Министарка Гордана
Чомић у нашем граду

» страна 3

» страна 4

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Ревакцинација
почиње 8. фебруара

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2021.

Број 4902, година CLII

ВАЖНА ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
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Право на превоз без накнаде имају сви, без обзира на начин стицања
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БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У ВОЈВОДИНИ: И наша деца су на удару
ПОМОДАРСТВО ИЛИ ПРАВО РЕШЕЊЕ? опасности са интернета
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Напредни
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Ауто-центра „Зоки”
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пољопривредници
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

Радно време благајне „Панчевца”
током празника
Понедељак 15. фебруар – нерадни дан.
Уторак 16. фебруар – од 10 до 15 сати.
Среда 17. фебруар – од 8 до 15 сати.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Угледајте
се на
Норвежанке
Већи број упечатљивих грађевина у Београду – Авалски
торањ, фонтана на Славији,
главна зграда Поште Србије,
Бранков мост, Палата „Албанија”, купола Народне скупштине
и мост на Ади – био је, од 18. до
24. јануара, осветљен необичним тиркизним и зеленим светлима. Многи су се запитали о
каквој се то туристичкој атракцији ради или шта то Београђани славе. Разлог за овај подухват је нешто сасвим друго.
Одабране боје светала заправо су боје машнице која је симбол борбе против рака грлића
материце, а акција је реализована у оквиру петнаесте Европске недеље борбе против рака
грлића материце и имала је
циљ да подигне свест жена о
томе да је ту болест могуће
спречити једним гинеколошким прегледом.
Да нам акције које подстичу
на превенцију и те како требају, сведочи чињеница да је рак
грлића материце у нашој
земљи већ дуги низ година
један од водећих узрока оболевања и умирања у женској
популацији. Када се има у виду
да сваке године око 1.000 жена
оболи и приближно 500 изгуби
живот, не изненађује податак
да се наша земља налази на
неславном петом месту у Европи по оболевању и умирању од
ове болести, која се може спречити. Ти подаци заправо и не
чуде када се зна да само 20
одсто жена у Србији редовно
одлази гинекологу.
И док је код нас стање алармантно, у неким земљама Европе канцер грлића материце
данас је изузетно ретка болест и
готово да је и нема. Решење
заправо лежи – у закону. Примера ради, у Норвешкој је рак
грлића материце искорењен
зато што је одлазак на гинеколошки преглед у тој земљи, као
и у многим другим државама
Европе – законска обавеза сваке
жене. Нема хоћеш-нећеш. Ако
тамо оболите од рака грлића
материце, трошкове лечења
сносите саме, јер нисте испоштовале своје обавезе и отишле
код лекара на време. Вероватно
би и у Србији овакво решење
утицало на то да жене промене
своје навике када је реч о редовном одласку код гинеколога. У
међувремену, уведите тај закон
саме себи. Одлазак на гинеколошки преглед једном годишње
је све што се од вас очекује. И
може вам спасти живот.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ОСМОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ОДЛУЧЕНО

БЕСПЛАТАН ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЗА СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ!
Панчевке и Панчевци
без обзира на висину
примања, начин стицања
пензионерског статуса
и године живота имају
право на превоз
без накнаде
Стојадинов и даље
в. д. директора
ЈКП-а „Младост”,
а Јасна Вујичић
ЦЗСР-а „Солидарност”
На осмој седници Скупштине града
Панчева у овом сазиву и првој у 2021,
одржаној 29. јануара, било је, према
очекивањима, много више тачака
дневног реда од најављених – укупно
18 – иако је два дана пре састанка
одборника у великој сали зграде Градске управе у позиву стајало да ће их
бити само четири. Разлог су тeме уврштене са седница Градског већа које
су одржане 26. и 28. јануара, као и са
седнице Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
Она са свакако највећом специфичном тежином је једногласно
усвојена: Одлука о изменама Одлуке
о остваривању права на повлашћен
превоз одређених категорија грађана
с територије града Панчева.
Сто одсто регресиране
годишње карте
Суштина измене те одлуке јесте да ће
превоз свих пензионера с територије
града Панчева убудуће бити у потпуности регресиран од стране града и
да сви пензионери имају регресиране
годишње карте у износу од сто одсто.
То значи да сви пензионери, без
обзира на висину примања, начин
стицања пензионерског статуса и
године живота од сада имају право
на бесплатан јавни превоз.
У изјави за „Панчевац” градоначелник Александар Стевановић је након
седнице Скупштине града рекао да је
„Панчево одговорна локална самоуправа према осетљивим категоријама
становништва” и да је овом одлуком
„то конкретно и показано”.
– Сви пензионери могу до 1. маја
2021. користити своје старе годишње
карте за аутобуски превоз, како би се
избегле гужве, узимајући у обзир
поштовање превентивних епидемиолошких мера у условима пандемије,

а до 1. маја 2021. године треба да уз
подношење потребне документације
прибаве нове годишње карте код јавног превозника „Пантраспорт” на
шалтерима Главне аутобуске станице, с тим да од сада неће имати никакве трошкове јер све накнаде у целости регресира Град Панчево – рекао
је за наш лист Стевановић.
Поред овога, представници грађана у локалном парламенту усвојили
су, уз спорадичне изласке за говорницу радикала Петра Јојића, предлоге одлука о грађевинском земљишту,
доношењу плана детаљне регулације
блока 013 у Панчеву, изменама плана генералне регулације целине 11 у
нашем граду, давању сагласности на
измене Статута ЈКП-а „Хигијена”,
утврђивању висине доприноса за уређење грађевинског земљишта...
Скупштина града Панчева наставила је праксу одржавања директора
јавних предузећа и установа у стању
вршилаца дужности, чему се успротивио одборник СРС-а Јојић. Најпре
су одборници констатовали да истиче
мандат директору ЈКП-а „Младост”
Предрагу Стојадинову, па су га одмах
потом поново изабрали за в. д. директора. Исто то се догодило у случају
в. д. директорке Центра за социјални
рад „Солидарност” Јасном Вујичић.
Усвојен програм рада ТОП-а
Промењен је члан 8 Статута града
Панчева. Скупштина града је 12. јула
2019. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о празнику
града Панчева, којом је уз Празник
града – 8. новембар утврђено и да је
празник Велика Госпојина, дан

Успења Пресвете Богородице 28.
август – слава града Панчева. Од
прошлог петка у надлежности локалног парламента додате су оне за
давање сагласности на статуте установа у областима културе, социјалне
заштите и предшколског васпитања
и образовања. Исто тако, Скупштина
града ће убудуће усвајати План јавног здравља Панчева.
Градско веће је 20. јануара изнело
мишљење да одборници могу да дају
сагласност на Програм рада и
финансијски план Туристичке организације Панчева за 2021. Према
овом јавном документу, планирани
приходи ТОП-а за ову годину износе
непуних 20 милиона динара, а највећи њихов део доћи ће из градског
буџета. Планирани расходи су једнаки приходима.
За организацију манифестација
„Дани Вајферта”, „Летњи дани”,
„Улица новогодишње чаролије”, као и
многих других у којима се ТОП појављује као суорганизатор, за потребе
ангажовања катамарана у туристичке
сврхе, те за подршку удружења грађана што својим радом поспешују туризам у граду – предвиђено је 4,1 милион динара. ТОП ће подстицати програме изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, промовисати сувенире, рукотворине и
производе старих заната у оквиру
градске сувенирнице, промовисати
Панчево као туристичку дестинацију
на домаћим и међународним туристичким сајмовима и организовати
активности с циљем развијања
туристичке свести и културе и заштите животне средине.

Током 2021. године радиће се на
промоцији културно-историјског и
индустријског наслеђа и на развоју
наутичког туризма захваљујући томе
што је ТОП од Града добио на управљање катамаран „Панука”, који је
претходних година вожњама по
Тамишу и Дунаву привлачио велику
пажњу посетилаца Панчева. Како
бициклизам и организовано пешачење представљају велики потенцијал
који није у потпуности искоришћен,
ТОП ће на ове видове активног туризма ставити акценат.
Поменути Јојић је казао да ће радикали гласати за усвајање овог документа ако Панчево изгради хотел...
Одборници су информисани о
поступању Града Панчева поводом
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без правног
основа у агроекономској 2019/2020.
години: ако правно или физичко лице
користи пољопривредно земљиште у
државној својини без правног основа,
дужно је да за његово коришћење плати троструки износ највише просечне

Градоначелник Александар
Стевановић: „До 1. маја
2021. пензионери треба да
уз подношење потребне
документације прибаве
нове годишње карте код
јавног превозника
’Пантраспорт’ на
шалтерима Главне
аутобуске станице, с тим
да од сада неће имати
никакве трошкове јер све
накнаде у целости
регресира Град Панчево”.
постигнуте цене по хектару на територији округа на коме се налази. Уз то,
ако особа која узурпира заједничко
природно добро не изврши обавезу
плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усев на основу
акта надлежног органа.
Јака опомена за свакога ко жели да
присвоји државну земљу без учешћа
на јавним лицитацијама.
С. Трајковић

У ПАНЧЕВУ ПРЕКО 32.000 ЗАПОСЛЕНИХ

Највише предузетника и „самосталаца”
Репу блич ки завод за ста ти сти ку
објавио је да је од 2,2 милиона
укупно запослених у Србији, 32.017
њих у Пан че ву. У прав ним
лицима у нашем граду раде 24.703
особе, 6.835 је запослених предузет ни ка и лица која само стал но
обављају делатност, а 698 у секто-

Пријатни звуци.
Ових дана, у центру града
Снимио: Милан Шупица

рима пољопривреде, шумарства и
рударства.
У прерађивачкој индустрији у
Панчеву зарађује 7.611, а у сектору
снабдевања и управљања водом и
отпадним водама 707 лица. У сектору електричне енергије, гаса и управљања паром ради 451 особа, док је
269 запослених у сектору рударства.
Грађевинарство у нашем граду запошљава 1.808 лица, у трговини и
поправци моторних возила ради њих
5.841, у сектору складиштења и саобраћаја 2.056, у услугама смештаја и
исхране су 1.154 запослена; у информисању и комуникацији зарађује
451, финансијама и осигурању 457, у

пословима у вези с некретнинама 64,
а у стручним научним и техничким
делатностима 1.362 лица.
Наведено је и да у административним и помоћним услугама ради 891,
државној управи и обавезном социјалном осигурању 1.743, у образовању 2.298, у здравству и социјалној
заштити 2.507, а у сектору уметности, забави и рекреацији 490 лица. У
осталим услугама је 665 запослених,
док је регистрованих индивидуалних
пољопривредних произвођача 479.
У вези са овим треба рећи да су
посланици Народне скупштине започели расправу о Предлогу закона о
социјалној карти. Циљ успостављања

регистра је постојање јединствене и
централизоване евиденције у електронском облику, која садржи тачне
и ажурне податке о социјално-економском статусу појединаца и с
њима повезаних лица. Она омогућава обављање послова обраде података ради утврђивања чињеница неопходних за остваривање права и услуга из области социјалне заштите.
Како је речено, увођењем тог система
биће омогућено да грађани који су у
најтежем економском положају буду
видљивији, па ће у складу с тим благовремено и ефективно остваривати
права на потребну подршку.
С. Т.
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У ПАНЧЕВУ ОД 8. ФЕБРУАРА
ПОЧИЊЕ РЕВАКЦИНАЦИЈА
Вакцинисање против ковида
19 почело је 20. јануара и до
краја тог месеца у Панчеву је
вакцинисано 3.400, а у јужном
Банату око 12.400 људи. У Дому
здравља кажу да је до сада вакцинисан добар део корисника
установа социјалне заштите.
Током протеклог викенда, 30.
и 31. јануара, вакцинација се у
Панчеву није обављала, будући
да је у петак, 29. јануара, потрошена и последња доза вакцине
којом су располагале вакциналне екипе у нашем граду.
Нове дозе вакцине, укључујући и руску, стигле су током
викен да, па се вак ци на ци ја
наста ви ла од поне дељ ка, 1.
фебруара. Грађани који су одабрали „Фајзерову” вакцину биће
позвани кад дозе овог цепива
буду на располагању. Имунизација се тренутно обавља на
укупно пет пунктова: на једном у Превентивном центру Дома здравља у Улици Милоша Обреновића 2; на два пункта у
амбу лан ти „Доњи
град” у Ули ци
Жарка Зрењанина број 42 и на

још два пункта у некадашњој апотеци код диспан зе ра Дома здра вља у
Улици Милоша Обреновића
2–4. Амбуланта „Доњи град”
ради од 8 до 20, а остали пунктови од 8 до 15 сати.
Мештани села која припадају граду Панчеву такође се вакцинишу на овим
пунктовима. У Дому здравља кажу да ће за све грађане који нису у могућности

да, због здравствених или било
којих других разлога, дођу до
неког од пунктова да приме вакцину, у наредном периоду бити
обезбеђене екипе које ће долазити на њихову кућну адресу
како би их вакцинисале.
До 26. јануара могли су да
се вакцинишу сви грађани, без
обзи ра на то да ли су се
претходно пријавили телефоном и преко „еУправе”, али је
Влада Србије у међувремену

променила то правило како се
на вакцинационим пунктовима
не би стварали редови и гужве
због све масовнијег доласка грађана који немају заказан термин. Тако сада вакцину можете добити само ако се најпре
пријавите на порталу „еУправа” или телефоном, путем контакт-центра 0800/222-334, сваког дана од 8 до 20 сати.
Ради правовремене и тачне
информисаности грађана у вези
са имунизацијом, Институт за
јав но здра вље Срби је „Др
Милан Јовановић Батут” отворио је имејл адресу за сва питања у вези с том темом. Питања
можете послати на адресу: imunizacijaCOVID19@batut.org.rs,
а на њих ће одговарати стручњаци Института.
Ревак ци на ци ја у Пан че ву
почи ње од поне дељ ка, 8.
фебруара, а Дом здравља најављује да ће тада постојеће екипе бити појачане с још шест
тимова, који ће највероватније радити у Месној заједници
Тесла. У поменутој установи
очекују да ће ревакцинација
стога бити спроведена још брже
и ефикасније.
Д. К.

УЖАСНА ВЕСТ

ХАПШЕЊА ЗБОГ ЗЛОЧИНА

Трагична смрт
петнаестогодишњака

Четворица приведена
због убиства навијача

Неизвесност око судбине петнаестогодишњег дечака из Панчева трајала је тридесет сати,
да би била окончана на најцрњи могући начин, проналаском
његовог тела.
Тинејџер Драган Д., наиме,
последњи пут је виђен на тамишком кеју у уторак, 2. фебруара, око 11 сати.
Како је испричала његова мајка Данијела, она је на тамишком
кеју пронашла његов бицикл.
– После школе отишао је с
друговима на кеј, возио је
бицикл. Сазнала сам да је дуго
причао с једном другарицом,
рекао јој је да је раскинуо с
девојком, био је с њом у вези
свега месец дана. Рекао је да
живот нема смисла после њиховог раскида – испричала је мајка
за један београдски дневни лист.
Дечак је, тврдило се тада, девојци у коју је био заљубљен оставио поруку, као и другарици с
којом је разговарао. Њу је замолио да четири сата након читања поруке погледа испод кревета, јер јој је ту оставио поклон.

ДОМ ЗДРАВЉА

Ново радно време
ковид амбуланте
Радно време ковид амбуланте Дома здравља Панчево,
која се налази у Змај Јовиној 10, као и РТГ службе и
Службе лабораторијске дијагностике од 2. фебруара је
скраћено. Сада ова амбуланта, уместо нон-стоп, ради од
7 до 20 сати.
Телефони ковид амбуланте
су:
062/807-31-10,
062/807-31-09 и 062/807-3147. Телефони Службе лабораторијске дијагностике су
013/311-344 и 062/807-3791. Теле фон Слу жбе РТГ
дијагностике је 013/353-323.
Из Дома здравља подсећају грађане да се, као и до
сада, понашају одговорно и
да се стриктно придржавају
свих мера предострожности
и упутстава надлежних стручних служби, уз поштовање
физичке дистанце и ношење
заштитних маски у затвореном простору.
Д. К.

Драган и Данијела су живели
сами.
– Био је одличан ђак, миран,
тих, повучен, писао је књигу.
Пла шим се да није ура дио
нешто себи. Очајна сам – рекла
је мајка новинарима медија,
који су сви одреда објавили
вест о нестанку и позив дечаку да се јави за случај да је
отишао.
Нажалост, најцрње мајчине
слутње су се обистиниле.
Потрага породице, пријатеља и припадника Жандармерије почела је практично одмах
после нестанка и трајала до
среде по подне, када су рониоци у Тамишу пронашли његово тело.
Р. П.

Више јавно тужилаштво у Панчеву донело је наредбу о спровођењу истраге против В. Ј.
(32), И. С. (36), Д. К. (44) и А.
П. (43) због сумње да су умешани у ликвидацију Тимотија
Стојанoвића (24), званог Џими,
којa је извршенa 27. јануара у
Старчеву, на углу улица Наделске и Матије Гупца.
Стојановић, за којег се незванично тврди да је био припадник навијачке групе „Принципи”, наводно под вођством Вељка Беливука из Београда, званог Веља Невоља, убијен je у
ноћи између 27. и 28. јануара
у Старчеву. Полиција је ухапси ла четво ри цу мушка ра ца,
којима је одређен притвор, а
за двојицом се још трага. Један
од њих се терети да је пуцао на
Тимотија, а други да га је довезао до болнице и побегао.
– В. Ј. се сумњичи да је подстрекивао на убиство, док се
остала тројица, као и мушкарци који су у бекству, терете за
убиство у саизвршилаштву –

пишу београдски медији позивајући се на своје изворе из
истраге.
Како је саопштило панчевачко Више тужилаштво, ухапшени И. С. сумњичи се и за недозвољену трговину наркотицима.
– Осумњиченом И. С. ставља се на терет да је у својој
кући у Старчеву држао ради
даље продаје око 204 грама
марихуане, која се налазила у
укупно четири пакета, а дрога
је пронађена приликом претреса стана од стране полиције – саопштило је Више јавно
тужилаштво.
У саопштењу се наводи и да
je судији за претходни поступак стављен предлог да се свима ухапшенима одреди притвор због околности које указују да би боравком на слободи ометали поступак утицањем
на саучеснике и сведоке које
треба саслушати током истраге, а у односу на В. Ј. и због
опасности да ће поновити кривично дело.
Р. П.

ОБАВЕШТЕЊЕ „ДЕЛЕЗА”

НОВА УСЛУГА МУП-а

ПАНДЕМИЈА ТРАЈЕ

Вратите сусам
„премија”
Kомпанија „Делез Србија” саопштила је да је из свих малопродајних објеката повукла производ приватне робне марке
„Премија сусам семе” од 100
грама, произвођача „Моравка
про”.
У „Делезу” објашњавају да
је одлука о опозиву и повлаче њу свих спор них сери ја
донета након што су резултати анализе показали присуство једињења етилен-оксид у
производу.
Та компанија позива купце
који су у протеклом периоду
куповали поменути производ у
продавницама „Макси”, „Мега
Макси”, „Темпо” и „Shop & Go”,
с било којим датумом истека
рока трајања у 2022. години,
да тај производ, с фискалним
рачуном или без њега, донесу
у наредних 14 дана у малопродајни објекат где је производ
купљен. Том приликом биће
им враћен новац.
Д. К.

Замените возачку
дозволу онлајн
Министарство унутрашњих
послова покренуло је нови
електронски сервис на порталу „еУправе”, под називом „Замена возачке дозволе (доста вља ње на кућ ну
адресу)”.
Ова услуга омогућава грађанима да преко портала
„еУпра ва”, без одла ска у
полицијску станицу, поднесу захтев за издавање возачке дозволе у случају истека
њене важно сти, про ме не
имена или пребивалишта,
или уколико им је возачка
дозвола украдена, изгубљена или уништена.
Елек трон ском сер ви су
можете приступити преко
сајта МУП-a или директно
на порталу „еУправе”. Плаћање се врши електронски,
а возачка вам стиже преко
Поште Срби је на кућ ну
адресу.
Д. К.

Оштрија правила
за улазак у ЕУ
Европска унија пооштрила је у
понедељак, 1. фебруара, правила за путнике што долазе из
земаља које нису чланице тог
блока. Нове мере предвиђају да
путник може доћи из земље ван
ЕУ само ако у њој нема више
од 25 случајева ковида на
100.000 становника током 14
дана. Усвојена је и одлука да се
тамноцрвена боја дода на мапу
коју објављује Европски центар
за превенцију и контролу болести. Њоме ће бити означена
подручја у којима вирус циркулише на врло високом нивоу
или у којима су откривене заразније варијанте вируса. Од особа које путују из подручја означених том бојом захтеваће се
пре уласка у ЕУ, тест на ковид
19, и карантин од 14 дана.
Истовремено, државама ЕУ
се даје могућност да захтевају
тест на ковид 19 и од путника
из наранџастих, црвених и
сивих подручја.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно 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
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
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”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

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.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

У актуелном случају Алексић, баш као и у многим сличним, било би добро да се договоримо макар о најосновнијим правилима: да се присетимо жртава, да не заборавимо људска права, да не судимо и не изигравамо
полицајце. Уколико нам је то тешко или немогуће, онда
ништа. Имаћемо управо ово што нам се већ данима
врти по киосцима, а што је већ сада обесмислило једну
важну тему – осумњиченог већ ставило на гиљотину, а
жртве поставило на стуб срама.
(Новинарка Тамара Скроза, сајт „Цензоловка”, 27.
јануар)
* * *
„Алан Форд” је пророчки стрип. Он нам је већ све рекао
шта ће нам се дешавати од његовог изласка. У стрипу
имате руље туриста који трче около по свету, тероризам,
уништавање сиромашних на рачун богатих, уништавање симпатичних дјелова града за градњу небодера, битку за капитал, просјаке и сиромахе, екологију, тровање
ваздуха, ношење маски због болести, богатог човека по
имену Тромб, који жели завладати светом, уздизање
фашизма и нацизма, а да не помињем најаве разних
данашњих привредних суперхикова.
(Културолог Рок Главан, „Данас”, 1. фебруар)
* * *
Спадам у људе који сматрају да је Стефан Немања заслужио споменик и то је несумњиво, али проблем је финансирање. Ако је неко то приватно донирао, треба да знамо ко је. Ако је плаћено јавним новцем, треба да знамо
којим… Највећи проблем је мегаломанија која се око
свега и свачега јавља, тај споменик ће нам се вратити
као бумеранг. Споменик је направљен историјској личности, а споменици попут тог у свету нигде нису толики
„по тонажи”. Не постоји већи физички споменик појединцу, не видим зашто је то било потребно да се уради,
не мери се значај неке личности тонажом, свешћемо то
на македонски сценарио, да нас исмевају... Полако
личимо на Скопље за време Груевског, што је предмет
ироније и у самој Македонији. Чудно је то да је, на пример, споменик Петру Великом у Русији, која јесте мегаломанска земља, три пута мањи него Немања. Морамо
се дозвати да кроз сећање, образовање, изградимо величину, а не да се она мери у тонажи. Овако велики споменици дижу се само Христу, слободи, не историјским
фигурама.
(Професор Миодраг Зец, Н1, 28. јануар)
* * *

* * *
Што је у једној заједници више заштићених појединаца, било природним заражавањем, било вакцинацијом,
мања је вероватноћа да харају епидемије већих размера. Мада је тренутно достигнути ниво колективног имунитета у Србији испод 50 одсто, ипак је довољан да нас
заштити од епидемија какве смо доживели летос и
јесенас. Ако прилив вакцина буде текао по плану и ако
не дође до отпора према овој важној превентивној
мери, можемо се надати да ћемо се касније суочавати с
таласићима, бар у поређењу са изазовима чији смо
били сведоци.
(Епидемиолог Зоран Радовановић, портал „Нова.рс”,
2. фебруар)
* * *
Мени се чини да ће људи у свету ускоро заборавити на
поделе према боји коже, вери, па чак и политици, јер ће
свет бити прецизно подељен на политичаре, инвеститоре и на остале који живе свој биолошки минимум, који
ће им бити законом загарантован, а ко буде покушао да
га угрози, сносиће озбиљне последице. „Биолошки минимум“ је фраза која се у последњих неколико година
често појављивала у медијима када су мини-хидроелектране у питању. То је онај дозвољени ниво воде који
електрана по закону мора да остави реци да би река
могла да настави да живи, тј. да би живи свет у њој умирао полако и сигурно, али по закону. У последње време
се често осврћем око себе и покушавам да нађем зидове
или макар градилиште наше глобалне хидро или какве
већ електране.
(Музичар Никола Врањковић, „Данас”, 30. јануар)
* * *
Имајући у виду друштвене мреже и медије, када размишљам о будућности Европе, највише ме плаши повратак у неку врсту 1920-их. То се намеће као најбоља
паралела, ако уопће више икоја паралела има смисла.
Дакле, период након Првог свјетског рата, након шпањолске грипе, уз милијуне незапослених, рањених, трауматизираних, фрустрираних, престрашених људи. Онда
долази Хитлер, онда долазе концентрацијски логори,
Други свјетски рат, па на крају, или на новом почетку,
Хирошима.
(Филозоф Срећко Хорват, сајт „Цензоловка”, 28. јануар)
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ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА

НЕГОВАЊЕ СЛОБОДАРСКИХ ТРАДИЦИЈА
Циљ: развијање и одржавање
система исправних традиционалних људских, моралних и
стручних вредности и омладин ске поли ти ке у обла сти
безбедности, заштите људских
права и животне средине
На Спомен-комплексу „Стратиште” на Јабучком путу, поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста, делегација Удружења резервних војних официра и подофицира
Панчево је 27. јануара, у 12
сати, зајед но с деле га ци јом
Јеврејске општине Панчево,
одала почаст жртвама Холокауста. Удружење резервних војних официра и подофицира
Панчево (УРВСПА) основано
је 6. децембра прошле године
и део је Савеза организација
резервних војних старешина
Србије (СОРВС Србије), који
тренутно у свом саставу има
80 активних организација са
око 20.000 људи.
Савез организација резервних војних старешина Србије
про сла вио је 15. сеп тем бра
2019. године на централној свечаности у Крушевцу сто година постојања.

Циљеви удруживања
Удружење резервних војних
официра и подофицира Панчево је добровољна и невладина недо бит на орга ни за ци ја,
заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица. Основана је на неодређено време ради остваривања одре ђе них зајед нич ких
основних или посебних циљева и интереса, који нису забрање ни Уста вом или зако ном
Републике Србије, добровољним и равноправним удруживањем резервних војних официра, подофицира и других
физичких лица – држављана
Републике Србије.
Удру же ње оства ру је сво је
основне циљеве у области неговања слободарских традиција,
пружања помоћи ради решавања статусних и егзистенцијалних питања, интереса и права резервних војних официра
и подофицира и чланова њихових породица.
Основни циљеви су неговање традиција и афирмација
праксе и најбољих искустава
организовања, удруживања и
рада резервних официра и подофицира, који су деловали у
оквиру Удружења резервних
официра и ратника основаног
15. септембра 1919. године и

касније преименованих удружења резервних војних официра и подофицира. Циљеви
су и развијање и одржавање
система исправних традиционалних људских, моралних и
стручних вредности и омладинске политике у области безбедности, заштите људских права и животне средине.
Уз то, Удружењу су важни и
неговање и очување моралних
и етичких вредности, части и
угледа носиоца чина и дужности резервних војних официра
и подофицира, као и развијање стручних способности, склоности и стваралаштва кроз обучавање и едукацију чланства.
УРВСПА се бави информисањем чланова о актуелним темама које се односе на област безбед но сти, одбра не, вој ске,
заштите и спасавања људи и
материјалних добара, спољних
и унутрашњих изазова, ризика
и претњи и активно учествује у
развоју и унапређењу цивилно-војних односа у друштву.
Удружење покреће иницијативе за регулисање појединих
питања од значаја за резервне
војне старешине и њихову организа цију кроз одго варајућа
законска и подзаконска решења и сагледава статусна питања својих чланова, па и пружа
правну и друге врсте помоћи у
решавању њихових проблема,
на принципима узајамне солидарности и међусобног поверења. Како стоји у званичним
документима, циљеви су и обављање поверених послова и задатака од општег интереса, на
основу одговарајућег акта надлежног државног органа или

органа локалне самоуправе, те
неговање и поштовање слободарских традиција народа и
народности на територији оснивања, као и сећања на значајне
историјске догађаје и борбу за
слободу и независност. Уз развијање исправних моралних
вредности својих чланова на
поменутим основама, Удружење се труди да остварује активну сарадњу с државним органима и институцијама Републике
Србије, домаћим и иностраним
невладиним удружењима, као и
оним чија је област деловања
непосредно повезана или блиска с напред изнетим циљевима и интересима овог удружења.
Важно је напоменути да је
циљ Удружења и стварање и
унапређивање одрживог, функционалног и делотворног удруживања резервних војних официра и подофицира ради заједничких и општих интереса у
области одбране, безбедности,
заштите и спасавања људи и
материјалних добара и унапређења и афирмисања статуса,
дужно сти, пра ва и оба ве за
резервних војних официра и
подофицира, њихове стручне
едукације и развијања морално-етичких вредности за обављање поверених послова и
других послова који нису у надлежности државних органа.

Како се учланити
Како нам је рекла председница панчевачке секције Удружења Јасмина Субић, остварују се
и посебни циљеви, усмерени на
еду ка ци ју и инфор ми са ње
резервних војних официра и
подофицира у области одбране,

безбедности, заштите и спасавања људи и материјалних добара у Републици Србији.
Посебни циљеви су и сагледавање и проучавање места,
улоге и задатака резервних војних официра и подофицира и
њихових могућности за обављање дужности у савременој
структури безбедности, систему одбране, организацији војске и њеним мисијама и афирмација и популаризација улоге резервних војних официра
и подофицира за обављање тих
дужности. Чланови Удружења
разматрају нацрте законских и
подзаконских аката и пројеката из обла сти без бед но сти,
одбране, заштите и спасавања
људи и материјалних добара и
учествују у јавним расправама
о тим про јек ти ма, с циљем
добијања што квалитетнијих
решења и повољнијих статусних услова за резервне војне
официре и подофицире.
На крају, Удружење пружа
подршку и укључује се у активности државних органа у вези с
промоцијом и популаризацијом војног позива и афирмисањем занимања официра, подофицира, војника по уговору и
статуса припадника активне
резерве код младих генерација
и учествује у изградњи и развоју механизама и инструмената
за демократску цивилну контролу и јавни надзор над сектором
безбедности и оружаних снага.
Заинтересовани за учлањење могу се јавити на телефон
062/103-17-64 или на мејл
orvs.pancevo@gmail.com, а могу
доћи и лично у Улицу Николе
Тесле 5/1.

МИНИСТАРКА ГОРДАНА ЧОМИЋ У ПАНЧЕВУ

Формирање мешовите међувладине комисије
Задатак: праћење
договора између
Србије и Северне
Македоније
Гордана Чомић, министарка за
људска и мањинска права и
друштвени дијалог, посетила
је Национални савет македонске националне мањине у Србији, чије је седиште у Панчеву.
Она је том приликом најавила
да ће овог пролећа бити формирана мешовита међувладина комисија између Србије и
Север не Маке до ни је, а њен
задатак биће праћење договора између две државе који се
одно се на реци про ци тет у
поштовању права српске националне заједнице у Северној
Македонији и македонске у
Србији, што ће, како је Гордана Чомић рекла, допринети
бољој сарадњи у региону.
– Такве мешовите комисије
Србија има с другим земљама
у региону и коначно, ево, и са
Северном Македонијом. Наши
посло ви тичу се сло бо де

Гордана Чомић
националних мањина да учествују на попису и изборима,
њихових људских права, права
на образовање, учење језика…
Ради се о свему оном што је
записано у законима које је
Србија усвојила, а што ми заједно с нашим националним саветима треба да претворимо у
свакодневицу у Србији – казала
је Гордана Чомић.
Пред сед ник Наци о нал ног
савета македонске националне мањи не у Срби ји Бор че

Величковски објаснио је да је
једна од тема била веће учешће
припадника националних мањина у јавном сектору. Додао је:
– Ми чекамо на формирање
мешовите међувладине комисије за праћење договора између Србије и Северне Македоније о правима српске национал не зајед ни це у Север ној
Македонији и македонске нацио нал не зајед ни це у Срби ји
пуних 15 година. Ово је важно,
јер ће све оно што прав но

уживамо ми као припадници
македонске заједнице овде у
Србији моћи да уживају и припадници српске заједнице у
Северној Македонији.
Теме разговора биле су: службена употреба језика и писма,
култура и информисање, већа
заступљеност у органима јавног реда и мира, те попис становништва који ће бити одржан ове године. Представници
македонске националне мањине предочили су министарки
Чомић да тренутно око 450 ученика у 15 група изучава македонски језик са елементима
националне културе у школама широм Србије.
Да подсетимо, „Панчевац”
већ пуну деценију објављује
додатке на македонском језику, што је део пројекта који
суфинансира Град Панчево.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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У ВОЈВОДИНИ ПУШТЕНА У РАД БИОГАСНА ЕЛЕКТРАНА

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ПУТ ИЛИ САМО ПОКУШАЈ?

У Србији нема ГМО-а

Министарство енергетике
најављује изградњу
73 електране на биогас
Држава треба да обезбеди
услове за развој оваквог
облика производње
енергије
Недавно је у Војводини (Ново Милошево) пуштена у рад електрана на
биогас. Реч је о постројењу вредном
пет милиона евра за производњу зелене енергије, чију су изградњу финансирали „МЕТ група” и домаћа компанија „Архар тех”. Швајцарска интернационална компанија „МЕТ група”
позната је нашој јавности јер је заједно с НИС-ом била укључена у реализацију пројекта изградње ветропарка
инсталисане снаге 102 магавата. План
је био да се подигну 34 ветротурбине
у општини Пландиште у Србији, али
овај пројекат је тренутно замрзнут.
Када је реч о постројењу у Новом
Милошеву, надлежни у држави су
покретање производње у овом енергетском блоку представили као почетак новог енергетског пута – заокрет у
сектору производње струје. Наиме,
министарка енергетике Зорана Михајловић по пуштању у рад биогасне електране најавила је да ће Србија у наредном периоду добити укупно 73 оваква
енергетска објекта и да ће наша држава на тај начин обезбедити додатну
енергију укупне снаге 100 мегавати.

Поља су енергетско благо
Биогас није новина, о томе се причало и пре десет година, али је наша

држава избегавала да изврши ову
револуцију у енергетици, нарочито у
Војводини, која има огроман природни ресурс за биогасне електране
– војвођанска поља, њихову летину и
фарме. На основу података ГИЗ-а,
Србија има довољно животињског
стајњака за снабдевање електрана на
биогас чији се инсталисани капацитет процењује на 45 мегавати електричне енергије. С друге стране, када
је реч о пољопривредној биомаси –

биљним остацима из ратарске, воћарске и виноградарске производње, процењује се да се сваке године у Србији произведе укупна количина од 12,5
милиона тона биомасе, од чега је
девет мили о на тона (72 одсто) у
Војводини.
Сада, када је јасно да ће Србија
морати да се енергетски удаљи од
свог савезника и да ће морати да драматично смањи производњу струје у
термоелектранама које користе угаљ

као основни енергент, држава тражи
алтернативна решења, а једно од њих
је биогас. У развијеним земљама овакав принцип добијања енергије је увелико распрострањен.

Треба много пара
Биогасне електране су постројења која
користе бактериолошки процес који
се назива анаеробна дигестија (за
добијање биогаса из стајњака животињског порекла, других органских

ђубрива, енергетских усева и пољопривредних остатака). Биогас се може
конвертовати у електричну и топлотну енергију. Струја може да се продаје по повлашћеној тарифи, а топлота
да се користи за грејање или хлађење
зграда, у технолошком процесу, стакленицима, сушарама.
Сам процес анаеробне дигестије је
стабилна и доказана технологија која
пружа решење за снабдевање енергијом, уз бригу за животну средину. Пре-

тварањем отпада у енергију електране на биогас редукују непријатне мирисе и патогене бактерије, производе
висококвалитетно ђубриво и знатно
смањују емисију гасова са ефектом
стаклене баште. За разлику од „фосилног” природног гаса, биогас је угљеник-неутралан обновљиви извор енергије. Струка тврди да је од свих обновљивих извора енергије (сунце, ветар,
вода) биогас најзначајнији за заштиту животне средине.
Проблем је у томе што су електране на биогас веома скупе. Финансирање је, дакле, један од кључних елемената за обезбеђивање одрживости
пројекта. Није проблем изградити
постројење, већ то што се ланац пољопривредне производње мора затворити управо у гасној електрани – стрњика с њива и стајско ђубриво морају
да се преведу у биогас.
Наиме, електране се састоје од анаеробних дигестора који омогућавају
генерисање биогаса од улазних сировина и од система за конверзију биогаса, који претвара биогас у корисне
облике енергије. Време задржавања
улазних сировина у дигесторима је
30 до 60 дана, мада може да се
предвиди и задржавање дуже од 90
дана, с циљем добијања веће количине биогаса. То значи већу ефикасност, али с друге стране захтева и
већу инвестицију.
Сасвим је јасно да је држава та која
мора да обезбеди услове (законе и субвенције за пољопривредне произвођаче) како би ова енергетска делатност
заживела код нас. Тренутно, ствари су
сасвим другачије и не постоје услови
да се омасови оваква врста добијања
енергије из обновљивих извора.

НИС ДОБИO ЗНАЧАЈНО ПРИЗНАЊE

Изванредан допринос раду и развоју
Електронског факултета у Нишу
Дугогодишња сарадња
угледне институције и
нафтног гиганта
Компанији НИС додељена је плакета
за изван ре дан допри нос у раду и
развоју Електронског факултета у
Нишу, као и раду на заједничким пројектима у домену нових технологија
и дигитализације. Електронски факултет у Нишу прославио је протекле
године јубилеј од 60 година постојања и рада, тако да су овим поводом
сада уручена признања заслужним
организацијама и појединцима, јер
услед актуелне епидемиолошке ситуације прошле године није одржана
свечана академија на којој се награде
традиционално додељују.
Плакету је у име НИС-а преузео
Вадим Смирнов, заменик генералног
директора и директор Функције за
односе с државним органима и корпоративне комуникације. Поред компаније НИС, плакету за изванредан
допринос раду факултета добио је и
огранак Српске академије наука и
уметности у Нишу.

Сталне промене
Додељено признање представља потврду дугогодишњег преданог рада и улагања НИС-а у научне и образовне установе кроз програм „Енергија знања”.
– НИС је компанија која схвата
сталне промене у савременом пословању. Посвећени смо развоју дигиталних компетенција унутар компаније и схватамо значај повезивања
науке и образовања с привредом. С
тим у вези, започели смо сарадњу с

водећим факултетима у области IT
технологија, а Електронски факултет
у Нишу је један од њих. Ми ту сарадњу реализујемо с циљем пружања
практично применљивог знања студентима и стварања кадра за којим
постоји потреба на тржишту. На овај
начин НИС жели да допринесе да
млади остану у Србији и да пружи
подршку домаћем образовању – навео
је Вадим Смирнов, заменик генералног директора и директор Функције
за односе с државним органима и корпоративне комуникације НИС-а, поводом додељене награде.

Набављена вредна опрема
Да подсетимо, НИС и Електронски
факултет у Нишу отворили су крајем
сеп тем бра про шле годи не на том
факултету простор за реализацију

заједничких пројеката на пољу дигитализације и нових технологија. Руско-српски нафтни гигант је претходно
подржао набавку вредне рачунарске
опреме, захваљујући којој студенти и
професори сада могу да раде и истраживања из области вештачке интелигенције. Наведени простор се користи и за реализацију радионица, предавања и вебинара.
Крајем 2019. године НИС и Електронски факултет су потписали уговор о пословно-техничкој сарадњи,
на основу кога су факултету донирана средства за набавку рачунарске
опреме. Предвиђена намена донираних радних станица је обучавање студената из области машинског учења,
које захтева изузетно велике локалне
рачунарске ресурсе и велику количину података. Овај простор ће се кори-

стити и за реализацију радионица,
предавања и вебинара. Укупна средства која је НИС донирао факултету
за опремање и адаптацију простора
износе око пет милиона динара.
Да подсетимо, сарадњу с водећим
факултетима у области дигитализације НИС је започео 2019. године са
Електронским факултетом у Нишу, а
2020. успостављена je сарадња са Електротехничким факултетом Универзитета у Београду, као и с Факултетом
техничких наука у Новом Саду.
НИС најдуже сарађује са Универзитетом у Новом Саду (од 2010. године) и та сарадња се развија у домену
обра зо ва ња, истра жи ва ња, раз во ја
научнотехничке базе и трансфера знања, као и подршке стипендирања студената кроз Фонд за стипендирање и
подстицање напредовања даровитих
студената и младих научних радника
и уметника Универзитета у Новом
Саду. С друге стране, у оквиру вишегодишњег партнерства, НИС сарађује
и с бројним факултетима овог универзитета, попут Технолошког факултета, Техничког факултета „Михајло
Пупин” у Зрењанину, Факултета техничких наука, Педагошког факултета у Сомбору, Економског факултета
у Суботици и Природно-математичког факултета.
Вреди истаћи да је НИС потписао
и меморандуме о сарадњи с Руским
државним универзитетом за нафту и
гас „Гупкин” из Москве и Новосадским универзитетом, у оквиру којих
је предвиђена сарадња у области креирања заједничких мастер програма
ових универзитета у складу с потребама компаније.

ВОДИЧ ЗА СТУДЕНТСКУ РАЗМЕНУ

Учи и дружи се
Прошле недеље је објављен „Водич
за студентску мобилност”, који представља базу знања и искустава када је
у питању академско усавршавање младих у иностранству. Студентска мрежа Србије „Еразмус” креирала је овај
важан путоказ за наше студенте који
желе да се усавршавају у ЕУ преко
програма размене студената.

Учествовање у програмима мобилности је непроцењиво, а према истраживању које је спровела Европска
комисија, 80 одсто полазника ових
програма нашло је посао у струци у
року од три месеца након завршетка
студија. Поред професионалног усавршавања, студенти и млади имају
прилику да прошире знање о другим

земљама, да остваре контакте и да
сарађују с људима из различитих културних средина.
Поред тога што програми мобилности младима пружају могућност
личног и професионалног напретка,
они представљају сигуран пут ка стварању додатне вредности у друштву и
платформу за интеркултурални дијалог

На територији Србије нема генетички модификованих организама (ГМО) ни у производњи ни у
промету – изјавио је министар
пољопривреде Бранислав Недимовић. Последњих недеља „одређени
пословни кругови” због интереса
поново у јавност пласирају приче
о употреби ГМО-а на нашој територији, али надлежни у Србији
истичу да је наш важећи закон
јасан и ригорозан.

Недавно се у медијима појавила
теза о томе да наша држава, као
чланица Светске трговинске организације, мора да регулише област
употребе генетички модификоване хране.

„АЗОТАРА” ПОНОВО
ПОНУЂЕНА НА ПРОДАЈУ

Цена дупло нижа
Фабрика вештачких ђубрива и азотних једињења „Азотара” поново је
понуђена на продају, а почетна
цена је 2,33 милијарде динара,
односно 19,8 милиона евра. Агенција за лиценцирање стечајних
управника огласила је продају те
фабрике у стечају путем јавног надметања, које је заказано за 17. март.
На продају се нуде фабрике амонијака, азота, као и ђубрива АН,
КАН, ХПК и Карбамид, Енергетика, управа, лабораторија, с механи за ци јом, опре мом, зали ха ма
материјала и потраживањима.
Први пут је „Азотара” била понуђена на лицитацији пре нешто више
од месец дана, када је почетна цена
била дупло виша – 5,8 милијарди
динара, али није било заинтересованих. Некадашње државно предузеће, панчевачка „Азотара” у стечај је отишла у септембру 2018.
године, а готово хиљаду радника
остало је без посла.

ИНДИЈСКОМ СУСАМУ
ЗАБРАЊЕН УЛАЗАК У
СРБИЈУ

Оштре мере и казне
Суседна Хрватска je прва у региону забранила продају и увоз производа који садрже контаминирани сусам поре клом из Инди је.
Пошиљка сусама враћа се и с граница Србије, управо због контаминације недозвољеном количином
канцерогеног етилен-оксида.

Када је реч о безбедности хране,
током прошле године наши пољопривредни инспектори ставили су
ван промета у Србији око 480 тона
прехрамбених производа биљног
порекла. Због недостатка анализа
на безбедност хране и неодговарајуће декларације из промета су се
то ком про шле годи не нај ви ше
повлачили брашно, замрзнуто поврће и воће, шећер, чај и пекарски
производи.
Обављено је укупно 5.607 контрола, како у редовном, тако и у
другим врстама надзора. Због констатованих неправилности у погледу
услова за производњу, услова хигијене и квалитета и безбедности производа, донето је 111 казнених мера.

Страну припремиo
младих који доприноси рушењу стереотипа и предрасуда.

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Да ли сте пасивни
посматрач свог живота?
било би боље. Уверени смо да
смо постигли свој максимум,
да смо (мање-више успешно)
прилагођени свету и другим
људима. Научени смо да није
лепо бити себичан и да није
пожељ но има ти „сво је”
мишљење, пошто је неко већ
уместо нас одлучио шта и
како треба.
Сидро које нас држи у
позна тој, топлој, сигур ној,
плеснивој и устајалој зони
комфора причвршћено је најдебљим ланцем, чије су кариПише: Марија Достић,
ке исковане од уверења усапсихолог
ђиваних још од детињства.
Драги моји, ако на тренутак Тај ланац је јак колико и најзастанемо и погледамо у нов- слабија карика у њему. Оног
чаник, у орман, у себе, око тренутка кад се запитамо да
себе... Шта видимо? Како се ли је немогуће могуће, почиосећамо кад гледамо година- ње да се ломи нај сла би ја
ма у једно исто желећи увек карика. Кад схватимо да смо
више, веће, боље? Зашто нема способни да мењамо уверевише пара, (бољег) посла, ња, да смо јединствени и кре(више) љубави, (новог) ауто- ативни, пуца ланац који држи
мобила? Ма, зашто нема било сидро. Када се то деси, не
чега без гриже савести и одри- осе ћа мо одмах сло бо ду и
цања? Зашто се увек осећамо лакоћу живљења. Увек се прво
ускраћеним за једно „хвала јави страх. Нижу се мисли.
Уве ре ња да
ти”, „разумем
нисмо довољте”, „волим те”,
но добри, спо„изволи”?
соб ни, хра На сва ова
бри... сме ју
питања постонам се у лице.
ји један једи- Ако мислите
И јавља се
ни одго вор: да не можете
питање: „Шта
ради мо све – у праву сте,
ако не успем?”
исто (она ко
Исте су шансе,
како смо нау- ако мислите
иста емотивна
чени), а очеку- да можете –
инве сти ци ја,
је мо
више, у праву сте.
иста бри га и
боље, веће. То
ако се запитаје немо гу ће!
Увек поступамо по личним мо: „А шта ако успем?” Ако
законима, који владају уну- то питање изаберемо, растетар наших ограда. Научени ру је мо мисли које уно се
смо шта ваља, шта није лепо, немир, страх и незадовољкако се (не) понаша, шта је ство. Престајемо да посмаза нас најбоље... Ако су нас трамо живот и да прихвататоме учили људи који су и мо пасивно све што нам се
сами успе шни, задо вољ ни, догађа. Страх уступа место
живе у обиљу и љубави, онда узбуђењу, препреке постају
је сасвим у реду да их слуша- иза зо ви, а уче ње – начин
мо. Ма колико година да има- живота. Нема брига о томе
мо, уколико нисмо задовољ- шта ће се десити, не правини, време је да се захвалимо мо сценарио неуспеха. Постасвима који су нас учили. Ради- јемо одговорни према себи и
ли су добронамерно, искрено самим тим смо креатори влаверујући да знају шта је нај- стите стварности.
Ако мислите да не можебоље за нас. Такви какви смо,
тренутно смо своја најбоља те, да сте премлади, преставерзија. Да је могло боље, ри, презадужени, презапослени... у праву сте. Ако
мислите да можете,
да никада није превише рано или превише касно да бирате промену и изазов
креирања – такође
сте у праву. Одлука
је само ваша – да ли
сте пасивни посматрач свог живо та
или креатор?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Кестен греје хладна
стопала и дланове
Уколико су вам стопала и
руке ледени, нарочито током
зиме, а увече ни топло ћебе
не може да вас угреје, то је
знак да највероватније патите од слабе циркулације.
Пробајте да проблем решите
помоћу лековитог биља.
Узмите по 20 г корена гавеза, хајдучке траве, плода кестена,
биљке кокотац (жути и бели) и невена. Прво разблажите 96-процентни алкохол дестилованом водом: на пола литра алкохола
додајте исто толико воде. У стаклену флашу или теглу од литра и
по сипајте мешавину биљака. Прелијте алкохолом разблаженим
дестилованом водом и промућкајте. Оставите да одстоји на
топлом 40 дана, уз свакодневно мешање. Након тога процедите
и сипајте у стаклену флашу. Пије се једна кафена кашичица три
пута пре јела.
Одлично се показала и масажа следећим препаратом. Изрендајте 20 плодова дивљег кестена и прелијте литром комовице, па
оставите да одстоји 21 дан. Процедите и масирајте руке и ноге.
Пошто је зима, можете и купити 100 г кестена у биљној апотеци,
а поступак припреме је исти. Може се и попити 10 капи.

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ПРЕПОЗНАТИ И УКРОТИТИ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС

ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ – СЛАТKО ИМЕ
ЗА ОПОР ПРОБЛЕМ
На сваких 10 секунди две особе на планети разболе се од
дијабетеса, а једна особа умре
због компликација ове тешке
болести.
Забрињавајући статистички
подаци и чињеница да за дијабетес нема лека говоре нам
колико су важни превенција и
одговоран приступ који оболели морају да имају према свом
здравственом стању.

Према подацима Завода за
јавно здравље Панчево, током
2019. године у Јужнобанатском округу регистровано је
948 новооболелих од дијабете са мели ту са. Ста ти сти ка
показује да су у последњих пет
до десет година у нашем округу од тог типа дијабетеса нешто
чешће обо ле ва ле жене, а
највећи број ново о бо ле лих

региструју већ у узрасту од 20
до 30 година.

Шта је дијабетес?
Најкраће речено, дијабетес или
шећерна болест подразумева
велику количину шећера у крви.
Болест је дуготрајна и оболелу
особу прати до краја живота, а
јавља се када панкреас или престане да производи инсулин

Знате ли да је дијабетес болест
за чије су откриће највероватније заслужни мрави? Наиме,
историја је забележила да су
још пре више од два миленијума, у време када је испитивање
укуса урина било дијагностичко средство у многим културама, древни народи запазили да
неки људи излучују обилне количине урина необичног слаткастог укуса, који је привлачио
мраве. Они су ово стање назвали дијабетес мелитус, према
грчкој речи која значи „извор”
и латинској која значи „мед”.
Од тада је много година прошло и многе су се ствари промениле, али ова болест не само
да није иско ре ње на већ је
попримила размере пандемије и данас је озбиљан светски
јавноздравствени проблем.

Болест схватите озбиљно

РАНИ ЗНА ЦИ БОЛЕ СТИ

Суморна статистика
Према званичним извештајима, свака једанаеста одрасла
особа на планети има дијабетес. У Србији, као и у развијеним земљама у свету, дијабетес је пети водећи узрок смртности, али и оптерећења болешћу. У нашој земљи око 3.500
особа годишње умре од ове
болести. Процењује се да је
готово половина оболелих у
нашој земљи ста ри ја од 65
година, али и да око 38% особа с типом дијабетес 2 нема
постављену дијагнозу и не зна
за своју болест.

Могући симптоми дијабетеса мелитуса јесу:
• претерана жеђ и сува
уста (може бити први симптом болести, заједно са учесталим мокрењем);
• умор, слабост, лако
замарање;
• глад;
• замагљен вид (ако се
не лечи, дијабетес може
регистрован је у узрасту 50–
59 година. Посебно забрињава то што се први новооболели

БРЗИ ТЕСТ: Да ли вам прети
дијабетес тип 2?
Упитник за процену ризика
од настанка дијабетеса типа
2 према Националном
водичу за лекаре у примарној здравственој заштити.

7. Да ли вам је икада измерена повишена вредност
шећера у крви?
0 Не
5 Да

1. Старост (год.)
0 < 45
2 45–54
3 55–64
4 > 64

8. Да ли неко у вашој породици или од рођака има
дијабетес?
0 Не
3 Да (деда, баба, тетка,
ујак, стриц или први
рођаци)
5 Да (родитељи, браћа,
сестре или дете)

2. Индекс теле сне масе
(кг/м2)
0 < 25
1 25–30
3 > 30
3. Обим струка у пределу
пупка, у опуштеном стању
(цм)
Мушкарци Жене
0 < 94
< 80
3 94–102
80–88
4 > 102
> 88
4. Да ли уобичајено током
дана упражњавате најмање
30 минута физичке активности?
0 Да
2 Не
5. Kолико често једете поврће или воће?
0 Сваки дан
1 Не сваки дан
6. Да ли сте икада узимали
лекове за повишен артеријски притисак?
0 Не
2 Да

воде инсулин. Болест настаје
нагло, а терапија инјекцијама
инсулина почиње одмах након
дијагнозе и мора се спроводити целог живота.
Далеко већу претњу представља тип 2 (инсулин-независни),
који је и најраширенији и јавља
се у 85–90% свих случајева. Он
се углавном јавља постепено,
и то после 40. године, и често
га прати гојазност. Kод ове врсте
дијабетеса лучење инсулина је
смањено или га има довољно,
али он не делује, јер су ћелије
отпорне на њега. За лечење је
најчешће довољна дијета, код
једне трећине оболелих и орални лекови, а код трећине се
даје инсулин.

Ризик за развој типа 2
дијабетеса у наредних 10
година је:
Збир
бодова

Степен
ризика

<7

Низак (једна од
100 особа ће добити дијабетес)
7–11 Лако повишен (једна од 25 особа ће
добити дијабетес)
12–14 Умерен (једна од
шест особа ће добити дијабетес)
15–20 Висок (једна од три
особе ће добити
дијабетес)
> 20 Врло висок (једна
од две особе ће
добити дијабетес)
Уколико је резултат умерен, висок или врло висок,
јавите се лекару.

изазвати трајно оштећење
вида);
• губитак тежине;
• осећај трњења ногу и
руку, пецкање у стопалима,
мравињање;
• проблеми с кожом: сува
кожа, свраб, тамнија кожа
на врату или пазуху;
• споро зарастање рана и
инфекција.
(хормон који подстиче ћелије
да апсорбују шећер и чувају га)
или га не производи довољно
или је пак произведени инсулин неефикасан.
Глукоза, најважније погонско
гориво у организму, може да
продре у наше ћелије само ако
је инсулин присутан и обавља
своју функцију. Без инсулина –
кључа који отвара врата свих
ћелија у нашем телу – глукоза

Фактори ризика за шећерну
болест типа 2 су прекомерна
тежи на, нездра ва исхра на
заснована на много масноће и
шећера, недовољно кретања,
генетско наслеђе, те претходна шећерна болест у трудноћи.
Уколико имате дијабетес, обавезно би требало да будете под
лекарским надзором.
Нажалост, дијабетес се често
открива случајно, када је болест
узнапредовала. Према подацима Института за јавно здравље
Србије, готово 1/3 пацијената
већ има једну или више касних
компликација у тренутку постављања дијагнозе.
Већи на обо ле лих у нашој
земљи и у свету има тип 2 дијабетеса, који се у великој мери
може спречити кроз редовну
физичку активност, правилну
и уравнотежену исхрану и здраво животно окружење.

Стратегија исхране
Пошто оно што једете највише
утиче на ниво шећера и инсулина у крви, храна је главни
актер који покреће, погоршава
или пак регулише дијабетес.
Стога, ако сте гојазни, знајте да
је вођење рачуна о телесној тежини значајан елемент контроле
дијабетеса. Исхрана с мало масноћа и редовна блага физичка
активност прави су начин за то.
Према мишљењу већине
стручњака, најбоља дијета против дијабетеса треба да садржи

НАПРА ВИ ТЕ „ИНСУ ЛИ НА ДУ”
Ловоров лист, каранфилић,
цимет и куркума доказано
троструко појачавају активност инсулина, чиме помажу организму да боље преради шећер. Цимет је најмоћнији
међу
њима.
Пожељна количина цимета
износи пола кашичице (2 г)
дневно. Можете га додати у
овсену кашу, сутлијаш или
се нагомилава у крвотоку изазивајући притом многе поремећаје: често и обилно мокрење,
појаву шећера и ацетона у мокраћи, појачану жеђ, слабост, умор,
губитак телесне тежине, мучнину, повраћање, губитак апетита,
грчеве у ногама и рукама.
С временом, ако се не лечи,
дијабетес доводи и до оштећења кардиоваскуларног система, обољења бубрега, тешког
зарастања рана, проблема са
стопалима и очима.

Два облика
Постоје два основна облика
дијабетеса. Озбиљнији, али ређи
облик – тип 1 (инсулин-зависни или јувенилни дијабетес)
настаје код деце и понекад код
млађих особа, најчешће пре 35.
године. Сматра се да је његов
узрок аутоимуни поремећај у
коме имуносистем уништава
ћелије гуштераче које произ-

га можете сипати у кафу пре
него што је закувате.
Направити
лековиту
„инсулинаду” тако што ћете
по прстохват од сва четири
састојка сипати у лонац врелог црног чаја, оставити да
одстоји 10 минута, па охладити чај. Можете додати и
по прстохват кима и коријандера или пискавице.
50–60% калорија из угљених
хидрата, мање од 30% из масти
(мање од 10% из засићених
масти) и 30–40 г влакана дневно. Да бисте избегли тип 2 дијабетеса, једите више рибе, махунарки, зеленог поврћа, језграстог воћа и хране богате хромом,
као што су житарице и броколи.
На листи непо жељ них
намирница су храна која садржи шећер и/или бело брашно,
слатки газирани сокови, млеко и млечни производи, црвено месо и друге намирнице
богате засићеним мастима или
тран сма сним кисе ли на ма.
Алкохол и пушење су исто тако
на црној листи.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

7

ТЕМА БРОЈА
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ЗНАТЕ ЛИ КАКВЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОРИСТЕ ВАША ДЕЦА?

„ТИК ТОК” – ПУТ У ПАКАО ПОПЛОЧАН
ПРИМАМЉИВИМ ВИДЕО-КЛИПОВИМА
Многи родитељи остали су пренеражени и забринути након
што су домаћи и светски медији пренели вест да је 20. јануара у Италији страдала 10-годишња девојчица због учешћа у
такозваној игри гушења на „Тик
току”. Само шест дана касније,
26. јану а ра, у Рако ви ци је
настрадао дечак истих година,
а медији су његово самоубиство довели у везу с поменутом игром.
Међутим, ни МУП ни тужилаштво нису потврдили да је
дечак, који је пронађен обешен
у својој соби, учествовао у такозваном челенџу (изазову), у
коме деца помоћу каиша, мараме или тра ке сте жу врат с
циљем да што дуже остану без
ваздуха. Ипак, ова два случаја
поново су покренула тему опасних „Тик ток” изазова, јер ово
није први, нити се први пут
догодило да неко дете настрада због утицаја ове друштвене
мреже.
Неколико сати након што се
сазнало за смрт девојчице Антоне ле, која је иза зва ла гнев
широм Италије, Канцеларија
за заштиту података у Риму
одлучила је да „Тик ток”, ако
не може са сигурношћу да провери старост корисника, мора
да га блокира најкасније до 15.
фебруара. Иако према правилима „Тик тока” корисници не
могу да буду млађи од 13 година, компанија није спречила
девој чи цу од 10 годи на да
направи налог, навеле су италијанске власти.

а притом користе различите
филтере, стикере, звукове и
анимације како би едитовали
свој видео и учи ни ли га
занимљивијим.

Проблематични моменти

нелин отац је рекао да је претпостављао да она гледа плесне
кореографије и друге видео-записе на „Тик току”.
Шест дана касније, у Србији, у Рако ви ци, Анто не лин
вршњак је пронађен мртав у
стану, а медији су пренели да
се он наводно случајно обесио
играјући исти „Тик ток” изазов
као и мала Италијанка. Kако
се незванично сазнаје, дечак је
остао сам у стану, док су му
родитељи били у продавници.

Језиви сценарио
Девојчица из Палерма у среду се закључала у купатилу и снимала се телефоном док је појас бадемантила стезала око врата, учествујући у „Тик
ток” изазову „blackout”,
у којем је циљ био што
дуже остати без ваздуха. Њена петогодишња
сестра пронашла ју је у
бесвесном стању. Лекари
су се борили за њен живот,
али нису успели да је спасу.
Јавно тужилаштво у Палерму покренуло је истрагу због
подстицања на самоубиство.
Власти Италије су навеле да на
платформи „Тик ток” „недостаје довољно пажње за заштиту
малолетника” и осудиле лакоћу с којом деца могу да се пријаве на апликацију.
„Сигурност заједнице ’Тик
тока’ је наш главни приоритет.
Спремни смо у сваком тренутку на сарадњу с властима у вези
са истрагом Антонелине смрти”, навео је „Тик ток”.
Роди те љи девој чи це су
рекли да нису знали о чему се
ради и да им је њихова друга
ћерка рекла да је Антонела
играла „игру гушења”. Анто-

– Kада су се вратили, он није
отварао врата, па су позвали
полицију и ватрогасце, који су
преко терасе ушли и дете затекли обешено о кревет на спрат.
Од почетка се сумњало да је до
смрти дошло случајно током
игре, а сада се верује да је
малишан заправо играо изазов
„blackout” на друштвеној мрежи „Тик ток” – рекао је извор
из истраге.
Истрага ће тек потврдити да
ли је заиста смрт дечака у вези
с поменутим изазовом, а пажња
роди те ља у међу вре ме ну је

усмерена на то какву то друштвену мрежу њихова деца прате и колико скривених опасности с ње вреба.

Није први пут
Многи су се сетили сличних
изазова, због којих су поједина
деца током прошле године претрпела озбиљне повреде. Један
од позна ти јих слу ча је ва је
повређивање дечака из Тусона
у Аризони због такозваног изазова „лом лобање” („skullbreaker challenge”).
„Прошле среде су два ’пријатеља’ замолила мог сина
да учествује у ’такмичењу
у скоку’ које су желели
да сниме. Kада је скочио, та два дечака, која
су ста ја ла с њего ве
леве и десне стране,
шутнула су га у ноге,
тако да је изгубио тло
под нога ма и пао
право на леђа и главу. Док се борио да
уста не, изгу био је
свест и поново пао унапред. Школски надзорник му је при тр чао у
помоћ. Док је укочено бесвесно тело мог сина лежало на
асфалту, два дечака су се смејала. Да скратим причу, дете
је у болници, има повреду главе, огреботине на лицу, озбиљне посекотине у устима и два
предња зуба на која морам да
пазим. Ово је очигледно ’Тик
ток’ изазов снимљен зарад прикупљања лајкова на друштвеним мрежама”, гласи статус
који је на „Фејсбуку”, заједно
с фотографијама повреда свог
мало лет ног сина Џеј со на,
5. фебру а ра прошле године
обја ви ла Вале ри Ход сон из
Тусона.
Наравно, и овај монструозни
изазов поникао је с „Тик тока”,

Бизарни изазови
„Тик током” је „владао” и изазов лепљење папирића с натписом: „18 плус” у око
(испод зенице).
„Помешајте избељивач, желатин, крему за бријање и средство за дезинфиковање руку и сипајте
смесу у пластичну
врећицу”, каже један од
корисника ове апликације,
уз обећање да ће вам се променити боја очију ако ово
прислоните на око. Након
испробавања овог изазова

многа деца су пријавила
крварење из очију, опекотине и ослабљен вид.
На „Тик току” је освануо
и видео у коме се објашњава како увећати усне без

платформе која је с продавнице „Гугл плеј” досад преузета
преко милијарду пута! Нашој
деци, поготово основцима, то
је једна од омиљених апликација. Иако она није намењена
млађима од 13 година, може је
инсталирати свако: довољно је
само да наведе лажну годину
рођења.
Поред „лома лобање” и изазова „blackout”, неки од опасних иза зова на „Тик току”
подразумевају ђускање на прометном коловозу уз ризик да
вас удари аутомобил или пак
задатак који се ради у пару, где
једна особа лежи отворених уста,
док јој друга најпре у уста сипа
пахуљице и млеко, а потом
кашиком одатле једе ову мешавину. Наравно, изумитељи „Тик
тока” нису замислили да та мрежа функционише баш тако...

За разлику од осталих популарних мрежа, корисник на
„Тик току” не мора да има свој
профил ако жели само да гледа снимке. Ипак, уколико жели
да објављује, профил ће му бити
потре бан. Kао што смо већ
рекли, упркос формалном ограничењу које се тиче годишта,
за „Тик ток” се може регистровати апсолутно свако.
И ту настају проблеми: кинеска ком па ни ја „ByteDance”,
која је лансирала ову апликацију, пре две године је платила казну од чак 5,7 милиона
долара за илегално прикупљање података особа млађих од
13 година, као што су име и
презиме и адреса становања.
Уз то, „Тик току” се у пар наврата спочитавала и цензура одређених садржаја. Но, било како
било, „Тик ток” и даље расте и
на Балкану и те како има своју публику.

за можда дан и по. И тако сам
наставила да снимам... Сада
пласирам свој аутентични садржај. Углавном су то неки хумористични снимци, које моји
пратиоци радо гледају – каже
Ирена.

Још један проблем: коментари
Без обзира на то на којој мрежи „наступате” пред публиком
и колико година имате, негативни коментари су проблем
који нећете моћи да избегнете.
– Kоментари су свакакви.
Доживљавала сам да ме вређају седмогодишњаци говорећи
ми да сам ретардирана, да сам
дебил и слично. Замало сам
обрисала профил када су мој
видео потпуно непознати људи
шеровали на „Твитеру”, где су
се сви спрдали са мном. Тада
сам причала са својима и они
су ме подржали у намери да
наставим да снимам. Сад више
не бих одустала, јер већ имам
своју публику, коју не желим
да изневерим – закључује Ирена.

Родитељски надзор

Једна од најуспешнијих „тиктокерки” са ових простора је
средњошколка Ирена Марковић из Црне Горе. За свега четири месеца она је успела да сакупи чак 21.000 пратилаца, а сада,
годину дана касније, има их
више од 100.000. Њене објаве
су лајковане преко 3,5 милиона пута. Према Ирениним речима, изазови попут „лома лобање” и сличних у нашем окружењу нису популарни, али опасност од тога да се млади поведу за идејом да ће бити занимљиви или прихваћени ако раде
овакве ствари јесте реална.

Оно што је позитивно у вези с
„Тик током” јесте чињеница да
је родитељима на располагању
неколико механизама заштите деце.
Постоји, наиме, опција „Digital Wellbeing”, која омогућава
ограничавање времена проведеног уз апликацију на два
сата дневно, као и спречавање
приступа потенцијално непримереним садржајима. Ипак,
имајте у виду да је, кад се пријавите на ту мрежу, ваш налог
аутоматски јаван, што значи
да свако може да види ваше
објаве, пошаље вам поруку и
користи ваше податке о локацији. Kреатори ове апликације дефинитивно ће у наредном

– Свој први видео снимила
сам за минут тако што сам само
отварала уста и „позајмила”
туђи глас, што је једна од популарних алатки на „Тик току”.
На моје изненађење, видео је
имао триста хиљада прегледа

периоду имати пуне руке посла
како би „закрпили” сва проблематична места која су корисници уочили. Док се то не
деси, додатни опрез је свакако добродошао.
Драгана Кожан

Забавна страна медаље

Kинески производ
Статистике показују да су корисници ове кинеске апликације,
дру ге по бро ју пре у зи ма ња,
после апликације „Пи нетворк”
(дакле популарније чак и од
„Фејсбука”, „Инстаграма”, „Твитера” и „Снепчета”), углавном
млади узраста од 16 до 24 године. Њеном муњевитом успеху
вероватно се нису надали ни
сами креатори апликације, када
су је лансирали у Kини септем бра 2016, под нази вом
„Douyin”. Пре две године, спајањем с музичком апликацијом „Musical.ly”, настао је „Тик
ток” и – колективно лудило је
кренуло.
Мла ди ма се, како кажу,
посеб но допа ло то што ова
мрежа нуди могућност прављења и размене кратких снимака, у трајању од 15 до 60
секунди. Тинејџери на „Тик
току” себе најчешће снимају
како глуме, плешу или певају,

Реч психолога: разговарајте с децом
хируршког захвата –
потребно је да суперлеп ком
зале пи те
горњу усну за кожу
испод носа и тако
добијете већу горњу
усну.
Интернетом круже
и изазови као што су
„cutting
challenge”,
током којег млади једни друге подстичу на сечење
тела ножем, скалпелом или
жилетом, или „choking game”,
игра дављења током које је
потребно ставити што више
различитих ствари у уста.

– Иако постоје многобројне
предности друштвених мрежа, постоје и ризици од
њиховог коришћења, који
посебно погађају младе у
адолесценцији. Последице
ексцесивног излагања садржајима на интернету, као и
коришћење друштвених мрежа путем којих се адолесценти идентификују с „популарним” тинејџерима, повезано
је са сликом о себи и самовредновањем и често доводи
до промене расположења
узрокујући анксиозност и
депресију. Поред овога,

изложеност нецензурисаним
садржајима поспешује агресију како према другима,
тако и према себи, што може
бити погубно – наглашава
Јадранка Грујичић Ђурић,
психолог и психотерапеут из
панчевачког удружења „Психогенеза”.
Наша саговорница упутила је родитељима неколико
савета како би им помогла
да своје тинејџере заштите
од непримерених садржаја
на интернету:
– Требало би да родитељи нађу начин да „упосле”

адолесцента кроз различите активности или обавезе у
којима ће учествовати сви
чланови породице и да се с
њим договоре о томе колико ће времена дневно провести на интернету. Уз то,
важно је да се родитељи
интересују за садржаје које
адолесцент прати и да их
заједно с њим процењују и
вредну ју. Управо на тај
начин се потпомаже изградња критичког мишљења и
формирање идентитета код
тинејџера – истакла је
Јадранка Грујичић Ђурић.
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УЧЕСТАЛА СЕИЗМИЧКА АКТИВНОСТ НА БАЛКАНУ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ШТА ДА РАДИТЕ У
СЛУЧАЈУ ЗЕМЉОТРЕСА

Шта вам је потребно за
посету старачком дому?

Пандемија коронавируса, која влада
већ скоро годину дана, изменила је
правила игре у многим сферама живота. Старачки домови се, као посебно
рањива места, посебно чувају, па су
посете тим установама у више наврата биле у потпуности забрањене.
С почетком вакцинације коначно
је дошло до промена набоље, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је
ових дана упутство о томе под којим
условима и када можете посетити
своје вољене који бораве у дому за
старе.
Како се наводи у саопштењу Министарства, за посету старачком дому
потребно је да: у последњих 14 дана
није било потврђених случајева ковида 19 код корисника и запослених;
да је корисник коме се дозвољава
посета комплетно вакцинисан; да је
од последње дозе прошло најмање
седам дана, као и да стриктно буду
испоштоване мера заштите и превентивне мере.
Уколико је у претходном периоду
у одређеној установи пријављена
инфекција, услов да се омогуће посете је одјављивање епидемије, а за то

је потребно да прође двоструки максимални инкубациони период од
последњег пријављеног случаја, односно 28 дана, наводи се у саопштењу
Министарства.
Одлуку да се корисницима установа за смештај старих који су прошли комплетну процедуру вакцинације омогуће посете у контролисаним условима, уз поштовање свих
епи де ми о ло шких мера донео је
Kризни штаб у петак, 29. јануара.
Таква одлука донета је, како је наведено у саопштењу Министарства, на
основу евидентног смањења броја
оболелих у Србији у последњим недељама и након спровођења вакцинације корисника домова за старе.
Према извештају од протеклог
викенда, у установама социјалне
заштите и домовима за смештај одраслих и старих присуство коронавируса потврђено је код 438 корисника и 316 запослених. У тим установама су досад излечена укупно
4.873 корисника и 2.033 запослена.
Присуство вируса потврђено је, између осталих, и у Геронтолошком центру у Панчеву – наводи се на сајту
Министарства рада.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Дефиниција ината

Тло на Балкану се не смирује од краја прошле године, а у понедељак, 25.
јануара, земљотрес магнитуде 3,3 степена Рихтерове скале погодио је регион Kрагујевца.
То је ипак знатно слабији удар у
односу на онај који је 29. децембра
прошле године погодио средишњи део
Хрватске, а због кога је страдало седморо људи. Тај земљотрес се осетио и
у Србији и Босни и Херцеговини, а
тло у Хрватској подрхтава периодично од тада. У последњих месец дана
забележено је још неколико земљотреса у окружењу: у Румунији, Албанији, Грчкој, Северној Македонији...
Земљотреси на овом простору дешавају се хиљадама година, а сеизмичке
активности бележе се у близини границе између евроазијске и афричке
тектонске плоче. Kада се догоди озбиљна катастрофа, добро је знати како се
поступа у кризним ситуацијама.
Земљотрес или потрес настаје услед
померања тектонских плоча, кретања
Земљине коре или појаве удара. Последица тога је подрхтавање тла због
ослобађања велике енергије. Јачина
потреса зависи од више чинилаца.
Насупрот распрострањеном уверењу да су то ретке појаве, земљотреси
се дешавају врло често. На срећу, највећи број је слабијег интензитета који
не изазива оштећења. Земљотрес се
не може предвидети, али можемо научити како да се заштитимо.

Шта значе скале
Интен зи тет земљо тре са одра жа ва
рушилачки ефекат земљотреса на
површини терена. Изражава се различитим скалама, најчешће Меркалијевом скалом од 12 степени.
Магнитуда земљотреса, с друге стране, представља јединицу мере количине ослобођене енергије у хипоцентру, у жаришту земљотреса. Изражава се Рихтеровом скалом, која нема
горњу границу, али како до данас није
забележен земљотрес јачине 10, обично се представља до девет јединица.

Ако сте у кући
Ако вас земљотрес затекне у затвореном простору, Сектор за ванредне
ситуације МУП-а саветује да урадите
следеће.
Нађите заклон на безбедним местима у кући као што су: довратници,
носећи зидови, место испод стола или
чврстог намештаја и останите тамо док
траје потрес, или покриjте своје лице
и главу рукама и склоните се у угао
унутрашњих зидова просторије. Удаљите се од стакла, прозора, спољних
зидова и врата, и било чега што може
да падне, попут лустера или полица.

останите мирни и избегавајте панику. Држите се даље од масе људи која
се френетично креће ка излазима.
Будите свесни да може нестати струје и да се могу укључити аларми (противпожарни и други).

Ако сте напољу
Склоните се од уличне расвете, електричних каблова и зграда. Највећа
опасност је у близини грађевина, на
излазима и уз спољне зидове.
Водите рачуна о објектима који
могу пасти на вас, као што су димњаци, црепови с крова, сломљено прозорско стакло и слично. Заштитите
главу рукама или ташном.
Уколико сте у возилу у покрету,
зауставите се, под условом да вам
безбедност у саобраћају то дозвољава. Избегавајте заустављање у близини зграда, дрвећа, надвожњака или
електричних каблова. Наставите опрезно када потрес престане. Избегавајте путеве, мостове или рампе који су
можда оштећени у потресу.

Ако се нађете под рушевинама
Уколико сте у кревету, спустите се
поред кревета и заштитите главу. Останите у кући док потрес не престане и
док не буде безбедно да изађете. Истраживања су показала да највише повреда настаје кад људи покушавају да изађу из зграде за време потреса. Из приземне зграде или с првог спрата можете изаћи на отворен простор, али водите рачуна да будете на безбедној удаљености од зграда. Све док земљотрес
траје, избегавајте степеништа и лифтове.
Увек имајте припремљену батеријску лампу и транзистор с резервним
батеријама. Одмах искључите све изворе електричне енергије, гаса и воде.
Уколико сте користили било који извор
топлоте, искључите га када се потрес
смири. Уколико дође до појаве пожара, покушајте да га угасите и обавестите локалну ватрогасно-спасилачку
јединицу.
Уколико сте у јавном објекту (школа,
предузеће, тржни центар, продавница...),

У случају да се због земљотреса простор у коме боравите сруши и ви се
нађете под рушевинама, морате применити неколико важних правила.
Не палите шибицу и не крећите се.
Прекријте уста марамицом или тканином. Ударајте о цев или зид како би
спасилачки тимови могли да вас пронађу. Уколико имате пиштаљку, искористите је. Вичите само ако је то последња опција. Викање може изазвати удисање опасно велике количине прашине.
После првог удара будите спремни
за додатне потресе. Ако је објекат
оштећен, због могућности настанка
јачег земљотреса, напустите га смирено, без панике и по реду – мајке с
децом, стари, болесни, особе са инвалидитетом итд.
Уколико се налазите у оштећеном
објекту и осећате мирис гаса или видите покидане каблове, не палите свеће
и шибице због опасности од пожара и
експлозија.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПРИ КУПОВИНИ ПРОВЕРАВАТЕ ЗЕМЉУ ПОРЕКЛА ПРОИЗВОДА?

Битан је једино рок трајања

У Вардарској улици на Содари комшије из једне зграде украсиле су свој улаз
прелепом новогодишњом декорацијом,
која се одржала до данашњих дана.
Нема тог Панчевца који није туда
прошао а да му није осмех побегао
пред тим лепим призором. Но само
пар корака и улаз-два даље тај осмех
се заледи, па се претвори у болан
грч. Очито и други наши суграђани,
по свему судећи они који не живе у
овим зградама, воле да „украшавају”

свој град, али на веома необичан и
себи својствен начин.
И овде се показало да се лако
може закључити шта свако од нас
носи у себи, у својој глави и срцу.
Управо исто оно што оставља око
себе. Једни машне, цвеће, шљокице
и зеленило, а други – ђубре, кесе,
смрад и хаос. Имајући ово на уму,
следећи пут пажљиво бирајте шта
ћете „посејати”, односно како ћете
себе представити свету.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ових дана вероватно
без искључења
У време када је овај број „Панчевца” био у припреми, „Електровојводина” за предстојећи викенд и
наред ну неде љу није наја ви ла
искључења због радова на електричној мрежи. То значи да би, уколико
се нешто не промени, снабдевање

Страну
припремила
Драгана

Кожан

струјом у данима који су пред
нама требало да буде редовно
како у самом граду, тако и у
припадајућим селима.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редов но се ажу ри ра ју на сај ту
„Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова можете свакодневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Т. СОКОЛОВ

Т. КРСТИЋ

Данас је тешко одлучити се за намирнице које су најповољније, најбоље,
најквалитетније, најјефтиније... Један
производ који испуњава све те критеријуме тешко је пронаћи, иако је понуда све већа.
Чини се да нам сада више ништа
није недоступно, али у овим околностима неретко смо у дилеми где све
тражити и наћи најбоље за своју породицу. Ипак, искуство је показало да,
на крају крајева, над квалитетнијим
производом у већини случајева победу однесе онај мање квалитетан који
је тренутно на акцији.
ТАТЈАНА СОКОЛОВ, куварица:
– При снабдевању ретко када проверавам порекло производа, зато што
углавном купујем домаће. Важно ми је
да су намирнице свеже. Рок употребе
је нешто што обавезно проверим. Све
што ми је потребно купујем у великим
супермаркетима, попут ДИС-а и „Максија”. Роба им је доброг квалитета, а
њихове специјалне понуде и акције ми
одговарају. Зачине органског порекла
купујем у продавници здраве хране.
ТЕОДОР КРСТИЋ, кувар:
– Као кувару, битан ми је квалитет
намирница. У време короне бирам

Г. ОСВАЛД

З. ЈОВАНОВ

робу домаће производње. У односу на
ранији период понуда је данас већа,
и то баш од реномираних произвођача, па је и све мање састојака који су
недоступни. Све то олакшава и омогућава нама куварима припремање
јела по рецептурама мајстора светске
кухиње. При куповини намирница
обавезно проверавам рок трајања.
Последњих година је повећан обим
производње органских намирница, и
то домаћих, због чега ми је драго, па
их радо користим у својим рецептима. Што се тиче поверења и квалитета, као и декларације производа, ту
се ослањам на лично искуство, као и
на размену мишљења и искуства с
колегама куварима.
ГИЗЕЛА ОСВАЛД, пензионерка:
– Не знам, није ми важно порекло.
Гледам да буде наше. Водим рачуна о
томе када је роба произведена, важан
ми је датум који је утиснут на амбалажи. Ипак, није да немам поверења у
инострано. На пример, идем у „Лидл”,
али не често. Тамо не можете наћи
баш све што вам је потребно. Кафу
увек тамо купујем, добра је. Исто тако,
имају подлоге за пицу које су мало
веће. Имају и растегљено лиснато тесто,
које је тако раширено и замотано. Те

М. ПРОВИЏАЛО

Ф. ВАСИЛЧИН

три-четири ствари су оне због којих
узмем робу која, ето, није наша.
ЗДРАВКО ЈОВАНОВ, пензионер:
– Не. Уверим се прво да намирницима није истекао рок. Идем свуда
иначе. Пазарим у ДИС-у, тамо имам
картицу лојалности. Исте повољности
остварујем и у „Лидлу”. Идем тамо где
је могуће уштедети. Небитно ми је одакле артикли долазе и да ли су домаћи.
МИОМИРА ПРОВИЏАЛО,
пензионерка:
– Не. Али рок трајања је већ нешто
што сви морамо да проверимо. Важни
су ми попусти, додуше, јер сам пензионер. Није битна земља порекла,
само ми је цена важна, односно акција и датум производње. Али и квалитет настојим да ускладим с ценом.
ФИЛИП ВАСИЛЧИН, ученик:
– Нисам обраћао пажњу. Погледам
само да ли производу, којим случајем,
није истекао рок трајања и то је све.
Нисам гледао друге ствари. Када је
снижење, обично то прво уочим. Не
оптерећујем се толико. Нема везе одакле се роба увози и да ли је наша.
Купујем све у једној продавници која
ми највише одговара.
Ј. Катана

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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Kоличине ђубрива за прихрањивање могу се одредити
билансном методом на основу N-min анализе земљишта.

СЕЛО

Јан Бабка,
стручни сарадник Института „Тамиш”

СТРУКА О СТАЊУ УЉАНЕ РЕПИЦЕ У НАШЕМ РЕГИОНУ

УСЕВИ У РАЗЛИЧИТИМ
ФАЗАМА РАЗВОЈА
Сада је важно
утврдити количину
азота ради
одређивања
прихране
Досад без
озбиљнијих
оштећења биљке
Када је реч о ситуацији у вези
са стањем усева уљане репице, опште је мишљење да се,
пре свега због утицаја временских услова, ова озима култура налази у различитим фазама развоја.
О томе говори један од еминентних стручњака Пољопривред но-саве то дав не слу жбе
Институт „Тамиш” – дипломирани инжењер пољопривреде Јан Бабка.

Уљана репица је
и велики потрошач
микроелемента бора,
па га треба додавати
путем фолијарних
третмана.
– Период у којем је уљана
репица сејана, због прилично
неповољних услова влажности
земљи шта, био је вео ма
дугачак и, зави сно од рока
сетве и времена ницања, усеви

Банатски Брестовац: У току
је припрема пројектно-техничке документације за окретницу у Улици Саве Kовачевића.
Радници ЈКП-а „Kомбрест”
орезују растиње које омета саобраћај и растиње на гробљу.
Скупштина Актива жена „Сосе”
биће одржана у суботу, 6.
фебруара, а два дана касније
почеће да ради вртић, који ће
функционисати при основној
школи. Ускоро се очекује и
предавање стручњака са Институ та „Тамиш”, уз подр шку
Месне заједнице и Удружења
повртара „Брестовачки род”.
Банатско Ново Село: Дом
културе је окречио малу салу,
а у плану је и да се у галерији
уради ново осветљење, као и
да се освежи спомен-соба.

Право време за узорковање
Поменути сарадник за ратарство Института „Тамиш” на
почетку истиче да је уљана
репица крајем лета и почетком јесени 2020. године, према подацима Републичког завода за статистику, на територији коју покри ва Инсти тут
„Тамиш” посејана на четиристо хектара.

Месне актуелности

Овако изгледа добро узгајана уљана репица
се тренутно налазе у различитим фазама развоја. Тако имамо једин ке с три-чети ри
развијена листа до фазе потпуно развијене розете с девет
развијених листова. Биљке се
тре нут но, због вре мен ских
усло ва, нала зе у ста ди ју му
мировања и засад нису примећена никаква значајнија оштеће ња од мра за, без обзи ра
на фазу развоја – наглашава
Бабка.
Он напомиње да, када је реч
о уљаној репици, за стварање
и доношење једне тоне приноса зрна из земљишта ова
култура усвоји око четрдесет
пет кило гра ма азо та и око
седамнаест килограма сумпора, а та два макроелемента
треба додавати путем прихрањивања усева.
– Важно је нагласити да управо сада, у периоду мировања
веге та ци је, тре ба извр ши ти
узор ко ва ње земљи шта и
анализом утвр ди ти садр жај

приступачног азота у земљишту, и то ради одређивања
количина азотног хранива у
прихрањивању – каже пољопривредни инжењер.

Прихрана најбоље у два
наврата
Бабка наглашава да је прихрањивање уљане репице најбоље обављати у два наврата,
па је прво прихрањивање најоправданије извршити непосред но пре или на самом
почетку вегетације, што у зависности од временских услова
бива у трећој декади фебруара до почетка марта, јер тада
је најбоље употребити азотна
ђубрива која садрже активну
материју амонијум-сулфат. На
тај начин се додају и азот и
сумпор истовремено, а најчешће препоручивана количина је 200–250 кило гра ма
ђубрива по хектару.
– Друго прихрањивање уљане репице треба урадити у току

вегетације, пре или на самом
почетку пораста у стабло. За
њега је најоправданије употребити ђубрива која азот садрже у облику амонијум-нитрата. Kоличине ђубрива за друго прихрањивање могу се одредити билансном методом на
основу N-min анализе земљишта и потенцијала усева за
принос, или помоћу савремених елек трон ских апа ра та,
директним мерењем потреба
биљака за азотом на парцели
и обрачуном на основу добијених резултата и потенцијала за принос – закључује сарадник за ратарство Института
„Тамиш”.
На крају, неопходно је нагласити да је уљана репица велики потрошач микроелемента
бора и да је његово додавање
путем фолијарних третмана у
току веге та ци је апсо лут но
оправдано, и то у количини од
35 до 40 гра ма по хек та ру
активне материје.

Долово: Почели су припремни радови за асфалтирање
Улице Соње Маринковић, чији
се становници моле да своја
теретна возила помере с пута
и тако обезбеде извођачима
нормалне услове за рад. Месна
заједница је поставила LED
дисплеј на декоративну кућицу испред Дома културе, а
идеја је да се на њему, поред
датума, сата и спољашње температуре, објављују актуелности у селу. Тренутно се на
дисплеју може видети програм 23. „Винаријаде”.
Глогоњ: Хуманитарни минибазар дечјих радова, за помоћ
у лечењу девојчица Зорице и
Ане, одржан је у недељу, 31.
јануара, у Дому културе. Фудбалери су у припремној утакмици победили госте из Падине с резултатом 2 : 1.
Иваново: Реновирана је сала
за састанке Месне заједнице,
а реконструкција зграде се
наставља. Амбуланта од 1.
фебруара прима пацијенте
сваког радног дана од 13 до
15 сати, а надлежни моле
мештане за разумевање и обећавају да ће у најскорије време бити враћен досадашњи
режим рада. Школу је у среду, 3. фебруара, посетила градска про светна инспекција.

Фудбалски клуб „Стрела” изгубио је у припремној утакмици
од „Борца” из Старчева с 3 : 1.
Јабука: Радници ЈKП-а „Водком” засадили су двадесет садница дивљег лешника и храста у парку у центру села, а у
среду, 3. фебруара, започето
је чишћење дворишта старе
амбуланте, које је претворено у депонију у правом смислу те речи, као и чишћење
унутрашњих просторија, које
су такође у ужасном стању.
Качарево: Породици Kондић
је у четвртак, 28. јануара, у
великом пожару изгорела кућа
на углу улица 4. октобра и
Србијанске. На иницијативу

Комисије за здравство и социјал на пита ња Саве та МЗ
Kачарево, одржан је састанак
с предузетницима из места,
где је договорано како помоћи овој породици, а позвани
су и сви други људи добре
воље да се прикључе акцији.
Омољица: Фудбалски клуб је
одиграо прву утакмицу у склопу припрема за пролећни део
првенства и изгубио од ФK-а
„Вршац” с 1 : 0.
Старчево: Одржан је састанак чланова Савета МЗ са челницима панчевачке полиције поводом актуелне безбедносне ситуације у месту, а
полиција ће до даљег бити
присутна на пунктовима у
месту. У знак сећања на прерано преминулог старчевачког извиђача Александра Ацу
Станковића уприличен је трећи вишебој у Основној школи „Мика Антић” на Стрелишту. Дом културе је добио
нову миксету и инсталирао
нови видео-надзор на новом
телевизору, а KУД „Неолит”
је у малој сали поставио ламинат и нову расвету и санирао
плафон.

НОВОСЕЉАНСКИ ДОМ КУЛТУРЕ ИМА СВОЈ ЛИСТ

Други број угледао светлост дана
Средином прошле године
потекла је идеја о оснивању
нови на Дома кул ту ре из
Новог Села, чији директор,
Бојан Бољанац, који је уједно и главни иницијатор поменуте замисли, наводи да је
то учи ње но како би они
махом ста ри ји сугра ђа ни,
који слабо баратају интернетом и друштвеним мрежама, могли да буду информисани о активностима те
установе.
– Поред постојећег сајта,
„Јутјуб” канала и страница
на „Фејсбуку” и „Инстагра-

му”, одлучили смо да и у
штампаном облику представимо оно што радимо. Видим
да су реакције веома добре,
а није било никаквих замерки. Први број смо штампали
у сто примерака, али је тражен број више, па смо тираж
поди гли за још два де сет.
Ослушкујемо и наше читаоце и сходно томе употпуњава ће мо садр жај – исти че
директор.
Он се може назвати и уредником новина, а редакцију
чини и кореограф фолклорне секције Марија Вукослав-

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Деца баш воле зиму и снешка
Јану ар ски, или 326. број
стар че вач ког гла си ла на
почет ку доно си опши ран
текст о вакцинацији, а одмах
затим и информације о томе
да би гас у Старчеву могао
потећи у сезони 2022/23, као
и извештај с последње седнице Савета, када је усвојен
и финансијски план за ову
годину.
У вели ком интер вјуу
гостовао је Мишо Марковић, в. д. директора ЈКП-а
„Хигијена”, који је том приликом истакао жељу да нам
околина буде још уређенија.

Гост „Кафенисања у ’Ђерму’” је Милан Матић, звани Жижа, ина че једи ни
Старчевац који је, средином
седамдесетих година прошлог века, играо у првом
тиму великог „Партизана”,
а на истој, фудбалској линији, садашњи играч „Борца”
истиче да се фудбал воли
читавог живота, док се, с
друге стране, „лице с насловнице” – двадесетогодишњак
Марко Дрињак пронашао у
кулинарству.
Питање у анкети било је у
вези са стра хом од при -

родних катастрофа, нису изостале ни стране о школи,
извиђаштву, спорту, као ни
сталне рубрике „Старчевачке бразде”, „Цртице из прошлости”, „Уопштинавање” и
„Кул ти ва тор”, у којем се
представио тинејџер Бојан
Васић, а било је речи и о
нему штом јези ку изме ђу
људи и животиња.
Ипак, „посластица” је средишња „дуплерица”, на којој
су приказане бројне слике
зимских радости, односно
деце и њима толико омиљеног снешка.

чевић, док о активностима
Народ ног орке стра пише
руко во ди лац
Жани јел
Шубља.
Прва половина другог броја бави се радом Дома културе у протеклој години, а
следеће стране доносе тексто ве о обно ви фун ду са
костима фолклорне секције
и отварању истуреног одељења Музичке школе у Новом
Селу. Ово издање затвара
прича о културним приликама и народним ношњама
у Банату с краја 19. и почетка 20. века.

У ГЛОГОЊУ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ БАЗАР

За лечење Зорице и Ане

Племенити људи из Глогоња
су у недељу, 31. јануара, упркос лошем времену, широко
отворили своја срца како би
прикупили макар део новца
за лечење двеју младих особа.
Добровољна хуманитарна
група „Јер деца су наше благо” тог дана је, предвођена
мештанком Снежаном Стефановић, организовала базар
у Дому културе, с циљем да
се помогне суграђанки Зорици Николић. Ова тридесеттрогодишња Глогоњка је већ
две године у инвалидским
колицима зато што болује од
енцефалитиса и менингитиса, што су последице вируса
Западног Нила. Прилози су
прикупљани и за дванаестогодишњу Панчевку Ану Ирис
Филиповски, која пати од дистрофије мишића и жељно очекује да прохода.

На базару су били изложени и радови ученика Основне школе „4. октобар”, а свој
допринос су дали и Удружење жена „Глогоњке”, цвећара
„Нађин кутак”, штампарија
„Кул ме ди ја”, као и дру ги
мештани, који су донирали
кулинарске специјалитете.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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У САРАДЊИ С „БЕЛИМ ОРЛОВИМА”

ДЕВЕТИ КОНКУРС „БУДИ”

Реконструисање
средњовековног мача

МАЛЕ ЛУДОСТИ –
ВЕЛИКЕ МУДРОСТИ
Радове слати до
31. марта

Народ ни музеј Пан че во и
Удружење за очување старих
вештина и заната „Бели орлови” започели су сарадњу у
вези с пројектом верног реконстру и са ња сред њо ве ков ног
мача, откривеног у Тамишу
давне 1979. године. Ради се о
изузетно добро очуваном примерку мача спада скијавонеска (spada schiavonesca), тачније словенског или српског
мача.
Ова врста мачева настала
је на простору Балкана у првој
половини четрнаестог века,
највероватније у оквирима
српске средњовековне државе, а током петнаестог века
раширила се и ка Угарској и

северној Италији, где и добија назив spada schiavonesca,
на основу свог географског
порекла.
Мач је специфичан по облику накрснице, која је израђивана у облику латиничког слова S и резултат је прилагођавања вештине мачевања новом
про тив ни ку и новој врсти
оружја, турској сабљи.
Реконструкцију ће аутентичним техникама урадити
Сло бо дан Мари нић, ковач
„Белих орлова”.
Музеј и „Бели орлови” договорили су и будућу програмску сарадњу у служби промоције средњовековних традиција, витештва и старих заната.

Међународни бијенале уметничког дечјег израза – БУДИ, у
организацији Културног центра
Панчева и УГ БУДИ, позива све
образовне и културне институције, организације и децу од пет
до петнаест година, из земље и
иностранства, да пошаљу своје
радове на тему: „Мале лудости
– велике мудрости”.
Многа ремек-дела и научна
открића настала су од луцкастих идеја. Оне долазе тихо,
неочекивано и обузимају цело
биће. Иако на почетку делују
као лудост, из њих се развијају
највеће мудрости и лепоте овога света. Позивамо децу да с
нама поделе своје најсмелије
идеје!
Бијенале уметничког дечјег
израза је међународни фестивал посвећен дечјем стваралаштву и стваралаштву за децу.
Глав ни циље ви фести ва ла
БУДИ јесу приближавање уметности и културе деци, превазилажење баријера старомодних институција, охрабривање
креативности код најмлађих,
промоција и развој талената
код деце у различитим областима креативности, повезивање и упознавање деце с другим
кул ту ра ма, као и подр шка
инклузији маргинализованих
група деце.

Италија – колевка културе
и уметности

избор

МОЈ
МОЈ
Жудња за животом
Даница Кољанин,
студент немачког језика
КЊИГА: „Жудња за животом”
Ирвингa Стоунa. Ово је једна
од мени најдражих књига. У
питању је романсирана биографија славног сликара Винсента ван Гога. Мислим да је
биографија исувише крута реч
за оно што ова књига пружа.
Наи ме, уплив у Ван Гогов
живот добијамо путем писама која је он слао своме брату, свом највећем ослонцу у
животу. Ван Гог је данас међу
најцењенијим сликарима у
свету, његова дела су од непроцењиве вредности, али за време свог живота био је такорећи на ивици егзистенције.
Црвена нит књиге, која се све
време назире, јесте та да се
реч сиромаштво никако не
може повезати с његовим идејама, његовом хуманошћу и
сензибилитетом, које је аутор
маестрално представио. Ван
Гог је човек који је несебично
давао себе другима, борећи се
тихо са сопственом судбином.
Оно што овој књизи даје додатну чар јесте сликовити опис
градова кроз које Ван Гог пролази. Читалац посматра Лондон, Париз, Нант, Арл и Хаг
очима уметника, чија је чулност надреалистичка.
ФИЛМ: Од многих филмских остварења мени најдражег редитеља, Вудија Алена,
филм „Поноћ у Паризу” издваја се посебним шармом. Сам
наслов филма одаје мистичност и лепоту. Лепота са речју
Париз код мене одувек стоји

Страну припремила

Мирјана
Марић

Тема деветог фестивала БУДИ
„Мале лудости – велике мудрости” инспирисана је најпознатијим италијанским лутком на
свету – Пинокиом. Карло Клоди, новинар, послао је уреднику новина у Риму неколико
кратких епизода о животу дрвеног лутка и његовим малим
лудо сти ма. По обја вљи ва њу
1881. године Пинокијеве авантуре су придобиле симпатије
малишана и постигле велики
успех. Касни је је овај лик

преточен и у филмове, цртане
филмове и представе, стрипове, књиге, илустрације и стекао је планетарну популарност.
Инспирисао је и генерације
будућих уметника, а организаторе, сто четрдесет година од
његовог рођења, да одаберу Италију као земљу госта домаћина предстојећег фестивала, у
сарадњи са Амбасадом Италије и Италијанским институтом
за културу у Београду.

Како послати радове
Међународни конкурс за децу
од пет до петнаест година отворен је до 31. марта, а радови се
могу слати за следеће категорије: „Визуелна уметност: Њух
за добре ствари” – нацртај, илуструј, направи макету, видео
или сни ми филм; „Филм и
позориште: Оживљени лутак”
– осмисли и сними филм, позоришну представу, плесну тачку или перформанс; „Књижевност: Мале лудости” – напиши
нам песму, бајку, стрип или
причу, и „Екологија/Иновација/Експеримент: БУДИ креативац” – осмисли научнофантастични експеримент или изум
(цртеж/видео/макета) или еколошку акцију (идеја/презентација/видео).

Радо ве тре ба доста ви ти
поштом или лично на адресу:
Културни центар Панчева, Војво де Живо ји на Миши ћа 4,
26000 Панчево, Србија, или
електронском поштом на адресу: budikonkurs@gmail.com,
с назна ком: „За 9. БУДИ
конкурс”.
Уз сваки рад неопходно је
доставити: име и презиме аутора, годину рођења, назив школе или организације, поштанску и имејл адресу, као и контакт-телефон.
Аутор/ка и/или подносилац
пријаве на конкурс за девети
фестивал БУДИ може учествовати с више радова и у оквиру
различитих категорија.
У кате го ри ја ма визу ел на
уметност и екологија/иновација/експеримент конкурс је
отворен за индивидуалне ауторе и групе. Достављени радови морају бити прописно обележени (подаци о ауторима и
контакт-особи), упаковани и
заштићени уколико су ломљиви. Не смеју се савијати или
ура мљи ва ти. Оште ће не или
неуредно реализоване радове
жири неће узимати у обзир
приликом награђивања, нити
ће их излагати публици. Радови се не враћају! Видео-радове

треба послати по истом принципу као и филмове.
У категоријама филм и представа конкурс је отворен за
индивидуалне ауторе, неформалне групе, драмске школске
секције, филмске и драмске
сту ди је. Фил мо ве и сним ке
представа и перформанса (максимално трајање двадесет минута) треба поставити на „Јутјуб”
(или друге сличне платформе)
и послати линк путем имејла,
заједно с подацима о ауторима и учесницима, и контакт-особом.
У кате го ри ји књи жев ност
радове треба доставити имејлом с подацима о аутору и
контакт-особи.
Учешћем на конкурсу аутори су сагласни да се њихови
радови могу репродуковати и
кори сти ти за про мо ци ју
фестивала.
О квалитету радова одлучиваће стручни жири. Одабрани
радови ће бити уврштени у званичан програм деветог фестивала БУДИ. Додела награда и
признања учесницима и менторима биће уприличена на
специјалној свечаности током
фестивала БУДИ, који ће бити
одржан од 15. маја до 15. јуна
у Панчеву.

ПОЛАЗНИЦИ ШКОЛЕ ГЛУМЕ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Драмска субота
у истој реченици. То је град
културе, уметности, историје
и књижевности. Главни јунак
фил ма сво ју инспи ра ци ју,
такође, проналази у његовим
вртовима. Шта се тачно дешава када у овом граду откуца
поноћ и због чега је толико
тешко вратити се у реалност
из наизглед идеалног света,
управо је оно што пружа угођај свим љубитељима славних писаца и сликара, попут
Хемингвеја, Далија и Пикаса. Мешавина епоха, фикције, реалности и духа Париза
заиста je гаранција за право
уживање.
МУЗИКА је за мене одмор,
утеха, мир и оно што обичном тренутку тишине даје
нову димензију. Све чешће је
џез оно што ми прија. Пригушени саксофон, ненапaдна,
али ритмична музика jeсте
мој избор за уживање, као и
извор инспирације за рад. Од
најдражих извoђача издвојила бих Френка Синатру с његовим беспрекорним гласом и
Чета Бејкера. Мој избор је и
поп музика. Фаворити су ми
Лана дел Реј, са својим сентименталним, и Бијонсе, с
нешто бржим песмама.

У дворани „Аполо” у суботу,
30. јануара, полазници Школе
глуме Наташе Балог играли су
представе „ТВ програм”, коју
су сами осмислили, и „Стилске вежбе” великог француског
песника, романсијера и филозофа Рејмона Кеноа.
Уче ство ва ли су Стра хи ња
Рогић, Лазар Николић, Лазар
Кежић, Нађа Репак, Вера Кољаја,

Петра Гајић, Ена Шолаја, Милица Шкаљак, Ленка Стојановић,
Дуња Станић, Нађа Носовић,
Дуња Дам ња но вић, Иво на
Кошић, Мила на Фили пов,
Хелена Перовић, Данило Ердељанин, Реља Пешић, Јована
Кресовић, Соња Митић, Катарина и Јелена Торбица.
Представе је режирала Наташа Балог.

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Мала школа филма и компјутерске анимације
Дом омладине Панчево позива све заинтересоване младе да
се пријаве за бесплатну филмску радионицу или радионицу
компјутерске анимације, које
ће бити одр жа не од 15.
фебруара до 15. маја.
Обе радионице су базиране
на индивидуалном приступу и
обухватају основну филмску
терминологију и појмове, односно увод у сценарио, режију,
монтажу, историју и теорију
фил ма и филм ског јези ка,
затим коришћење неопходне
технологије (камера, програм
за монтажу), као и помоћ у реализацији самосталног практичног рада сва ког пола зни ка.
Радионица компјутерске анимације подразумева обуку у
коришћењу неког од професионалних програма за модело-

вање и анимацију, као што је
„3D Max”.

с полазницима се одвија током
недеље према договореном ра-

Састанци групе и заједничка
предавања одржавају се суботом, цео дан. Индивидуални рад

спореду и потребама, уживо или
онлајн. Последњих месец дана
радионице, од 15. априла до 15.

маја, полазници раде на својим
финалним пројектима, који ће
бити приказани у дворани „Аполо” Дома омладине Панчево.
Радионица је намењена младима, односно средњошколцима, студентима и свима који
се тако осећају.
Ради о ни цу воде Љубо мир
Радо ва но вић, дипло ми ра ни
редитељ и уредник филмског
програма Дома омладине Панчево, Милош Јеж, аниматор, и
Бранислав Черњев, драматург.
Радионица ће се одвијати у
складу с прописима и мерама
за заштиту од пандемије.
Пријаве и додатна питања
можете послати на имејл malaskolafilma@yahoo.com или
донети лично у Дом омладине
Панчево, Светог Саве 10, као и
на тел. 064/807-57-00.

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПОЉОПРИВРЕДОМ И ОРГАНСКОМ ПРОИЗВОДЊОМ

ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ УЗ ИНОВАЦИЈЕ И СЈАЈНЕ ИДЕЈЕ
Када уђемо у продавницу или пазаримо на пијаци, гледамо одакле је то
што купујемо потекло. Важно нам је
да храна буде природна, квалитетна и
без хемикалија. Али понекад сметнемо с ума да иза тих производа стоје
људске руке, велики рад и сјајне идеје.

Мала башта у слами
Александар Јовановић (37), из Банатског Брестовца, запослен је у ЈКП-у
„Хигијена” Панчево у Служби за рекламације и поделе рачуна, а пољопривредом је почео да се бави пре неколико година. Разлог је био једноставан – има своју башту и желео је да
зна шта конзумира од хране.
– У Швајцарској кажу да сељаци
једу само оно што могу видети како
се производи. Пре пар година мој
пријатељ Илија Аралица и ја направили смо на „Фејсбуку” групу „Мала
башта у слами”, с циљем да окупимо
људе који сами производе своју храну. Сада већ имамо око двадесет четири хиљаде пратилаца из целе бивше
Југославије – прича он.
Од прошле године почео је у својој
башти да користи ЕМ технологију
(ефективни микроорганизми), која се
користи и у органској производњи.
– Та технологија је потекла из Јапана, од професора Теруа Хиге, који је
доказао да није потребно користити
пестициде и фунгициде да би нешто
родило. Волео бих да што више људи
упознам са овом технологијом. Сви
заинтересовани могу слободно да ми
се јаве. Успех тог подухвата су задовољне муштерије, не само из наше
општине него и из Београда, сви они
који су конзумирали мој парадајз –
објашњава Александар.
Каже да улагања нису превелика,
али задовољство јесте, јер једе здравију храну.
– Мој мото је да продајем само оно
што конзумира и моја породица –
истиче.
Ове године планира да с пријатељима Ненадом Новковићем и Војином Луковићем на Ненадовом имању
у Панчеву покрене производњу поврћа на отвореном и у заштићеном простору, где ће се примењивати само
ЕМ технологија. Засад имају један
велики пластеник, с тенденцијом повећања производње на датом месту.
– Најлепше у свему је што се већина посла обавља на свежем ваздуху –
закључује Александар.

дестилерију и да прави квалитетну ракију или вино. Сигуран сам
да већина људи у Србији зна лично неког ко се успе шно бави
таквим или слич ним послом.
Наша земља је толико богата прехрамбеним сировинама да ми
можемо да производимо шта год
пожелимо, само је потребно да
постоји воља – објашњава Милош.
Има, наравно, и оно обавезно
„али”... У пословању је најтежа
неизвесност.
– Помоћ од државе у виду субвенција најмања је у региону и
пензије за људе који се баве искључиво овим послом су мале. Цена
горива је висока, а откупна цена
производа ниска. Не постоји унапред предвиђена откупна цена
пољопривредних производа за
текућу производну годину. Тако,
уместо да отприлике знате цене
Александар Јовановић и правите планове производње по
томе, свака сетва вам је као бацаиндустрији, али и индивидуалним ње коцке – закључује Милош.
потрошачима.
– Уз то, производимо и неколико Из угла науке
врста козметичких лосиона на бази Бојан Војнов (28) асистент је у настахладно цеђеног уља од лешника, које ви на Катедри за ратарство и поврје као такво база за половину козме- тарство Пољопривредног факултета у
тике произведене у свету, поред баде- Новом Саду и ради докторат. Подмовог и кокосовог уља. Производимо ручја његових истраживања су агроеи неколико врста класичних козме- ко ло ги ја, орган ска пољо при вре да,
тичких крема за лице и тело, које земљиште и покривни усеви.

ћемо ове године пустити у продају, и
најновији производ, за који чекамо
да паковања буду готова да бисмо га
ставили у промет, а то је брашно од
лешника – прича Милош.
Да би се неки посао покренуо од
самог почетка, треба пуно средстава
и времена.
Иновативан приступ
– Било је потребно преко три годиМилош Стојков (38) по струци је не улагања да бисмо изградили погон,
складиште и магацин, опремили све
мастер правник.
– Иако сам имао опцију да почнем то машинама и опремом за производда радим у једној адвокатској канце- њу, екстракцију, филтрацију и склаларији у Панчеву и једној банци у диштење готових производа, па опет
Београду, одлучио сам да се бавим све то ускладили са HACCP-ом и друпољопривредом, која је финансирала гим стандардима. Да бисте остваримоје школовање и којом су се бавиле ли неки успех, морате непрестано да
генерације у мојој породици. Хтео сам улажете, и то добро знају и они који
да тај посао подигнем на нови ниво – се баве класичном пољопривредном
производњом – објашњава.
каже Милош.
Сматра да пољопривреднике прате
Поред традиционалних култура као
што су сунцокрет, кукуруз, соја и предрасуде да раде месец-два у годижито, он и његова породица произво- ни, одвезу се трактором до њива или
де и хладно цеђено уље од сунцокре- пошаљу неког, баце семе и оно само
та и хладно цеђено уље од лешника, роди након неколико месеци, а остакоје продају домаћој кондиторској так времена проводе по кафанама,
вашарима и разним прославама или раде неки други посао
поред овог.
– Напротив, овај посао се
ради целе године и радни дан
скоро никад није осам сати,
него од зоре до мрака. Такође,
то нису људи закључани у времену, него су међу првима у
Србији прихватили дигитализацију у производњи, коришћење ГПС технологије, даљинско
управљање и надгледање производње, компјутерско програмирање сетве и сетвених машина, коришћење дронова за надгледање усева и правовремену
примену агротехничких мера...
Када су иновације у питању,
пољопривредни произвођачи су
међу првима који их прихватају – истиче.
Најлепше у овом послу за
њега је слобода да стварате шта
желите и како то желите.
– Сутра неко може да одлучи да напра ви воћ њак или
виноград на својој земљи и цео
Милош Стојков свој засад јабука претвори у

Ненад Николић
– Одувек су ме привлачиле природа и пољопривреда, а живот на селу
исликан пејзажима банатске равнице учинио је да мој позив буде усмерен ка привредној грани од које сви
подједнако зависе: и они у граду и
они на селу, и богат човек и сиромах
– прича Бојан.
По завршетку Пољопривредне школе у Панчеву
он се уписао на Пољопривредни факултет у Новом
Саду, где је завршио основне и мастер студије на смеру за органску пољопривреду на Департману за
ратарство и повртарство.
– Након десет година од
уписа, да поново могу да
бирам, опет бих учинио
исто. Тренутно сам у завршној фази док тор ске
дисер та ци је, у којој је
научно истраживање усмерено на испитивање ефекта међуусева на квалитет
земљишта и биолошко-производна својства усева у накнадном року сетве
– каже.
Мисли да је од изузетног зна ча ја раз у ме ва ње кон цеп та
органске производње и њено увођење
у праксу.
– Такав концепт је један од одрживих модела у ком мало сеоско домаћинство може да нађе своје место на
тржишту и понуди пробирљивијим
купцима производ с додатном вредношћу – објашњава он.
Успешан пример је Аустрија, с више
од двадесет један одсто цертификованих површина. Код нас се површине под органском производњом постепено повећавају, а последњих година
је за похвалу то што у овакве пословне подухвате улазе млади, чак високообразовани појединци који су пронашли своју компаративну предност,
па знањем и енергијом раде на њеном
унапређењу, каже Бојан.
Он је веома поносан на то што је
своју каријеру усмерио у овом правцу.
– Свако ко се бави пољопривредном производњом најбоље зна да тај

посао није нимало лак, али исто тако
зна да је бити свој на своме, домаћин
свога рада, благодат коју би многи
пожелели. Иако је последњих деценија изражен тренд демографског гравитирања ка урбаним срединама, нарочито млађе популације, ваљало би
сачувати парче дедовине, па кад се
тренд преокрене, нешто на том земљишту и посејати – каже Бојан.
Сматра да органска пољопривреда
има будућност, а да постизање еколошке користи, с једне, и економске, с
друге стране, јесте нешто што може
да у будућности омогући одрживи
развој села и пољопривреде. За њега
је учешће у том процесу од изузетног
значаја.
– Волим што кроз свој посао имам
могућност да изнова учим и да научено поделим с другима. У овом случају
то су студенти, пољопривредни произвођачи, али и сви они који ће с временом променити мишљење о селу и
вратити се коренима – закључује он.

Домаћински професионално
Ненад Николић (66) по струци је
машинац, али се већ двадесет пет
година бави пољопривредом. У Панчево је дошао на две недеље због посла
у „Азотари”, а остао је, ево, четрдесет
шест година. Оженио се, добио два
сина и након двадесет година рада у
фабрици започео породични бизнис.
Основа им је била пољопривредна
апотека, а с временом су почели да
гаје разне пољопривредне културе.
– Кренули смо с минималним знањем, а онда смо схватили да морамо
да се усавршавамо да бисмо успели у
овом послу. И, ето, трајемо већ двадесет пет година – каже Ненад.
У раду овог старчевачког агроцентра учествује цела породица. Сви су
се образовали у области пољопривреде. Пре три године одлучили су да се
баве и производњом јабука, које продају, али и производе сок.
– Ми све радимо по италијанској
технологији. Купили смо саднице прве
класе и то је тајна успеха. Наравно,
уз уложен велики рад. Наш сок се на
анализама показао као потпуно органски, није било хемикалија ни у трагу.
То је чиста цеђена, пресована и пастеризована јабука без икаквих додатака. Овај сок пласирамо у наше две
апотеке – прича Ненад.
Породица Николић се одлучила за
јабуку, јер је ово култура која најбрже

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Хамнет”
Меги О’Фарел

Једног летњег дана 1596. године у
Стратфорду на Ејвону јака грозница обориће једну девојчицу у постељу. Њен брат близанац Хамнет тражи помоћ. Али никог другог нема
код куће. Зашто? Њихова мајка
Агнес далеко је на пољу где узгаја
лековито биље. Њихов отац ради у
Лондону. Родитељи не слуте да једно од деце неће поживети до краја
недеље.
Два читаоца који до 10. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта волите у вези са
зимом?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Звончићи,
звончићи

Најлепше успомене из детињства
везујемо управо за празнично доба
године. Зато усрећите оне које најви ше воли те и обој те маги јом
детињство ваших малишана. Чаробни свет Деда Мраза и зимске идиле учините још лепшим овом јединственом књигом необичног облика.
Два читаоца који до 10. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Коју новогодишњу песму
највише волите?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Бојан Војнов
враћа улагање, а с друге стране обезбеђује могућност да се од тога барем
наредних двадесет година зарађује.
– Наш рад се некад не види, јер се
многа третирања раде ноћу, али сви
виде леп, сређен воћњак, па мисле да
је водити воћњак лаган посао, а има
ту рада и те како. Ове године ћу укључити и унуке да нам мало помажу и
уче – прича.
Како не би имали губитке, Николићи су обезбедили и сопствену хладњачу, па тако јабуке које не продају
могу да сачувају за неки наредни период, или да их искористе за прозводњу
сока.
– За успех је најбитније да човек
буде домаћин у својој кући. Такав
приступ ја имам. Ми учимо и делимо
знање с другима, а људи које смо упознали кроз посао постали су нам пријатељи. То је нешто највредније –
закључује Ненад.
Мирјана Марић

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 о
коме бисте писали биографију.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„О мојој баба Зорки! То би била
права збирка животних мудрости!”
064/8451...
„Радо бих писала биографију
Тома Круза, али само ако ми он
лично исприча детаље из свог живота! И то негде на неком пустом
острву где нам данима нико не би
сметао.” 064/2202...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање за шта сте најбољи
детектив:
„За слаткише које моја жена
сакрива од мене свуда по кући!”
062/2663...
„За то куда се креће и с ким се виђа мој муж сваки пут кад ’дуже остане на послу’.” 063/4820...
Д. К.

12

ЗАПИСИ

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ ГОСТИ: ЗОРАН МИЛЕНОВИЋ И ЂОРЂЕ ЛАТОВЉЕВИЋ, БРОДОМОДЕЛАРИ

МИ И ОСТАЛИ

ИСТОРИЈА РЕЧНОГ БРОДАРСТВА
КОЈА СЕ НЕ ВИДИ

Панчевачка улица
у девет градова

Удружење „Панон” из Панчева
основано је јануара 1996. године. Од тада до данас организовали су четрнаест такмичења,
излагали на преко шездесет
изложби, сакупили велики број
пла но ва бро до ва и зајед но
направили више стотина макета. Кроз удружење је прошло
много људи из целе Србије, а
тренутно је активно њих петнаест. Покретачи су разних
активности у Србији везаних
за историју, пловидбу, бродоградњу и макетарство.
„Панон” је био иницијатор
настанка неколико клубова који
се такође баве моделарством,
а то су „Кормило” из Краљева,
„Сидро” из Ниша и „Деспот
Ђурађ” из Смедерева. Поред
макетарства бродова, активности „Панона” су се умножиле
секцијом ИПМС (пластично
макетарство) и израдом макета грађевина, као и акцијама
за заштиту преосталих старих
бродова на нашим рекама и
њиховим обалама.
Основне делатности активиста клуба jeсу прикупљање грађе (планова, фотографија, књига и филмова) за проучавање
историје пловидбе и бродоградње, израда макета бродова по наруџбини, али и за своју душу, организација изложби, израда нацрта, пројеката
и документације, купопродаја
макета, нацрта, литературе и
материјала.
Иницијатор оснивања оваквог клуба био je Зоран Миленовић (59), који се за бродомоделарство заинтересoвао још
у четвртом разреду основне
школе, када је постао члан секције коју је водио наставник
тех нич ког у ОШ „Бра ца
Петров” Ђор ђе Демја нен ко.
Касни је је са десeтак људи
одлучио да оснује удржење.
После неколико година укључио се Ђорђе Латовљевић (66),
капетан унутрашње пловидбе,
који и након одласка у пензију по потреби управља речним
бродовима.
ЗОРАН МИЛЕНОВИЋ: Већ
је двадесет пет година од када
смо основали удружење и од
тада функ ци о ни ше мо узла зном путањом. Имамо више
хиљада цртежа бродова, а свако од нас, посеб но Ђор ђе,
донео је и неке нове цртеже
савременијих бродова, након
настанка парних машина. Од
тада, акценат нам је на домаћим бродовима.
ЂОРЂЕ ЛАТОВЉЕВИЋ: Циљ
свега што радимо је да забележимо историју пловидбе. Кад
сам дошао у клуб код Зорана,
они су се бавили углавном израдом страних једрењака. Рекао
сам да треба да правимо макете бродова из наше историје.
На пример, први пароброд је у
Србију дошао 1862, дакле после
аустријског ДДСГ прво следеће бродарство на Дунаву било
је српско. Толико је дуга наша
традиција.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Када сте ви
почели да се бавите бродомоделарством, Ђорђе?
Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Живео
сам у Београду у Влајковићевој улици, преко пута „Атељеа
212”. Мајка је радила у киоску
„Дувана”, па сам јој сваки дан
носио пазар у магацин и пролазио поред зграде „Мостоградње”. Тамо је радио један
човек који ми је стално давао
картоне, од којих сам ја правио себи играчке. Нисам волео
куповне, него сам сâм правио
тен ко ве, бро до ве, ави о не…
Такође сам се дружио с једним дечаком у згради, а његов
зет је завршио Бродарску школу и касни је Сао бра ћај ни
факултет. Код њега сам видео
прве цртеже, а неке од тих

Зоран Миленовић и Ђорђе Латовљевић
бродова и да су пловили. После
основне сам и ја уписао Бродарску школу и од тада сакупљам цртеже бродова и правим макете. Ово што ја све
имам не може да се нађе ни
на интернету. За неке бродове
на којима сам радио сам сам и
направио цртеже. Откако сам
почео да радим у ЈРБ-у, од
1972, ишао сам од брода до
брода и правио цртеже. Ако га
је било, ја сам га копирао, а
када га није било, изва дим
метар, папир и оловку и мерим
по цео дан. Мерио сам сваки
део, висину, размак, пречник
битве, колико су прозори високо од палубе, колика је дужина про зо ра… Кад се ски ца
направи, онда се све црта у
одређеној сразмери. Многе бродове сам сачувао на тај начин.
У збирци цртежа имамо преко
четрдесет шлепова, а готово да
нема бро да за који нема мо
цртеж. Буквално поседујемо
историју која се не види. Имамо цртеже парњака, од првог
до последњег, тегљаче, гураче… Преко њих се приказује
развој пловидбе на Дунаву.
l Чиме се све бави те у
удружењу?
З. МИЛЕНОВИЋ: Осим што
израђујемо макете, ми репарирамо старе макете разних објеката. Тренутно, на пример, имамо посла на експонатима Титове збирке из Музеја „25. мај”
који су оштећени на поставци
у Сењском Руднику. Радили
смо до сада и за Музеј поште,
Музеј технике, Саобраћајни
факултет, Технолошки факултет у Новом Саду, за ЈРБ, ПИМ,
фирму „Херој Пинки”, Речну
флотилу ВРС, ТВ „Хепи” итд.
l Шта све имате од макета?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Имамо
око сто макета из наше пловидбе. То су речни и морски,
пут нич ки, терет ни бро до ви,
парни, тегљачи и ратни бродови из наше историје. Израдио
сам, на пример, макету првог
брода на мору који је понео
српску заставу, израђеног на
основу седам сачуваних фотографија, затим бродове из Југословенске ратне морнарице…
Такође, имамо збирку од око
тридесет старих једрењака и
још толико бродова у боци.
Србија има богату историју.
Многе државе је праве од ничега, а ми ово што имамо не презентујемо и не показујемо ни
јавности ни туристима.
l Шта нам говори историја
речног саобраћаја?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: О неким
бродовима може да се прича с
техничке стране, а други имају веома бурну историју. Могли
би филмови о њима да се снимају. За време Првог светског
рата брод „Таково” је побегао
за Русију када је Југославија

капитулирала. Он се једини
вратио 1918. након ослобођења способан за пловидбу, док
су остали били потопљени или
су пали у руке непријатеља. На
брод „Танаско Рајић” пао је
Железнички мост када је био
миниран, а брод „Ниш” прати
мирнодопска трагедија у којој
је погинуло сто тридесеторо
људи. На броду „Касија Милетић” са дрварицом у вучи изгинуло је двеста педесет рањеника на Сави. Брод „Србија” је
понео српску заставу, а „Бакар”
прву петокраку на мору. Све
те макете имамо. Ту је и подморница „Небојша”, која се
1941. није предала, већ је за
време капитулације побегла у
Египат и цео Други светски рат
се борила под енглеском командом про тив ита ли јан ских и
немачких бродова.
l Коли ко су веро до стој не
ваше макете?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Све изгледа идентично као у природи.
Моји модели су живи, на њима
су буквално сви детаљи који се
могу наћи на правом броду:
сандуци за алат, конопци, весла,
кофе…
l Колико вас има активних
у удружењу?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Има нас
петнаестак који долазимо у
клуб. Нас четво ро-пето ро
редовно, а остали повремено,
али често долазе макетари који
нису чланови клуба због размене искустава, набавке материјала и слично. Приличан је
број „нових” макетара, који су
веома активни, што је и био
основни циљ клуба од оснивања. Недавно су нас два члана напустила заувек – деда
Ђорђе и Циле. С Цилетом сте
водили разговор, он је правио
бродове у боци и пластичне
авионе.
Повре ме но има мо и неке
младе који су заинтересовани.
Почетком двехиљадитих било
је више од двадесет почетника. Живот их је разнео широм
Европе, али обично нађу времена да обиђу свој клуб. Сада
редовно долази Лазар, који заиста ово воли и има воље да се
бави овим хобијем.
l Зашто је важно да се људу
упознају са историјом бродоградње?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Речни саобраћај је једна од најстаријих
врста саобраћаја. Од када је
човек сео на пањ и спустио се
низ реку, како би дошао до хране, схватио је значај пловидбе
и бродоградње. Затим је додавао део по део како би био
безбеднији и бржи, те је овај
вид саобраћаја данас један од
најисплативијих, због количине робе коју може да пренесе.
Србија је доста бродова купила од Аустри је. Мно ге смо

добили као рат ну одште ту
после Првог и Другог светског
рата. Касни је смо пра ви ли
наше, а чувено је чукаричко
бро до гра ди ли ште, где су се
градили први бродови. После
рата први направљен брод био
је „Космај”, тегљач преправљен у потискивач.
l Да ли бродови по којима
су рађене макете имају везе са
историјом Панчева?
Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Мно ги
путнички бродови су вршили
саобраћај између Београда и
Пан че ва. Брод „Вој во да
Мишић” често је долазио у Панчево, затим „Сента”, односно
бивши „Ниш”, саобраћао је на
овој релацији, као и до Беле
стене. Имамо документацију и
податке и о првом броду који
је допловио у Панчево, у четвртој деценији деветнаестог века,
и више фотографија. Експонате у музеју који бисмо волели
да направимо пратиле би легенде о свим бродовима, као и
остала документација коју имамо у вези с њима.
l На шта сте највише поносни у удружењу?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Лично сам
веома поносан на речну збирку. Мене не интересују много
бро до ви који нема ју везе с
нашом историјом. Имамо неке
аустријске, али на њима су били
и наши морнари. Да ли је то
било милом или силом, они су
били тамо. Сада радим ратни
брод из периода краљевине.
Маке та је вели ка два и по
метра, а брод је аустроугарски
„Вирибус Унитис”. Брод је био
заробљен 1918. у Пули и прекрштен у „Југославија”. Носио
је то име читава три дана, а
онда су га Италијани торпедовали да ми не бисмо имали
тако моћан ратни брод.
l Ваша идеја је да направите музеј речног бродарства?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: У Европи
постоји око сто шездесет музеја или постав ки на река ма.
Срби ја је једи на држа ва на
Дунаву која нема музеј пловидбе. Ако кренете од Регензбур га, па до Црног мора,
мислим да сва ко село има
барем неку спомен-собу, нешто
што бележи историјске тренутке бродарства на Дунаву, а ми
нема мо ништа. Једи но што
имамо у нашој земљи постоји
захваљујући нама, а то је кутак
у Музеју науке и технике. У
питању је једна збирка Југословенског речног бродарства
за коју смо ми издејствовали
да се измести у Музеј науке и
технике како би се сачувала.
Ја сам водио збирку у ЈРБ-у и,
како сам отишао у пензију, већ
други дан су предмети почели
да нестају. Изборили смо се да
се то стави у Музеј да би се
сачувало. Зоран и ја смо дали
предлог и утицали да се девет
ста рих бро до ва ста ви под
заштиту Музеја технике: парни тегљачи „Србија”, „Жупа” и
„Војводина”, путнички пароброд „Сплит”, поти ски ва чи
„Космај” и „Каблар”, брод пилот
„Пена”, монитор „Сава” и путнички моторни „Ковин”.
l Шта мислите, ко би долазио у овај музеј?
Ђ. ЛАТОВЉЕВИЋ: Док није
кренула ова пандемија, у Београду је пристајало око двеста
бродова годишње. Мислим да
ће, када се све ово заврши, бити
и триста-четиристо. Замислите да за сто њих Туристичка
организација организује посете музеју. Људи који су се одлучили да путују речним бродовима сигурно су они које та
тематика занима. А онда помислите колико је то људи и колико би то било добро за сам град
Панчево.
Мирјана Марић

Осам градова у Србији и један
у Црној Гори имају улице са
име ном нашег гра да. Ми
нисмо свима узвратили истом
мером.
Панчевачка улица у Београду налази се на Дорћолу,

носе „наше” име: у јужном
делу самог града Панчевачка улица има облик ћириличког слова Г и почиње од
Зајечарске, да би се улила у
широку Улицу Шесте личке.
А на пла ни ни Див чи ба ре

Панчевачка улица у Београду
у старом централном делу града. Простире се од Михизове
(Борислав Михајловић Михиз,
књи жев ни кри ти чар) до
Дунавске, а суседне су јој Херце га Стје па на и Све то за ра
Милетића.
У ширем центру Ниша улица која носи име нашег града пружа се између Горњоматејевачке и Сомборске, а

почиње од Ваљевске улице и
пролази близу панчевачког
одмаралишта.
У северном делу Лесковца,
на изла зу из гра да пре ма
хиподрому и спортском аеродрому, Панчевачка улица прави лук, почињући од широке
Нишке ули це, да би иза
једне кривине само променила име у Улицу Предрага

Панчевачка улица у Суботици
у њеном најближем суседству су Вршачка и Монахиње
Јефимије.
Панчевачка улица у Суботици је у центру, уз православну Цркву Светог Вазнесења, између Матије Корвина и Партизанске, а поред
Вука Караџића, Васе Стајића
и Змај Јовине.

Маркови ћа Алим пи ја. Од
Панчевачке се одвајају бочно мање улице: Борска, Неготинска и Расинска.
Панчевачку улицу има и
Банатски Брестовац: почиње
у центру од Првомајске и пружа се све до Омољице, где
доби ја име Кра ља Петра
Првог.

Панчевачка улица у Зрењанину
Зрењанинска Улица панчевачка налази се у јужном градском насељу, а и пружа се
дуж Бегеја, од магистралног

На источном крају Будве
у Црној Гори, од Улице 29.
новем бра, широ ке и про метне, одваја се Панчевачка,

Панчевачка улица у Будви
пута за Београд до Улице Марка Орековића. Најдужа је улица у граду – 2,7 километара.
На ободу Новог Сада, паралелно с Руменачким путем,
Пан че вач ка ули ца иде од

а онда зави ја тако да иду
паралелно. У њој су, целом
дужином, куће са собама за
издавање.
Панчево, са своје стране,
има Нишку, Суботичку, Ново-

Панчевачка улица у Новом Саду
Авијатичарске до Облачића
Рада.
На тери то ри ји општи не
Ваљево постоје две улице које

садску, Ваљевску и Дивчибарску, а нема Београдску, Зрењанинску, Лесковачку, Брестовачку ни Будванску.

Панчевачка улица у Ваљеву

13

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 5. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ СУГРАЂАНИН МИЛОЈЕ МАРЈАНОВИЋ – НЕКРУНИСАНИ ПЕКАРСКИ КРАЉ

НАПРАВИО РЕМЕК-ДЕЛО ОД ТЕСТА И ЗАДИВИО ЦЕЛУ ЗЕМЉУ
Познато је да Панчево има многе шампионе, а однедавно има
једног и у области пекарства.
Реч је о суграђанину и доказаном мајстору Милоју Марјановићу, који је целу земљу задивио својим ремек-делима од
теста.
Наиме, он је ових дана у
жижи интересовања јавности
због фасцинантне макете Храма Светог Саве. Једноставно,
овој несвакидашњој рукотворини нико није нашао замерку.
Наравно, Милоју та слава
није пала с неба, јер је дуго
учио занат и вредно радио у
Пекарској индустрији Панчево, где је провео цео радни век.
Баш на дан изласка овог броја новина колеге му, уз пригодну прославу, праве испраћај у заслужену пензију.
Пекарски мајстор Милоје Марјановић, који ни у своје двориште не иде без препознатљиве
шајкаче, па ни на посао, у јавности је заблистао прошле године, када се представио макетом манастира Грачаница. Ова
рукотворина је цела направљена од теста, а на крају је заузела своје место уз чесницу која
је, заједно с дукатима, дељена
верницима за Божић испред
Храма Светог Саве. Том приликом је, у присуству патријарха, и јунак ове приче имао
запажено место.
Након тог првог, бриљантног посла Милоје је добио понуду да за завршетак поменуте
најимпозантније верске грађевине, која с Врачара обасјава

– сту бо ва, крсто ва, разних
шара... – наводи пекарски шампион.

Храм донео велику славу

Милоје је макету Храма Светог Саве, тешку 23 килограма чистог теста, радио пуних пет дана
јурио за мајсторима и код куће
увежбавао све што они праве
– од бурека, преко лиснатог
теста, до кифли, а нарав но
много сам радио и на хлебу. И
стигао до главног мајстора...
Што се саме панчевачке пекаре тиче, некада смо правили

МАЈ СТО РИ ЈЕ ПРА ВОГ МАЈ СТО РА
Поред макета Храма
Светог Саве и Грачанице
и свих похвала и дивљења које је за њих добио
с разних страна, мајстор
Милоје освајао је и друге вредне
награде,
попут
„Мајсторског
писма” или признања за
најбољег пекара Србије,
које могу да припадну
само изузетним зналцима.
Међутим, он је свакодневно и на сваком месту
показивао своје умеће.
Рецимо, умесио је безброј
славских колача, као на
пример када је за своју
крсну славу Свети Ђорђе
овог светитеља направио
малтене у оригиналу. У
тесту, подразумева се...
– Тако сам за једно надметање урадио тацну од
главни град, уради реплику од
теста, након чега је досегао звезде и данима био једна од главних вести.
Ипак, као што је речено, овај
мајстор је дуго пекао свој пекарски занат...

Оставио неизбрисив траг у
панчевачкој пекари
Милоје Марјановић је рођен у
Панчеву 1960. године, а таленат је готово извесно наследио
од мајке, која је била одлична
домаћица и изузетно месила.
Потом је завршио школу за
пекара, а од 13. новембра 1979.
године запослен је у панчевачкој Пекарској индустрији, где
је провео више од 41 године. И
тамо је остао све до понедељка, када је, уз заслужене почасти, отишао у пензију...
– Почео сам попут већине –
као физикалац. Али био сам
упоран, бескрајно се трудио,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

теста, која може да се једе,
тешку око шест килограма,
заједно са чутуром, ћасом
са житом, кандилом, свећњаком и корпом с ружама,
у којој је био и колач. И они
мени дају друго место, срам
их било, али то је зато што
су победници ишли на
европско такмичење и „нормално” је да нису дали
мени, јер нисам имао никакву везу – жали се мајстор.
по сто двадесет – сто тридесет
хиљада векни хлеба дневно и
око осамсто килограма бурека. Међутим, с ницањем бројних приватника то се смањило, али ми и даље имамо најразвијенију технологију, услове и најбоље могуће брашно,
што су предуслови за најквалитетнији могући производ у
околини. Чак и тај најјефтинији хлеб „сава” има најминималнију количину адитива.
С друге стране, векне које се
раде ручно могу да се убаце у
пећ у било које време и без
тих додатака. Иначе, од замесивања до изласка хлеба може
да прође сат и по времена.
Векне најпре пролазе кроз делницу, па кроз малу комору,
рол ни цу, и сти жу у вели ку
комору, где стоје 55 минута
на температури од 37-38 степени и влази ваздуха од 80%,
што је најбоље, док температура теста треба да износи од
32 до 34 степена. Потом, хлеб
аутоматски улази у пећ, у коју
стаје 850 векни, а око 35 излази у минуту, након чега следи
квашење како би добио препознатљиви сјај. Када је реч о

ква ли те ту, има мо и добар
млин, јер одувек је „Ратарово”
брашно било најбоље у окружењу, па ако је оно тако добро,
ти као мајстор смањујеш количину адитива, који држе хлеб
да не „падне”. Ми користимо
само најбоље брашно – типа
400, у које иду најфинији делови језгра зрна. И тада готово
да и не треба стављати адитиве, који су, заправо, брашно
обогаћено ензимима, а на сто
килограма брашна углавном
иде 300 грама адитива – прича мајстор.
Нема шта, пекарство је наука, а све то знање утицало је
да Милоје и у слободно време
увек може хонорарно да заради и код бројних приватника,
где је правио бурек, кифле и
разна друга пецива.
– Ипак, некада је то била
велика пара, јер је једно парче
ишло мајстору, друго за расход, а преостало газди. А сада
по тепсији бурека може да се
заради 50 динара, иако би требало да буде макар дупло –
истиче овај пекар.

Потпуни успех
с рукотворинама
Уметнички део његовог професионалног ангажмана кренуо је још у време Југославије,
на „Пекаријадама”, где је и
Милоје наступао, помажући
свом колеги из пекаре, учитељу и вансеријском мајстору
Слободану Олару.
– Мени се то свидело, па сам
почео да се бавим тиме све
озбиљније. А како су недавно
„Пекаријаде” обновљене у организацији француске пекаре у
Београду – „Ле Софре”, пријавио сам се и, када сам им рекао

да ћу да правим Грачаницу,
нису могли да верују. Још када
сам раширио делове, сви су се
хва та ли за гла ву. И све то
искључиво од теста. Ипак, на
кра ју сам зау зео, сма трам
неправедно, тек треће место.
Међутим, пред Божић, председник Уније пекара Србије
Зоран Пралица питао ме је да
се прикључим прављењу чеснице и изложим своју рукотворину. Том приликом су дељени
дукати, у чему је учествовао и
сам патријарх. И мени је један
аутоматски припао, па иако
сам могао да га однесем кући,
када сам видео једну девојчицу и толико искри у њеним
очима, нисам могао одолим и
дао сам јој дукат. Исплатило
се, јер то осећање када усрећиш неког тако неисквареног
не може да замени никаква
материјална добробит – каже
Милоје.
Није прошло много, а већ је
добио и нову, још инспиративнију понуду – да направи макету Храма Светог Саве!
– Прихватио сам и пет дана
радио с коле гом Зол та ном
Месарошем, страшним мајстором и наследником на мом
радном месту, који је занат
учио од мене. С друге стране,
с комшијом Зораном сам налазио слике, а он ми је израдио
нацрт, који бих потом правио
од картона. Ма, муку смо мучили! Кренеш, па не знаш где си
стао. Притом, радили смо на
послу, где нисмо смели да ометамо процес производње, јер
наше пећи су велике и газда
не би дозволио да их ми заузмемо. Зато смо морали да
користимо сваки слободан тренутак и да их расхлађујемо,

како бисмо суши ли кома де
теста за храм. Догађало се да
нам испадне сасвим другачија боја од планиране или да
нам се приликом сушења смањи одређени део. И, онда све
из почетка... То је могло да
нас кошта и по неколико изгубљених сати. А тек склапање
је компликовано – делове смо
лепи ли сиру пом, а про зо ре
водом. Кори сти ли смо пре храм бе не боје и, реци мо,
мешао сам зелену и плаву како
бих добио тиркизну. На крају,
након силних сати мукотрпног рада, мој Храм Светог Саве
имао је 23 килограма теста и
сигурно преко триста делова

По договору с Црквом, требало је да Милојево ремек-дело
буде на чесници испред велелепног храма, чија се вишедеценијска изградња ове године
завршава.
– Међутим, због короне није
било традиционалне поделе
чеснице верницима, па су дукати дељени преко телефона. А
што се мене тиче, моје дело је
одјекнуло, па су кренули да ме
зову са свих страна и из свих
медија. Тако су ми на „Пинку”
сломили један крстић. Шта је
– ту је, поправићу га, а притом, планирао сам да у храм
ставим и расвету, јер је унутра
шупаљ. Хтео сам да направим
и рађа ње Хри ста, зајед но с
колевком и бебом унутра, па с
пастиром, овчицама, сламом,
али ме је корона омела – истиче
Милоје.
А ова прича је још један доказ
да ако, неко свој посао воли,
тежи да буде што бољи...
– Ја сам, ето, на заласку каријере доживео да ми се цела
Србија диви. Заиста, нико није
могао да верује да ће доћи до
таквих реакција, па сам имао
на хиљаде лајкова и позитивних коментара. Ма, нисам имао

толико лепих порука за цео
живот, али најважније су ми
оне од колега, који су углавном писали: свака част, мајсторе – заокружује причу овај
истински зналац.

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.

Чупка
Женка, стара око три године, мешанка која у себи има
гена расе пули, тражи нови
дом.
Чуп ка је сте ри ли са на,
микрочипована, вакцинисана и третирана против паразита, а у питању је изузетно
мазан и стабилан пас, идеалан за породице с дечицом.
Тренутно се налази у градском прихватилишту, а контакт-телефон је 352-148.

Виршлов
Овај изузетан мешанац с
генима јазавичара, старости
око јед не и по годи не, у
потрази је за удомитељима.
Пас је кастриран, микрочи по ван,
вак ци ни сан
против беснила и третиран
против паразита, а налази
се у градском прихватилишту, где нестрпљиво ишчекује нови дом и срећније дане.
Заинтересовани могу да се јаве на телефон 352-148.

Доказани мајстор с делом својих признања

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

ИНФО/ЗАБАВА
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ових дана су на испиту ваша
издржљивост и зрелост да
донесете праве одлуке у датом
тренутку. Суочите се са аветима из прошлости, храбро и
истрајно. Пазите на килажу,
појачан вам је апетит.

Осећате благи умор и поспани
сте, али то је пролазно. Љубав
је оно што вас надахњује, па
ћете доживети нешто као на
филму. Послови вам полако
напредују, те ћете имати и
финансијску сатисфакцију.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ваша стара бољка са зглобовима поново је актуелна, па
поведите рачуна. Није повољно време за свођење рачуна.
Ово је време за љубав, па
се препустите емоцијама и
уживајте.

Крените слободно у све иновације које давно планирате –
више је оних који ће вас подржати, а и они који се буне на
крају ће попустити. Особа на
положају ће вам понудити
помоћ. Прихватите.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Будите опрезни када користите лекове, јер вам могу направити више штете него користи.
Ако тражите сродну душу, ово
је иде ал но вре ме за то.
Поведи те рачу на о лич ним
документима.

Порадите мало на свом имунитету; нарочито су вам осетљиви грло и нос. Пред вама су
велики изазови, и на пољу
љубави и пословни. Многи ће
донети одлуку да уђу у брак, а
други се, нажалост, растају.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пронађите начин да смирите
нервозу. Боравак у кући може
појачати вашу потребу за храном. Време је идеално за
љубав. Особу свог живота
можете срести било где, само
будите спремни.

Ваш пословни статус иде узлазном линијом. Стрпите се само
још мало и бригама ће доћи
крај. Препустите се љубави без
много бриге и страхова. Верујте партнеру. Волите потпуно и
без страха, то је само љубав.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не лечите своје проблеме храном. Ставите тачку на све оно
што вас мучи, без обзира на то
да ли је посреди љубавна веза
или пословни партнер. Повољан период за приватнике и
све што има везе са законом.

Сан је оно што вас враћа у
живот и даје вам енергију. Пословно напредујете, али акценат
је на љубави. Коначно решавате
љубавни статус и све поприма
једну нову димензију. Открићете
све чари праве љубави.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Посебно се чувајте повреда
ногу. Велики су изгледи да
вам предстоји леп период на
пољу посла и финан си ја.
Могуће је да ћете променити
пословно окружење. Љубав је
на чекању.

(19. 2 – 20. 3)
Колико високо себе подигнете, толико ће вас и други вредновати. Неке ситне несугласице у партнерским односима
сада су прошлост. Вратите се
тамо где је све почело и све ће
се средити.

Петак, 5. фебруар 2021.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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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.

Петак, 5. фебруар 2021.
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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 29. ЈАНУАРА ДО 11. ФЕБРУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин +
Цена: 350 динара
мокраћна киселина
ПАКЕТ 4

•
•
•

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

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

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

•

Цена: 740 динара

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

ФИАТ ПАНДА 1.1 young,
путнички, рег. До 03. 01.
2022. год. Тел. 061/138-6873 (СМС)
ПРОДАЈЕМ опел астру Х
1.7, 2007. године, без улагања. Тел. 063/789-11-18.
(300601)

ОГЛАСИ
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ДРВО исечено багрем и
цер, цена 4.600 динара.062/147-93-51 (СМС)
ЈАГЊАД, прасад на продају. Мића. 064/303-28-68
(СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст, 4.500 динара.
064/356-03-93, бесплатан
превоз. (299087)

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
АУДИ А 3, 2010, 1.6 дизел,
превозом и сечом. Цена
ШКОДА фабија 1.2, 2014,
ПЕЖО 207, 1.4 ХДИ, 2009.
петора врата, комби опел
4.500 динара. 065/440-09годиште, црни, власник, ревиваро 2.5 ТДИ, 5 + 1 ком- фул опрема, атестиран
65. (299835)
гистрован, 3.200 евра.
би нов, 2008, на име купца. плин. 064/130-36-02.
Тел. 064/318-90-95. (300671) (300762)
063/256-191. (300823)
ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мереПРОДАЈЕМ фијат стило 1.9
ње код вас кући. 064/959ЈТД, 2003. годиште, 5 В,
49-61. (299835)
1.300 евра. 065/832-48-18.
(300865)
ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза,
продајем. 065/665-75-10.
ЈУГО 55, 2004, 52.000 км,
(300746)
комплет или у деловима.
064/587-50-24. (300762)
ПРОДАЈЕМ домаћу ракију
од: шљиве, јабуке, крушке и
ПОВОЉНО добар пежо
СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пе- РЕНО меган, 1999, испрадуње. 062/388-165. (300637)
206/04, регистрован до 14. тора врата, клима, шест брван. Регистрован, дизел,
јануара 2022. 064/489-40зина, у првој боји. 064/130- 600 евра. 064/155-72-15.
ПРОДАЈЕМ тросед, две фо36. (300654>)
36-02. (300762)
теље, писаћи сто, дечји
(300872)
гардеробни орман.
МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, ау069/251-77-24. (300643)
томатик, 2010, регистрациВОЗИЛА
ја април 2021. 063/725-99ПОТРАЖЊА
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
37. (230665)
013/352-114. (300647)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
ПРОДАЈЕМ голф 4, кара2.000 евра, стање небитно. СВИЊСКЕ полутке на прован, 2001. годиште.
дају. Тел. 013/632-145,
063/165-83-75. (300878)
065/209-24-15. (300634)
060/500-30-91. (300668)
КУПУЈЕМ аутомобиле у биПОЛО 1.4, 2000. годиште,
ПРОДАЈЕМ судоперу и
ло ком стању од 70 до
144.000 км, регистрован до
1.800 евра. 062/193-36-05. остале кухињске елементе,
краја априла, 950 евра.
судопера 3.000 динара, но(300878)
062/832-36-38. (300699)
ва. 063/773-45-97. (300713)
ПУНТО 1.2, 3 В, металик
ГАРАЖЕ
сив, клима, серво, сити, одГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
личан. 064/856-60-65.
врата, дигитална клима,
(300703)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га160.000 км. 064/130-36Сушени вреоци 13.500
ражни простор од 130 квм,
АУТО хјундаи , Б плин, ате- 02. (300762)
у Тамиш капији. 063/175Пљевља
12.600
сте, 2003, пећ за лепа пе62-95. (300753)
ШЕВРОЛЕТ спарк, 800,
цива, апарат за кокице,
Костолац
7.700
2007, у деловима, хавариулични нов. 064/(425-02Огревно дрво
АПАРАТИ
сан ауто. 064/587-50-24.
77. (300706)
на палети
13.500
(300762)
063/893-89-87
JAVOR DRVO СУЗУКИ марути, 1997. го065/893-89-87
ЛЕД, ЛЦД, телевизори, отSTOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
диште, регистрован до
BUKVA, CER,
ИСПОРУКА ОДМАХ!
куп слупаних и неисправмарта, 350 евра. 064/240HRAST, BAGREM
них.
060/07-84-789,
67-56. (300817)
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS
063/77-84-789. (300526)
ПРОДАЈЕМ машину за шиNovo u ponudi – PELET
ФОЛКСВАГЕН cady, 2005,
вење, два ормана, столице,
061/292-07-75, 063/811-18-43
теретни, 2.0, СДИ, хитно,
фрижидер, огледало, посуКУПОПРОДАЈА
Kozaračka 112, Pančevo
2.300 евра. 063/256-191.
ђе ради селидбе. 066/888(300823)
ПОНУДА
22-89. (300717)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5,
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ВОЛВО V 50, 2.0 HDI,
дизел, четвора врата, доТА пећи, монтажа, гаранбар, регистрован, 2004. го- 2007, црни, каравна, влаПРОДАЈЕМ слике, уља на
ција. Вршимо сервисирасник, 3.200 евра. 063/256диште, цена 1.300 евра.
ња. 063/714-39-98. (300692) платну, Трумића, Радовића
Тел. 060/313-79-81. (300846) 191. (300823)
и других аутора. 066/333892. (300720)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

НОВЕ СТОЛИЦЕ 1.800, столови од 4.500, кревети
15.300, дрвени 5.900.
060/600-14_52. (300841)
ПРОДАЈЕМ спаваћу собу,
сто са шест столица, вентилатор за плафон. 061/19044-96. (300843)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, очувану, као нову,
стару шест година, 800
обртаја у центрифуги, са
дисплејем. Тел. 064/12268-05. (300860)
ПРОДАЈЕМ три ТА пећи.
064/126-83-53. (2300862)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, шпорете, замрзиваче, телевизоре.
061/631-51-46.
(300794)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, прохром, алуминијум, олово, веш-машине,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93.
(300794)
КУПУЈЕМО прохром, олово, бакар, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете.
061/322-04-94.
(300794)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два плаца 37 +
12 ара, Пелистерска, преко
пруге, грађевинско земљиште. 060/189-22-11 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8 ари плаца, Горњи
Град, 063/829-89-48.
(300482)
ТЕСЛА, 2.61 ари плац, кућа
за рушељње, 29.000.
069/744-286. (и-0302)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 9.03
ари, 2.500 евра/ар, 25 м
фронт. 069/744-286. (и-0302)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (300662)

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)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци и свиње. Могућност
клања и печења. 060/03711-96. (300791)
ПРОДАЈЕМ: електрични
шпорет стакло-керамика,
15.000 динара. 060/099-3368, 013/354-852. (300795)
ВЕШ-МАШИНА, електрични шпорет, фрижидер,
уљани радијатор са калорифером, телевизор.
063/861-82-66. (300798)
ПРОДАЈЕМ два електрична
шпорета, судоперу са раднимд елом, два висећа елемента. 064/700-13-44.
(300814)
СУДОПЕРА, полуугаона
гарнтиура, кревет, двосед,
орман с ципеларником,
фотеље, столице. 063/86182-66. (300798)
ПЛИНСКА пећ, камин, два
горионика, 12 кцал, хитно,
220 евра. 063/256-191.
(300823)
НА ПРОДАЈУ стари грађевински материјал, цигла,
цреп, табле, гипс, вршим
превоз камионом до 2 кубика, кипер. 063/755-2905. (300826)
МАКИТА за рушење.
064/151-63-35. (300839)

0QFSBUFSPTOPWOJIHSBêFWJOTLJISBEPWB

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, 60 квм. Контакт, 064/495-48-63. (300688)
ЦЕНТАР, 41, ЦГ, I, нов,
49.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (300695)
СТРЕЛИШТЕ, 66, ЦГ, IV,
сређен, добра зграда,
57.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (300695)
ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПВЦ, тераса, 46.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (300695)
МИСА, једнособан, 32 квм,
В>П, 23.500. (049), „Мустанг”, 062/226-901. (300705)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

МИСА, квалитетно поткровље, двоипособан, 55 квм,
II, укњижен, 36.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(300705)

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ДВОИПОСОБАН, шири
центар, 59 квм, косине, новоградња, ТА, 45.000 евра.
„Дива”, 064/246-05-71.
(300716)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта,
северна зона. 062/102-8916. (300426)
МАРГИТА, 80 квм, 4 ара,
за кеш 48.000. 063/899-7700. (300609)
ФАНТАСТИЧНА прилика!
Стрелиште, 90 квм, врт, само 37.990 евра. Могућност
одложеног плаћања! АМК
некретнине, 061/262-08-44.
(3008739
СТРЕЛИШТЕ, стан у кући,
60 квм, 33.500. 063/89977-00. (300609)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, 75 квм,
око 4 ара, за кеш 72.000.
063/899-77-00. (300609)
ПРОДАЈЕМ 3.5 ланца (2
ха), прве класе башта, близу гробља (200 м), Качарево. 062/693-336. (300616)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76. (300625)

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.
ПЛАЦ на Кудељарском насипу, 27,43 араљ, излаз на
две улице, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (300644)
ПРОДАЈЕМ у Војловици,
плац од 10 ари и стару кућу од 123 квм. 064/154-2763. (300722)
ПРОДАЈЕМ ланац земље,
пре Скробаре, поред пута,
40.000 евра. 063/472-460.
(300747)

НОВО! Сениорски програм
65 +, куповина станова са
Вашим плодоужитком.
АМК некретнине. 061/26208-44. (300764)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

БАВАНИШТАНСКИ, стан
83 квм, приземље, укњиПРОДАЈЕМ плац у Димитри- жен, 15.500. 069/744-286.
(и-0302)
ја Туцовића 113, Панчево,
4.5 ара. 063/407-788. (300747)
ДВОРИШНИ, до улице, 39
ПРОДАЈЕМ два плаца 37 + квм, Цара Душана, 20.000.
12 ара, Пелистерска, преко 069/744-286. (и-0302)
пруге, грађевинско земљиТРОСОБАН, центар, призеште. 063/708-00-24. (300770)
мље, 78 квм, две терасе,
ПРОДАЈЕМ плацеве, град- паркет, ЕГ, 70.000.
ско грађевинско земљиште. 069/744-286. (и-0302)
064/212-52-52. (300779)
ЦЕНТАР, I, 60 квм, ЕГ, двоНОВА МИСА, спратна, 140 ипособан, 60.000. 069/744квм, ЕГ, гаража, 74.000.
286. (и-0302)
(353), „Премиер”, 063/800ПРОДАЈЕМ трособан дво44-30. (300853)
ришни стан у Војловици,
улични део. 064/212-32-94.
СТАНОВИ
(300628)
ПОНУДА

СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, 53 квм, 45.000 евра,
договор. „Дива”, 064/24605-71. (300716)

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

ТЕСЛА, 60 квм, двоипособан, реновирана, ТА, IV,
51.000. 063/899-77-00.
(300609)

СТРОГИ центар, троипосоНА ПРОДАЈУ старија кућа
КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ, бан, II, 106 квм, 106.00.
са 4.5 ара плаца у Горњем
(398),„Кров”, 060/683-1054 квм, 41.000. 069/744граду. 063/537-003. (300710) 286. (и-0302)
64. (300801)
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КУПОВИНА станова. Исплата одмах, Његошева 12.
061/262-08-44. (300764)
ИНВЕСТИРАЈ ПАМЕТНО! 50% снижене цене некретнина из Новог програма.
Тесла, мањи двособан,
22.900, Стрелиште, 90 квм,
37.900. АМК некретнине.
061/262-08-44. (300764)
КОТЕЖ 1, код амбуланте,
двособан, 62 квм, екстра
зграде, II, 52.000.
(398),„Кров”, 060/683-1064. (300801)

Taksam invest

d.o.o.

ОГЛАСИ

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

Петак, 5. фебруар 2021.

Pančevo, Ružina 14

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу 1.
Стевана Шупљикца 111, на
дужи период. 063/362-419.
(300623)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила.
321-408. (300624)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати на
тел. 064/119-60-06. (300811)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ станове, куће,
плацеве, дворишне, све локације., 069/744-286. (и/0302)
КУПУЈЕМ станове, куће, исплата одмах. „Трем 01”,
063/836-23-83. (300695)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(300853)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двоетажни стан,
34 квм, у кући, код Максија. Тел. 064/134-06-08. празан. (300868)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у центру.
063/809-59-66. (300879)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
опремљен, 50 квм.
065/665-75-10. (300746)

ЛЕКАР тражи празан двособан комфоран стан, на
дужи период, предност Содара. 066/200-514. (300720)

НАМЕШТЕН стан, погодан
за студенте, код Стоматолошког факултета издајем.
069/360-10-11. (300756)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
празан, комплетно реновиран, Котеж 1, Моше Пијаде. 063/775-65-19. (300634)

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен двособанс тан у Марије Прите, градско центрлано, интернет, клима, 250
евра. 063/341-767. (300727)

СТАН, дворишни, празан у
центру, 40 квм, за издавање. 066/551-36-99,
064/119-64-47. (300652)

ИЗДАЈЕМ већи једноипособан опремљен стан на Стрелишту, ЦГ, трећи спрат,
лифт. 064/344-74-10. (300767)

ИЗДАЈЕ се кућа 100 квм,
погодна за смештај 8 до 10
људи, намештена, паркинг,
Маргита. 062/222-827.
(300653)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
Тел. 069/196-09-21. (300736)

ИЗДАЈЕМ нов потпуно
опремљен стан у самом
центру града, са гаражним
местом. Одлично за странце. 061/296-04-44. (300661)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан , 44 квм, Војвођански
булевар, преко пута дома
стараца. Телефон 013/25164-25, 069/254-64-25. (р)

БЛИЗИНА Тесле, једнособан, 31 квм, сређен, са дво- ИЗДАЈЕМ полунамештен
риштем, 24.500. (398), „Кров”, стан, Стрелиште, ЦГ. Тел.
064/142-68-65. (300663)
060/683-10-64. (300801)
СОДАРА, двоипособан, 67
квм, VIII од више, два лифта, комплетно реновиран,
63.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (300801)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 50 квм. 064/484-73-31.
(300682)

ТРАЖИМ цимера, средњошколца или студента, у питању је једнособан стан,
близу Содаре. За више информација звати на
060/412-74-30. (300680)

ИЗДАЈЕМ намештену дворишну гарсоњеру на Содари озбиљној женској особи.
065/469-57-95. (300741)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2, 58 квм, VII спрат, одмах
усељив. Л063/847-71-23.
(300745)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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

062/889-81-66
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли, намештена. 063/80559-36. (300785)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан и гарсоњеру, ужи центар. 063/810-92-39. (300796)
ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011-96-66.
(300812)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, кабловском и интернетом.
Тел. 063/118-22-09 (300813)
ИЗДАЈЕМ стан намештен у
заебној кући са грејањем.
Тел. 063/171-96-16. (300819)
СТУДЕНТИ, ученици опремљен стан за издавање.
064/357-85-13. (300857)

Петак, 5. фебруар 2021.

ТЦ Змај Јовина, 25 квм, III,
ЦГ, 14.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (300853)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Цара Душана 38, централно
грејање. 013/340-341,
062/886-56-02. (300831)

ЛОКАЛ за издавање.
064/276-04-75, локација
екстра. (300857)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
ДВОРИШНИ издајем самци- пијаци, ламела 1. 064/12221-56. (300833)
ма код Преображенске цркве. 060/161-64-78. (300835) ИЗДАЈЕМ пословну просторију, канцеларију, сређену,
ИЗДАЈЕМ стан. 060/352у Његошевој улици., Тел.
52-54. (300758)
064/140-65-99. (300869)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте, радПОСАО
нички смештај. Центар.
ПОНУДА
063/502-211. (300858)
ПОТРЕБНА радница у пекаНАМЕШТЕН једноособан
ри. 063/130-75-40. (300822)
дворишни, ТА, код Хотела

ОГЛАСИ
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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, одгушења, поравке, замена делова, адаптација, нова купатила. 013/377-930,
062/144-40-64. (300740)
СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (300746)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, стљаро замена, одгушења, нова купатила,
пензионерима попуст.
062/832-09-81. (300740)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купатила, поправке, замена, одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (300760)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
„Тамиш”, 90 евра. 064/122ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград- бојлера, славина, цеви од
48-07. (300767)
ња, одржавање воде, кана- 00 – 24. 063/708-00-24 (СМС)
лизације, кабине, славина,
ПРЕВОЗИМ кипером поЛОКАЛИ
бојлера, котлића. 063/836- вољно песак, шљунак, сеја84-76. (299906)
нац, одвозим шут. 064/35469-94. (300780)
ЗИДАЊЕ
малтерисање,
реИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
новирање кровова, стироПРЕВОЗИМ кипером поугао Светог Саве и Браће
пор, бавалит фасаде, бето- вољно, песак, шљунак, сејаЈовановић. 064/231-07-33.
ирање, повољно. 063/865нац, одвозим шут. 064/354(300456)
80-49. (300627)
69-94. (300780)
ИЗДАЈЕМ локал, 28 квм, у
СТОЛАРСКЕ и браварске
ЧИСТИМ таљване, подруБраће Јовановић, код пијауслуге + хаус мајстор.
ме, шут, радимо све послоце. 060/351-03-56. (300608)
Александар, 064/157-20ве. 061/321-77-93. (2300794)
03. (300418)
КАРАВАН КАМПИНГ КЛУБ
ТАПЕТАР са искуством
Кафетерији BIANCO
БЕОГРАД, „Јабуков цвет”,
ОБАРАЊЕ стабала, крече- тражи посао. 064/120-77Дунавски пут б.б, 26234, Ба- ње плацева, рушења кућа,
64. (300820)
натски Брестовац, објављује одношење ствари, итд.
потребне СПРЕМАЧИЦЕ
КЕРАМИЧАР са дугогодиконкурс за радно место до- 060/035-47-40. (3’00647)
шњим искуством квалитетмара на одређено време
ОБАРАЊЕ стабала, крчење но, педантно, повољно.
063/108-00-80
(5/ф)
(сезоснки посао – пролеће,
плацева, рушења кућа, од- 064/252-51-75, 062/153лето, јесен). Брачном пару
ношење ствари, итд.
ПОТРЕБАН
ВОЗАЧ
Ц
и
Е
37-06. (300816)
НА ПРОДАЈУ бивши рестонудио стан без режијских
ран „Лала” на Баваништан- категорије са искуством за трошкова. Посао домара би 060/035-47-40. (300647)
МОЛЕЕРСКИ радови, брзо,
превоз житарица .( када).
ском путу, власник, 1/1.
у кратким цртама био: одр- РАДИМО све: рушења кук- квалитетно, педантно.
Тел. 065/227-57-55. (300622) Пријава, сталан пожавање зелених површина,
ћа, шупа, бетонирања, оба- 066/565-66-97. (300842)
сао.069/301-17-00 (СМС)
одржавање хигијене мокрог рање стабала, одношење.
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
КАМИОН кипер, превоз:
300 квм, погодан за магаПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб- чвора. Пожељно је да посе- 064/122-69-78. (300647)
шљунак, песак, ризла, остадује
занатско
искуство
ради
цин, канцеларијски проне раднице. 062/339-279,
ПАРКЕТ и ламинат, постав- ло, утовар, одвоз шута.
одржавања опреме, електро
стор, прилаз асвалтиран.
063/820-87-61. (300280)
ка, хобловање и лакирање. 060/474-74-57. (300850)
и водоинсталације кампа.
Тел. 065/227-57-55. (300622)
065/314-90-18, 061/314ФРИЗЕР са искуством поЗаинтересовани могу испра90-18, 013/601-892. (300648) МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
ИЗДАЈЕ се кућа за послов- требан салону у центру,
тити своју пријаву – CV на
радови, брзо, педантно, пони простор, ориднацију,
плата 30.000. 065/555-54горе поменуту адресу или
ДРВОСЕЧА, исећи ће мовољно. 065/523-02-73.
салон, канцеларије и сл.,
44. (299710)
на email: kampklubbeoторном тестером свако др- (300861)
паркинг, Синђелићева.
grad@gmail.com Тел.
во које смета. 063/369-846.
ПОТРЕБНЕ искусне жене
062/222-827. (300653)
ОДГОВОРНА жена водила
(300660)
065/680-56-36. (300630)
за рад на индустријским
би домаћинство старијој
ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
шиваћим машинама. ПоПОТРЕБНИ су монтери те- МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ особи и неговала је 24 саСветозара Милетића 35.
требна услуга шивења.
лекомуникационе опреме – радови, најповољније у
та. 069/577-09-66. (300863)
063/272-583. (200686)
064/191-64-95. (299928)
кабловска и ДТХ. Потребне граду. Позовите нас и увеЈНА улица, локал или стан,
МОЛЕРСКИ радови;: гипс,
квалификације: III или IV
рите се сами. Никола,
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у срцу града. 30 квм, приламинат, тапете, технике,
степен стручне спреме тех- 061/345-51-00. (300602)
на индустријским машиназемље, 24.900 евра. АМК
гаранције, најповољније.
ничког смера (пожељно);
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ 060/145-99-09. (300875)
некретнине, 061/262-08-44. ма за шивење. Тел.
рад у телекомуникацијама
065/882-30-37. (300601)
радови, гипс ламинат, ке(300764)
(пожељно), искуство у раду
рамика, повољно, провериса мерним инструментима
ИЗДАЈЕМ, у Немањиној бр. ПОТРЕБНО куцање текУСЛУГЕ
те. 061/141-38-02. (300602)
стов. Ко то ради нека се ја- и алатима; возачка дозвола
8, канцеларијски простор,
Б категорије; рад на висиви на Тел. 063/872-47-76
45 квм. Тел. 063/233-558.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено(300769)
или 013/407-160. (300691) ни. 065/333-33-00. (300742) вирање купатила, поправке, славине, санитарије, одСЕЛИДБЕ
ПОТРЕБНИ радници у
гушење канализације.
Маркету Идеал. 063/106061/193-00-09. (300664)
Потребне раднице за рад у новом
02-84, 013/333-160. (300550)

локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
– Bravar sa znanjem čitanja tehničnih crteža
– Pomoćnik bravara
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs
ili pozvati na 013 33 51 77

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.
TRAŽI

1. Šefa smene – obavezno sa iskustvom
u organizaciji i radu u tekstilnoj industriji
2. Mehaničara šivaćih mašina
Svi zainteresovani mogu da se jave
na brojeve telefona: 013 310 717; 063 207 114
(od ponedeljka do petka od 8 – 16 sati)
– na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

ИВАН

ПОТРЕБНЕ раднице на роштиљу и помоћне раднице
у кухињи. Особе до 40 година. Тел. 065/900-50-08.
(300777)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРУ рачунара хитно потребно запослење. 063/222-349. (300685)

ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
АЛУ ПВЦ столарија, ролетПОТРЕБАН радник за рад у не, венецијанери, комарни- Повољно. 061/818-34-96.
(300672)
магацину дистрибуције
ци, уграђујем, опправљам,
штампе. 069/867-72-06.
гуртне. 064/181-25-00. (300689) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
(300775)=
радови, псотавка ламината.
ПАРКЕТАР: поставка новог
061/283-66-41, 064/317ПРИВАТОЈ фирми потрехобловање, фуговање, ла10-05. (300694)
бан КВ електричар са иску- кирање старог паркета.
ством, лимит 50 година.
062/476-815. (300676)
Контакт 065/847-00-99.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуЕЛЕКТРИЧАР: поправка
(300806)
шење купатила, канализацибојлера, шпорета, индикаПОТРЕБНЕ девојка за рад у тора, разводних табли, ин- је, водоводне адаптације, закиоску са кокицама.
сталација. Мића, 064/310- мена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за во065/577-17-25. (300859)
44-88. (300674)
ду, 0-24 сата. Пензионерима
ЖЕНА са искуством чувала екстра попуст. Долазим одПОСАО
би старију особу или рад
мах. 013/348-139, 063/811ПОТРАЖЊА
радила било какав посао.
74-89, Јовичин. (300726)
063/720-72-10. (300721)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
МЕЊАМ пелене, нега поуслуге, замена и уградња
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
кретних, непокретних. Тел. превоз, одвозимо непотрббојлера, славина, цеви, од
00-24. 063/708-00-24 (СМС) Л061/282-48-28. (300725)
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ , ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионери- (300732)
шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-62-44. ма попуст. 061/626-54-06.
РОЈАЛ МГ: уградња/по(300734)
(300408)
правке; ролетне, комарниСЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)

РАДИМ изолацију равних
кровова, гаража купатила,
подрума. 345-874,
061/235-839. (3006768)

ци, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98
(300755)

РОЛО-НАЈ, поправка,
уградња ролетна, венецијанера, зебра завесе, најповљније, проверите. 063/89421-80. (300856)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-6379. (300830)
РОЛО-НАЈ: уградња: тенда,
роло-челична врата за излоге, гараже, најповољније.
063/894-21-80. (300856)

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

(7/274828)
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ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (300860)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење пробушених када
када „алтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)

РОЛО-НАЈ: уградња: тракастих завеса, комарника,
РАЗНО
хармо-врата, туш-кабина.
Најповољније, проверите.
НАМЕШТЕН стан, једносо063/894-21-80. (300856)
бан са ЦГ гасом и климатизовано, купатило, пензиоСЕЛИДБЕ нерки. Поверљивој, а слободној, уступам без обавеза. Тел. 060/510-67-87.
(300877)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

АКО си усамљена, желиш
дружење јави се. 064/43763-59. (300629)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (300876)

МУШКАРАЦ, 56 година,
матемаријано обезбеђен,
жели да упозна или девоку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (287301/р)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Изменe и допунe Плана генералне
регулације проширена Миса са гробљем
– Целина 3 у Панчеву
Излаже се на јавни увид Нацрт Изменe и допунe
Плана генералне регулације проширена Миса са
гробљем (Целина 3) у Панчеву
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 05. 02. 2021. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 19. 02. 2021.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
19. 03. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Петак, 5. фебруар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца обавештавамо пријатеље и родбину да нас
је 30. јануара 2021, у 83. години, напустио вољени отац,
деда и прадеда

Последњи поздрав драгој супрузи
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Са великом тугом обавештавамо нашу фамилију и пријатеље да је
преминуо вољени супруг и отац

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ
1934–2021.

СЛАВОЉУБ МИХАИЛОВИЋ
Њен ВЛАДА
(140/300808)

Последњи поздрав нашој драгој и поштованој

18. IV 1938 – 30. I 2021.
Човек сматра да је навикао на све, али када, нажалост,
изгуби неког најближег упркос годинама, схвати да
ипак није. Очекујемо те да се појавиш сваког час на
вратима, али нажалост ти се више појавити нећеш.
Знај да ћеш остати непрежаљен и док је нас живећеш
и ти.
Сахрана је обављена 2. фебруара 2021. године на гробљу Котеж.
Твоји најмилији: син ГОРАН, унука АЛЕКСАНДРА,
унуци ДЕЈАН и ДАРКО са својим породицама

СЛОБОДАН ЖУРАНОВИЋ БАТА
ДАН ЈУРАНОВИЧ
Бата је преминуо код куће, у кругу породице, окружен љубављу
Ожалошћени: супруга КЕРОН, син ПАВЛЕ и ћерка КИМ
(175/300874)

(62/300700)

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ

Напустио нас је наш драги

Е мој ћале

Породица ОКУКА
(120/300782)

Последње збогом најбољој тетки

СЛОБОДАН ЖУРАНОВИЋ БАТА

СЛАВКО
ДРАГИЦИ
СТАНЧЕВИЋ
Хвала за сву нежност,
љубав и доброту.
Сестричина
БРАНИСЛАВА
са породицом

ЧЕДОМИР
ТОПИЋ
1962–2021.
Последњи поздрав
куму.

Остају нам лепе успомене и велика туга.
Хвала ти за све.

Сада када те нема, мени фали да ми неко
каже „стани мали”. Твоја слика и сад ми
се јави, када не знам који је пут прави.
Искушење кад ми душу вреба, о како ми
твоја помоћ треба.

Породица ОКУКА

Твој једини син

(102/300757)

(63/300700)

(81/300724)

ОБАВЕШТЕЊЕ

МИЛКА БРАВО са породицом
(176/300874)

Последњи поздрав

Последњи поздрв вољеном деди и прадеди

о увођењу у војну евиденцију
регрута рођених 2003. године
и старијих годишта у 2021. години
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ
1934–2021.

СЛАВКУ
Узалуд те зовемо јавити се никада више нећеш, јер ће твој телефон од сада бити заувек
недоступан за наше позиве. Ниси испунио дато обећање да нас нећеш још увек напустити.
Никада те заборавити нећу, до неба ти хвала
за све.
Твоја „Милка” АЛЕКСАНДРА и твоји лучићи
голупчићи ДАНИЦА, ДЕСПОТ и ОГЊЕН

од сина ДУШАНА, снаје ЛИЛИЈАНЕ,
унука ЈЕЛЕНЕ и ВЛАДАНЕ са породицом
(139/300808)

Последњи поздрав вољеном деди и прадеди

Последњи поздрав
мајци, ташти, баки,
прабаки, нашој драгој

(64/300700)

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.

Последњи поздрав другу и пријатељу

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ
НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ
ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.
РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
НАЧЕЛНИК
потпуковник
Дејан Здравковић

СЛАВКУ

СЛОБОДАНУ ЖУРАНОВИЋУ
БАТИ

Без поздрава отишао си од нас и надамо се да
си на неком лепшем месту са твојом вољеном
супругом.
Живећеш у нашим срцима и хвала ти за све.

ЕВИЦИ
ЈОВЕСКИ

Породице СТАНОЈЛОВИЋ и КИШ

Твоји унуци ДЕЈАН и ДАРКО,
снајка МАГДАЛЕНА са твојим голупчићима
МАРИЈОМ и АНАСТАСИЈОМ

од ћерке МИРЈАНЕ,
зета НИКОЛЕ,
унука МИЛИЦЕ
и МАРИЈЕ са њиховим породицама

(164/300849)

(65/300700)

(138/300808)

Нека ти је лака калифорнијска земља.
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Петак, 5. фебруар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
најбољој баки

30. јануара 2021. године напустила нас је наша вољена

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. фебруара 2021. ,у
89. години, после краће болести преминула

ЗДРАВКИ
СИМОНОВИЋ

ЗДРАВКА СИМОНОВИЋ

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ
1938–2021.

Увек ћемо те волети
и носити у срцу.

Хвала ти за сву доброту и племенитост.

Рођ. Павловић
1932–2021.

Син БАНЕ са породицом

Унука МАРИНА, зет
АЛЕКС и праунука
АНЂЕЛИНА

Ожалошћени: синови БРАНКО и ЂОРЂЕ, снаје ДАНА и ДУШАНКА, унуци
ПРЕДРАГ, МАРИНА, МИРОСЛАВ и МИЛЕНА, праунуци АНДРЕЈ, АНА,
МАТЕЈА, НЕВЕНА, ГАВРИЛО и АНЂЕЛИНА, сестре БРАНКА и РУЖА и
остала многобројна родбина и пријатељи

(117/300781)

(152/300832)

(151/300832)

Последњи поздрав
најбољој баки

Последњи поздрав баки

ЗДРАВКИ
СИМОНОВИЋ

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ

3. фебруара 2021, у 84. години, напустила нас је наша драга мајка
и бака,

ВЕРА КУНДАКОВИЋ
дипл. економиста

1938–2021.

МИЛОШ, ДАНИЦА и РОСАНА
(118/300781)

Унука МИЛЕНА,
зет НЕНАД,
праунуци АНДРЕЈ
и МАТЕЈА

Сахрана ће се обавити 5. фебруара 2021, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

(154/300832)

(166/300851)

Последњи поздрав
најбољој баки

Последњи поздрав нашој поштованој газдарици

ЗДРАВКИ
СИМОНОВИЋ

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ
1938–2021.

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ, снаја ВЕСНА,
унучад АЛЕКСАНДРА, ИГОР и СТЕФАН, као родбина и пријатељи

После дуге и тешке болести преминуо је, у 82. години, 30. јануара
2021, наш вољени

БЛАГОЈЕ ЈОВАНАЦ
Ожалошћени: супруга ЖИВКА, син СТЕВИЦА и унук МИЛАН

Колектив DOO „Silex, DOO „Top-Job”

(107/300763)

(119/300782)

Драгој тетка Мири последњи поздрав

Напустила нас је наша
колегиница и пријатељица

Унук МИРОСЛАВ,
снаја ДЕЈАНА,
праунуци АНА,
НЕВЕНА и ГАВРИЛО

25. јануара 2021. године напустила нас је наша драга мајка и бака

(153/300832)

Последњи поздрав

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ
С поштовањем и тугом, МИРЈАНА
(51/300683)

Последњи поздрав

МИРА
ТОПАЛОВИЋ

ТОДОРА КОВАЧЕВИЋ
1937–2021.

Остало је сећање на наша лепа дружења.
МИЛЕ и МАРИЈА ГРОЈ
(11/300620)

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ
С поштовањем, комшије у краља Милана Обреновића 11
(52/300683)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Твоји најмилији те никада неће заборавити.

МИРИ
ТОПАЛОВИЋ
од породице
ЛАЗИЋ
(141/300809)

Ћерке МАРИЈАНА, РАДИЦА, ТАНА и ЗОРИЦА са породицама
(2/300603)

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

Петак, 5. фебруар 2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
28. јануара 2021. преминуо наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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За доброту, за љубав, за бригу, хвала ти

Последњи поздрав нашем драгом другу

Заувек наш

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ
ЂУРА БУГАРСКИ

ЂУРИ БУГАРСКОМ

1953–2021.

1961–2021.

Сахрана је обављена 30. јануара 2021. на
Новом гробљу.
Тугују за њим: мајка СТОЈАДИНКА,
супруга ДРАГАНА, деца – СЛАЂАНА,
ДАНИЈЕЛА и МЛАДЕН са породицама

ВЛАДА, САЛЕ, ПТИЦА, МИЦИ и НЕША

Твоји: мајка ГОРДАНА,
супруга ЈЕЛЕНА и син ЛУКА

(137/300807)
(172/300855)

(23/300641)

После тешке и несагледиве болести напустио нас је наш кум

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ

10. IX 1961 – 1. II 2021.

РАДИША

Почивај у миру драги друже наш.

Последњи поздрав брату Радиши
од брата СЛАВКА, братанаца ИГОРА
и МИЛОША и снајке ЈУЛИЈЕ
(5/300613)

Последњи поздрав драгом

Увек ћемо те се радо
сећати!

Одајемо почаст и последњи поздрав, колеги у
пензији, вредном раднику посвећеном послу,
хуманитарном раду и принципима организације Црвеног крста на којима почивају темељне људске вредности, које су и њега красиле.

Твоји кумови:
БОЈАН, БОРКА,
ТАМАРА и ГОРАН

Запослени, волонтери и волонтерке
Управни и Надзорни одбор
Црвеног крста Панчево

ТАЊА, ЈАНКЕЉА и БИЉАНА
(113/300773)

Изгубили смо великог пријатеља

(148/ф)

(12/300621)

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ

ЂУРА БУГАРСКИ

ЂУРА БУГАРСКИ

Последњи поздрав
нашем пријатељу

од сина МЛАДЕНА, снаје ВАЛЕНТИНЕ
и унука ВИДАКА
(24/300641)

ЂУРА БУГАРСКИ

Последњи поздрав драгом
Остајеш заувек у нашим сећањима.
ДРАГАН ДУБРАЈА и ИЛИЈА ПОКРАЈАЦ

ЂУРА БУГАРСКИ

РАДИШИ
МИЛУТИНОВИЋУ

У нашим си успоменама и срцима.
Сваког тренутка заувек.
Волимо те.
ДУША, ВОЈА и деца

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ
од ћерке СЛАЂАНЕ, зета НИКОЛЕ,
унука АЛЕКСЕ и МАТЕЈЕ
(25/300641)

Последњи поздрав драгом

(174/300870)

Породица
СТАНКОВИЋ

Последњи поздрав

(112/300773)

(80/300723)

Нек ти је спокој душе

Наш друг и комшија

ЂУРИ
Породици искрено саучешће.
Колектив болничке лабораторије
(150/300829)

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ
од ћерке ДАНИЈЕЛЕ, зета ГОРАНА,
унука НИКОЛЕ и ПЕТРА

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВ КЕЦИЋ
1954–2021.
Твоји
(58/300696)

(26/300641)

Последњи поздрав драгом пријатељу и тасту

Последњи поздрав комшији

Породица КУЧЕВИЋ
(158/300838)

преселио се у незаборав.
Частан живот, којим
си живео, остају на
понос Јелени, а Луки
као путоказ.

ЂУРА
БУГАРСКИ

од породице ЈОВАНОВИЋ

Са тугом и дубоким
пијететом породице
ЋОСИЋ и ЈОВИЧИЋ

Последњи поздрав
од теренаца Црвеног
крста Панчево

(59/300696)

(115/300776)

ВОЈИ

РАДИШИ

ЂУРА
БУГАРСКИ

(142/300810)

ЂУРИ
БУГАРСКОМ
Породица
НИНИЋ
(149/300828)
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29. јануара 2021. после кратке болести напустила нас је наша мама
и бака

Последњи поздрав драгом човеку и пријатељу

ДОБРИЦИ РАДОВАНОВИЋУ

ЉУБОМИРУ МРДАКУ
1939–2021.

Захвалне што нас је учио највећим људским врлинама, хуманости, људскости и разумевању.

МИЛОЈКА МАРИЋ МИЦА

С поштовањем његове колегинице: МИЛЕНА,
ЛУЧИЈА, ЗЛАТИЈА, БУДИМКА и СЛАВИЦА

1943–2021.

(35/300656)

од синова ЉУБИНКА и ДАРКА
са породицама

Полагање урне обавиће се у присуству чланова уже породице.

Последњи поздрав
најбољем комшији,
чика Добрици

Породице МАРИЋ и ГРУБОР

(133/300799)

(109/300766)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав
поштованом

ДОБРИЦИ
РАДОВАНОВИЋУ

МИЦИ
МИЛОЈКИ МАРИЋ

ЉУБОМИРУ МРДАКУ

Отишао је добар човек. Жао нам је.
РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ
са породицом

(42/30669)

1943–2021.

Од супруге НАТЕ

Колектив Службе за интeрну медицину
Општа болница Панчево

(132/300799)

(122/300784)

Последњи поздрав
комшији

(72/300708)

Последњи поздрав

АНЂЕЛКА
ПОЗНИЋ

1943–2021.
од прије ТЕКИЈАШКИ СТОЈАНКЕ са породицом
(130/300793)

ВОЈИ

Последњи поздрав
нашем верном навијачу.

АНЂА
ПОЗНИЋ

ДОКИ
ДОБРИЦИ
РАДОВАНОВИЋУ

Одбојкаши
ОК „Борац”

С поштовањем његови:
БОБАН, ДУШАН,
АЛЕКСАНДАР и ВЕСНА

(33/300651)

(155/800834)

Прави пријатељ се
никада не преболи.
Драга Бебо, оставила
си велику празнину у
нама али и дивна сећања.

Последњи поздрав баби
Породица ИСАКОВ
(57/300696)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 31. јануара 2021. године, преминула наша драга

Последњи поздрав
нашем драгом

од породице
ОМАЉЕВ

МИЛОЈКИ МАРИЋ МИЦИ

ЉУБОМИР
МРДАК

(71/300707)

од породице
ЧОЛИЋ

(44/300673)

1939–2021.

Последњи поздрав
нашем драгом,
племенитом, добром
зету и тетку
од КОСЕ и ВЕСНЕ

ДОБРИЦА
РАДОВАНОВИЋ

Почивај у миру.

РАЈКИ

ОЉА, БАТА и ГОГА

ЗОРАН ШУЉАГИЋ
1951–2021.

од унуке АНЕ и ТАДИЈЕ
(21/300639)

Последњи поздрав сестри

(90/300739)

Последњи поздрав

Опрости ако сам ти се некада макар несвесно замерио!
Брат МИЛАДИН са породицом
Сахрањен је 3. фебруара 2021. у Банатском Карловцу.
Почивај у миру.

ВЕРА СТОЈАК

(157/300837)

1931–2021.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

РАЈКИ

Твоји унуци: ЈЕЛЕНА, ЗОРАН и САШКА
са породицама

од брата МИЉОЈКА са породицом

(162/300847)

(20/300639)

Драга

БЕБИ
Бекице, памтићемо
те по данима песме,
смеха и среће...

Последњи поздрав тетки

ДРАГАН, СЕКА
и МАЈА
(121/300783)

РАЈКА

РАЈКИ

вечан ти помен и хвала за све.
РУЖА и ЖЕЉКО

од братанца НЕЂЕ с породицом

(36/300657)

(19/300638)

БЛАГАЈНА

013/300-830

СИМА
СТОЈАКОВ

СИМА
СТОЈАКОВ

13. VI 1956 – 25. I 2021.

Последњи поздрав
драгом брату.

Увек ћеш бити у нашем срцу.
Твоји најмилији

Сестра МИЛЕНА
са породицом

(13/300542)

(123/300786)

Петак, 5. фебруар 2021.
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29. јануара 2021. преминула је наша драга
29. јануара 2021. остали смо без супруге, мајке, баке, сестре и
друга

СЛАВИЦА СИМУЉ
Последњи поздрав

1953–2021.

ИВАНКЕ ШЉИВАР

Хвала за сву љубав, доброту и пажњу коју
си нам несебично пружала.
Сећамо се увек твог осмеха и ведрог духа.
Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Твоји: мама ЈЕЛА, сестра МИРА,
ћерка СИЛВИЈА и супруг ПЕТАР
(144/300821)

1959–2021.
Отишла си и оставила болну празнину у нашим срцима.
Верујемо да си сада на лепшем и мирнијем месту.
Остаћеш заувек у нашим срцима као и успомене које смо заједно стварали.

СТОЈАНУ ИЛИЋУ
1943–2021.

Супруг МИЛАН, ћерка ЈЕЛЕНА и зет МИРКО, син ИВАН,
снајка МАРИНА и твоја четири сунца: АНДРЕА, АЊА,
ВОЈИН и ЛЕНА

После тешке болести заувек си отишао тихо и неприметно. Никад те нећемо заборавити. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ТРОЈАНКА, син НЕБОЈША и
ћерка БИЉAНА са породицама
Сахрана је обављена на Новом гробљу, 3. фебруара
2021, у 15 сати.

(41/300667)

(114/300774)

Последњи поздрав драгом оцу

Последњи поздрав нашој драгој

ЈАНОШ РОМАНОВ
Последњи поздрав Јанију од супруге
КАТИЦЕ, сина САШЕ и унука

ОСТОЈИ
од сина МИЛАНА и снаје МИЉАНЕ.
Живећеш вечно са нама
(101/300754)

(10/300619)

ИВАНКИ ШЉИВАР
Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав

Отишла си прерано и неочекивано, много ћеш нам недостајати.
Успомену на тебе чуваћемо у нашим мислима и срцима.

Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Породица МИСИМОВИЋ
(134/300800)

Последњи поздрав

ИВАНКИ
ШЉИВАР
од САВАНА
и ГОЦЕ

Последњи поздрав

СЕКИ

ОСТОЈИ

од сестре ГОЦЕ
са породицом
(68/300704)

(16/300632)

Последњи поздрав
драгој куми

ИВАНКИ
ВАНИ

од Шљивкиних другара са фудбала, недељом у 9.
(14/300626)

ОСТОЈИ

од породица
МУТАВЏИЋ
и МИХАЈЛОВ

од пријатеља
КОШУТИЋ ДУШАНА
са породицом

(99/300754)

(100/300754)

Заувек нас је напустила наша драга

Последњи поздрав
од маме ЂИНЕ
и сестре ЦЕЦЕ
(69/300704)

Драгом брату

ИВАНКА
ШЉИВАР

ТЕТИ

ИВАНКИ

Последњи поздрав
Иванки
од Јелениних кумова
ПИЈЕВЧЕВИЋА

од породице
БИЈЕЛИЋ

(92/300743)

(82/300728)

ТИМОТИЈУ
СТОЈАНОВИЋУ

од ИВАНЕ
са породицом
(70/300704)

ИВАНКА
ШЉИВАР
ИВАНЧИЦА
Остаће заувек у лепом сећању.
ЗДЕНКА и ЖЕЉКО
ГРОЗДАНОВСКИ

МАЈА ГЛУМАЦ
Њени: супруг ИВИЦА, свекрва ИРЕНА и девери
РАТКО и ЗЛАТКО
(85/300731)

Последњи поздрав
драгој

(93/300748)

1997–2021.
Вољеном
од сестре
ВИКТОРИЈЕ
са породицом

Тужни смо!
Напустила нас је

МАЈИ

(40/300666)

ГРАДИ
ТИМОТИЈУ
од ВЕСЕ и САВКЕ
(56/300690)

од девојке ЈОВАНЕ
(39/300666)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ИЛИЈА
НИКА
1956–2021.

Захвални заувек
твоји најмилији

Школски другови и кумови ОЛГА и ДРАШКО

од ЕРЖИКЕ,
ТАМАРЕ, ЛАНЕ
и СОЊЕ
са породицама

(7/300615)

(88/300737)

(79/300719)

СОЊА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ
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8. фебруара, у Црепаји, даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ МЛАДЕНОВИЋ

СЛАЂАНА ЛАЗИН

рођ. Радованчев
1954–2020.

АЛЕКСАНДРИ УРОШЕВИЋ

1964–2021.

Време пролази, а ти ћеш увек бити с нама.
Супруг НЕДЕЉКО, синови ДАВОРИН и ЖЕЉКО, снаје
ВЕСНА и ИВАНА, унучад НЕМАЊА, ДУШАН, ЈЕЛЕНА,
СОФИЈА и НЕВЕНА

1971–2021.
У мојим мислима ћеш живети заувек
Знаш ко те воли највише на свету

Ожалошћени: фамилија ФАРКАШ, брат АЛЕКСАНДАР,
снајка ЉИЉАНА и братаница ЛАРА

(170/300852)

(146/300825)

Последњи поздрав

СЛАЂАНА
ЛАЗИН
Злато моје, почивај у
миру.
Твоја ЈЕЦА
(167/300852)

(156/300836)

31. јануара 2021. године напустила нас је сестра Сања. Сахрана ће
се обавити у петак, 5. фебруара 2021, у 14 сати, на гробљу Котеж.

РОСА
ГВОЗДЕНОВИЋ

ДУШАН
ГВОЗДЕНОВИЋ

1936–2020.

1933–2021.

Обавештавамо све пријатеље и родбину да ћемо
10. фебруара 2021. године, изаћи на гробље у
Омољици, у 11 сати, поводом давања помена нашим недавно преминулим родитељима.

СЛАЂАНА
ЛАЗИН

Оцу Душану четрдесет дана и мајци Роси пола
године од дана када су преминули.

Последњи поздрав
од породице КОЗИЋ

Вечно ожалошћени: синови МИЛЕНКО
и МИЛОРАД, ћерка МИЛЕНА са породицама,
као и многобројна родбина и пријатељи

АЛЕКСАНДРИ УРОШЕВИЋ
1971–2021.

(168/300852)

(159/300840)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав
драгој

Колегинице и колеге Градске управе Града Панчева

(165/ф)

СЕЋАЊЕ

Тата,

СЛАЂАНА
ЛАЗИН
Нека те анђели чувају.
Твоји КРСТИЋИ
(169/800852)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА ГАВРИЋ
6. II 2016 – 6. II 2021.
С поносом чувамо успомену на тебе.
Твоја породица

СЛАЂАНИ
ЛАЗИН
Породице
ГАВРИЛОВИЋ
и ВУКМИРОВИЋ
(171/300854)

СЕЋАЊЕ

МИЛУН
МИХАЈЛОВИЋ

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

2005–2021.

5. II 2013 – 5. II 2021.

(135/300802)

ПОМЕН

ЦВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ

Вечно поносни што смо твоји, а једанаест година жалимо за тобом.
Твоји најмилији
(160/300844)

Четири године дуге
као вечност.

ДИМИТРИЈЕ АРСИЋ
2007–2021.

Воли те, НАЛЕ

Породица АРСИЋ

(96/300751)

(54/300686)

2. фебруара 2020. навршило се шест месеци откада ниси са
нама, наш

АНА СТАНИЋ

СЕЋАЊЕ

6. II 2018 – 6. II 2021.
Три године откако те нема, а све више нам недостајеш.
Твоји ЛАЗАР и МИЊА

СВЕТЛАНА
ПЕРИШИЋ

(108/300765)

дипл. филолог

СЕЋАЊЕ

Супруга са децом

С љубављу и поносом
чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(6/300614)

(86/300733)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ
ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА:
15. ФЕБРУАР (ПОНЕДЕЉАК): НЕРАДНИ ДАН

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ
17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ

НЕВЕНКА
ЛАКУШИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТАНОЈЕВИЋ
САША
1993–2020.

4. II 2006 – 4. II 2021.

БОРИСАВ
МИЛЕНКОВИЋ
2007–2021

Време брзо пролази,
али бол никако. Недостајеш свима Сале,
недостајеш ми сине
Мама

Воле те и чувају
од заборава: супруга
СМИЉА, син ДРАГАН,
снаја ЉУБИЦА и унуци
ФИЛИП и МЛАДЕН

(173/300864)

(110/300771)

Сећање на дивне људе
и одличне колеге

МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ
2017–2021.

Мајко, чувамо успомену.
Ћерка БРАНКА
с децом
(91/300744)

СЛОБОДАН
ПЕРИШИЋ
дипл. маш. инжењер

МОМА
КРАВЉАНАЦ
дипл. маш. инжењер

Недостајеш нам, чувамо те вечном љубављу.
Твоји најмилији
(161/300845)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ДУЛЕ
НИКОЛИЋ
(4/300610)

Петак, 5. фебруар 2021.
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Прошло је већ седам
година...

Драги тата

Прошло је тужних шест месеци откако
није са нама наша вољена

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
ЗЛАТКО
ЖИВКОВИЋ

6. II 2009 – 6. II 2021.
Знамо да видиш и чујеш колико те волимо и колико нам недостајеш.

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

5. II 2014 – 5. II 2021

ГОРДАНА РАШЕТА
1971–2020.

Твоји: ВЛАДА и ДРАГАНА са породицама
Ћале, нисмо те заборавили.
Чувамо наш „брод”,
не брини.

Време не доноси заборав, остало нам је
само сећање и љубав.

Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР

Твоја породица

Твоји најмилији

(126/300789)

(111/300772)

(125/300788)

(94/300749)

Заувек си у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Наша драга

Почивај у миру Божјем.

6. фебруара навршава се четрдесет дана откако није са
нама наш драги супруг, отац и деда

Вољена наша

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2021.
Време није избрисало празнину која је остала.
Увек ћеш нам недостајати.
Твоја породица

ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ ЛЕЛА

(78/300718)

2018–2021.
И заиста, више ни једна од нас неће бити толико
посебна, различита и само своја...

СЕЋАЊЕ

СТАНИЈАНКА
ЂОРЂЕВИЋ
ЦАЛЕ
Четрдесет
тужних
дана полако пролазе,
а ти и даље недостајеш...

ОЉА, ЈАСМИНА, МИКИЦА и ДРАГАНА
(127/300790)

Твоји: син ДРАГАН,
унуке ДРАГАНА
и ИВАНА
са породицама

IN MEMORIAM

САВО СТОЈИСАВЉЕВИЋ
7. II 2011 – 7. II 2021.

1957 – 5. II 2018.
Слаткишу мој паметни.
Воли те твој „МИШЕЛИНО” ЋОРИЋ

Твоја породица: супруга ЗОРКА, син САША,
снаја МАРИЈА, унука САЊА и унук МАРКО

(95/300750)

СЕЋАЊЕ

(163/300848)

Прошло је двадесет
пет година

НИКОЛИЋ

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ

Успомену на тебе чувају породице ЈОВАНОВИЋ и РАНИСАВЉЕВИЋ

(3/300610)

(143/300818)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Породица
ГЛИГОРИН

МИЛЕНА

судија Окружног суда
1911–1989.

9. фебруара 2021. драгом

10. фебруара 2021.
навршиће се две године откада није са
нама наш вољени тата и деда

МИЛОВАН
ПЕТРОВИЋ
РАША

МИЛОШ
ГЛИГОРИН
СРЕТА

рођ. Јовановић
наставница
1918–2010.

У нашим срцима туга, у нашем дому велика празнина.
Не видимо те и не чујемо, али осећамо да си ту међу
нама. Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, ћерке МИЛЕНА и
МИРЈАНА, зет МАРКО и унуци ВАСИЛИЈЕ и ЛАЗАР
(48/300679)

Преминуо је пре четрдесет дана наш зет

ЖАРКО ВОЈКА
обућар
Почивај у миру.

Шурак ЗОРАН са породицом
(18/300636)

2009–2021.

СТЕВАН
РАНИСАВЉЕВИЋ

ДРАГОМИР

1956–2020.

(136/300803)

Оставио си неизбрисиве трагове, сећања која не
бледе и љубав која ће вечно трајати у мислима и
срцима твојих најмилијих.

ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ

ЖАРКО ВОЈКА

ВОЈИНА САВИЋ
1937–2018.
Мајко,
заувек ћеш бити у срцима твојих најмилијих.
Супруг ИЛИЈА, ћерка ЗОРА, синови ГОРАН и ЗОРАН са
породицама
(83/300729)

Поносни на сваку
успомену.

ЈОВИН

Твоји: МАРИНА,
МИЛОШ, МИЛИЦА
и НЕША
(124/300787)

(145/300824)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА

АЛЕКСИЋ

САВА

10. II 2013.
8. V 2013.
Чува вас од заобрава ваша ЗЛАТИЦА с породицом
(128/300792)

ЈОВИН
МИЛОЈИЦА
МИЛОШЕВИЋ

МИЛАН
РАБЉЕНОВИЋ

КОСТИ
ПЛАВШИЋУ

6. II 2012 – 6. II 2021.

помен дају: супруга,
ћерка, зет, унуци,
праунуци и синовац
са породицом

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

Прошло је шест тужних година откако
није са нама наш вољени супруг, отац и
деда.
Твоји најмилији

(76/30714)

(77/300715)

(147/300827)

РАДА

СИБИН СИБА

5. II 2011 – 5. II 2021.

2. VIII 1985 – 2021.

Увек ћемо вас помињати и чувати од заборава.

МИРОСЛАВА

ЖИВА

Ваши најмилији: син МИЋА, ћерка ЉИЉА,
зет ЗДРАЛЕ, унуке ТИЈАНА и ДРАГАНА, зет ЖИКА
и праунуци АЛЕКСА и ПАВЛЕ

21. IX 2000.
2. XII 2005.
Чува вас од заборава ваша ЗЛАТИЦА с породицом

(27/300642)

(129/300792)
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6. фебруара навршавају се двадесет две године
откако није са нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. фебруара 2021. године навршава се четрдесет тужних дана откада је преминуо наш вољени

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

ГОРДАНА ОКУКА ГОЦА
1975–1999–2021.

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ ГУТА

С љубављу која никад не престаје.

Навршавају се три године откада није више са
нама вољена

Ћерка ЈЕЛЕНА, син ВЛАДИМИР, супруг
ВЕЛИМИР, зет БОЈАН и унук НИКОЛА

Твоја породица

(67/300702)

(103/300757)

Бол, туга, сећање и празнина не престају у нашим срцима.
6. фебруара, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци и баки

Твоји најмилији: супруга БИЦА, син САША, ћерка МАЈА,
зет ПЕТРОС, снаја МИЛИЦА и унуци МИЛОШ и МАТИЈА

У суботу, 6. фебруара, у 11 сати, навршава се тужних шест месеци

(87/300735)

У суботу, 6. фебруара 2021. године, у 10.30, посетићемо гроб нашег

КРСТАНИ СТАНОЈЕВИЋ ЦАНИ

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Нема тих речи које могу описати нашу тугу и
празнину. Волимо те.

Сваким даном сузе саме теку, бол је све већи, туга све јача, дуги су дани а ноћи све црње, чекамо
те да се вратиш, вољени наш.

Син ЗЛАТКО, ћерка СНЕЖАНА и унука ЈОВАНА

Супруга МИРА, ћерка КАТАРИНА и мајка ЗАГА

(104/300761)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛАН Стева БОКШАН

Стевице, заувек у нашим срцима.

Био си и остао наш најбољи друг

Прошло је пола године...
Недостајеш... волимо те.

МИЋА, ЦИЦА,
КОСТА и СЕЛА

(74/300712)

Твоје: МАЈА, МИЛИЦА и БЕБА
(45/300765)

(116/300778)

11. фебруара 2021. навршава се пола године откако
није са нама наш драги

6. фебруара навршава се годину дана откако нас је напустила

БЕЛИ

ЦАНИ
Заувек у нашим срцима.

Твоја величина и доброта остаће увек са нама,
сећања навиру стално, Дунав и даље тече, без тебе је Бели тешко, тужно и жалосно.

Сестра ЛЕПОСАВА, зет СПАСА, сестричина
ВЕСНА и сестрић НЕНАД са породицама
(105/300761)

12. III 1940 – 11. VIII 2020.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА,
син ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША
и унуци АЛЕКСА и ЛУКА
(55/300687)

ЦАНИ
ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ

Сестрић НЕНАД са породицом
(106/300761)

5. II 2009 – 5. II 2021.
Не постоје речи... Недостајеш нам неизмерно.
Воли те твоја породица

(47/300678)

СЕЋАЊЕ

Пролазе године...

(8/300617)

МИРЈАНА
ХЕТИХ
1946–2021.
Недостајеш нам.

(31/300649)

Остаћеш у нашим сећањима.

5. фебруара 2021. године навршавају се четири
године од смрти нашег
драгог супруга и оца.
Сећање чувају супруга
ДРАГИЦА и ћерка
НАТАША са породицом

(75/300712)

Ћерка ДАНИЈЕЛА,
унуци АЊА
и НЕМАЊА
и зет СЛАВКО

ПОМЕН

СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ

САВА, ЂОЛЕ и ВУЈА

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ

ВАСА
КНЕЖЕВИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

2011–2021.

2009–2021.

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

У недељу, 7. фебруара, у 10 сати, на Католичком гробљу, обележићемо четрдесет
дана откад није са
нама наша вољена
мајка и бака

ЉИЉАНА
МИЛОШЕВ

2009–2021.
Време пролази, бол и
туга остају.
Твоји најмилији
(84/300730)

Тугује за тобом твој
брат СЛАВКО
са породицом
(97/300752)

У мом си срцу и мојим мислима.
Сестра МАРИЈА
са породицом
(98/300752)

С љубављу
њени најмилији
(53/300684)

ЧЕДОМИР ЂОРЂЕВИЋ
Драги наш, напустио си нас достојанствено пре
четрдесет дана.
Остаћеш заувек у нашем најдивнијем сећању.
Бескрајно смо захвални за све што си учинио за
нас.
Супруга РАДА и унуци АЛЕКСАНДАР
и МАРИЈА са породицама
(66/300701)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ЈОВАН
ИЛИЋ

ЗАРИЈЕ
КОСТИЋ

2001–2021.

6. II 2009 – 6. II 2021.

Нисмо те заборавили и
нећемо.
Твоји: МИРА, НЕНА,
АЊА, МАЈА, ЛУКА
и АЛАН

Година за годином, прође дванаест година, а ти
увек у сећању и мислима.

(60/300697)

(61/300698)

Твоја породица

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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10. фебруара 2021, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни помен вољеној нам
супрузи, мајци и баки

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ
Прошла је тужна година, велика празнина.

СМИЉИ ЛЕКОВИЋ

Не видимо ти очи и не чујемо ти глас али осећамо да си ту између нас.

2. I 2021.
Неутешни: супруг РАДОМАН, синови
НИКОЛА и МИЛИСАВ, снаје КОРНЕЛИЈА
и ЈЕЛЕНА и унуке ВАЛЕНТИНА,
НАТАЛИЈА и ДОРОТЕЈА

У суботу, 6. фебруара 2021, у 12 сати, на Новом
гробљу даваћемо полугодишњи помен супругу,
оцу и тасту

Супруга МИЛАДИНКА, ћерка ЈОВАНКА,
унуке МИЛИЦА и СЛАЂА и твоји праунуци.
Волимо те и никад те нећемо заборавити.

(29/300646)

(89/300738)

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ
Четрдесет дана од преране смрти наше вољене
сестре

Четрдесеет дана откако није са нама

2. II 2020 – 2. II 2021.

Бол и туга не престају.
Заувек си у нашим срцима.
Супруга НАДА, ћерке МАРГАРЕТА
и КАТEРИНА и зет ИВАН
(32/300650)

5. фебруара навршава се дванаест година откако није са нама наша вољена

СМИЉЕ ЛЕКОВИЋ МИРЕ

ДРАГОМИР БОСНИЋ

2. I 2021.

8. IV 1928 – 25. XII 2020.

Заувек са нама.

ВЛАСТИМИР
КОВАЧЕВИЋ

Љубав, захвалност и сећање.

Твоје сестре: БУБА, ЉИЉА и ВЕЦА
са својим породицама

Твоји: кћерке ВЕСНА и СВЕТЛАНА
са породицама

(30/300646)

(37/300658)

Последњи поздрав

Драги тата, увек ћеш
живети у мом срцу,
мислима и сећању.

Захвална твоја ћерка
ЈАСМИНА
са породицом

ПОМЕН

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ
И даље у нашим срцима и мислима чувамо
успомену на тебе.
Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

(73/300709)

МИЉИ
ЛЕКОВИЋ
Све што је добро и поштено имала си ти.
Синови ће те с поносом
жалити а колегинице
успомене чувати.
РАДА и ДАЦА

МИРЈАНА САВИН

МИЛЕНКО САВИН

11. VIII 1942 – 5. II 2019.
две године

23. IX 1939 – 6. II 2006.
15 година

Заувек у срцима и мислима.
Ћерка ЉИЉАНА, унука МАРИНА и зет БОШКО
(38/300659)

(34/300655)

СИНИША
НОВАКОВ
СЛАНАЧКИ

(1/300504)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2021.

из Црепаје
Навршава се година откако ниси са нама

6. фебруара обележићемо четрдесетодневни помен

1. фебруара било је
пола године, без нашег супруга, оца, деде и прадеде.
Недостајаћеш нам...

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ
Заувек ћемо те се сећати.

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ

СЕЋАЊЕ

Нашем драгом

Супруга ТЕОДОРА и ћерке ИВАНА и МИЛЕНА,
син ДЕЈАН, зет АКСЕНТИЈЕ и унуци ДУШАН,
ИЛИЈА и ВОЈИН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ

рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин
– 7. II 2013. Сарајево

17. XII 1926. Огулин
– 27. V 2009. Панчево

(9/300618)

5. фебруара 2021. наршава се десет година откако
није са нама

(17/300633)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

(28/300645)

(15/300631)

Супруга РАДОСЛАВА
са породицом

(22/300640)

Увек ћеш бити у нашим срцима.

2005–2021.

Твоји најмилији

Твој син, унуци и снаје

1952–2021.

МИРКО

Недостајеш нам...
увек и свуда

МИЛИЦА
1995–2021.
Син РАДИША са породицом

ИВИЦИ
ЗАФИРОВИЋУ

ДУШАН
ЖИВКОВИЋ

даваћемо четрдесетодневни помен у суботу,
6. фебруара 2021, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу.

8. II 2018 – 8. II 2021.

Породица ЗАФИРОВИЋ

Заувек у нашим срцима
и мислима.
Твоја породица,
родитељи и сестра

(43/300670)

(131/300797)

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
ЈЕЛИЦА, ДРАГАН, ДРАГАНА, МИЛАН и МАРКО

Прошло је осам тужних
година без наше Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН и
НАДА, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР и сестра
САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,
ЛАУРА и ДАНИЕЛ

(46/300677)

(49/300681)

ЂУРИЦА
РАДИЋ
1942.

Прошло је дванаест година без нашег Николе.
Успомену на њега чувају: супруга МИЛЕВА,
ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама
као и унуци НАДА,
МАРИН, АЛЕКСАНДАР,
ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК
(50/300681)
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЛЕДЕ БОРБЕ ЗА ТИТУЛУ
У недељу последњи
меч регуларног дела
Суперлиге
Обезбеђен пласман у
плеј-оф
ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА” У ПУНОМ ГАСУ
Протеклих десет дана фудбалери Железничара провели су
у Станишићима, где су обавили базични део припрема за
пролећни део првенства у Првој
лиги Србије. У идеалним условима вредно је радило 25 момака, под руко вод ством шефа
стручног штаба Драгана Аничића и његових сарадника Зорана Стојановића, Мила Ђуровића и Владимира Божића.
– Имали смо изузетне услове. Као да смо били у турској
Анталији. Све што смо планирали, спровели смо у дело, а
момци су максимално одрађивали све обавезе. Атмосфера је
на потребном нивоу и верујем
да ће нам се све вратити добрим
резултатима у наставку првен-

је завршен без победника (1:1),
а погодак за Железничар постигао је Љубомир Стевановић.
– Била је то врло захтевна
утакмица, а ми смо у пуном
тренингу, па је дошло можда и
до малог замора. Напорно смо
радили, али верујем да ћемо,
када почне трка за бодове, бити
прави и да ћемо остварити циљ.
Што се тиче боравка у Станишићима, све је било на врхунском нивоу. Сјајни домаћини,
изванредни услови, од смештаја и исхране до пратећих садржаја. Настављамо тренинге у
нашем граду, а до почет ка
првенства има довољно времена да се све коцкице сложе како
треба – рекао је капитен Железничара Данило Ковачевић.

ства. Играчи који су дошли
добро су се уклопили и они ће
својим играчким искуством и
квалитетом много значити овом
тиму у наставку сезоне – рекао
је први тре нер попу лар не
„дизелке” Драган Аничић.
У првој контролној утакмици на припремама у Станишићима Железничар је савладао
члана Прве лиге Федерације
БиХ Братство из Грачанице са
7:0. Голове за наш тим постигли су: Милош Савановић (три),
Данило Ковачевић, Предраг
Сикимић, Марко Конатар и
Предраг Станимировић.
У првом полувремену боје
тима из Панчева бранили су:
Кнежевић, Радојичић, Михајлов,
Зорица, Марковић, Конатар,
Плавшић, Јовановић, Станић,
Сикимић и Стојановић, а у другом полувремену су играли и:

„Дизелка” је меч против Бродарца започела у саставу: Кнежевић, Радојичић, Михајлов,
Зори ца, Томо вић, Кона тар,
Плавшић, Јованoвић, Станић,
Сикимић и Савановић, а играли су и: Трипковић, Јанкулов,
Петровић, Мирков, Томић, Стевановић, Марковић, Ковачевић, Јовковић и Стојановић.
– Свака утакмица је битна.
Ипак, најважније је да се на
мечу испоштује оно што радимо и увежбавамо на тренинзима. Био је то врло коректан дуел.
Имали смо седам-осам прилика за гол. Овог пута нисмо били
ефикасни као у прве две утакмице, али полако. Има времена. Све ће већ доћи на своје
место. Задовољан сам како момци раде. Свим снагама се трудимо да пролећни део дочекамо
спремни и да Жеља буде прави

Томовић, Трипковић, Савановић,
Петровић, Мирков, Томић, Стевановић, Ковачевић и Јовковић.
Наредни ривал у срцу семберијске равнице Панчевцима
је био Бродарац, лидер Српске
лиге група „Београд”. Овај меч

Стране припремио

Александар
Живковић

када је најпотребније – истакао
је „шеф” Драган Аничић.
У четвртак, 4. фебруара, претпоследњег дана боравка у Станишићима, Железничар је одиграо две контролне утакмице.
Ривали су му били Подриње из
Јање и Дрина из Зворника. По
доласку у Панчево настављају
се тренинзи и достизање форме за наставак прволигашког
надметања, чији је старт заказан за 20. фебруар.

Овосезонска првенствена трка
за бодо ве у Супер ли ги за
рукометаше полако се ближи
крају. Најбољи тимови ће у
плеј-оф и доигравање за титулу шампиона, а они који су
били слабије пласирани бориће се за опстанак у плеј-аут
такмичењу.
Рукометни клуб Динамо је
на месту где и припада – међу
најбољима у Србији. Пред играчи ма које пред во ди тре нер
Аким Комненић су они највећи изазови, битке за трофеје,
како у шампионату, тако и у
Купу Србије. Ипак, до најважнијих утакмица има још мало
времена, таман да се момци
још боље уиграју и спремно
дочекају највећа искушења.
Про шлог викен да у Хали
спортова на Стрелишту гостовала је лесковачка Дубочица.
Био је то сусрет дванаестог кола
Суперлиге, у коме се питање
победника није ни постављало. „Жуто-црни” су од почетка
до краја утакмице били тим
који доминира, а предност коју
су стекли на самом почетку
одр жа ва ли су до послед њег
судијског звиждука: Динамо–
Дубочица 28:24 (15:13).

Головима Уроша Павловића, Милана Голубовића, Миљана Буњев че ви ћа и Мило ша
Костадиновића Панчевци су
већ у првој половини првог
полувремена стекли осетнију
предност. Одлични су били и
голмани домаћег тима. Никола Радовановић је изванредним интервенцијама уливао
додатну сигурност саиграчима, а иста као се и Огњен

Тонић, који је успео да одбрани и седмерац.
Рукометаши Динама су фуриозно започели и друго полувреме. Ефикасни су били Урош
Павловић, Радован Остојић,
Марко Иванчевић и Миљан
Буњевчевић, па је после пет
минута игре у наставку сусрета
Динамо водио са 19:13. Победник је тада практично био и
одлучен, а тренер Аким Комненић је шансу пружио и младим
играчима, који су је у потпуности искористили и показали да
се за будућност панчевачког
рукомета не треба бринути.
– Честитам мојим саиграчима. Држали смо утакмицу под
контролом од првог минута.
Борили смо се максимално,
испоштовали све договоре из
свлачионице и заслужено освојили нове бодове. Честитам и
мом ци ма из Дубо чи це на
одличној утакмици – рекао је
после меча најбољи актер сусрета Милан Голубовић.
Динамо је играо у саставу:
Марко Иванчевић (три гола),
Урош Павло вић (четири),

Миљан Буњевчевић (четири),
Милан Бошковић (три), Урош
Станић (четири), Радован Остојић (два), Никола Перић, Милош
Павло вић, Лазар Павловић,
Огњен Тонић, Борислав Урта,
Милан Голубовић (пет), Милош
Костадиновић (три гола), Ненад
Вучковић, Никола Радовановић
и Урош Митровић.
– Била је то врло добра утакмица. Честитам момцима на односу према игри и добром приступу мечу. Похвалио бих младе
играче, јер су оправдали поверење које смо им указали. Дубочица се показала као сјајан противник, а с њом ћемо још водити битке у плеј-офу – истакао је
тренер Динама Аким Комненић.
Када је овај број „Панчевца”
већ био закључен, у среду, 3.
фебру а ра, „жуто-црни” су у
Суботици одмерили снаге с
домаћим Спартаком. Последњу утак ми цу пре плеј-офа
Динамо ће одиграти у недељу,
7. фебруара. Тог дана у Панчево дола зи Кикин да. Сусрет
почиње у 18.30, а биће одигран
без присуства публике.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

МАРИЈА И МИЛИЦА ВИЦЕШАМПИОНКЕ
Првенство Србије у атлетици
за старије јуниоре одржано је
30. јануара у Атлетској дворани у Београду. Конкуренција
на отварању нове сезоне била
је врло јака, а надметало се
више стотина такмичара узраста до 20 година.
АК Динамо се представио са
осморо својих чланова, углавном млађих јуниора и пионира,
који су се равноправно надметали са старијим ривалима.
Поново је блистала Марија
Мркела, која је освојила сребро
у трци на 400 метара, и то с
личним рекордом који сада
износи 57,40 секунди. Она је
овим резултатом испунила

норму за предстојеће Првенство
Балкана у Софији. Марија је у
трци на 200 м као четвртопласирана стигла на циљ, али је и у
овој дисциплини поставила лични рекорд од 25,75 секунди.
Сања Марић је била четврта
у трци на 800 метара, а до златног одличја недостајало јој је
само седам десе тих дело ва
секунде. На пето место се пласирала женска штафета Динама у трци на 4 x 400 м. Боје
клуба браниле су: Анђела Кићовић, Сања Марић, Анастасија
Мркела и Марија Мркела. Лични рекорд је истрчала Анђела

Кићовић на 1.500 м, а после
дужег времена наступила је и
Миона Бркић у тркама на 1.500
и 3.000 м.
Страхиња Стевшић је учествовао у надметању на 800, а
Алекса Живанов на 60 метара.
Тре нер Љуп чо Цвет ко ски
очекује да ће Марија Мркела
и Сања Марић заблистати на
предстојећим међународним
такмичењима.
Запажен наступ на Првенству Србије имали су и чланови Атлетског клуба Тамиш.
Петнаестогодишња Милица
Бунчић надметала се у трци

брзог ходања на 3.000 метара.
Иако су ривалке од ње биле
старије и по три године, то је
није оме ло да осво ји зва ње
вицешампионке Србије. Уз то,
поправила је лични рекорд,
који сада износи 16:53,00 минута. Поред тога, Милица је остварила и норму за учешће на
државном првенству за сениорке, које ће бити одржано следећег викенда у Београду. Друга атлетичарка Тамиша, Ивана Велимировић, испунила је
очекивања и оборила свој лични рекорд у дисциплини 3.000
метара.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

АЛЕКСИНЧАНИ ИЗНЕНАДИЛИ ТАМИШ

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ – НОВА ЗВЕЗДА
НА ПАНЧЕВАЧКОМ СПОРТСКОМ НЕБУ

ВРАТА ОТВОРЕНА ЗА СВЕ!

Лоше издање
најискуснијих играча
Следи дуел
с лидером

Утакмицама деветнаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
После два узастопна гостовања Тамиш је коначно играо на
свом терену. У Хали спортова
на Стре ли шту госто вао је
Напредак из Алексинца. Био
је то сусрет у који су момци
тренера Бојана Јовичића ушли
као фаво ри ти. Покло ни ци
спорта у нашем граду очекивали су сигурну победу својих
кошаркаша, али она је овог
пута изостала. Гости су приредили прворазредно изненађење, те су бодови отишли у Алексинац: Тамиш–Напредак 86:88,
по четвртинама 23:20, 20:19,
23:18 и 20:31.
Гости су већ на почетку сусрета показали да ће бити шутерски расположени у овом мечу,
јер су већ у уводним минутима
нанизали три „тројке”. Ипак,
Тамиш је био тим који диктира темпо и држи меч под контролом. Бревин Прицл је узвраћао истом мером, а по истеку
прве четвртине, у статистици,
у колони где се бележе погоци
за три поена, поред његовог
имена стајао је број четири.
Жестока битка одвијала се и
током другог периода. Алексинчане је предводио феноменални Ђорђе Симеуновић, који
је погађао кош Тамиша из свих
позиција, а поред њега, проблем за домаћи тим представљале су три личне грешке које
је врло рано зарадио искусни
Зоран Крстановић. Панчевци
су и даље играли своју игру.
Американац Џонатан Џордан
је изванредним асистенцијама
проигравао саиграче, а његове
идеје најбоље је пратио млади
Никола Манојловић, па је с
неколико ефектних погодака
одржавао Тамиш у предности.
После одмора Саша Радовић
и његови саиграчи заиграли су
још боље. У тим тренуцима се
чинило да гости из Алексинца
немају снаге да се одупру разиграним Панчевцима. Џордан
је погодио за три поена, потом
је и „закуцао” у кош Напретка,
а разлика у поенима повећавала се из секунде у секунду. Уз

све то, домаћи су зауставили
Симеуновића, који је у трећој
четвртини постигао само три
поена. Ипак, у тим тренуцима
судијска тројка је лако досуђивала личне грешке, па се Тамиш
сусрео са огромним проблемом. По четири фаула имали
су Крстановић и Марко Павићевић, два висока играча у редовима домаћег тима.

Почетком четврте четвртине Тамиш је имао предност од
једанаест поена (72:61), али
борба као да се тек тада распламсавала. Због пет личних
грешака из игре су морали да
изађу и Крстановић и Павићевић, па је на позицији пет
заиграо млади Филип Анђушић. Искусни гости су то знали да искористе, па су полако

„топи ли” пред ност дома ћег
тима. Ушло се у неизвесну завршницу... Први пут Напредак је
повео на минут и осамнаест
секунди пре краја (84:85). Гости
су још једном поентирали, повели са 84:87, а после тајм-аута
Бојана Јовичића и добро организованог напада Манојловић
је био прецизан с линије слободних бацања, па је смањио

на 86:87. Напад Напретка је
потом одбијен, до краја су остале још три секунде, а поново је
фаулиран млади Никола Манојловић. Овог пута, када се наместио да изведе слободна бацања, рука му је задрхтала... Промашио је оба пута.
– Тежак пораз. Мислили смо
да ћемо пока за ти карак тер
после утакмице у Новом Пазару,

али то се није догодило. Превагнуло је то што су наша оба
центра искључена због пет личних грешака. Морамо да се
издиг не мо из ове неу год не
ситуације, да тренирамо још
јаче и да у некој од наредних
утакмица поправимо утисак –
рекао је после меча видно утучени Никола Манојловић.
Најефикаснији у редовима
домаћег тима био је Бревин
Прицл, са 22 поена, а двоцифрен учинак су имали још само
Никола Манојловић (11) и Марко Павићевић (18 поена).
– Водили смо тридесет минута, а на крају смо изгубили. Ово
је изузетно тежак пораз и највећа одговорност је на мени, а
потом и на нашим најискуснијим играчима. Пали смо после
искључења наших центара.
Искрено, био бих јако срећан
када бисмо ми имали овакво
суђење у гостима, а када то
кажем, не желим да умањим
победу Напретка, која је заслужена. Одлучила је једна лопта,
имали смо два слободна бацања
за победу, али шта је – ту је. Све
је то кошарка. Морамо добро
да се припремимо за искушења
која нам предстоје и да извучемо
поуке после овог меча – разочаран је био и тренер Бојан Јовичић после шокантног пораза.
Идућег викенда Тамиш ће
бити на новом великом искушењу. Предстоји му меч с лидером, екипом Младости, и то на
његовом терену.

Спортско Панчево је богатије
за још један колектив. У суботу,
30. јануара, почео је да ради
новоосновани Џудо клуб Тамиш.
Тог дана је одржан позивни
тренинг новог спортског колектива у нашем граду. Џудо клуб
Тамиш отворио је врата свог
тренинг центра за тридесетак
перспективних џудисткиња и
џудиста из: Трудбеника, Црвене звезде, Раковице, вршачке
Локомотиве, Динама, Панчева
и старчевачког клуба „Академија Јочић”.

репрезентације Србије Немања Николић и Андрија Ђуришић. Прекаљени џудо-борци
Марко Атанасов и Виктор Ожеговић својим присуством су
дали подршку новооснованом
џудо- колективу у нашем граду.
Тренинг центар ЏК-а Тамиш
простире се на 370 квадрата,
од којих је 200 под татамијем
израђеним по јапанској технологији на пливајућем поду.
Амбициозна управа клуба је
у овом тренутку ставила акценат на џудо као олимпијску

ПРВО ПА ЗЛА ТО
Велики успех на такмичењу у
Вршцу остварила је Наталија Новаковић, такмичарка ЏК-а „Академија Јочић”.
Ова талентована девојчица имала је свој дебитантски наступ, који
ће сигурно заувек памтити. Наталија је успела да савлада све ривалке, много искусније такмичарке, а златна медаља коју је освојила биће јој подстрек за још преданији рад.
Први тренинг и почетак рада
ЏК-а Тамиш сво јим при су ством је увеличала и европска
вицешампионка Андреа Стојадинов. Тренинг су водили:
Владимир Илић, Неда Остојић, Иван Осто јић, Алек са
Стоја ди нов, као и тре не ри

дисциплину, али планира да
од 1. марта почне да ради и
школа овог спорта.
Захвал ност за доса да шњу
помоћ ЏК Тамиш дугује пре
свега Градској управи града
Панчева, Џудо савезу Србије и
Џудо савезу Војводине.

ВЕСТИ С ТАТАМИЈА

МАЛИ КАЧАРЕВЦИ
ГОСТОВАЛИ У ВРШЦУ

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ВРЕДНИ ТРОФЕЈИ ЗА „ДРУЖИНУ”

Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано финале Купа Србије у стрељаштву, у гађању по
А-програму. Запажен наступ на
том престижном такмичењу
имали су и чланови СД-а „Панчево 1813”.
Јуниор Велимир Нинковић
надметао се у гађању из ваздушног пиштоља. У основном мечу
је био други, с погођених 549
кругова, али је у финалу, у групи са осам најбољих јуниора,
једноставно бриљирао и освојио највреднији трофеј, са чак
пет кругова више од првог пратиоца. Поред њега, панчевачки

сениор ски тим у гађа њу из
пиштоља, који је заузео пето
место, чини ли су и млађи
јуниори Марко Нинковић и Стефан Кешишјан, који су постигли вредне резултате.
Алекса Ракоњац се надметао
у групи јуниора који су пуцали
из ваздушне пушке. У основном
мечу је са 617,5 кругова убедљиво освојио прво место, али је у
завршници мало посустао, па је
на крају морао да се задовољи
четвртим местом. Он је био и
члан сениорске екипе СД-а „Панчево 1813”, која се окитила бронзаним одличјем. Алекса је овог

пута имао 618,9 кругова, а наступили су и сениори Габриел Даутовић, са 610, и Дејан Пешић,
са 624,8 кругова, с којим је поново потврдио ранг стрелца међународног разреда, који му иначе важи до краја 2022. године.
У исто време, али у Кикинди, одржано је и пето коло Лиге
пионира Војводине, на коме је
учествовало шесторо наших
младих суграђана.
Ива Ракоњац је у гађању из
ваздушне пушке освојила прво
место, са 186 кругова, а поред
ње, тим панчевачке „дружине”
који је заузео четврто место
чини ле су и Асја и Катја

Богдановић. Екипа дечака из
нашег града окитила се сребрним одличјем, а чинили су је
Огњен Бунчић, Огњен Лукић и
Немања Ђорђевић.
Огњен Бунчић је, са 168 кругова, победио у конкуренцији дечака који су пуцали из пиштоља, а
Немања Ђорђевић је био трећи,
са 159 кругова. Екипа пионира
која се такмичила у гађању из
пиштоља заузела је друго место
захваљујући Огњену Лукићу (102
круга), који је наступио уместо
Марка Нинковића, јер се он у
исто време такмичио у Новом
Саду. Асја Богдановић је била
четврта, са 145 кругова.

Чланови Џудо клуба Јединство
из Качарева учествовали су у
недељу, 31. јануара, у тренинг-кампу у Вршцу.
Уз поштовање свих протокола у складу са епидемиолошком ситу а ци јом, деца су
одрадила тренинге и борбе, а
њихови осмеси су најлепша
награда за уложени труд.

Уче ство ва ли су: Еми ли ја
Илић, Еле на Алек сић, Јана
Пеј но вић, Хеле на Ђуро вић,
Андреа Ђако вић, Мили ца
Богатиновић, Марија Пеневски, Радан Чиго ја, Ален
Ајрулај, Лазар Ристов ски,
Петар Раневски, Василије Стојшић, Оливер Пољак и Илија
Нађеловић.

ШАХОВСКИ КУТАК
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„БОРЦИ” ПРОПУШТАЛИ СЕТ-ЛОПТЕ...

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дерби припао Партизану
Девојке из Одбојке 013
на победничком путу
Игра преко мреже вратила се у наш
град. Права је штета што због пандемије коронавируса посетиоцима није дозвољен улаз на спортске приредбе, јер би у
Панчеву имали шта да виде...
Одбој каши стар че вачког Бор ца у
последњих неколико утакмица играју
заиста на врхунском нивоу. Они се грчевито боре за опстанак у Суперлиги наше
земље, али по играма које приказују, за
њих сигурно има места у друштву најбољих. Борац је током шампионата савладао и Млади радник, Рибницу и Ниш,
знатно искусније и скупље тимове, и
одлично парирао и Војводини и Црвеној
звезди, а прошле суботе и Партизану.
„Борци” не само да су били равноправан противник већ су у већем делу
утакмице надвисили ривала и били надомак освајању сетова, али када је требало задати завршни ударац, рука као да
је задрхтала. „Црно-бели” су се извлачили из готово изгубљених ситуација, а
на крају су однели цео одбојкашки плен
у Београд: Борац–Партизан 1:3, по сетовима 24:26, 26:28, 25:23 и 23:25.
Водили, па стали
Сам поглед на коначан резултат довољно говори о томе каква се утакмица одиграла у Хали спортова на Стрелишту
прошле суботе. Сваки сет је био битка до
последњег даха, „гинуло” се за сваку лопту, сваки поен је морао да се заради...

Било је и грешака, наравно, али оне
су углавном биле плод превелике жеље
за победом. Играчи домаћег тима су у
првом сету начинили велики број сервис-грешака, али су, и поред тога што
су на тај начин бројне поене поклонили ривалу, били много ближе вођству
од гостију. Борац је водио са 22:20, па
потом и са 24:22. Имао је, дакле, две
сет-лопте за почетно вођство, али није
успео. Стрпљивом игром, предвођени
искусним Бојаном Јанићем, „црно-бели”
су успели да преокрену на 24:26 и поведу с 0:1.
Момци које предводе тренери Душан
Јовић и Војислав Павловић у другом
сету су побољшали сервис, а то се одмах
одразило и на резултат. Ас-сервисом
Владимира Кнежевића домаћи су повели са 16:11, а онда су одједном стали и
дозволили противнику да изједначи и
потпуно се врати у меч. Поново је уследила неизвесна завршница, а у игри
поен за поен Борац је први дошао до
прилике да освоји сет (24:23). Домаћи
су имали шансу и на 25:24, па на 26:25,
али није вредело. Гости из Београда су
се, баш као и у првом сету, издигли

Вирус

изнад готово безнадежних ситуација и
стигли до високог вођства од 0:2.
У трећи сет Борац је ушао с променом на месту дизача. Игром је „дириговао” Саша Рајковић, али је и овај део
утакмице био идентичан као прва два.
Ривали нису дозвољавали противнику
да се „одлепи”, па победник није могао
ни да се наслути. Борац је до сет-лопте
(24:23) дошао ас-сервисом Душана Стојсављевића, потом је Давор Милошевић
добро изблокирао напад гостију, а лопту је за освајање трећег сета у поље
ривала послао Ненад Мадић.
Партизан је у четвртом сету користио
умор домаћих играча, диктирао темпо,
имао резултатску предност од 10:16,

17:22 и 20:24, али „борци” се нису предавали ни тада. Иако психолошки прилично потрошени након што су изгубили прва два сета, давали су све од себе...
Успели су да се приближе на 23:24, али
нису имали снаге за коначни преокрет.
Била је то сјајна, права суперлигашка

представа, у којој је Партизан био јачи
само за превелико искуство некадашњег
репрезентативца Бојана Јанића.
Наредног викенда Борац гостује у
Пожаревцу, где ће одмерити снаге с
Младим радником.
Шести тријумф девојака
Девојке из Одбојке 013 су нову годину
започеле победом. Прошлог викенда је
настављен шампионат у Другој лиги
група „Север”, одигране су утакмице
деветог кола, а тим који предводи тренер Владимир Јованчић остварио је
шести тријумф: Одбојка 013 – Стар 3:0,
по сетовима 25:23, 25:21 и 25:18.
Током целог сусрета Јелена Петров и
њене саиграчице диктирале су темпо, а
њихова победа ниједног тренутка није
се доводила у питање. И ако би се Новосађанке резултатски приближиле, тренер Јованчић би реаговао тајм-аутом,
после кога су Панчевке настављале свој
победнички поход кроз овај меч...
Тако је било и у другом сету. Гошће
су повеле с 0:5, али онда је одговорност
на себе преузела управо Јелена Петров,
па је својим поенима дала крила и саиграчицама. Александра Гашећа је одсервирала ас, разиграла се и Милица Кужић,
а средњи блокери Теодора Минић и
Софија Ашанин биле су непрелазна препрека за девојке из Новог Сада.
Панчевке су биле још убедљивије у
трећем сету. Драгана Марковић је одлично играла до средине сета, а онда је тренер Јованчић у игру поново увео Теодору Минић, која је стала на сервис-линију и на њој остала до краја утакмице.
Панчевке су се учврстиле на врху
табеле. Сада имају само победу и бод
мање од другопласиране екипе Срем 2.
Наредног викенда предстоји им тешко
гостовање у Футогу и мегдан са истоименим домаћим тимом.
А. Живковић

Кажу да влада некакав вирус.
Болест, од које се умире.
Није пекићевски бесна, али је опасна.
Ипак, људи не зазиру од ње.
Еспресо је чудо!
Извлачи обожаваоце из кућа и кад их корона закључа.
Уме на столу да се нађе и пићенце.
Живели! Наздравље!

Слободе
Има их више, иако је најчешће помињу у једнини.
Не добијају се на поклон.
Освајају се.
Зато су, између осталог, толико вредне.
А кад их уграбиш, и даље мораш да се за њих бориш.
Знају да побегну када се дух улењи.
Рад на себи је бесконачан посао.
Као и борбе за слободе.

Као у сну
Слике колају кроз главу.
Једнако тешко је разазнати их.
Раздвојити по значају.
И црно-беле и оне у колору.
У свим могућим облицима.
Тешко је, без обзира на труд.
Јер подсвест је као сунђер.
Онај живи – не пита те када може да се цеди.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Миљана
Видосављевић,
економиста:
– Суботу ћу провести
на сунцу с драгим
људима. Шетаћу по
Земуну. Недељом
гледам да будем сама
– радећи ствари које
волим. Тако се најбоље
опустим пред наредну
радну седмицу.

Матеја Грујичић,
гимназијалац:

Елена Секулић,
гимназијалка:

– Имао сам план
да изађемо, али
пошто не раде кафићи
у граду, отићи ћемо
у Долово, чисто
да мало
променимо средину.

– Веома радно, учећи
углавном. Спремам се за
следећу недељу. Имамо
доста обавеза, лакше је
него на почетку, мада
још није опуштено. Али
навикли смо се, није
тешко то што смо се са
онлајн наставе вратили
на уобичајену.
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