85 година!
А за њих не ма ди ле ме –
„Југославија” је била, јесте и
биће дубоко у њиховом срцу...
Фудбалски клуб „Југославија”
основан је 1935. године на иницијативу инжењера Богдана
Алексића, успешног индустријалца и кума Ђорђа Вајферта.

Фенси је у једној
сезони, играјући за
омладински јабучки
тим, дао рекордних
76 голова у 24
утакмице, а само на
једној – 12, док је
Сеика шест пута
тресао противничку
мрежу директно из
корнера и чак двапут
на истом мечу.
Међутим, тада је заправо то
спорт ско дру штво фа бри ке
„Скробара” пресељено у Јабуку и преименовано, јер је четири године раније формирано под именом „Zeamais”.

Блистави предратни
тренуци
„Југославија” већ 1936. године
постаје професионални клуб,
када и бележи најблиставије
моменте у свом постојању дугом осам и по деценија. Победоносни низ је, у лето 1940. године, фудбалере из панчевачког села довео на прве стране
београдске штампе, зато што
су стекли право играња у квалификацијама за улазак у националну лигу. Пред сам рат
су били чак и седми у савезном
рангу, у друштву ондашњих београдских „вечитих” – БСК-а и
„Југославије” (додуше без Хрвата и Словенаца, који су у том
периоду имали сопствену лигу). Памти се и победа над реномираним мађарским „Сегедом”, када се истакао трио Пандуров–Дабић–Тубић. Та утакмица, одиграна у јануару 1941.
године, уједно је била и последња за дужи период, јер су за
време ратног вихора спортски
терени опустели.
Фудбал је настављен након
слома фашизма, а јабучки тим
се надметао у нижеразредним

да нас нису омеле повреде. „Југославија” се увек ослањала на
сопствени кадар, али сада је
друго време, па смо принуђени и да доведемо два-три играча како бисмо то надокнадили. Што се тиче вођења клуба,
као председник имам огромну

ми имамо и два погона млађих селекција са четрдесетак
чланова. Међу њима су неки
талентовани клинци који ће
можда наставити стопама Сеике или Фенсија, попут Лазара
Цветановског, Александра Секуловског, Луке Богданова, Ми-

КА КВА ЦР НА ПРО МЕ НА НАЗИВА?!

Генерација данашњих пионира спремна да одржи богату традицију

Фудбалски клуб „Југославија” можда једини има такав
назив на простору те некад
велике и уважене земље,
али ником од некадашњих и
садашњих играча не пада
на памет да то мења.
Тако Сеика наводи да не
само да му не смета то име
већ и да он интимно осећа

– И ја сам поникао у клубу, а
за сениоре сам дебитовао 2006.
године. Неколико пута сам одлазио и враћао се, па сада овде
наступам као везњак и сматрам
да могу још увек да се носим с
млађима, иако у тиму има и
старијих, попут Небојше Коле-

подршку свих ових људи. Није
лако скрпити крај с крајем, јер
се финансирамо једино из буџе та Гра да, а помаже нам,
спортском опремом, и бивши
одличан играч – Саша Цветановски Пикле. Међутим, то је
довољно само за први тим, док

лигама, првенствено у Првој јужнобанатској лиги, где је и данданас. Током времена бележени су и успони и падови, као и
при јатељ ски ме чеви против
„Звезде”, „Партизана”, ОФК Београда, а добро је упамћен и
међународни турнир одигран
на Илинден 1986. године. Том
приликом су у Јабуци гостовали никад јачи скопски „Вардар”, који су предводили легендарни играчи Панчев и Рингов,
као и кипарски „Аполон”. Сведоци кажу да је тада продато
десет хиљада карата и да игла
није могла да падне у публику.
Данас се ОФК „Југославија”
такмичи у званично петом савезном рангу, у не баш сјајним околностима, али захваљујући ентузијазму заљубљеника у овај клуб и спорт, лопта се и даље весело котрља на
трави јабучког игралишта.

Ентузијасти „држе воду”
Један од њих је и свакако и
прекаљена легенда –
Зоран Бојковски, широм јужног Баната
познат као Сеика,
ко ји је играо од
1985. до 1996. године, не рачунајући
кратке „излете”...
– Кренуо сам
као центарфор,
да бих на крају
каријере прешао на
дефанзивнију позицију.
За то време постигао сам око
сто педесет голова, од чега шест
директно из корнера, а на једној утакмици, у победи над Делиблатом, чак два. Играо сам
дуго и повукао сам се тек у 41.
години – каже Сеика.

убојитом нападачком тандему
– Небојша Стојановски Фенси. Он је ка ри је ру за по чео
1984. године, као пионир, а
већ у наредним годинама у
том узрасту био је део тима
који је двапут узастопно победио у јужнобанатском рангу,
што је поновио и са омладинцима почетком деведесетих
година прошлог века. И Фенси је био прави рекордер, можда и за „Гиниса”, јер је у сезони дао чак 76 голова у 24
утакмице или више од три по
утакмици, а само на једној –
невероватних 12!?
– За први тим сам играо од
1991. године, а опростио сам
се 2015. Иако је било понуда,
никада нисам ишао из Јабуке,
јер би увек превагнула љубав
према овом селу. Играо сам
пуне 24 сезоне, па сам са Сеиком и Илијом Глигоровским
рекордер по дужини стажа у
„Југославији”. Потом сам радио и с пионирима, који су
били прваци 2002. годи не, а био сам и
председник 2012.
године, али и пре
и после тога увек
сам био спреман да
помог нем во ље ном клубу – истиче Фенси.
Ивица Милошевић је такође
поникао у овдашњој
школи фудбала код наставника Лација.
– Тада је било озбиљне селекције, па нас је, од почетних
педесетак, остало таман колико треба. Данас за такав приступ нема материјалних могућности и малтене играју сви ко-

ЈА БУЧ КЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛЕ ГЕН ДЕ
Од оснивања 1935. године
па до данас у клубу је поникао немали број прволигашких фудбалера, као што су
Мирко Огњановски Бели,
Бора Шкрбић, Мирослав
Мики Милошевић, Небојша
Колески и Данијел Даца
Марковић, који је трагично
и прерано настрадао.
Дрес ОФК-а „Југославија” дуго су носили и Миодраг Радичевић Суља, по
С то ли ко го ди на ко пач ке
је о клин ока чио и његов дугогодишњи са бо рац у

многима можда и највећа
јабучка звезда, па Стева
Петковски Ганча, Никола
Оморјан, Александар Јовчевић, Антон Коцка, Тома
Савић, Стојадин Велиновски, Или ја Гли го ров ски,
Драгана Ристић, Стојадин
Велиновски, Илија Глигоровски, Драган Ристић, Дане Николић, Зоран Бојковски Сеика, Небојша Стојановски Фенси...
ји дођу, што ми је добро познато, јер сам тренутно тренер млађих категорија. Иначе, већи део
каријере провео сам овде, а рецимо вратио сам се да помогнем када је требало да се експресно вратимо у виши ранг.
Играо сам везњака, али сам давао много голова, и то углавном ван шеснаестерца, као и из
слободњака, па и, попут Сеике,
из корнера – прича Ивица.

Руководећи трио спој младост и искуства

Шесторка која чува ватру:
Саша, Фенси, Марко, Горан, Ивица и Сеика

Саша Стојановски је, с 38 година, још увек активни играч,
али и секретар клуба од 2018.
године и један од оних који су,
како кажу саме колеге, можда
и спасли клуб од пропасти.

велику носталгију за том земљом; Фенси је поносан на
њега и мисли да би било
срамота мењати га, а Горан
каже да, ако би се он питао,
нема дискусије око било какве промене.
С тим се слажу и много
мла ђи Иви ца, Са ша и
Марко...
лоша Богдановског, Матеје Ђошевског, Јована Шаћировића,
Андреја Андреског, Огњена Тоневског... – поентира Марко.
А сви они, где год били и
шта год радили, заувек ће у срцу носити своју једну једину
„Југославију”...

Први тим
ског и Радета Макаруна, који
имају преко 40 – истиче Саша.
Важан шраф је Горан Јовановић, актуелни потпредседник клуба, који додуше никад
није наступао за јабучки клуб,
већ у Сакулама, али је дао изузетан допринос и као спонзор
и као члан управе, у којој је
већ око дванаест година.
– Имам овде много добрих
другара, па сам, у неком моменту, желео да помогнем и
остао на дуже стазе. Било је ту
и лепих и тешких тренутака,
чак сам и давао оставку, али
када је претило да клуб буде
угашен и када сам видео жељу
неколицине младих да га очувају, одлучио сам да се борим
заједно с њима, докле год су ту
– подвлачи Горан.
Ипак, највећа одговорност
тренутно је на плећима тридесеттрогодишњег председника
Марка Дакића, родом из Скробаре, који је прве фудбалске
кораке направио у „Динаму”.
А када се преселио у Јабуку,
наставио је да игра за овдашње
пионире баш кад их је тренирао управо Фенси.
– Он је умео да направи атмосферу и да нас мотивише,
па резултат није изостао и освојили смо јужнобанатско првенство у пионирској категорији.
За први тим сам дебитовао са
16 година, потом мало мењао
клубове, али сам се ипак вратио. Сада играм на позицији
задњег везног и капитен сам
екипе; радим и с млађима, а
ето и председник сам. Већ дуго смо у Првој јужнобанатској
лиги и амбиције су нам ове сезоне да будемо на средини табеле; можда смо могли и више

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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.

Јаза
Мала слатка јазавичарка пронађена је на Баваништанском
путу, али нажалост није микрочипована, па се не може
доћи до података о власницима. Поред тога што се зна
да је женка, доказано је и веома умиљата.
Стога, док се власник не
јави, пас ће бити у градском
прихватилишту, а када истекне законски рок за то, на
сцену ступају потенцијални удомитељи.
Све друге информације могу се добити на телефон 352-148.

Цицке
У овој веселој екипи, старој око
четири месеца, не зна се која je
маца од које лепша.
Једна је из Београда и имала је
много среће – спасена је у последњи час, јер је још увек требало да сиса када је пронађена.
Све оне сада траже озбиљне удомитеље, зато што нису само за двориште, будући да су навикле да
живе унутра. Kо жели неку од ових луткица, треба само да
окрене број телефона 063/323-565.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно 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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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа и гаранција, вршимо поправке. 063/714-38-98.
(298566)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ДОБЛО дфијат 1.3, мултиџет, 2004. годиште, нове гуме, дуго регистрован, механички, беспрекоран, 170.000, купљен
од првог власника, могућа свака провера било
где, 2.450 евра. 064/17122-13. (298681)
ГОЛФ 4, 1,4, 2002, петора врата, фул, 160.000
км, регистрован дуго.
064/130-36-02. (298632)

КРМАЧЕ, младе товљенике и прасад продајем,
повољно, екстра квалитет, вреди видети.
062/113-20-28. (298572)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-3605. (297996/р)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. Судоепра 3.000 динаБРИКЕТ буков, без лепка, ра, нова. 063/773-45-97.
(298571)
калоричан, џакови.
064/482-65-53. (298303) ПРОДАЈЕМ електрични

АКЦИЈА

УЉАНИ радијатор, вешмашина, турбо рерна, телевизор, сто, столице.
063/861-82-66. (298652)

Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара
Превоз на адресу.
(ф)
062/873-19-80, 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ балирану детелину. Старчево.
065/688-86-30. (298662)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

(1/296421)

ФИЈАТ ulize 2.1, турбо
ГАРАЖЕ
дизел , 1996, тек регистрован, седишта 6 + 1,
клизна врата на обе страПРОДАЈЕМ зидане гаране, продајем. 063/802же у Ул. Патријарха Чар58-36. (298516)
нојевића 8. 063/315-872.
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
(297910)
динамик опрема, шест
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ габрзина, атестиран плин.
064/130-36-02. (298632) ражни простор од 130
квм, у Тамиш капији.
ПЕЖО 307, 1.4 , ХДИ,
063/175-62-95. (298642)
2002, петора врата, фул
ГАРАЖУ дуплу издајем,
опрема, прва боја.
064/130-36-02. (298632) зидану, струја, грејање
гратис, зграда Тесла.
061/225-16-43. (298553)
Стовариште „Близанци”
ИЗДАЈЕМ гаражу на Конуди
тежу 1, зидана. 064/16968-54. (298475)
све врсте угља

и лом палете
даске за огрев

064/158-44-10, 063/101-11-47

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, шест брзина, у првој боји, клима.,
064/587-50-24. (298632)
ПУНТО 1.2, 2002, 5 В,
атестиран плин, клима,
серво, металик. 064/14255-93. (298650)

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

ЈУГО 55, 2003, 450 евра.
064/240-67-56. (298508)
ПУНТО класик 3, 2011,
1.3 МЈТД, аларм, клима,
власник. 064/913-72-24.
(298616)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (297924)
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ПРОДАЈЕМ гаражу на
трећем нивоу Конструкторове гараже, Котеж 2.
064/421-62-41. (2917169

ДВОСЕД, судопера, угаона гарнитура, орман с
ципеларником, кревет,
фотеље, комоде.
063/861-82-66. (298652)

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!
ПРОДАЈА нових: столица
од 1.800; столова од
4.500. 060/600-14-52.
(298682)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пилиће храњење домаћом храном
на салашу. 069/280-2037 (СМС)
ПРАСИЋИ на продају.
064/303-28-68, Мића.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4 кв.
060/631-09-75 (СМС)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, може и полутке. Тел.
617-336, Омољица.
(2908495)
ПРОДАЈЕМ прасиће, цена 230 динара. Тел.
064/129-45-43. (298502)
ПРОДАЈЕМ две зимске
гуме за југа 45, у добром
стању, повољно. 013/23521-03. (298513)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (298519)
РАКИЈА препеченица,
више врста и колекција
страних пића, разна.
064/955-51-85. (2985249
ПРОДАЈЕМ слику Стојана Трумића. Тел. 371202. (298457)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 061/264-66-31.
(298692)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (298660)

КУПОПРОДАЈА

ШВАЈС апарат ЦО 2, вармиг 140 – 160 ампера,
без боце, цена 350 евра.
Тел. 063/743-29-54.
(298487)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јариће, дебеле свиње.
063/175-18-24. 8298715)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
све врсте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 063/288-278.
(298472)

штедњак „Милан благојевић” смедерево, одличан.
063/753-10-09. (298548)

НОВИ дрвени кревети
200 х 90 – 5.900, кликклак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (298682)
ПРОДАЈЕМ кревет самац, комплет са душеком, добро очуван, 7.000
динара. 064/059-88-44.
(298684)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења.
060/037-11-96.

ПРАСИЋИ и крмаче на
продају. Мића. 064/30328-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18.
(198619)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
Росић, 063/223-810.
(298237)

ДРВА продајем, преостала. 064/122-69-78.
(298519)

ПРОДАЈЕМ три трактора,
три приколице, велику
тањирачу и малу, сетвоспремач, круњач црвени,
сечку за тулузину, 500
бала детелине, тробраздни плуг, јаке гвоздене цеви, култиватор, југа, инкубатор, пластична бурад, столарски алат и
браварски, карабин са
снајпером, пумпарицу,
симсон сула сула и магнум 357. 065/243-81-02.
(298696)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, веш-машине.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (298298)
СТРИПОВЕ старе откупљујем., 064/435-90-43.
(298643)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47л (298556)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(298254/р)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове, флаше сифон соде,
старе играчке, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (298619)
КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(298619)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи
и потпала, спремно за употребу.
Достављам на адресу у року
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
(1/298016)

КУПУЈЕМ секундарне сировине, гвожђе, старе аутомобиле, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, долазим. 061/322-04-94.
(298718)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(298718)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, олово, акумуалоре, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (298718)

КУПУЈЕМ старе шпорете,
фрижидере, ТВ уређаје,
стару гвожђе и сав рециклажни отпад. 063/19654-56. (298713)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

А К Ц И Ј А – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ
Има на стању, обезбеђен превоз
062/873-19-80, 064/503-30-11

(ф)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ или продајем
кућу од 100 квм, приземље + спрат , у центру
Панчева, Ул. Живојина
Мишића бр. 6., Тел.
023/857-069, 064/57557-04. (2982348)
ПРОДАЈЕМ кућу у Алибунару, 180 квм, 5 ари
плаца, 39.000, договор.
064/174-45-56, 064/14918-72. (298671)
НА ПРОДАЈУ кућа 180
квм, Ул. Јове Максина 50
+ плац. 063/740-22-41,
064/929-64-85. (298669)
КУЋА на продају, Петефи Шандора, Панчево,
Војловица. 066/366-645.
(298680)
ПЛАЦ, Долово, 16 асри,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (29851)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
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.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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,

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.
Ин тра о ку лар на
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
• 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,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– 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 ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
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, пред-

видели 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

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 10. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + GGT + ALP

•
•

Цена: 740 динара

ПАКЕТ 4

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

Петак, 4. децембар 2020.

ПОНУДА

НОВА КУЋА, 9 х 12,
спратна, завршни радови, нова Миса, власништво. 064/221-36-12.
(298559)
ЗАМЕНА – кућа у Иванову, мењао бих за гарсоњеру у Панчеву.
064/372-94-71. (298547)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плац, Горњи
град. 063/829-89-48.
(298509)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ТЕСЛА за рушење, 2.61
ар, 45 м, укњижено,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (298719)

ТЕСЛА, 55, ЦГ; ПР, тераса, 46.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(298664)
НЕКРЕТНИНЕ „Јовановић”, Котеж 1, 72 квм,
двоипособан, трећи
спрат, ЦГ, 52.000.
064/340-37-14. (298690)
НЕКРЕТНИНЕ „Јовановић”, Котеж 2, 62 квм,
други спрат, ЦГ, тераса,
47.000, договор.
064/340-37-14. (298690)

НА ПРОДАЈУ плац на
Кудељарском насипу,
27.43 ара, излаз на две
улице, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (298492)
ГОРЊИ град, спратна,
5,5 ара, 80.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(298580)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље под засадом лешника, потез Арвеница Старчево. 064/357-81-50.
(298624)
КУЋА, дворишна, приземље + спрат, сређена,
своје двориште, улаз, шупа, 85.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (298719)

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Куповина станова са вашим
плодоужитком. Исплата
одмах! АМК некретнине.
06/262-08-44. (298638)
ДОЊИ ГРАД, леп улични
део куће, 63 квм, тераса,
велики подрум, 28.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (298580)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, новоградња, шири
центар, 71 квм, плин, III
спрат – дуплекс, храстов
паркет, шпанска керамика, паркинг место, остава. 063/407-788.
(298610)

ВИКЕНДИЦА на Поњавици, код Омољице, кућа
150 квм, плац 34 ара,
30.000 евра. Власник.
064/141-18-51. (298570)
КУДЕЉАРАЦ, лепа нова
спратна кућа, у приземљу, пословни простор
3.4 ара, 75.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(298580)
ШИРИ ЦЕНТАР, 60 квм,
2.7 ари, 39.000. „Јанковић”, 348-025. (298589)
КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
локал, гаража, 93.000.
„Јанковић”, 348-025.
(298589)
ПРОДАЈЕМ плац, Димитрија Туцовића 113, 4.5
ара, уз Тамиш, ширина
плаца 24 м. 063/407-788.
(298610)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9
ари, 24 м фронт. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (298719)

КУПОВИНА танова. Исплата одмах! АМК некретнине. 06/262-08-44.
(298638)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ три ланца земље на Баваништанском
путу (немачко поље).
060/045-66-25. (298584)

СТАНОВИ
ПОНУДА

29 КВМ, 29,700; 77 квм,
66.000, Светог Саве, нови, ВПР. 069/655-214.
(298308)
КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV, усељив, 33.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(298664)

СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (298580)

МАРГИТА, гарсоњера,
нова, 16 квм, укњижена,
ВП, комплетно намештена, фул, 22.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (298719)
СОДАРА, двоипособан,
63 квм, ЦГ, X, 47.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (298708)
КОТЕЖ 1, трособан, 73
квм, III/IV, без лифта,
ЦГ, 52.000, власник.
065/817-42-64. (298702)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, намештен, 36.000,
власник. 060/320-55-59.

HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ станови, куће, у Панчеву. Брза и сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(298017)
КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан, исплата одмах. 064/385-3115. (298467)
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.
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине:
станови, куће, плацеви.
Брза реализација. (67),
063/744-28-66. (298719)
КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву. Исплата одмах.
064/418-82-14. (298017)
КУПУЈЕМО станове, кукће на свим локацијама.
Брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (298708)
КУПУЈЕМ мањи стан и
једноипособан/двособан,
кеш купац. 060/551-6450. (1298580)

СТАНОВИ

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у центру самац или самица.
065/344-85-77. (298651)

КОД Авива издајем самцу једнособан комплетно
намештен стан, 170 евра.
062/361-676. (297545)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра.
064/122-48-07. (298609)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
40 квм, центар, ТА, радници, самци, депозит.
061/182-37-90. (298565)

ИЗДАЈЕМ намештен нов
стан, 60 квм, у центру,
200 евра. 063/712-62-84.
(298625)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 2. 063/189-74-50)208563=

КОТЕЖ 1, приземље, код
кружног тока, комплетно
ЦЕНТАР, нов, 78 квм, ЕГ, ИЗДАЈЕМ на дуже нов
сређен, од 1. јануара дотрособан, ВП, две терасе, једноипособан стан у Гло- ступан. Искључиво непу73.000. (67), „Милка М”, гоњу, са терасом, функшачи. 063/337-912. (298458)
063/744-28-66. (298719) ционалан: сп. соба дневБЕСПЛАТНО собу, кухина, купатило, одвојена
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, струја и грејање на гас.
њу, купатило издајем
88, две терасе, 70.000.
станарки у Иванову.
Асфалт паркинг место.
(67), „Милка М”,
064/372-94-71. (298547)
063/106-05-47 (СМС)
063/744-28-66. (298719)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
КОТЕЖ 1, двособан, 60
Самачком, Синђелићева
улица. Звати после 17 саквм, тераса, 18 квм, само
ти. Тел. 064/341-79-26.
40.000. (67), „Милка М”,
(298606)
063/744-28-66. (298719)
ИЗДАЈЕМ намештене
станове у центру.
063/313-005, 062/97834-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 квм, новоградња, Нова Миса (близу школе).
063/808-07-06. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 54 квм, први спрат,
Котеж 2. Звати после 17
сати. 063/248-596. (298377/р)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособан стан,
центар, на кеју, централно грејање, кабловска,
интернет, машине - веш,
суђе, инвертер клима.
063/718-70-72. (298655)
ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
квм, центар, гас, намештен. 064/320-84-32.
(298056)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у центру, ЦГ. 065/554-6772. (298498)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
ЦГ, до две особе.
062/856-91-34. (298668)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештене
станове у центру.
063/313-005, 062/97834-26. (СМС)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан и гарсоњеру.
063/810-92-39. (298608)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, грејање на струју. Тел.
065/335-12-73 (298573)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стоматолошког факултета. 069/360-10-11.
(298578)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру у центру
града за самце., 063/73302-53. (298587)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
064/229-02-86. (298497)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код
Народне баште, ЦГ, клима, кабловска, интерфон.
060/371-96-78. (298590)
ИЗДАЈЕМ намештен-ненамештен, трособан стан
на новој Миси, 100 квм.
064/817-93-96. (298600)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру града. Тел. 013/602-401,
064/372-88-19. (298601)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
новој Миси. 063/700-7063. (298675)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Котежу, преко пута Лидла.
067/718-85-81. (298671)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
062/889-81-66
ИЗДАЈЕ се стан, може и за
локал 35 квм, централно
грејање. Цара Душана 38,
Панчево. 062/886-56-02,
013/340-341. (298687)

ЛОКАЛИ
ЦЕНТАР, гимназија, приземни део куће, 40.000
евра. 061/114-11-34.
(298598)

Taksam invest

d.o.o.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

marketing@pancevac-online.rs
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ЛОКАЛИ

ЦЕНТАР, два локала,
142, приземље у раду,
одлично место, 1.500
евра/квадрат., (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (298719)
Ресторану „Стара Вајфертова
пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.
063/391-824

(ф)

ИЗДАЈЕМ хале, разне величине, шлеперски прилаз, Новосељансии пут.
063/219-532. (298668)
ЈНА, пословни простор
30 квм, приземље, 24.900
евра. АМК некретнине.
061/262-08-44. (298638)

ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Информације на телефон 060/60407-64 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно.
065/523-02-73. (298455)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (298251)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, вентили, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (298625)

ОГЛАСИ

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
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(298154)

ДОМ омладине, пијаца,
80 квм, 16.00 евра.
061/114-11-34. (298598)

ПРЕВОЗИМ кипером повољно, песак, шљунак,
сејанац, туцаник, црну
земљу, одвозим шут.
064/354-69-94, 063/75402-72. (298717)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
80 квм, 300 евра.
063/712-62-84. (298625)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063(/278-421.
(298505)
МАГАЦИН 60 квм, сув и
безбедан, избетониран,
струја, на Баваништанском путу, издајем.
060/428-73-83. (298521)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (298209)

ЛОКАЛ, продајем 28 квм
+ 12 квм, галерија, сређен, центар. 063/489958. (298538)

ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, утовар и одвоз шута...
064/505-62-44. (297954)
ТАПАЦИРАЊЕ намештаја, замена маказа, откуп
старог. 064/482-65-53,
065/580-90-00. (298301)

ПОСАО

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (298540)
ПЕНЗИОНЕР, ССС, возач
Б категорије, тражи посао, Панчевац. 064/14437-65. (298539)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лаПОНУДА
кирање. 065/314-90-18,
ПОТРЕБАН помоћни
061/314-90-18, 601-892.
СЕЛИДБА,
превоз
ствари,
радник у пекари. Тел.
(298470)
могућност радника.
063/606-330. (298676)
064/482-65-53., (298303) ВОДОИНСТАЛАТЕР раФИРМИ за производњу у
ди: одгушење судопере,
Старчеву потребни радни- ПРЕВОЗ: шљунка, песка,
купатила, поправке, замеци. 063/263-341. (298660) одвоз шута. 064/158-44не одмах. 013/331-657,
10, 063/101-11-47. (298298)
064/495-77-59. (298482)
ПЕКАРИ потребна радПРЕВОЗ
кипером
до
2
ница за печење и продаСТОЛАРСКЕ и браварске
м³: песак, шљунак, сејају. Тел. 063/835-08-48.
услуге + хаус мајстор.
нац, шут и остало.
(298673)
Александар, 064/157-20064/141-47-39. (298264)
03. (298521)
ПОТРЕБНА радница за
ЗИДАЊЕ,
бетонирање,
рад у продавници.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: по064/462-12-61. (298712) оправка старих/нових
правка старих, уградња,
кровова. 013/664-491,
ПОТРЕБНА конобарица, 063/162-53-89. (298337) нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
спремачица. 063/846-40062/382-392. (298517)
ДИМЉЕЊЕ
сланине,
ме01. (298710)
са и месних прерађевиОБАРАЊЕ стабала, искона, услужно, буковином.
пи, рушења, чишћења поПОСАО
063/179-01-78. (298683) друма, одношење ствари
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радови, мајстори из
Ковачице. Тел. 060/06608-60 (СМС)
МОЛЕРАЈ, професионално, квалитетно, проверите. 061/273-65-68. (298499)

КАМИОН, кипер, превоз,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, остало, утовар,
одвоз шута. 060/474-7457. (298663)

и остало. 060/035-47-40.
(298519)

МЛАЂА жена, поуздана,
са великим искуством,
радила бих као кућна помоћница. 064/025-81-78.
ЦЕПАМ дрва, копам канале, темеље, јаме, сечам (298599)
дрва, вадим старо воће.
КЕРАМИЧАР са дугого062/190-71-60. ()298552) дишњим искуством, кваТРАЖИМ жену, млађу,
за помоћ у кући, стан и
храна, плата. 061/20565-75. (298515)

литетно, педантно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (298602)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(298718)
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ВРШИМ превоз – селидбер, избацивање намештаја, чистим подруме,
таване, гараже, избацујем шут. Повољно.
063/196-54-56. (298713)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67. Владимир.
(298567)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(298500)

ПРЕВОЗ: шљунка, песка,
камионом кипером до 3.5
тоне. 061/288-41-08 (298554)

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07-84789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код поште на Тесли). (298660)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-6805. (298648)

Pančevo

МОМАК, 1975, неожењен, инвалидски пензионер упознао би девојку
ради брака. 064/520-6298 (СМС)

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

ОЗБИЉНА породица нуди услугу доживотног издржавања. 063/207-663.(298579)
ОБРАЗОВАН, запослен,
жели упознати озбиљну
жену ради везе. 064/42146-34, Милан. (298613)
АКО си нежна, романтична, јави се да поделимо љубав и леп живот.
064/437-63-59. (298698)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору. 061/638-2486. (298364)

RASPISUJE

OGLAS
za prijem radnika u stalni radni odnos:

ПОТРЕБНИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

– ARMIRAČ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

Uslovi:

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

– Radno iskustvo minimum 3 godine
Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili pozvati
na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 do 16 časova

Телефон 013/33-43-45

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшиници

ДЕСИ

од Горанових
пријатеља
са породицама

од породице
БОЖОВИЋ

(121/198630)

(122/198630)

1. децембра испратила сам на вечни починак
своју једину тетку

ИВАНКУ БОГДАН
Тугују за њом: сестричина СИМОНИДА ЦИЦА,
УРОШ, НЕМАЊА, ЗОРАН, ВЕРОНИКА,
ВАЛЕНТИНА, пријатељи и комшије
(150/298659)

Последњи поздрав

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

ИВАНКИ
БОГДАН
Породица РАДАНОВ
(62/2198543)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

– TESAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 izvršilaca
– ZIDAR

(120/298630)

Рођ. Томић

РАЗНО

ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
ПОПРАВКА веш-машина,
жену. Кратку биографију
бојлера, шпорета, пећи,
поруком на 063/740-16електроинсталација. По11. (297864)
вољно. Тел. 060/180-02РАДИ БРАКА, тражим
83. (298633)
жену до 50 година.
061/205-65-75. (298515)

СЕЛИДБЕ

Последњи поздрав драгој мајци Деси од сина
ГОРАНА

превоз. 064/280-30-16,
061/324-37-50. Владимир
(4/298567)

СЕЛИДБЕ

1943–2020.

ДЕСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка
ламината. 062/976-1842, 064/390-00-87.
(298533)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-враМОЛЕРСКИ радови, ком- та, роло-заштита.
плетно унутрашње уређа- 063/816-20-98, 013/351је, гипс, кречење, лами498. (298615)
нат, технике. 0960/14599-09. (298700)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,

УСЛУГЕ

ДЕСАНКА ПЕТКОВИЋ

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха,
намештаја, комора. 302820. 064/129-63-79.
(298706)

(8/292091)

Петак, 4. децембар 2020.

0

TРАЖИМО
УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ
НОВИНА

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.
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ИВАН КЛЕПИЋ

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ

НЕВЕНКА КОРАЊИЋ

1943–2020.
Последњи поздрав од супруге ИЛОНКЕ,
синова РОБЕРТА и ДАНИЈЕЛА, снаје ТАЊЕ
и унука МАРКА и ЛУКЕ

Вољена мајко, најбољи не умиру, никада не одлазе.
За сада немамо те више физички, али знамо да ћеш увек бити са нама.

Научио си ме много чему, али најтежу лекцију
си оставио да научим сама,
а то је...
како да живим без тебе...?!

Твоје ћерке: ДАНИЈЕЛА, НАДА, унука ЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

Ћерка СИЛВИЈА

(13/298481)

(92/298592)

(175/298697)

Последњи поздрав драгом

СЕКЛА СКАНДОСКА

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ

2. XI 1929 – 1. XII 2020.

У срцу туга, на гробу тишина а у нашем дому
празнина. Не видимо ти очи и не чујемо ти глас,
али осећамо да си ту између нас.
Волимо те.

ИВАНУ

Била си добра и племенита мајка и бака и оставила си нам велику празнину.

великом пријатељу породице ЗАРИЈА

Твоји најмилији: син СЛОБОДАН са супругом МАРИЈОМ, унукама МАЈОМ и ВАЊОМ са супругом МИРКОМ
Сахрана ће се обавити у недељу, 6. децембра 2020, у 13 сати на Новом гробљу

(186/298709

Последњи поздрав
сестри Секи

ВЕРА МАРКЕЗ
1951–2020.
25. новембра 2020. преминула је наша сестра
и тетка

СЕКЛА
СКАНДОСКИ

СЕКЛА
СКАНДОСКИ

ТИХОМИР
ПЕТРОВИЋ

Брат ДАНЕ са породицом
(32/1298511)

(172/298693)

Твоје комшије:
НЕВЕНА, ЈЕЛЕНА,
ЉИЉА
и МИЦКО ЕМИЛ

(173/298693)

(106/298617)

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава.
Волимо те.
Ћерка СИЛВИЈА, унука НИКОЛИНА
и зет БОБАН
(94/298592)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу
и деки, нашој души

СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ

Последњи поздрав нашој драгој Веци.
За све нас имала си само речи хвала и подршке.
Твоје комшије Масарикова 2-а
и Змај Јовина 1.
(42/ф)

Последњи поздрав
најбољем супругу од
супруге НЕДЕЉКЕ

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ МИКИ
ЏАНГО
ЗОРАНУ МИТРОВИЋУ
Његови: супруга ДАРА, син ЖЕЉКО и ДУДА,
ћерка ТАЊА, унуци АНЂЕЛА, АЛЕКСАНДРА,
АНАСТАСИЈА и ДУШАН
Живећеш заувек у нашим срцима.

(107/298620)

Последњи поздрав

(117/1298628)

(93/298592)

Увек ћеш нам остати
у лепом сећању

од брата ЂОРЂА
и породице
ЏАМТОВСКИ

ВЕРИ МАРКЕЗ ВЕЦИ

С поштовањем чуваћу успомену на наше
дружење.
СЕКА

Последњи поздрав
сестри Секи

од сестре РУЖЕ и
породице ПЛАТИША

Драгој и племенитој комшиници

ВЕЦИ
МАРКЕЗ

Супруга КАТИЦА и ћерка СИЛВИЈА

(168/298686)

Заувек у срцима твојих другова из Тополе
(95/298593)

26. новембра 2020. године опростили смо
се од нашег вољеног

26. новембра 2020.
године
опростили
смо се од нашег вољеног

РАДИСАВА
ВУЛОВИЋА

РАДИСАВА
ВУЛОВИЋА

(174/298695)

Последњи поздрав

СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ

СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ

РАДИСАВ ВУЛОВИЋ

Брате, нека те анђели чувају а ми ћемо
од заборава.

1931–2020.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Ћерка ТАТЈАНА
са породицом

Ћерка ЈАСМИНА
са породицом

Ожалошћени: супруга СТАНИКА, ћерке СНЕЖА
, БУБА и ДОЛА са својом породицом

(108/298620)

(109/298620)

(110/298618)

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Брат МИЛОЈЕ,
братаница ВИОЛЕТА
и снаја ДУЊА

Последњи поздрав
брату од сестре МИДЕ, зета МЛАДЕНА и
сестрића ДРАГАНА и
ПЕЛЕТА са својим
породицама

(99/298597)

(100/298597)

Петак, 4. децембар 2020.
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1. децембра је преминула наша мајка и бака
Сахрана ће се обавити 6. децембра, у 12 сати, на Новом гробљу

С тугом и болом вас обавештавамо да је 25.
новембра 2020. изненада преминула

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
19. II 1949 – 24. XI 2020.
Mила Мајо,
осећања измичу речима. У њих не могу да сместим све загрљаје, сву љубав и захвалност које
осећам према теби.
Увек си била изнад земаљског. Сада слободна
путуј неким бољим светом.
Твоја САЊА

ЕВА КАНАЧКИ
1956–2020.

МИРЈАНА ФИЛИПОВ

Супруг САВА, ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН,
унука ТАРА и унук НИКОЛА

1942–2020.

(148/298657)

(89/298588)

Била си оличење љубави, пожртвовања и привржености породици.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

Ожалошћени: синови ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР,
снаје ДАНИЈЕЛА и ТАТЈАНА, унуци СТЕФАН, САРА и ДИНА
(184/298700)

27. новембра 2020. напустио нас је наш вољени супруг, тата, деда и прадеда

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ

ЕВИ КАНАЧКИ

1949–2020.

1956–2020.
Хвала на свему.

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици.

Ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН,
унука ТАРА и унук НИКОЛА

Твоје: ЉИЉАНА и ДРАГАНА
(19/298489)

(146/298657)

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ
1941–2020.
Сахрана је обављена 29. новембра 2020, у Јабуци.
„Поносни смо што си био део наших живота”
Тугују за њим његови: супруга МИРОСЛАВА
и ћерке ГОРДАНА и ЗВЕЗДАНА са породицама

Последњи поздрав нашој баки

(54/298530)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
Последњи поздрав драгој колегиници.
МАРЕ, БРАНИСЛАВА, НИКОЛА,
ЗДЕНКА и СВЕТЛАНА

Најдражи деда. Вечно ћемо те памтити и чувати велику успомену на тебе.
Хвала за све.

Последњи поздрав
прији

ЕВИ КАНАЧКИ

(12/298479)

1956–2020.

ЕВИ КАНАЧКИ

Унука ТАРА и унук НИКОЛА

Породица ШОРМАЗ
(149/298658)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗА

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ
Нећемо те никад заборавити

1949–2020.
Последњи поздрав нашој Лази од играчица
и управе КК „Динамо” Панчево

27. новембра, у 68. години, напустила нас је

Унуци: ДРАГАНА, АЛЕКСАНДРА
и МИРОСЛАВ
(47/ф)

(97/298596)

Последњи поздрав највећа људино мог живота

Опраштамо се са тугом од наше драге

МИРКО
ОГЊАНОВ
БЕЛИ
ДАНЕ ЛАЗАРЕВИЋ

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ

Почивај у миру.
МИРА, ДЕЈАН и ЗОРАН ЂУРЂЕВ

Последњи поздрав драгој пријатељици и сарадници

1941–2020.

ВЕЛИНКА МИНИЋ
1953–2020.
Сахрана је обављена 30. новембра 2020, на Православном гробљу у Старчеву.

Заувек твој рукометаш МИТКЕ

Породица
МАКСИМОВИЋ

Ожалошћени: супруг МИЛОДАР,
синови БОЖИДАР и ДРАГАН,
снахе ДРАГАНА и ТАТЈАНА

(98/298596)

(185/198707)

(134/198643)

(73/298560)

Последњи поздрав
поштованој

(147/298657)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

ДАНИЦИ ЛАЗАРЕВИЋ
ДАНИЦИ
ЛАЗАРЕВИЋ
од РУЖЕ, ЈЕЛЕНЕ
и ВИНКЕ
(15/298484)

ДАНИЦИ
ЛАЗАРЕВИЋ
РАДАК
клиничком психологу
и најискреније саучешће њеној ћерки
МАРТА са породицом
(37/298520)

од породица РАДОВАНОВИЋ и ИЛИБАШИЋ
(81/298576)

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

ВЕЛИНКИ
МИНИЋ
од прије РАДМИЛЕ
ПАВЛОВ
(135/298643)

ВЕЛИНКИ МИНИЋ
С љубављу те испраћамо и желимо да пронађеш
мир и спокој на свом вечном путу.
Почивај у миру Божјем. Вечно ћемо те чувати у
нашим срцима и мислима.
Твоји унуци: ЈЕЛЕНА, НИКОЛА,
АЛЕКСАНДРА и МИНА
(133/298643)
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30. новембра 2020. напустила нас је наша драга

1. децембра напустио нас је наш драги

С тугом и неверицом се растајемо од
наше

ЗОРКА МИЛЕУСНИЋ
1936–2020.
Неизбрисивим болом и тугом опраштамо се од
ње.
Кћерка МИРЈАНА с породицом
(74/298561)

СВЕТЛАНЕ ГАЈИН

НИКОЛА ТОМИЋ ПУЛАН

1980–2020.

у 93. години.
Сахрана ће бити на Старом православном гробљу у суботу, 5.
децембра.

Нека те анђели чувају.

Његови најближи: братичина СВЕТЛАНА, снаја СОФИЈА,
унука МИЛЕНА и зет РАЈКО

Тата, мама, АНГУС и САНДРО

(113/298623)

(44/298526)

3

ЗОРКА МИЛЕУСНИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга и племенита

1936–2020.

Тужна срца опраштамо се од мајке.
Син ПРЕДРАГ с породицом

СВЕТЛАНА ГАЈИН

(75/298561)

1980–2020.
Не верујем и не желим да верујем. Памтићу те и
волети онако како ја знам.

Нека твоја племенита душа почива у миру.
С тугом и болом опраштамо се од баке

Тетка МАЈА са породицом

ДАРИНКА ДРВЕНЏИЈА

(125/1298636)

рођ. Ђурковић
професор математике у пензији

Последњи поздрав

преминула 26. новембра 2020, у 72. години, после краће болести.
Њену љубав и пожртвованост према својој породици чуваћемо са поносом у нашим срцима и мислима.

ЗОРКЕ МИЛЕУСНИЋ
5. VII 1936 – 30. XI 2020.

Унука ЈАСМИНА и зет ГОРАН

С љубављу и поштовањем њени најмилији: супруг ПЕРО, дјеца ИВАН
и МИЛИЈАНА са породицама, браћа МОМИР и СИМО са породицама,
стрина ВЕРА и остала родбина и пријатељи

(76/298562)

(128/198639)

ЦЕЦИ
СВЕТЛАНИ ГАЈИН
Твој ујак ИВИЦА са породицом

1. децембра 2020. године упокојио се наш вољени

СВЕТОМИР НОВИЧИЋ

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици

(137/298646)

Последњи поздрав
драгој, племенитој
пријатељици и муштерији

ДАРИ ДРВЕНЏИЈА

СВЕТЛАНА ГАЈИН

1938–2020.

1980–2020.

Сахрана ће се обавити 7. децембра 2020, у 12 сати.

Заслужено остајеш у нашим срцима. Била је
привилегија и задовољство да се дружимо и радимо заједно.

Ожалошћени: супруга ДАМЈАНА,
ћерка ГОРДАНА и син ГОРАН са породицама

ЉИЉА, НАДА, СТОЈАНКА, СНЕЖА, ЈЕЛА,
БРАНКА, МИРА, ЦЕЦА и БИЉА

од ЈЕЛИЦЕ са децом

(58/1298537)

(111/298621)

(153/298665)

Последњи поздрав
најбољој разредној

Храбар и јак, а душе меке, наш

ДАРИ
ДРВЕНЏИЈИ

(188/и)

ДАРИ

Воле вас ЋИРИЋИ и ЈОВИЋИ
(45/298527)

Последњи поздрав

Изненада нас је напустио наш драги комшија

СВЕТОМИР НОВИЧИЋ
одлази. Ми с великом тугом и сетом, памтимо живот и заједничко одрастање. Памтимо и чувамо наше борбе и наше победе. Ми смо један круг, један
живот. Ми делимо све. Разменили смо приврженост, поштовање и многе сузе, и радоснице и оне
тужне. Ту смо. Нико није сам.
Чуваћемо заувек заједничке дане,
фамилија ПАВЛОВИЋ

Сада сте заједно а у нашим срцима заувек.

СТАНКО СИМИЋ

РАДОЉУБ
СТОЈАНОВИЋ

РАДОЉУБУ
СТОЈАНОВИЋУ

Последњи поздрав
од кумова
ФИЛИПОВИЋА

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ДРАГАНА,
унук МИРОСЛАВ
и зет ВОЈКАН

1950–2020.

Ваше „немогуће”
IV-2
(114/298627)

Последњи поздрав од комшија
у Марина Држића 10
(160/298670)

(178/298699)

(177/1298699)
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Последњи, тужни поздрав нашој драгој

С великим болом се опраштамо од наше драге супруге, мајке,
баке и сестре

ЦВЕТИ
са којом смо цели радник век у Рафинерији делили радост и туге наших
живота. И нека наша туга не ремети спокој њеног починства.
Породице БЕБИЋ, СТОЈАНОВ и САЈКОВ
(55/298532)

Последњи поздрав

Последњи поздрав мојој другарици и куми

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
1947–2020.
ЦВИЈЕТИ
ШЉИВАР
рођ. Панић

од другарица
и другова из основне
и треће генерације
Хемијске школе
Панчево.

ЦВИЈЕТИ ШЉИВАР ЛАСИ
Тако си изненада отишла. Оставила си много
тога доброг за памћење и незаборав.
Кума ТАЊА са децом

Ожалошћени: супруг АНЂЕЛКО, син МИЛАН, ћерка НАТАША,

(72/298558)

сестра МИРА, снаја АЛЕКСАНДРА, зет ПРЕДРАГ,
унуци ФИЛИП, ПЕТАР и ЂУРЂА

Последњи поздрав мојој тети

Почивај у миру
(68/298551)

(105/298614)

Са великом тугом и
болом опраштамо се
од вољене тетка Ласе

Тужних срца вас обавештавамо да је наша

ЦВИЈЕТИ ШЉИВАР

ВОЈИСЛАВА
ЋУКОВИЋ
1933–2020.

Изненада нас је напустила наша вољена
сестра

Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце и твој лик заувек ће остати у мом срцу. Била
си мој ослонац и подршка у свим животним ситуацијама. Хвала ти за сву љубав коју си ми пружила. Волим те заувек.
Твоја ЛЕЛА

ЦВЕТА ШЉИВАР

(116/и)

ЦВЕТА
ШЉИВАР

Прерано је отишла моја драга тетка Ласа

ЦВЕТА
ШЉИВАР

преминула 28. новембра 2020.
Сахрана је обављена
1. децембра 2020, у
Качареву.

Живећеш заувек у
нашим мислима, у
нашим срцима, у нашим сећањима...

Унуке НАДА
и ИВАНА
са породицама
и снаја ВЕСНА

Последњи поздрав
од зета БОРЕ и сестричине СВЕТЛАНЕ
са породицом

Сестре: МИРКА,
МИЛУНКА и брат
ЈОВИША

(34/298514)

(35/198514)

(151/298661)

С тугом се опраштамо од нашег вољеног

ЦВЕТА ШЉИВАР
26. V 1947 – 28. XI 2020.

26. V 1947 – 28. XI 2020.

(9/298476)

Моја вољена Цветанка, деци драга Цветица, напустила нас је у трену

ЦВЕТА ШЉИВАР
Остају нам само сузе и сећање на дане среће и
туге које поделисмо током дугих година нашег
искреног пријатељства.

Последњи поздрав драгој Ласи, остаћеш у нашим срцима...

ЦВИЈЕТА
ШЉИВАР

РАДОЉУБА
СТОЈАНОВИЋА

(176/298699)

МАРЈАНА

Твоја племенитост, поштованост и великодушност
обасјавале су породицу, пријатеље и целу нашу велику фамилију. Твоја љубав и чаробне руке стварале су
магију у кухињи и ручкове за незаборав.
Тетка моја чувај ми Стевана у царству небеском.
(33/298514)

Супруга СНЕЖАНА,
син СЛОБОДАН
и унук НИКОЛА

Хвала јој за дугогодишње право и искрено пријатељство.
Памтићу је по доброти и лепим дружењима.
Остаје у мом срцу.

Сејо наша и део наше
душе отишао је са тобом.

АНЂА са породицом

С љубављу и болом
увек ћеш бити део
нас.

Заувек је отишла моја драга

ЦВИЈЕТА
ШЉИВАР

Воле те твоји ГУНИЋИ: МАРА и МИЋА са децом
САШОМ и ДЕЈАНОМ, ЂОРЂЕМ и НЕДОМ
(30/298507)

Последњи поздрав пријатељици

Последњи поздрав
Милановој мами и
искрено саучешће
породици.

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
Породице СРЕДИЋ и КАРАН

ТАЊА Мckellips

(161/298672)

(126/298637)

Последњи поздрав
мами нашег драгог
зета и искрено саучешће породици.
СТОЈНА и САША
КОЛАРИЋ
са породицом
(127/298637)

ЦВЕТИ ШЉИВАР
од САШЕ ЈЕКИЋ из Канаде
(43/298525)
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Последњи поздрав

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.
Твој изненадни одлазак оставио је велику тугу и
бол на све нас.
Остаћеш запамћен и никад прежаљен у нашим
срцима.

ДЕСАНКИ ЈОВАНОВ
1932–2020.

ВЕСНА КРСТИЋ

од сина ДЕЈАНА са породицом

Твоји: супруга БЕБА, син ЗЛАТАН, снаја ТАЊА,
унуци УРОШ и КРИСТИНА

19. I 1964 – 29. XI 2020.

(156/

(164/298679)

Била си борац цео живот а сада отишла си на боље место,
… само прерано....
Последњи поздрав од мајке ЦЕЦИЛИЈЕ, брата ДРАГАНА
и синова БОЈАНА и НЕНАДА

Последњи поздрав од брата ИЛИЈЕ
са породицом

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ

(170/198689)

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ ДЕСА

10. III 1952 – 27. XI 2020.
Урке наш, оставио си својим одласком велику
бол, али увек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав нашој драгој колетиници

Ћерка ОЉА, зет МАРКО и унуци ГАГА и БАТКЕ
(154/

(167/198679)

Последњи поздрав

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.

ВЕСНИ КРСТИЋ

Последњи поздрав драгом Урошу од брата ЈОВАНА,
снајке НАДЕ и братанца ПЕТРА
(165/298679)

ДЕСАНКИ ЈОВАНОВ

Памтићемо заувек твој осмех. Била је част радити са тобом.
Почивај у миру! Нека ти је вечна слава!

Драга

од сестре ИВАНКЕ са породицом

OPC EUROPE DOO Beograd

(157/

(49/и)

УРОШ
ЦВЕТКОВИЋ

ВЕСНА
Нека твоја душа почива међу анђелима,
а ми ћемо те се увек
сећати.
Тетка БОЈАНА,
ЈАДРАНКА и ВЕСНА

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ

ВЕСНА КРСТИЋ

Последњи поздрав од сестрића БОБАНА
са породицом

10. III 1952 – 27. XI 2020.
Последњи поздрав
пријатељу Урошу
од пријатеља
МИЛИЋА и СТАНКЕ
РАДОЊИЋ
(166/298679)

(189/298714)

Памтићемо те по осмеху, веселости, оптимизму, енергији и
дружељубивости

Последњи поздрав

Последњи поздрав од разредних другова из Гимназије
(171/298691)

(158/

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав

ВЕСНИ
Почивај у миру са анђелима, јер ти си то заслужила.
Тетка НАДА са децом
(115/298626)

Последње збогом драгој куми

ВЕСНИ КРСТИЋ

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ

ВЕСНИ

Памтићемо твој осмех и твоју доброту.
Последњи поздрав од снаје ДРАГИЦЕ
са породицом
(155/

Твоје другарице: РУТ, ЈЕЛЕНА,
СНЕЖА и СЛАВИЦА

од СТЕФАНА
ЈАЊИЋА
са породицом

(139/298653)

(31/298510)

КАТИЦИ ВИДА
Кумови ЋУЛИБРК
(67/298550)
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Последњи поздрав вољеном мужу, оцу, деки, тасту и свекру

25. новембра 2020, у 84. години, преминула је
наша драга

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
1930–2020.

МИЛОВАН ЧОБАНОВ
1949–2020.

Заувек твоји: ћерка ДРАГАНА,
зет НИКОЛА, унука ЈЕЦА, зет БОРИС,
праунуци САРА и ФИЛИП

БОЈА РАЈШИЋ

(41/298523)

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка БРАНИСЛАВА, унуци

1937–2020.

ГОРАНА и БОШКО, зет ЗОРАН и снаја НЕВЕНА

Почивај у миру бајка а ми ћемо те чувати
од заборава заувек

Хвала ти за све.
Ожалошћени: ћерка НАДА, снаја ДРАГАНА,
унуци МАРИНА и ПРЕДРАГ са породицама

(38/298522)

(82/298577)

26. новембра 2020. године заувек смо остали без
наше вољене мајке, баке и свекрве

Драгом

Драгој

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
1930–2020.

РАДМИЛИ
ИЛИЋ

РАДМИЛЕ ИЛИЋ
Син МИКИ, снаја СЕНКА,
унуци БЕЦА, ЛУКА и ЈЕЛЕНА,
праунуци МИЛИЦА, НИКОЛА, ЈАКОВ
и МИЈАТ и зетови ДАША и МАТЕЈА

1948–2020.

ДЕКИ

Твоји: син ВЛАДИМИР, унука ТАМАРА,
унук ЖАРКО и снаја ГОРДАНА

Породице КАНАЧКИ
и СТАЈИЋ

(5/298469)

(163/298678)

(40/298523)

26. новембра напустила нас је наша

Недостајеш нам.

Вечно ћемо те волети и мислити на тебе.

ГОГА и БОЛЕ са мамом и татом

(39/298522)

НАСТАСИЈА МИЛИЋ
Остаће заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: синови ДАНИЛО и РАДИВОЈЕ,
снаја ГОРДАНА и унука МИЛЕНА
са породицом
(3/298466)

Остају сећања која не бледе о

МИЛОВАН ЧОБАНОВ
1949–2020.
Последњи поздрав свом драгом пријатељу.

РАДМИЛА
ИЛИЋ

РАДМИЛА
ИЛИЋ

Отишла си из наших
живота, али остајеш
у нашим срцима.

Памтимо те по твојој
доброти и чувамо те
у нашим срцима.

ДРАГАН и ЈОВАН
са породицом

Брат ЂУРА
и снаја МИЛА

(63/298514)

(64/298544)

Отишао је наш пријатељ

(78/298568)

(6/298471)

Последњи поздрав
нашој вољеној мајци

МИЛОВАН ЧОБАНОВ

Последњи поздрав драгом колеги

Последње здраво и збогом од НАДЕ, БАТЕ,
ДЕЈАНА, ДЕСЕ, ДРАГАНА и МИЉАНЕ
(2/298481)

Мико, добри човече, почивај у миру.
НЕВЕНА, ЈОВА и СЛАВИЦА

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

(18/298488)

ТОМА
КАТИЦИ

МИКИ ЧОБАНОВУ

1939–2020.

ЉИЉАНИ ЂАКОВИЋ
рођ. Опанчина
(104/298611)

од другова и другарица из Основне школе
„Васа Живковић”

Рајка, нека ти је вечна слава и на свему
ти хвала.
Твоје колегинице
СЛАВКА, ВЕРОНИКА
и ЈАГОДА

Његови СИДА и ДУЛЕ

ЉИЉИ

РАДМИЛА
ИЛИЋ

МИЛОВАНУ ЧОБАНОВУ
од ВЕРЕ ЈАКОВЉЕВИЋ и породице ПАНТИЋ

од сина МИЋЕ,
ћерке БИЉЕ, унука
и праунучица

(87/298585)

(85/298583)

Колектив Машинске школе „Панчево”
(48/ф)
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Последњи поздрав супрузи

ЈОВАНКИ

ТИМО

ДУШАН ВЛАЈИН
(21/2908491)

Последњи поздрав
другарици

Последњи поздрав ујни

Сада си мој најлепши анђео.

ЈОВАНКИ
КРЊАИЋ

ЈОВАНКИ

Воли те твоја МИЛИЦА

Заувек ће те се сећати ВИДА и АНЂЕЛКО
(51/298528)

(57/298535)

од ПРЕРАДОВИЋА

Последњи поздрав
драгој пријатељици

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру и деди

(22/298491)

Мојој драгој

ДУШАН
ВЛАЈИН
ЈОВАНКИ
КРЊАИЋ

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

ДУШАНУ ВЛАЈИНУ

Последњи поздрав од јетрве СЛАВИЦЕ КРЊАИЋ

од синова ГОРАНА и МИЛАНА, снаје ДАЛИБОРКЕ,
унука МИЛОША, МИЛАНА и НЕМАЊЕ и унуке ЈЕЛЕНЕ

(26/1298503)

(46/298529)

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Нашој драгој нини

Последњи поздрав
прики Дулету

Последњи поздрав
куму Дулету од кума
КЕНЏЕ и куме ДАЦЕ
са породицама
(53/298529)

Последњи поздрав куми

Породица ВЛАШКИ
(77/298564)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

МАРИЈИ
КАРАЊАЦ

Последњи поздрав од МИРЕ, БРАНКА, ЈОВАНЕ
и ВЛАДЕ

ДУШАН
ВЛАЈИН

(27/298503)

Нашој драгој нини

ЈОВАНКИ
КРЊАИЋ

последњи поздрав од ЉИЉЕ, ВЕШЕ, ТАМАРЕ и
НИКОЛЕ
(28/298504)

(14/298483)

Заувек вољени

ДУШАН ВЛАЈИН

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

од ЕВЕ и ИВАНА

с поштовањем:
БОЖА МАРОШАН,
МАЦА, БОСА и ЛЕЛА
(162/198677)

од прије ЉИЉЕ
и прике ТОМЕ
(52/298529)

Последњи поздрав најбољем деди од
ВЕСЕЛИНА и ЈЕЛЕНЕ

Последњи поздрав

ВЕСО
КЕЛЕЧЕВИЋ

(50/298528)

Последње збогом.

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

ДУШАНУ
од породице
СТОЈАНОВИЋ
(69/298552)

Твоји најмилији:
АЛЕКСАНДРА, МАЈА,
МАРКО, ТАВИТА, ВУК,
НИНА, КОСТА,
фамилија и пријатељи
(1/298459)

Петак, 4. децембар 2020.
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Мојој љубави, души, пријатељу, другу

НИКОЛА
ШТРБАН
Хвала за несебично
давање и вођење кроз
свет ликовне и лепе
уметности. Остајете у
многобројним причама и сећању.
Ваша ликовна
секција Клуба
за одрасла лица

ШТРБАН НИКОЛИ

професору
ФРЕДУ
исказујемо захвалност за све тренутке
посвећене нама, научене лекције како се
воли живот у свим
бојама, живи пуним
плућима...

29. XI 1955 – 30. XI 2020.
И дође дан. Моје све, чекај ме, доћи ћу. Да нам опет буде лепо, као што је увек и било. Заувек, почивај у миру, у Царству небеском.
Твој „мали”, супруга ЗЛАТА
Сахрана ће бити обављена у суботу, 5. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу
(129/298640)

Нашем најдражем тати и деди

Драги тата и деда,
прерано си нас напустио.

Твој син МАРКО

Твоји: МИЛОШ,
ЈЕЛЕНА и ЂУРЂА

(144/198656)

(142/298656)

Последњи поздрав драгом комшији
и пријатељу

НАУМОВИЋ ПЕТАР
и СНЕЖАНА

(101/298603)

Драги тата, изгубио
сам велики ослонац у
животу.

НИКОЛА
ШТРБАН

(102/298604)

Последњи поздрав ујаку

ШТРБАН НИКОЛИ

НИКОЛИ ШТРБАНУ

29. XI 1955 – 30. XI 2020.
На небу има пуно звезда, али само је једно Сунце.
Ти си био наше Сунце, наша љубав, ослонац и срећа.

од САВЕ и ИВАНКЕ са породицом

Воле те до бескраја твоје МИНА, МАША и МАЈА
(138/298649)

(130/198640)

НИКОЛИ
Последњи поздрав драгом пријатељу а породици искрено саучешће

Последњи поздрав драгом зету
од ЂОРЂА и ВАЊЕ са породицом
(180/198701)

Последњи поздрав брату

НИКОЛА
ШТРБАН

НИКОЛИ ШТРБАНУ

Сине једини, отишао
си прерано.

Хвала ти што си био део наше породице.

НИКОЛА ШТРБАН
Речи су сувишне, почивај у миру.

Таст БОГДАН и ЂУРИЦА са породицом

Твоја мајка

Пријатељица ВЕРИЦА и ћерка МИРЈАНА
са породицом

(131/298641)

(145/198656)

(119/298629)

30. новембра 2020. изненада нас је напустио наш
драги зет, теча и пријатељ

8. децембра 2020. навршавају се четири године
откада није са нама наш драги

НИКОЛИ
од сестре РАДМИЛЕ, зета БОШКА
и сестрића САШЕ

Последњи поздрав
драгом

(181/198701)

Последњи поздрав

НИКОЛИ
ШТРБАНУ

од колектива вртића „Бајка”

од породица
ВУЈАНИЋ
и МИКОВИЋ

(103/298607)

(66/298549)

НИКОЛИ ШТРБАНУ

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Нашем

Последњи поздрав
драгом

НИКОЛА ШТРБАН

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

Хвала ти за све дане које смо провели с тобом.
Недостајаће нам твоје безбројне шале и смех.
Увек ћеш бити са нама.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у
својим срцима и мислима.

Неутешни: БИЉА, АЛЕКСА,
КАТАРИНА и ГОРАН

Ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА, унуке ДАДА
и ЈАЊА и сестра СТАНКА са породицом

(132/298641)

(24/298494)

Последњи поздрав
Николи Звездашу

СЕЋАЊЕ

ПОПУСТ

НИКОЛИ
НИКОЛИ

НИКОЛИ

Чуваћемо успомену
на тебе и твој осмех.

од БОКИЈА
и БОЈАНЕ

ДОДА, АДРИЈАНА,
АЦА, ЗОРИЦА
и ЈОВИЦА

од комшинице
ДАНИЦЕ

(143/298656)

(159/298666)

(141/2985656)

НИКОЛА
ШТРБАН

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

СЛОБОДАН
ФИЛИПОВИЋ

од ДАНЕ и ЖИКЕ

од кумова
СТОЈАНОВИЋА

(118/298629)

(179/298699)

РАДОЈКА
МИХАЈЛОВ
5. XII 2016 – 5. XII 2020.
Дан за даном пролази а
ми никако да се навикнемо да неко ко нам је
био све више није ту.
Твоје ћерке: ВЕСНА
и СНЕЖАНА
са породицама
(60/298541)
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10. децембра навршава се годину дана откако нас је напустила
наша драга мама

РАДОЈКА МАРКОВИЋ

МИЛАН МИЛОВАНОВ

У среду, 9. децембра, у 11 сати, дајемо помен на
гробљу Котеж, гробница породице Марковић.
Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,
снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА и
унуци ВУК и ЛУКА

ИНГЕБОРГ ЛАЗАРОВ
Не постоје речи којима можемо исказати колико нам недостајеш. Био си један живот. Институцијо почивај у миру!

(80/298574)

Тог дана одржаће се помен, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Твоја ЈЕЛЕНА, ћерка СЛАЂАНА са породицом
и син ЖЕЉКО са породицом

Твоји најмилији: НЕНАД и СИНИША са породицом

(136/298645)

(86/298584)

5. децембра у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

9. децембра 2020. навршава се једанаест година
откако наша драга супруга, мајка, свекрва и бака
није са нама

6. децембра навршавају се две године како смо се растали од нашег драгог
супруга, оца и деке

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВИЋ ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син АЛЕКСАНДАР са супругом БРАНКОМ,
унук АЛЕКСАНДАР и синови АЛЕКСАНДАР
и НИКОЛА
(169/298688)

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
2018–2020.

Ожалошћена породица
(61/298542)

СЕЋАЊЕ

Много недостајеш. Увек у мислима и са тугом у срцу твојих најмилијих.
Супруга АНЂЕЛИЈА, син СРЂАН, ћерка САЊА и твоји унуци НЕВЕНА, ИГОР
и ДУШАН
(79/298569)

Навршава се десет година од смрти нашег драгог

9. XII 2000 – 9. XII 2020.

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВИЋ ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Увек си у нашим мислима.

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ
Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и
СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(83/298581)

АЛЕКСАНДАР
БУНЂА

МАРКО ВУЈОВИЋ
2007–2020.
Пуно нам недостајеш.

СЛОБОДАН ФИЛИПОВИЋ
9. XII 2017 – 2020.

Пола године туге и бола
за вољеним сином

Твоји најмилији

ЈОЦА, КАЋА
и ВЛАДА

(183/298704)

(71/298557)

С поштовањем син ЦАЛЕ са породицом
(140/198654)

4. децембра 2020. навршава се шест месеци
откад нас је напустио наш вољени дедица

Тата

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ФИЛИПОВИЋ
(182/298703)

ЈОВАН ЦИЦУЉ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ
9. XII 2018 – 9. XII 2020.

Десет година ниси са
нама

СПАСОЈЕ ХАЈДУКОВ
2013–2020.

ДУШАН
КРСТИН
ДУДА

Време пролази али бол за тобом не престаје... Недостајеш.
Воле те твоја деца
(124/198635)

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: ГОГА и ДАДЕ, МАША
и ТАРА, АКИ и САЊИЦА и зет ЗОКИ
(59/1298538)

7. децембра навршава
се петнаест година откако није са нама вољени

СЕЋАЊЕ

Неутешна мајка НАДА

РУДОЛФ
ВИГ

ЈОВАН
ЂУКИЋ

Нека твоја племенита
душа почива у миру.
Увек ћеш бити вољен,
никада заборављен у
нашим срцима.

2010–2020.

Супруга РАДМИЛА,
ћерка ИРЕНА,
унука АЛЕКСАНДРА
и унук ПРЕДРАГ
са породицом
(70/298555)

Верујемо да постоји
неко боље место у
вечности где ћемо се
опет једном срести.
Твоја породица
(56/198534)

(7/298473)

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

ДУШАН
КОМЛУШАН
29. XI 2003 – 29. XI 2020.
Душко мој, до краја
живота чуваћу те од
заборава.
Твоја РАДИЦА
(88/298586)

ГЕРА
АНЂЕЛОВСКИ
НЕНАД
СТАМЕНКОВИЋ
1980–2005.
С љубављу твоја мајка
(65/298546)

5. XII 2020.
Шест месеци откако ниси са нама.
Хвала ти на свему. Ти си
у срцима нашим Геро.

ИВАНКА
ИЛИЋ
2010–2020.

Од твојих најмилијих
укућана и породице

С љубављу заувек!
Њени: ћерка
МИРЈАНА, син ДРАГАН
и снаја ЈОВАНКА

(23/298493)

(17/298486)
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29. новембра 2020. навршило се једанаест година откако
није с нама наша вољена

МИРОСЛАВА ВАСИЋ МИЦА
1937–2019.

8. децембра 2020. навршава се годину дана откад нас је напустио наш вољени

Мама, недостајеш нам.
Ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА са породицом
(29/298506)

МИЛАДИНКА ПЕШЕВСКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2020.

11. децембра навршава се шест месеци откада није са нама наш најмилији

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Недостајеш нам.

Твоји најмилији

МИРКО КОВАЧЕВИЋ
1951–2019.

(90/ф)

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећањима.

ГЕРАСИМ ПАВЛОВИЋ
5. децембра 2020, у 11.30, на Старом гробљу у Панчеву, дајемо годишњи
помен нашем драгом
Породица

Твоји: ВЛАДИМИР, РАДМИЛА,
АЛЕКСАНДАР, СТЕФАН и АНДРЕЈ

(8/298474)

(187/298711)

9. децембра навршава се година од смрти мог јединог сина

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ ДУДИ
Знао си колико те волимо, али никад нећеш знати колико нам недостајеш.
Твоји: ВУКИЦА, МАЊА, СРЂА, КОЉА, ЛУКА, САШКА и САЛЕ

СТЕВАНА ДАВИДОВА

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

(123/298631)

1961–2015.

27. III 1980 – 9. XII 2019.
Утехе нема, заборав не постоји, туга је вечна.
Твоја мама МИЛИЦА
(96/298595)

6. децембра 2020. навршавају се четири
године откада није
више са нама наша
драга

9. децембра 2020. навршава се годину дана откако није са нама наша драга

4. децембра наврашва се пет година како је
наша вољена преминула, али ће заувек живети
у нашим срцима.
Твоји најмилији
(10/298477)

Тужно сећање на наше најмилије

9. децембра навршавају се три године како је
преминула наша

ПАВЛОВИЋ
РАИФА
РАДОЈКА
ВУЛЕВИЋ

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

Са поштовањем и љубављу чувају успомену на њу: супруг ЉУБИША и синови БОЈАН и ДЕЈАН са породицама

(91/298591)

(112/298622)

ЂУРА

НАДА

МИЛАН

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

Никада те нећемо заборавити.
Брат СМАИЛ са породицом,
породице ЗАХИРОВИЋ – ХУРЛОВ – ТИРО
и сва остала родбина и пријатељи из Какња
(4/298468)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

9. XII 2014 – 9. XII 2020.

2004–2020.
Успомене чувају: супруга са ћеркама и
унуцима
(36/298518)

Увек живи у нашим срцима и сећањима.
Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА
и БРАНКА са породицама
(11/2984788)

Шеснаест година није са нама

МИЛАН
СИМОВИЋ

МИРЈАНА ЈУКИЋ

Сећање на наше драге родитеље

МАРИЈА
АНТОНИАДИС

МИЛЕНКО
УВАЛИН

2003–2020.

4. XII 2016 – 4. XII 2020.

Осећамо и сада да твоја
душа бди над нама.
С љубављу твоји:
ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА
и АФРОДИТА

Мој капетане, у недељу четврта година
без тебе!
Заборава нема.
ИГОР са породицом

(20/298490)

(84/298582)

ЗОРАН
ЋУКОВИЋ

ГАВРИЛО
НЕШКОВИЋ

2014–2020.

из Омољице

Поносни смо што
смо те имали.
Никада те нећемо заборавити.

Оче, нека те анђели
чувају ако те нисам
успела ја. Живећеш
заувек у мом срцу.

Твоје: ВЕСНА, НАДА,
ИВАНА и твоје унуке

Твоја ћерка ВЕРА

(152/298661)

(16/298485)

ПРЕДИЋ

ЉУБИНА

ДРАГОМИР

1925–2017.

1923–1990.

ЗОРАН и ЖАРКО са породицама
(25/298496)
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МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

СЈАЈНЕ МАША И МАРИЈА

ТАМИШ ЈАЧИ И ОД ДУНАВА
Шеста победа
панчевачких
кошаркаша
На реду је гостовање
у Лазаревцу

Недавно је у спортској дворани „Слана бара” у Новом
Са ду одр жан ме ђу на род ни
турнир у бадминтону, на коме су се надметали такмичари из: Румуније, Мађарске,
Словеније, Русије, Шпаније и
Србије.

Так ми чар ке из Пан че ва,
Маша Алексић (БК Панчево)
и Марија Самарџија (БК Динамо), освојиле су бронзану

медаљу у категорији женског
дубла за девојчице испод 15
година, а у категоријама женског сингла, као и у дублу
испод 17 година, заустављене су у четвртини финала.
Тур нир у Но вом Са ду
одржан је у ор га ни за ци ји

Бадминтон савеза Србије, уз
поштовање свих препорука и
мера везаних за пандемију
изазвану коронавирусом.

То може само „краљица игара”
да пружи... У утакмици једанаестог кола Кошаркашке лиге
Србије, прошле недеље у Хали
спортова на Стрелишту, Тамиш
је водио током целог меча против Дунава из Старих Бановаца... И када су сви очекивали
убедљив тријумф тима из нашег града, гости су озбиљно запретили, уследио је неизвестан
финиш... Али идемо редом.
Био је то дуел од велике важности за екипу коју предводи
тренер Бојан Јовичић. Једноставно, Тамиш овакве утакмице, против релативно слабијих
противника, мора да добија.
Нарочито када игра на свом
терену. Бодови су преко потребни како би се мирније наставило првенство, како би се
створио „кредит” за тежа искушења. Није било нимало лако
доћи до победе над одличном
екипом из Старих Бановаца,
али најважније је да је она
остварена: Тамиш–Дунав 89:85,
по четвртинама 25:16, 19:21,
25:16 и 20:32.
Домаћи кошаркаши су одлично „отворили” овај меч. Госте су начели Смиљанић и Крста но вић, по том је Бре вин
Прицл убацио две „тројке”, а
поентирао је и Манојловић...
После нешто више од три минута игре у првој четвртини на
семафору је писало 12:3. Гости нису клонули после фуриозног почетка Тамиша, направили су серију поена од 0:8,
при шли на 12:11, али ни су
успели да преокрену. Иван Смиљанић је у право време „тројком” умирио налет Дунава, а
финиш првог дела обележили
су Петровић, Манојловић и
Павићевић, па је Тамиш опет
дошао на „плус девет”.
Домаћи кошаркаши су наставили у истом ритму и у другој четвртини. Лука Петровић
је „украо” једну лопту, упослио
је Смиљанића, а овај је био непогрешив... Марко Павићевић
је потом поентирао уз фаул, а
онда је и капитен Саша Радовић учинио исто после сјајног

соло продора. Био је прецизан
и с линије слободног бацања,
па је Тамиш стекао убедљиву
предност – 36:20. Тада се учинило да ће домаћи тим без великих проблема ову утакмицу
решити у своју корист. Ипак,
већ је финиш друге четвртине
показао да се гости неће лако
предати. Домаћи су промашивали отворене шутеве, зицере,
а играчи Дунава су све то кажњавали. Успели су да смање
заостатак, па су на одмор отишли са „само” седам поена „минуса” – 44:37.
Трећа четвртина је поново
донела доминацију домаћег тима. Расположени Павићевић је
убрзо вратио двоцифрену предност Тамишу, а када је Иван

Смиљанић погодио две узастопне „тројке” и допринео резултату 59:44, готово да није било
никога ко није поверовао у сигуран тријумф домаћина. У самом финишу прецизан у шуту
за три поена био је и Лука Петровић, два пута заредом поентирао је Зоран Крстановић,
па је после треће деонице Тамиш водио са 69:53.
Последњи период игре је прича за себе. Као да су на паркет
изашли други тимови. Играчи
Дунава су почели да решетају
кош Тамиша, низали су „тројке”, па су на пет минута до краја сусрета пришли на само три
поена заостатка (74:71). Смиљанић је поготком за три поена
успео да мало „умири” ривала,

по том је „трој ку” уба цио и
Прицл за 84:78, али гости нису
стајали. Прближили су се на
86:83, а онда је одговорност
преузео искусни Зоран Крстановић, који је прецизним извођењем слободних бацања увео
Тамиш у мирну луку.
– Једино што ме радује после овог сусрета јесте победа.
Водила се велика борба до самог краја, а ми смо деловали
срамотно. Примили смо чак 32
поена у последњој четвртини,
на свом терену, па то је брука.
Правили смо много грешака,
као да појединци психички уопште нису били присутни. Ово
нам је била јако важна утакмица и много је битно што смо
некако успели да је добијемо.
Јако сам љут на моје играче –
рекао је на конференцији за
новинаре, бесан као рис, тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Екипа из нашег града играла је у саставу: Филип Анђушић (пет поена), Петар Ребић
(три), Иван Смиљанић (16), Васи ли је Ко ва че вић, Бре вин
Прицл (13), Зоран Крстановић
(14), Никола Манојловић (четири), Саша Радовић (пет), Лука Петровић (седам) и Марко
Павићевић (22).
На ред ног ви кен да Та миш
пу ту је у Ла за ре вац, где ће
одме ри ти сна ге с до ма ћом
Колубаром.

лиги. Сада се треба одморити,
добро одрадити прелазни рок
и припреме. Далеко је крај првенства – истакао је стратег
„Жеље” Предраг Марић.
Железничар је играо у саста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Плавшић, Јовић, Н. Марковић,
Ковачевић, Сурака, Јовковић,
Јовановић, Л. Марковић и Станић, а прилику су добили и Дашић и Стевановић.
После првог дела првенства
у Првој лиги Србије „дизелка”
заузима петнаесто место, са 18
бодова.

Динамо 1945 дошао да се надиграва и освоји бодове.
„Брзи воз” је и први стигао
до вођства. У 31. минуту Немања Златковић је одлично
центрирао, а Огњен Бодловић
је мајсторски реаговао, шутирао са око шеснаест метара и
послао лопту на право место –
у мрежу, иза леђа голмана Радничког. Радост Панчеваца трајала је кратко, свега 360 секунди, јер су домаћи изједначили
у 37. минуту, што је био резултат првог полувремена.
Отворена игра одвијала се и
у другом полувремену, своје
шансе су имали и једни и други, али промене резултата није било. И када се очекивао
крај сусрета, када је истицало
и време у судијској надокнади,
уследио је контранапад Зрењанинаца, из кога су дошли до
целог плена – 2:1.
Динамо 1945 играо је у саставу: Гавриловић, Брајовић,
Вјештица, Црномарковић, Каранфиловски, Бодловић, Пантић, Пе ште рац, Ма ти је вић,
Златковић и Станојковић, а
шансу је добио и Радосављевић.
„Брзи воз” после првог дела
првенства заузима четврто место у Српској лиги „Војводина”, с 33 бода.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈЕСЕН ОКОНЧАНА ПОРАЗИМА
Прошлог викенда је спуштена
завеса на јесењи део шампионата у Првој лиги Србије. Фудбалери Железничара су у последњем, седамнаестом колу
првог дела шампионата на свом
терену од другопласираног Кабела из Новог Сада изгубили с
0:2 (0:1).

„Дизелка” храбра против
фаворита
Гости су у наш град дошли са
ореолом фаворита, али Данило Ковачевић и његови саиграчи нису се обазирали на то.
„Жеља” је напао фаворита, држао контролу над утакмицом,
доминирао, стварао шансе, али
овог пута ни срећа није била
на страни домаћег тима. Нарочито у 33. минуту, када је
Јордан Јовановић после једног
мајсторског потеза погодио стативу противничког гола. Одличну акцију извели су потом
и Петар Станић и капитен Ковачевић, завладала је паника у
шеснаестерцу Кабела, али лопта није хтела у гол...
После једног контранапада
домаћина Ковачевић је с центра кренуо сам ка голу Новосађана, али је помоћни судија
досудио офсајд, због кога су
до ма ћи фуд ба ле ри уза луд

„Брзи воз” стао у
продужетку

протестовали...И када се очекивало да ће се на одмор отићи без голова, Новосађани су
искористили једну несмотреност у одбрани Панчеваца, па
су ни криви ни дужни дошли
до предности.
У другом полувремену гости
су имали и наклоност делилаца (не)правде, главног судије
Николе Ђорђевића и његових
помоћника Николе Антића и

Слободана Крстића, који су у
неколико наврата чудним одлукама прекидали акције домаћег тима... А после седам
минута игре у другом полувремену досуђен је и једанаестерац за Кабел, после кога је постављен и коначан резултат.
Фудбалери панчевачке „дизелке” су тако и поред добре
игре оста ли без бо до ва. А
нерешен ис ход би у ства ри

био и најреалније „решење”
овог меча.
– Покушали смо психолошки да вратимо екипу и успели смо у Пироту. У мечу против Кабела били смо борбени
и храбри, али резултат је изостао. Али такав је фудбал. Ми
смо мали клуб, али поносан.
Поштено ћемо се увек борити
на терену и сигуран сам да за
Железничар има места у Првој

Последње коло првог дела првенства одиграно је и у Српској лиги група „Војводина”.
Динамо 1945 гостовао је у Зрењанину, где је од домаћег Радничког изгубио са 2:1 (1:1). Побе до но сни по го дак до ма ћи
играчи постигли су у последњим тренуцима сусрета, баш
као што је „брзи воз” тријумфовао у мечу с Фениксом 1995.
Панчевци су добро парирали Зрењанинцима у овом дуелу. Тренер екипе из нашег града Кристијан Стојанов одлично је припремио утакмицу, па
се од по чет ка ви де ло да је
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У БЕНЧ-ПРЕСУ

ДЕРБИ ПРИПАО НОВОСАЂАНИМА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет

ТРОФЕЈИ
ЗА НАТАШУ
И НЕМАЊУ

СУПЕРЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА – БЕОЧИН 95
мушкарци
Вршац: МЛАДОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

У организацији Пауерлифтинг
савеза Србије и КДТ-а Дисциплина из Београда, прошлог
ви кен да је у ве ли кој ха ли
Спортског центра „Раковица”
одржано Првенство Србије у
бенч-пресу. Надметање се одвијало без присуства публике,
као и уз придржавање свих прописаних мера и уз одобрење
МУП-а Републике Србије.
Задивљујућа је чињеница да
је и у оваквим условима учествовало чак 80 такмичара који су дошли из разних крајева
Србије, што је прилично висок број с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију
у земљи.

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лазаревац: КОЛУБАРА–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС
Опово: ОПОВО 99 – ВИРТУС БАСКЕТ
Панчево: НЕОЛИТ–АГРОБАНАТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

26:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА

40:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 36:33

Кошарка

Шампион однео
бодове из Панчева
Следе два гостовања

За Клуб дизача тегова Динамо наступили су Наташа Митровић и Немања Срећковић.
Наташа се надметала у конкуренцији кадеткиња до 69 кг
и освојила најсјајније одличје. Она је проглашена и за најбољу такмичарку у кадетској
конкуренцији.
Немања Срећковић, иако дебитант, надметао се у конкуренцији сениора до 83 кг и заслужио бронзану медаљу.

Кри сти на Цвје ти ча нин се
овог пута није такмичила, али
јој је указана част да буде један
од судија на првенству. Председник КДТ-а Динамо Филип
Влајић био је и овог пута главни судија на такмичењу.

Дерби деветог кола Суперлиге
за рукометаше одигран је прошлог викенда у нашем граду.
У Хали спортова на Стрелишту
снаге су одмерили велики ривали, тимови који годинама заузимају сам врх српског рукомета и екипе које се на почетку сваког шампионата сврставају у ред за трофеје: Динамо
и Војводина.
Шампион из Новог Сада је и
у овом првенству најближи титули првака. Има стабилан буџет, квалитетан тим, добре резултате... Тешко ће бити сваком ривалу да изненади екипу
из Српске Атине. Тешко је било и „жуто-црнима”, у суботу,
28. новембра. И поред тога што
су играли ослабљени, без четири бека, стандардна првотимца, момци које предводи
тренер Аким Комненић приказали су добру игру, атрактиван рукомет, али за коначно
изненађење нису имали снаге.
Истина, нису им дозволили ни
делиоци правде, који су у појединим тренуцима имали двоструке аршине суђења: Динамо–Војводина 26:30 (13:17).
Панчевци су водили само на
почетку утакмице, два пута. У
првом минуту поентирао је Милош Павловић, а шездесетак
секунди касније Милош Костадиновић је довео Динамо у вођство од 2:1. После тога Новосађани су додали гас и преокренули резултат, али домаћи
се нису тако лако предавали.
Тренер Аким Комненић био је
принуђен у 16. минуту да затражи тајм-аут, а недуго затим
променио је и голмане. Уместо

Николе Радовановића, између
статива је стао млади Никола
Перић. Био је то прави потез
стратега Динама, јер је Перић
убрзо имао фантастичну интервенцију која као да је дала
до дат ни елан ње го вим са и грачима... Ненад Вучковић је

погодио за 11:15, а налет домаћих није успео да умири ни
тајм-аут тренера Војводине. Још
једном је искусни Вучковић погодио мрежу голмана Светислава Веркића, па су се Панчевци
потпуно вратили у меч (12:15).
Ипак, Новосађани су успели да
одбију све атаке домаћег тима,
иако је популарни Вучко још
једном био прецизан. Рукометаши Војводине су у самом финишу првог полувремена постигли два гола, а Динамо је
промашио седмерац, па је на
одмор отишао са четири гола
„минуса” (13:17).
Сјајан је био голман Динама Никола Перић и на почетку

другог дела сусрета, када је
успео да одбрани и седмерац
ру ко ме та ши ма Вој во ди не,
разиграли су се Милан Голубовић и Иван Дистол, па је поново почела да се буди нада
да Динамо можда може да дође и до повољног резултата.

Голом Младена Шотића у 45.
минуту „жуто-црни” су пришли на два го ла за о стат ка
(20:22), али за коначан преокрет нису имали снаге. Војводина је искусно, у маниру дугогодишњег шампиона, овај
меч рутински привела крају и
освојила нове бодове.
– Мислим да је ово био добар, динамичан, прави првенствени дуел. Иако смо били
прилично ослабљени, пружили
смо добар отпор шампиону.
Настављамо даље да радимо и
да се припремамо за искушења која нас очекују – рекао је
после утакмице рукометаш Динама Милош Павловић.

Лепе речи на адресу домаће
екипе упутио је и рукометаш
Војводине, некадашњи члан Динама, Милан Мирковић.
– Знали смо да ће у Панчеву бити изузетно тешко. Иако
је био оптерећен бројним повредама играча, Динамо је одиграо одличан меч, а ми смо
тек у последњих пет минута
успели да дефинитивно „преломимо” у нашу корист – додао
је Мирковић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Иванчевић,
Урош Па вло вић (три го ла),
Младен Шотић (пет), Стефан
Ковачевић, Урош Станић (један), Никола Перић, Милош
Павловић (један), Лазар Павловић, Огњен Тонић, Иван
Дистол (два), Ненад Мрдаковић, Борислав Урта, Милан Голубовић (пет), Милош Костадиновић (пет), Ненад Вучковић (четири гола) и Никола
Радовановић.
– Честитам мојим момцима на борбености, жељи, хтењу. Заиста су играли мушки и
дали максимум у овом тренутку. Не тражим оправдање
за пораз, али и овог пута смо
били хендикепирани, у правом смислу те речи. Играли
смо без четири бека, а против
шампиона је тешко играти и
у пуном саставу. Идемо даље,
предстоје нам два узастопна
го сто ва ња, па јед но ме сеч на
пауза, у којој ћемо покушати
да се опоравимо и добро припремимо за искушења која нас
очекују до краја шампионата
– рекао је на конференцији за
новинаре тренер Динама Аким
Комненић.
Дакле, пред „жуто-црнима”
су утакмице у гостима. Најпре
им предстоји пут у Црвенку, а
онда и мегдан с Партизаном у
Београду.

СРЕБРО ЗА АЛЕКСУ РАКОЊЦА
Уколико не буде неког ванредног отказивања, наредно
так ми че ње ди за ча те го ва
планирано је за 12. и 13. децембар, када ће у Нишу бити
одржан „Гала куп” у пауерлифтингу.

Стране припремио

Александар
Живковић

Екипу сениора из нашег града која се такмичила у гађању
из пиштоља чинили су млади

момци, који су освојили четврто место и тако обезбедили пласман у завршницу такмичења.

89:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Пландиште: АГРОБАНАТ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – НЕОЛИТ

74:82
90:55

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ

0:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945

2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ–БОРАЦ
Крајина: КРАЈИШНИК–МЛАДОСТ

5:2
0:4

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРУШЕЊЕ
ТАЛЕНАТА
Шах клуб „Аљехин” из нашег
града одавно се доказао као
успешан спортски колектив у
раду с најмлађима.
Клинци и клинцезе из тог
клуба нижу успехе на свим такмичењима на којима учествују, а недавно су пажњу на себе
скренули и нови четвртокатегорници у шаху: Ивона Мирић,
Јован Витас, Страхиња Грујић
и Лазар Љубичић.

Не треба сумњати да ће ова
талентована деца наставити
предани рад и даље освајање
категорија.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано друго коло Купа
Србије у стрељаштву у гађању
по А-програму у конкуренцији
јуниора и сениора.
Члан СД-а „Панчево 1813”
Алекса Ракоњац освојио је сребрну медаљу у надметању јуниора који су гађали из пушке.
Он је погодио 616,5 кругова, а
освојио је и десет нових бодова за учешће у финалу купа.
Ива Ракоњац се, са 609,8 кругова, пласирала на 13. место у
конкуренцији јуниорки које су
пуцале из пушке, док је Теодора Кондић, с 590 кругова, била
слабије пласирана због проблема с пушком.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ

Стефан Кешишјан је погодио 541 круг и заузео четврто
место, али је освојио и седам
нових бодова за финале. Марко Нинковић је био пети, што
му је донело и шест бодова, а
Велимир Нинковић се, с 537
кругова, пласирао на седмо место и освојио четири бода. Сви
поменути панчевачки „пиштољаши” већ су обезбедили место у финалу Купа Србије за
јуниоре.
Марина Мијатовић, са 495
кругова, није успела да освоји
бодове, али ће имати прилику
да поправи утисак у трећем
колу, које ће бити одржано у
Београду.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб2
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

МЛАДИ РАГБИСТИ ИЗ ПАНЧЕВА
И СТАРЧЕВА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сезона завршена на
најлепши начин
Борац одличан
организатор
У суботу и недељу, 28. и 29.
новембра, завршена је рагби
сезона у свим узрасним категоријама. Љубитељи игре с
ја ја стом лоп том има ли су
прилику да уживају у добрим
утакмицама које су одигране
на стадиону Борца у Старчеву, а у организацији домаћег
клуба, који се још једном показао као прави рагби бастион у Србији.
Малишани из овог клуба
наставили су да бележе сјајне резултате, па је РК Борац
постао шампион Србије у пионирској конкуренцији.
Малишани из Старчева су
најпре савладали Црвену звезду с 30:5, а онда су с београдским Радом играли нерешено 10:10, што им је било довољно да освоје шампионски пехар и тако заокруже лепу рагби причу из Старчева. Претпрошле године прваци су били петлићи, а прошле и кадети Борца...
Предвођени тренерима Игором Томашићем и Радивојем
Ћосићем, велики успех су
остварили: Илија Пејић, Лука
Цвијић, Марија Стојшић, Лана Јовић, Иван Салиховић,

Александар Албијанић, Стефан Папић, Страхиња Максимовић, Милош Ђорђевић,
Дарко Милошевић, Никола
Матичић и Никола Богунић.
Поред свега, екипа из Старчева била је једина на турниру
која је у својим редовима имала и девојчице.
Сјајни су били и мали рагбисти панчевачког Динама
1954.
– Била је ово дуга и тешка
сезона пуна изазова. Од пет
категорија које се такмиче
у му шкој кон ку рен ци ји,
наши момци су освојили три
титуле првака државе у овој
години. Круна успеха ове сезоне дошла је баш на стадиону нашег пријатељског клуба Борца у Старчеву. Динамо
је у финалним надметањима у конкуренцији кадета и

Лавина
Како је бучно када ти се све заједно скотрља!
Звони у глави.
И то тако да пуцаш.
Хладно ти је као кад северац помера тешке гране.
А онда се нађеш у врелини мириса јулског асфалта.
Скупљаш се и шириш...
Све до момента у коме те обузму нове боје око тебе.
Тада сазнаш да је лавина лепа ловина.

пе тли ћа пру жио од лич ну
игру и савладао противнике, па се у обе конкуренције
окитио златним медаљама –
ре као је шеф струч ног
штаба Динама 1954 Ђорђе
Гавриловић.
Кадети популарних „дивљих вепрова” из Панчева у
финалу су савладали Рад са
17:5, што им је донело ореол
најбољег тима у Србији.
Екипу су предводили тренери Ђорђе Гавриловић и Владимир Амбруш, а шампиони

државе постали су и: Кривоку ћа, Мљач, Ми лен ко вић,
Алексић, Васић, Бркић, Воштић, Аџић, Кузмановић, Кошпић, Вортић, Кркљуш, Мишић, Николајевић, Месић,
Бабић,Тасић и Бегунић.

МИ ЛАН НАЈ Е ФИ КА СНИ ЈИ
Љубитељи игре с јајастом лоптом заиста су могли да
уживају прошлог викенда у Старчеву.
Било је добрих утакмица, лепих потеза,
ефектних погодака...
Све
поклонике
овог спорта може да
охрабри чињеница
да рагби има будућност. Малишани су
прошлог викенда
давали све од себе
у дуелима са својим
вршњацима.
У кадетској конкуренцији пехар првака Србије
припао је Динаму 1954, а
и најефикаснији стрелац
долази из редова панче– Након успеха нашег јуниорског тима, који је пре
две недеље освојио титулу
првака Србије, до трофеја
на ме ње них нај бо љи ма до шли су и наши кадети и петлићи. Ове три титуле доказују да је омладинска школа
Динама 1954 најбоља у Србији. Захваљујем свим играчима и тренерима који на
велика врата враћају рагби у
Панчево – истакао је председник Динама 1954 Миомир Калабић.

Лепа
вачког клуба. То је Милан
Кузманов, који је постигао
42 поена.
Милану је признање
уручила вицешампионка
Европе, џудисткиња Андреа Стојадинов.
Петлићи екипе из нашег
града, које предводе тренери
Никола Татић и Никола Адвигов, над ви си ли су Цр ве ну
звезду, Лозницу и Жарково,
па су убе дљи во сти гли до
вредног пехара.
Екипу Динама 1954 чинили су: Вук Олушки, Немања
Аџић, Филип Гроздић, Лазар
Гроздић, Александар Савић,
Борис Савић, Андреј Гмијовић, Игор Игњатов, Вања Игњатов, Андрија Кузмановић,
Александар Поповић и Милош Јовић.
Велико поверење ужива старчевачки Борац у Рагби савезу
Србије, па је у месту надомак
нашег града прошлог викенда
одржано и државно финале за
сениоре – група Б, као и финале
Купа Србије, такође у сениорској конкуренцији.
У шампионату Б-групе Лозница је савладала Торпедо
из Петровца, а трофеј намењен победнику Купа Србије
отишао је у руке рагбиста Рада, који су победили Црвену
звезду с 15:12.
А. Живковић

Накинђурена или не.
Ненасмејана или да – насмејана.
Идеја о томе како да се на све начине скоцкаш увек је лепа.
Треба је спровести у дело.
Мора се кренути од нечег.
Сасвим је кул да то буде детаљ на физичком аутлуку.
Нова минђуша, нова боја косе, ново одело...
Потом је важно бити менталиста.

Ловина
Наметнути размештај мисли уме да растура.
Осећаш се као кутија за ђубре.
Истрошено огледало.
Разваљена столица у којој је неко седео.
Као туђе смеће.
Твоја ве-це шоља.
Е, кад се уловиш да тако бедачиш – није добро.
Буди увек боља верзија себе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Бојана Пековић,
студенткиња:
– Овог пута
ћу учити за
колоквијуме,
шетати пса и
завршити серију
коју сам започела.

Дуња Грковић,
студенткиња:
– Посветићу се свом
хобију – шивењу, као и
раду на својој
„Инстаграм” страници
„Слатко од Дуње”. Због
ситуације у земљи
избегавамо кафиће,
тако да ћу остатак
времена бити с
породицом и дечком.

Саша Јелесијевић,
адвокатски
приправник:
– У петак поподне
гледаћу серију „Краљичин
гамбит”. У суботу ћу бити
с породицом и својом
девојком, а предвече ћу
читати књигу „Змајеве
очи”. Недељу остављам
за припремање наредних
суђења.
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