Није важно одакле је,
свака вакцина делује
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Где и када се пријавити
за помоћ од 60 евра

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. МАРТА 2021.

Број 4906, година CLII

НОВИ ДЕТАЉИ О ПЉАЧКИ „ПАНЧЕВЦА”

ПАРАМА ИЗ БЛАГАЈНЕ ПРАВИЛА
ЋЕРКИ СВАДБУ НА МАЛДИВИМА
Док је Славица Кнежевић примала уплате за огласе и читуље, њена породица се
бахатила и живела на високој нози, по принципу „има се – може се”
стр. 3

Град
О кредитном
задуживању
и уређењу
грађевинског
земљишта
» странa 2

Здравље
Прегледи код очног
лекара обавезни за
дијабетичаре
» страна 6

СВЕСТ

Запис

Зоран Дашић:
Живот је чудо
» страна 28

Фото-репортажа

КАО ДА ПИЈАНИХ НИЈЕ ДОСТА стр. 8

УСЕВИ СЕ ОПОРАВЉАЈУ

страна 9

ДРОГИРАНИ ВОЗАЧИ Фебруарска голомразица
БОМБЕ НА УЛИЦАМА неће наудити стрном житу
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Панчевци спортске судије
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”

( 013/33-43-45

Пулини, најбољи
чувара стада
» стране 29

Рукомет

страна
страна 11

до 1 ме
6 са
ти

УСКОРО!
Радовали се момци,
славиле и девојке
» страна 30

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

Војводе Радомира Путника 1

ПРОМО
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ах, ти наши
сукоби...
Познато је да спадамо у људе
чија се и два ока у глави размимоилазе око свега и свачега. Ај
што се гложимо око новца,
жена или привилегија, то се
некако и подразумева у данашње време, будући да, хтели –
не хтели да признамо, те „вредности” дрмају цео свет.
Међутим, ми имамо и само
наше деобе. Лепо их је побројао и појаснио легендарни
Душко Ковачевић у свом делу
„Двадесет српских подела”,
које говоре о томе ко се све с
ким и у вези са чим овде сучељавао. И ту имамо читаву лепезу сукоба – од карађорђевићеваца и обреновићеваца, преко
комуниста и четника, до „црвено-белих” и „црно-белих”.
Е сад, ова последњa подела
више није толико интензивна,
премда су се још донедавно тресле трибине и ломила навијачка
копља (да не кажемо главе), али
су по том основу тензије некако
уминуле, нарочито откад је
навијаштво постало озбиљан
„бизнис”. Тако се хулигани све
мање бију зарад остварења својих „идеолошких погледа”, већ
око тржишта трговине много
уноснијом робом.
И док прави раритет постају
и оне старе добре жучне
расправе између „звездаша” и
„партизановаца”, као да све
више тиња сукоб на релацији
између крвних непријатеља у
Другом светском рату – партизана и четника. Уместо да је
дошло до, не тако давно, помпезно најављиваног помирења
идеолошких непријатеља, као
да се борбе (додуше, вербалне)
још и распламсавају, па смо
сведоци љутих расправа о томе
ко је тада, средином прошлог
века, био права и праведнија
страна. Чак се иде и дотле да се
дугогодишња
пријатељства
растурају...
Међу свим тим небројеним
сукобима последњи је на видело изашао онај на највишем
академском нивоу, где би га
обичан смртник најмање очекивао – између председника
САНУ Владимира Костића и
„светског а нашег” Емира
Кустурице. Наиме, овај први је
другог предложио за члана у
највишем
интелектуалном
дому, али се овај други канда
наљутио због начина предлагања, као и због некредибилности
првог и његовог става у вези с
Косовом, који се опет брани да
је само хтео да укаже част
чувеном режисеру.
А Косово је тек посебна тачка раздора...

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

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ И УРЕЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Рок отплате пет година,
грејс период 12 месеци

на динара за изградњу инфраструктуре водовода и канализације: највећи део тог новца – 190 милиона –
биће уложен у изградњу водовода
између Качарева и Банатског Новог
Села.
Поменутих 519 милиона динара за
организацију саобраћаја планирано је
да се утроши тако што ће цена изградње локалне путне инфраструктуре
бити 286,2 милиона динара, а за реконструкцију Улице цара Лазара биће
издвојено, уз покрајинских 110 милиона, градских 185,6 милиона динара.

У изградњу водовода
између Качарева и
Банатског Новог Села
биће уложено
190 милиона динара
На седници Скупштине града Панчева
одржаној 25. фебруара било је 13 тачака дневног реда. Прва и најважнија
односила се на кредитно задуживање
града, о чему смо писали у прошлом
броју, али не шкоди да поновимо најважније моменте. Наиме, усвојено је
дугорочно задужење Града Панчева од
564 милиона динара ради финансирања капиталних инвестиција.
Министарство финансија је дало
одобрење градској власти за то, јер је
обим овог задужења у оквирима прописаним Законом о јавном дугу.
За техничку документацију и извођење радова на уређењу приобаља
биће подигнут кредит од 250 милиона динара, документација и радови у
делу централног градског језгра
коштаће 150 милиона динара, а исто
то у једној улици у северној индустријској зони 24 милиона динара.
За набавку опреме електронског и
видео надзора Град ће се задужити
85 милиона динара, а за израду техничке документације за јавне објекте
високоградње 55 милиона динара.
Како би Панчево дошло до овог новца, биће расписана јавна набавка и

тражиће се да рок отплате буде пет
година, чему би требало да претходи
грејс период од 12 месеци. Период
расположивости кредитног новца је
годину дана од закључења уговора
односно до реализације капиталних
пројеката.
Донето је и пет одлука о отуђењу
парцела земљишта које се продају
власницима објеката на њима, без
јавног надметања, а биће ангажован
ревизор за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града за
2020.
Одборници су прихватили предлог
да се за уређење грађевинског земљишта у Панчеву, које обухвата радове
на припреми и на комуналном опре-

мању, као и трошкове реализације
инвестиција, ове године плати 1,3
милијарде динара. Новац за ову
намену издвојиће се из прихода
буџета Града у износу од 784 милиона динара, 424 милиона ће „пристићи” из кредита, а 114 милиона биће
обезбеђено из „осталих прихода”.
Комунално опремање грађевинског
земљишта коштаће 1,26 милијарди
динара, а припрема 62 милиона
динара.
Трошкови су подељени тако да ће
400 милиона динара отићи за област
становања, урбанизма и просторног
планирања, 519 милиона динара за
организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру, а 325 милио-

За техничку документацију
и извођење радова на
уређењу приобаља биће
подигнут кредит од 250
милиона динара, а
документација и радови
у делу централног градског
језгра коштаће
150 милиона динара.
Усвојени су и План за постављање
средстава за оглашавање на територији града Панчева, измене и допуне
Програма пословања ЈП-а Градска
стамбена агенција и годишњи извештај о активностима локалног омбудсмана града за 2020.
С. Трајковић

НОВА Е-УСЛУГА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Бесплатно преузимање параметара
Циљ успостављање
потпуног и функционалног
система електронске
управе
Градска управа наставља развој електронске управе и активности у оквиру дигитализације процедура и услуга. У Градском услужном центру
(ГУЦ), на шалтеру број 6, сада је грађанима Панчева омогућено преузимање параметара за двофакторску
аутентикацију (eID) ради приступања услугама електронске управе на
порталу „еУправа”.
Службено лице у ГУЦ-у ће грађанима омогућити приступање тим
услу га ма путем eID-а уко ли ко
немају регистрован налог на порталу „еУправа”, тако што ће их регистровати путем корисничког имена
и лозин ке. Након што се налог
вери фи ку је, слу жбе ном лицу је
могуће истовремено поднети пријаву за бесплатно добијање параметара за двофакторску аутентикацију

Марија Петровић,
начелница Градске управе
(eID) за мобил ну апли ка ци ју
„ConsentID”.
Неопходно је да странка приликом
подношења пријаве има мобилни

телефон код себе, као и приступ
имејл адреси, коју је дала службеном
лицу приликом отварања налога. Пре
подношења пријаве за добијање
параметара за двофакторску аутентикацију странка мора да приступи
имејлу, који је наведен у пријави, и
да подеси лозинку за приступ порталу „еУправа”.
Двофакторска аутентикација представља средњи ниво поузданости.
Предност овог начина пријављивања
је у томе што корисницима нису
потребни квалификовани електронски цертификати, већ инсталирана
апликација „ConsentID” на њиховим
мобилним телефонима или таблетима, коју корисник активира приликом
сваке пријаве. Упутство за инсталирање и подешавање апликације „ConsentID” налази се на сајту eid.gov.
rs/pomoc, под ставком број 8: „Како до
двофакторске аутентикације”.
Свим корисницима је омогућено
да изврше проверу својих података у
Централном регистру становништва
на порталу „еУправа” и да пријаве

све евентуалне неправилности. Грађани путем портала „еУправа” могу
остварити увид у своје податке у
матичним књигама, књизи држављана, биометријској личној карти,
пасошу, евиденцији о пребивалишту
и боравишту грађана, обавезном
социјалном осигурању и пореској
евиденцији РС. Корисници могу и да
изврше проверу пореза на имовину,
да електронски плате порез, да приступе порталу e-zdravlje.gov.rs...
Детаљне информације могуће је
добити на eid.gov.rs
Панчевачка Градска управа је 28.
фебруара 2019. донела Акцио ни
план за унапређење информационих технологија и увођење еУправе.
Циљ је успостављање потпуног и
функционалног система електронске управе на нивоу града. До сада
су имплементиране е-услуге „Бебо,
добро дошла на свет”, Централни
регистар матичних књига, еZUP, JIS
LPA, POS терминали, CEOP, еШалтер, еКатастар, еВртић и QR систем
плаћања.
С. Т.

ИЗ КОМИТЕТА ПРАВНИКА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Допуна библиотеке панчевачког затвора

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Дистанца.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Катарина Голубовић, председница Комитета правника
за људска права (YUCOM),
прошле недеље приликом
посете Казнено-поправном
заводу у нашем граду рекла
је да је Комитет заинтересован за још интензивнију
сарадњу и покретање нових
пројеката са Управом за
извршење кривичних санкција. Она је том приликом
поклонила 500 књига библиотеци Завода, чији фонд
сада има 4.000 наслова.
Управник
панчевачког
КПЗ-а Дејан Бакић подсетио
је на то да се ради о новом заводу,
отвореном 2018, с библиотекарским
фондом који се непрестано допуњује
књижевном и стручном литературом.
Осуђена лица, поред белетристике,
имају на располагању и правне

прописе: Кривични законик, Закон о
кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних санкција, као и
подзаконска акта и приручнике које
је Управа за извршење кривичних
санкција израдила уз подршку

Мисије ОЕБС-а у Србији.
Сви затвори поседују и
правну литературу како би
осуђеници имали приступ
законским
документима
који регулишу њихова права
и обавезе.
Материјал је преведен на
више страних језика и језике националних мањина да
би се спречила евентуална
дискриминација због језичке баријере.
Иначе, казнено-поправни
заводи
имају
завидан
библиотекарски фонд од
неколико десетина хиљада
књига, а од тога највећи затвори имају више од 40.000 наслова – у Сремској Митровици 14.100, у Забели
13.500, у Нишу 5.500, а у Београду
4.000. Окружни затвор у главном
граду поседује 3.550 књига.
С. Т.
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Петак, 5. март 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИ ДЕТАЉИ У СЛУЧАЈУ БИВШЕ БЛАГАЈНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ИМА СЕ, МОЖЕ СЕ: ВЕНЧАЊЕ НА МАЛДИВИМА

Завод „Панчевац”
први у свему

гање између броја издатих и
евидентираних примерака „Панчевца” колпортерима – постоје
чак издања када Славица Кнежевић није завела ниједан примерак новина продатих на улици, а на тај начин су наши суграђани долазили до преко три
хиљаде примерака!
Да подсетимо, због постојања основа сумње да је извршила кривично дело злоупотреба
положаја одговорног лица, припадници Министарства унутрашњих послова – Управе криминалистичке полиције, у сарадњи с Посебним одељењем за
сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду,
ухапсили су 3. фебруара Славицу Кнежевић. После претреса њене куће одређено јој је
задржавање од 48 сати на основу дотад прикупљених доказа,
па је уз кривичну пријаву и привођење надлежном тужилаштву
пуштена да се брани са слободе.
Сумња се да је бивша благајница „Панчевца” у периоду од
октобра 2015. до јула 2019.
године наплаћивала текстове
за читуље и помене које није
евидентирала као остварени
промет, или их је евидентирала у мањим износима од наплаћених. Тако је прибавила противправну имовинску корист у
изно су од пре ко 10.200.000
динара, односно око 90.000

КОНКУРС
ЦРВЕНОГ КРСТА

За ђаке награда
– летовање
Црвени крст Србије расписао је наградни литерарни и
ликовни конкурс „Крв живот
значи”, намењен основцима
и средњошколцима. Могуће
је послати литерарни или
ликовни рад или видео-спот
/ филм. Комисија Црвеног
крста Панчево издвојиће најбо ље радо ве из сва ке
категоријe (основци од првог
до четвртог и од петог до
осмог разреда и средњошколци) и проследиће их Црвеном крсту Војводине ради
финалног избора.
Првопласирани учесници
биће награђени десетодневним летовањем у одмаралишту Црвеног крста, ако епидемиолошка ситуација то
дозволи, или другом адекватном наградом. Предвиђене
су и награде за друго и треће место, као и за школе и
наставнике. Детаље конкурса можете погледати на сајту
www.crvenikrstpancevo.org.rs.
Д. К.

Ћерка Јелена Кнежевић-Перовић на Малдивима
ка, а ту постоји знатна разлика
у званичном ценовнику, који
осумњичена ионако није користила. Тако је, у складу с ценовни ком Кне же ви ћа, Дра ган
Кизић, власник фирме „Киза”,
лично Славици давао новац без
фискалног трага.
Редакцију су током ове недеље звали школски другови Славичиног мужа Владимира да
би пријавили како су му давали новац за читуље пошто су
преминули заједнички пријатељи и комшије. Постоје и изјаве о томе, оверене код нотара.
Позна то је да новац није
тешко потрошити, већ зарадити. Од „зараде”, како утврђују
надлежни органи, Кнежевићи
су ста ри јој ћер ки купи ли
дуплекс стан од 130 квадратних метара у Карађорђевој улици, мада су се, истини за вољу,
хвалили да је тај стан поклон

Ћерке Маријана и Јелена у Мароку
обавестио је истражне органе
и тужилаштво о томе да су му
Славица и Владимир Кнежевић пре ти ли да ће посла ти
инспекцију у наш лист. Претња је апсурдна, јер су припадници МУП-а прегледали документа у вези с поменутим периодом, а ако им је било шта још
потребно, менаџмент листа им
је на рас по ла га њу 24 сата

ГРАЂАНИ И ПЕНЗИОНЕРИ

Како се пријавити
за помоћ од 60 евра
У складу са одлукама плана
Владe за подршку грађанима и
пензионерима, право на новчану помоћ од по 60 евра имају сви пунолетни грађани. Они
ће новац добити у две рате:
прва ће ићи у мају, а друга у
новембру.
Пензионери, њих укупно 1,7
милиона у Србији, међутим,
добиће укупно 110 евра, односно око 12.800 динара. Првих
и последњих 30 евра пензионери ће добити када и остали
грађани, а у септембру ће добити и додатак од 50 евра, на који
једино они имају право.
Пензионери неће морати
посебно да се пријављују за пријем ових средстава, јер већ постоји уходан систем с Фондом ПИО
око исплата најстаријима.
За помоћ неће морати да се
пријављују ни корисници социјалне помоћи, а њих има око
150.000. И за њих постоје подаци и паре ће им бити исплаћене и без пријављивања.
За остале, пријављивање
почиње у априлу, а ко се

дневно. А претња није, већ реалност, да су новинари „Панчевца” тужили бившу колегиницу
због увреда упућених на њихов
рачун приликом позива да изнесе своју страну ове приче.
На утврђивању чињеница у
овом случају радило је седморо људи у последњих годину и
по дана и њих посебно чуди
дрзак начин отимања новца
фирме у континуитету, односно свакодневно. Иначе, кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана
227 став 3 у вези става 1 Кривичног законика односи се на
одговорно лице које искоришћавањем свог овлашћења прибави себи противправну имовинску корист у износу (у овом
случају) већем од десет милиона динара. За ову правну квалификацију запрећена је казна
затвора од две до десет година,
али с обзиром на то да се оштећени грађани и даље јављају,
односно да постоји могућност
да је осумњичена на инкримини шу ћи начин посту па ла и
дуже од десет година, могуће
је да ће надлежно тужилаштво
изменити квалификацију на
још теже кривично дело, са
строжом запрећеном казном –
до петнаест година затвора.
Прошле недеље је одржано
прво рочиште по тужби Славице Кнежевић којом тражи да
буде враћена на посао. За прву
ставку у тужби – да јој решење
о суспензији није уручено –
тужи ља је при зна ла да је
нетачна. Интересантно, њена

ФОТО: FACEBOOK

Славица и Владимир
Кнежевић у Египту

њихових пријатеља, тј. Перовића, родитеља њиховог зета.
Лепо је и путовати. Тако су, а
то сва ко може да види на
„Фејсбуку”, чланови породице
Кнежевић из Јабуке посетили
многе егзотичне дестинације:
венчање старије ћерке на Малдивима је било леп догађај, а
претходили су му туристички
одласци и осталих Кнежевића
у Беч, Фиренцу и Венецију, на
Сар ди ни ју и Крф, у Каи ро,
Стразбур, Мадрид, Праг, Дрезден, Карлове Вари... Дакле,
пола Европе и део света.
Као што смо већ писали, Славица Кнежевић је, постоји основана сумња, својим чињењем у
периоду од октобра 2015. до
јула 2019. године оштетила и
буџет Републике Србије за порез
у висини од око четири милиона динара. Према најновијим
сазнањима, током 2013. и 2014.
године грађани наше земље
оштећени су за додатних 15
милиона динара.
Уз све поменуто, директор
„Панчевца” Драган Жујовић

ФОТО: FACEBOOK

Као у некаквој шпанској или
турској серији, не види се крај
документованим преварама бивше благајнице „Панчевца” Славице Кнежевић и њене фамилије. Увидом у благајну нашег
листа стручни органи су утврдили да постоји велико несла-

евра, што је и разлог активирања припадника поменутог
београдског Посебног одељења, које се бави случајевима
проневере износа виших од 1,5
милиона динара.
Нови моменат у истрази је и
то што је утврђено да су издавани фискални рачуни који
нису одговарали датој услузи:
на пример, клијент плати преко пет хиљада динара за читуљу, а добије рачун за услугу
вредну 1.200 динара. Такође,
било је случајева да су правна
лица плаћала услуге као физич-

ФОТО: FACEBOOK

Славица Кнежевић из
Јабуке прибавила
противправну
имовинску корист
у износу од око
90.000 евра

пријави за првих 30 евра, аутоматски ће добити и других 30
евра. Није потребно два пута
се пријављивати, а процедура
ће бити иста као и прошле године, када је држава давала по
100 евра.
Пријављивање ће ићи електронски, преко сајта Управе за
трезор, где ће грађани кликнути на поље „Подношење пријаве” и тамо унети своје податке:
ЈМБГ, број личне карте и банку
у којој имају отворен рачун.
Уколико грађани немају већ
отворен рачун у некој банци,
изабраће банку преко које желе
да им буде исплаћен новац и
тиме ће се аутоматски пријавити за помоћ. На тај начин
ће им бити отворен једнократни наменски рачун, без икаквих трошкова. Након подизања новца наменски рачун ће
бити угашен.
Пријава ће бити могућа и
телефоном, на број који ће на
време бити званично објављен.
Већ крајем априла биће отворен и кол-центар.
Р. П.

старија ћерка је из Кошаркашког савеза Србије неколико
пута звала нашег фото-репортера како би га ометала у професионалном задатку да фотографише осумњичену испред
суда после рочишта.
Следеће рочиште је у априлу, а због интересовања јавности, наставићемо да пратимо
овај случај.
Р. П.

ИНВАЛИДСКЕ
ПАРКИНГ-КАРТЕ

Продужено важење
до краја године
Влада Србије је на недавној
седници донела закључак
којим се даје препорука јединицама локалних самоуправа да се важећим инвалидским пар кинг-кар та ма и
резер ви са ним
пар кинг-местима продужи рок важења до 31. децембра 2021.
године.
Ради поједностављења процедуре и налажења трајног
решења за издавање инвалидских паркинг-карата и
резервисаних паркинг-места,
Влада је покренула иниција ти ву да се на пор та лу
„еУправа” креира електронска услуга која ће омогућити лакше подношење захтева електронским путем, а
овлашћеним лицима из јединица локалних самоуправа
пружити једноставан увид у
доку мен та ци ју, одно сно
чињенице које су релевантне за остваривање права на
паркинг-карте.
Д. К.

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 хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Пре него што је ико видео филм, једна ми се новинарка
обратила овим речима: „Добро, нисте гледали, али
сигурно имате своје мишљење!” Згрозило ме је што су
толики „имали своје мишљење”, а да нису гледали, и
што је по хрватским новинама и порталима исписано
на стотине текстова и коментара, прије него што је ико
видио филм. „Дару” нисам гледао, управо због целе
халабуке. Притом, сви ти коментари, прије и након
приказивања, могу се разврстати у исте двије етничке
колоне, и у исте двије-три идеолошке колоне. Нико ко
је „имао мишљење” није га променио након виђеног
филма. На крају, ја филм циљано нисам видео. И нећу
га гледати док кампања не прође. Тада ћу моћи имати
мишљење и о свим друштвено-политичким околностима везаним за филм.
(Књижевник Миљенко Јерговић, „Данас”, 26. фебруар)
* * *
Сви рокови су већ пробијени. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре сада има још
недељу дана да поступи по закону и поништи дозволу
за изградњу мини-хидроелектране у Ракити. У супротном следи протест, прво у Београду. Ми смо 12. децембра позвани у Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, то је било први пут након три
године упорног одбијања да разговарају с нама. Они су
покренули поступак да оборе ту дозволу. То је трајало
до јуна, када ми се лично државна секретарка Александра Дамјановић јавила и рекла да су они поништили ту
дозволу и да ће ми она све то послати на мејл и поставити на свој сајт. Ево, од јуна па до данас она се не
јавља. Нешто се десило.
(Вођа покрета „Одбранимо реке Старе планине” Александар Јовановић Ћута, портал „Нова.рс”, 2. март)
* * *
Објављивање снимака злочина криминалне групе Вељка Беливука представљало би кршење релевантних закона и минималних етичких стандарда медијског извештавања. Ти стандарди подразумевају да приликом
извештавања о почињеном насиљу новинари и медији
морају да воде рачуна о потреби јавности за информацијом. Међутим, медији и новинари су истовремено у
обавези да воде рачуна и о интересима и осећањима
жртава и непосредно погођених особа. Никако се не
сме искључити и могућност да би незаконито поступање с доказним материјалом и употреба у сензационалистичке сврхе за последицу могло имати и компромитацију доказа и отежати њихово коришћење за праву сврху и тако отежати и пут до правде и кажњавање починилаца злочина.
(Адвокат Родољуб Шабић, „Бета”, 1. март)
* * *
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О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ

МЕЂУ „СЕЗОНЦИМА” И КУВАРИ, ВОДИЧИ...
Закон ће се односити и
на повремене раднике
у грађевинарству,
информисању и
креативним
индустријама
Радник има право на
здравствено осигурање
само у случају повреде
на раду или
професионалног
обољења
Аутор: агенције
Нацрт закона о поједностављеном рад ном анга жо ва њу на
сезонским и другим повременим пословима у Србији предвиђа да послодавац може да
евидентационом пријавом ангажује повремене раднике у грађе ви нар ству, уго сти тељ ству,
информисању, уметности забаве и рекреације, креативним
индустријама, чувању деце и
одраслих, одржавању хигијене.
Осим у пољопривреди, где
се већ примењује сличан закон,
јер се низ послова дефинише
поједностављеним ангажовањем – од сетве, жетве и брања
воћа до неге стоке – такав третман би, како је предложено,
требало да добију и радници у
грађевинарству на пословима
припреме градилишта, преносу алата, ручном копању, истовару, утовару…
Нацртом закона, који је припремило Министарсто за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, у угоститељству
су поједностављени послови
шанкера, бармена, конобара,
кувара, собарице, перача судова, а у тури зму тури стич ки
водичи и пратиоци.
У сектору информисања и
комуникација поједностављеним пословима се сматра аудиовизуелна продукција, посао статиста, воза ча, реквизитера.
Повремени радници у сектору
уметности, забаве и рекреације
моћи ће да се запошљавају на
пословима организације догађаја, промоцији, цепању карата, одржавању хигијене, помоћним пословима за потребе технике и сценографије.

Без права на годишњи
одмор
Послодавац може да ангажује
радника у тим секторима на
повременим пословима највише 180 дана у току календарске године, или највише 15

дана месечно, а истог радника
најдуже до 120 дана годишње.
Радник, како је предвиђено, у
току рада има право на паузу
од 15 до 45 минута, зависно од
дужине радног времена, али не
и на годишњи одмор.
На повременим пословима
може да се ангажује и запослени радник с непуним радним
временом до пуног радног времена. И запослени радник с
пуним радним временом може
да се ангажује и на повременим
пословима, али најдуже до једне
трећине пуног радног времена.
Послодавац је дужан да преко посебног информационог
система, повезаног с Пореском
управом, пријави радника сваког радног дана до десет сати
пре подне за прву смену и од
13 до 15 сати за поподневну
смену. Радно време траје, како
предвиђа Нацрт, осам сати, а
највише 12 с прековременим
радом, а ако радник ради један
од дана у недељи предвиђених
за одмор, има право на слободан дан.
Послодавац је дужан да привременог радника, пре ступања на рад, упозна с пословима
које ће обављати, местом рада,
оче ки ва ним тра ја њем рада,
условима за његову безбедност,
рад ним вре ме ном, пау зом,
недељним одмором и висином
накнаде без пореза и доприноса, односно условима рада. Ступањем радника на посао, како
се наводи у Нацрту, по евиденционој пријави послодавца, коју
му доставља у електронском
обли ку, или одштам па ну,
„сматра ће се да је рад ник

прихватио услове рада и да је
тиме закључен уговор”.

Плаћа се сваки започети
сат рада
Послодавац је дужан да раднику плати накнаду за сваки започети сат рада, као и порезе и
доприносе. Накнада, без пореза и доприноса, обрачунава се
по радном сату, најмање у износу мини мал не цене рада, а
исплаћује се на крају дана или
у другом уговореном року. Ако
послодавац не одјави радника
до следећег дана до десет сати,
дужан је да му плати накнаду.
Радник има право на здравствено осигурање само у случају повреде на раду или професионалног обољења. Радник се,
ангажовањем на повременим
пословима, не искључује са евиденције незапослених, не губи
право на породичну пензију или
финансијску подршку породици.
Стопа пореза за пензијско и
инвалидско осигурање је 25,5
одсто, а за здравствено осигурање у случају повреде или професионалног обољења два одсто
„на основицу у висини тридесе тог дела изно са нај ни же
месечне основице доприноса”.

Синдикат:
проблематично више ствари
Потпредседник Већа Савеза
самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић
рекао је за агенцију „Бета” да
је проблематично више ствари, а пре свега то што је листа
сектора повремено ангажованих радника значајно повећана и што ће инспекција тешко

препознати све послове за које
је предвиђена могућност повременог ангажовања.
Он је рекао да ће се тешко
напра ви ти шифрар ник за
повремене послове и да ће, у
случају да се предложена решења усвоје у неизмењеном облику, закон тешко бити спроводљив у пракси.
– Повећава се радно ангажовање у више сектора које је,
како је предвиђено, ван радног односа и без уговора о раду
– казао је Михајловић.
Додао је да послодавац усмено саопштава које су обавезе
радника и који су ризици од
повреде на раду. Михајловић
је рекао да не види какав ће
бити интерес послодавца да
ангажује повремене раднике
према том закону, ако буде
усвојен, када неће имати пореска ослобађања на износе минималне зараде до 18.000 динара.
У Нацрту закона, према његовим речима, „има много небулозних решења, па ће ангажовање на повременим пословима личити на преузимање радника испред Вуковог споменика у Београду”, где их послодавци годинама налазе ради
обављања одређених послова.
Истакао је да је мотив за израду Нацрта закона о поједностављеном радном ангажовању на
сезонским и другим повременим
пословима највероватније био
да се на неки начин легализује
рад грађевинских радника који
се упошљавају на црно, па и
странаца и миграната који су у
значајном броју упослени на изградњи насеља „Београд на води”.

НОВИНЕ У ПОЛАГАЊУ МАЛЕ МАТУРЕ
* * *
Нисам гледао филм „Дара из Јасеновца”, а и иначе ретко дајем коментаре о својим колегама. Имајући у виду
да сам се деценијама спремао да снимим филм о деци
с Козаре, природно је да ме је тa врста неправде болела,
као и теза да се 70 година ћутало о Јасеновцу.
(Редитељ Лордан Зафрановић, „Данас”, 24. фебруар)
* * *
То није ствар коју држава може да бира – то је обавеза
државе. Ако су Светска здравствена организација и
Европска агенција за лекове рекле да нема никаквих
доказа о штетности канабиса, једноставно се кривично
дело против здравља људи не може примењивати. Не
желим дивљу садњу и лечење, већ да држава направи
стратегију лечења људи канабисом и да то може да се
реши на различите начине – преко социјалних клубова
или да сама држава преузме прављење препарата од
канабиса.
(Коаутор Закона о психоактивним и контролисаним
супстанцама Младен Николић, „Данас”, 1. март)
* * *
Шта је Балашевић радио од самог почетка? Оно што и
сваки прави песник: стварао је светове; измишљене, а
нама сасвим препознатљиве, заправо интимне. А у тим
је световима стварао људе, судбине, приче које нису
личиле ни на које друге, мада наизглед ничега „екстравагантног” у њима није било. Није ли, да опрости ваша
осетљивост на одвећ преузетном поређењу, и Чехов
радио исто тако?
(Писац и колумниста Теофил Панчић, „Данас”, 25.
фебруар)

Тестови ће бити прегледани онлајн
Збирка има 450
задатака основног,
средњег и напредног
нивоа
Ових дана ученици осмог разреда основне школе почели су да
се при пре ма ју за пола га ње
пробног завршног испита, који
ће бити одржан крајем месеца
– 26. и 27. марта из математике и српског језика, као и комбиновани тест. Како каже Драгана Станојевић из Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања, проба мале
матуре осмацима пре свега служи да се упознају с процедурама и да провере своје знање.
Она је за националну телевизију рекла да је продаја збирки задатака почела још крајем
јануара и додала:
– Збирка има 450 задатака
основног, средњег и напредног
нивоа, као и претходних година. Тимови који су припремали задатке узели су у обзир и
пандемију. Задаци су у складу
с лекцијама које се емитују и

на РТС-у, а чланови тимова су
били у комуникацији с наставницима и знају како ђаци раде.
Према њеним речима, „процес
је добио ново рухо – дигитализацију”, односно новина у односу
на претходну годину јесте то
што ће тестови бити прегледани
онлајн како би се обезбедила
поузданост процеса. Само полагање ће бити класично, уз папир
и оловку, али ће се, како Драгана
Станојевић очекује, за неколико година и ту прећи на онлајн.

Познат је начин контроле:
тестови стижу на једно место,
где се скенирају. Наставници
прегледају тестове онлајн. На
пример, по један наставник из
Ниша и Јагодине прегледају исти
задатак једног ученика, чиме се
гарантује поузданост прегледања.
Уколико постоји разлика у оцени тачности неког задатка, прегледање преузима супервизор.
Сам упис ће бити онлајн, али
ће ученици моћи да се пријаве
и у школама.

– Према ономе што кажу
наставници у школама, већина
ђака се не спрема за пробни
тест, већ он првенствено служи
да се упознају с процедурама –
на који начин се попуњава тест,
да не забораве да на крају све
попуне хемијском оловком –
каже Драгана Станојевић.
Други аспект пробног теста
је да осмаци провере своје знање и виде чега се сећају из
наставног градива и колико.
Школе, као и обично, дају подршку ђацима у припремању завршног испита тако што организују припреме за полагање.
Драгана Станојевић је закључила да се подршка за полагање завршног испита припрема и на РТС-у, те да школе
имају устаљене процедуре, по
препорукама које су добиле од
Завода.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

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

ДРЖАВА ПОКРЕНУЛА ДРУГУ ФАЗУ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ФРИЛЕНСЕРИМА

ФЛЕШ РОЈАЛ ИЛИ ТРОПА!
Порезници и фриленсери
– игра мачке и миша
Блефирање или коцкање,
питање је сад!?
Да ли ће „Payoneer”
издати кориснике!?
Многи фриленсери, који су уплате
фирми за завршен посао претходних
пет година примали путем сервиса за
плаћање „Payoneer”, нису се много
забринули због тога што држава тражи да се плати порез – веровали су да
порезници неће моћи да уђу у траг
овом новцу. Међутим, недавно је Пореска управе Србије, ради учешћа у
поступку пореске контроле прихода,
најавила да ће ова категорија фриленсера добити позив да се изјасни о
томе да ли јесу или нису били корисници услуге наведене фирме. У том
случају, правници упозоравају фриленсере да свесно лагање Пореске
управе да неко није корисник услуге
„Payoneer”, а јесте, повлачи далеко
озбиљније последице од пореског дуга
и дуга за доприносе.
Јавна је тајна да су многи радници
на интернету били уверени да су безбедни када је реч о пореској контроли остварених прихода, будући да је
у питању страни сервис за плаћање и
да држава не може имати увид у њихове трансакције. Међутим, у јавност је
процурила информација, из извора у
Пореској управи, да су прикупљени
јединствени матични бројеви грађана

(ЈМБГ) корисника платформе „Payoneer”. Дакле, Пореска управа нема увид
у трансакције, већ само у јединствени матични број грађана који имају
отворен рачун. Уколико је то истина,
сви власници налога на платформи
„Payoneer” биће позвани да дају изјаву о својим приливима новца на постојеће рачуне – да потврде или негирају новчане приливе.

Е, сада, да ли је реч о намерном
пуштању информације и блефирању
пореских радника, како би се многи
фриленсери преобратили и испунили
законску обавезу, време ће показати.

Први случај
Било како било, један наставник енглеског језика који је радио за школу
енгле ског јези ка „Bibo Global
Opportynity” недавно је добио позив
од Пореске управе. Реч је о предавачу

школе која пружа часове путем интернета ученицима претежно из Јапана,
али и из целог света. Према проценама, само у овој школи ради више од
четири хиљаде наставника из Србије.
Важно је истаћи да наставник није
примао новац преко сервиса „Payoneer” радећи за „Bibo Global Opportynity”,
али је тај сервис користио за уплату
новца једне друге школе и стога је

морао Пореској управи да приложи
податке о трансакцијама.
Овај случај јасно показује да ће сви
они који су у једном тренутку примали новац од школе „Bibo Global
Opportynity”, а међу њима има и наших
суграђана, добити позив Пореске управе ради учешћа у поступку пореске
контроле прихода остварених у последњих пет година и текућој години. А
тада, процедура је јасна. Надлежном
органу се тада морају, између осталог,

приложити и подаци о свим динарским и девизним рачунима отвореним
у пословним банкама, подаци о свим
платформама преко којих се остварује
или се остваривао прилив, као и они о
томе да ли су остварени и неки други
приходи. Такође, фриленсер ће морати и да се изјасни о томе да ли је имао
или има рачун платформе „Payoneer”.

Процена и закон
Прав ни ци кажу да Мини стар ство
финансија може доћи до података о
корисницима „Payoneer-а” уколико то
жели и уколико процени да је то
исплативо. Наиме, „Payoneer” од септембра прошле године послује у складу са законима Ирске. Због овога су
сви корисници морали да до краја
2020. године доставе званични документ, не старији од три месеца, на
којем се види тачна адреса становања. Узгред, од јануара 2021. године
ова платформа је ажурирала своју
политику чувања података и, у складу с њом, ова фирма се обавезала да
ће чувати личне податке корисника
онолико колико је у обавези, поштујући законе и регулативе којима подлеже и у складу са својим интерним
правилима о спречавању превара,
ризицима и приватности.
Тренутно, „Payoneer” није у обавези да достави податке нашој Пореској управи, али Република Србија
може у склопу међународне сарадње
у борби против прања новца и утаје
пореза, као и тероризма, да упути званичан захтев тој фирми и тако добије
податке о корисницима из Србије.
А да ли ће их добити, то се не зна…

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА У НАШЕМ ГРАДУ

Спречимо насиље!
Прошле недеље широм света обележен је Дан ружичастих мајица. Реч је
о дану који је посвећен борби против
вршњачког злостављања. Овај значајан празник обележили су и ђаци панчевачких основних школа на различите начине.
Пре ма речи ма Јасне Капор,
педагога у ОШ „Ђура Јакшић”, дан
борбе против вршњачког насиља и
против насиља генерално треба да је
сваког дана. Како је рекла, у овој
шко ли се тру де да, на раз ли чи те
начине, кроз бројне активности, то
тако и буде.
– Ове године 24. фебруар је обележен разнолико. Кроз наставне јединице које су могле да обухвате ову

тематику ђаци су путем радионица, кроз замену улога (жртва–
насилник; „уласком у туђе ципеле”; изражавањем осећања...),
кроз предавања наставника и
ученика, ликовно и литерарно
изражавање, израду паноа итд.
дали свој допринос у борби против насиља. Овакви видови превентивних активности, који се
реализују током читаве године, доприносе чињеници да је
безбедност у нашој школи на
највишем нивоу, због чега смо
сви поносни. Тим за превенцију наси ља нема интер вен тог
посла и то је одлично. Као педагог
такође дајем свој допринос у борби

против зла које насилници сеју свуда око нас. Та борба се огле да у

непрестаном указивању и мотивисању деце и одраслих да се
окренемо лепоти стварања, образовања, испољавања лепих емоци ја, емпа ти ји, хума но сти,
доброчинству, спорту, уметности, креативности – рекла је
Јасна Капор.
Дан ружичастих мајица слави се 24. фебруара, а име је
добио по иницијативи коју је
2007. покренула група активиста у граду Берњицку, у канадској провинцији Нова Шкотска,
након што је ученик локалне
шко ле зло ста вљан од сво јих
вршњака зато што је у школу дошао у
ружичастој мајици.

Последице пандемије и ниских цена нафте
Пословање НИС-а у 2020. години било
је под великим утицајем изузетно
неповољних макроекономских околности изазваних пандемијом коронавируса, која је узроковала значајне
здравствене изазове и пад потражње
за нафтним дериватима. Поред тога,
на резултате је утицао и пад цена
нафте на светском тржишту – просечна цена нафте типа „брент” у 2020.
години била је 41,7 долара за барел,
што је 35 одсто мање него 2019. године.
У таквој лошој пословној клими
НИС је остварио своје приоритете –
уредно снабдевање тржишта Србије
нафтним дериватима, задржавање
ликвидности компаније и очување
здравља запослених, пословних сарадника и потрошача. Такође, настављен
је инвестициони циклус, у оквиру кога
је током 2020. године у развојне пројекте инвестирано 25,3 милијарде
динара.
Између осталог, у прошлој години
успешно је реализован један од најважнијих пројеката за даљи развој
НИС-а: у Рафинерији нафте Панчево
пуштено је у рад постројење „Дубока
прерада”, у које је уложено више од
300 милиона евра. Такође, НИС је
остао стабилан извор прихода за акционаре и на име дивиденде из добити

Остајемо посвећени даљој модернизацији НИС-а, стварајући дугорочне
вредности за запослене, акционаре и
заједницу у којој послујемо – рекао
је Кирил Тјурдењев.

Развој инфраструктуре

за 2019. годину исплатио 4,4 милијарде динара.

Првих шест месеци
Упркос негативним трендовима показатељ EBITDA очуван је на позитивном нивоу – 15,8 милијарди динара,
као и позитиван новчани ток од 29,7
милијарди динара. И поред бројних
изазова, руско-српски нафнти гигант
је у другом полугодишту забележио
нето добит од 2,7 милијарди динара,
али су неповољне околности из првих
шест месеци допринеле да НИС заврши 2020. годину с губитком од 7,6
милијарди динара. Обрачунате обавезе НИС групе по основу пореза и
других јавних прихода у овом извештајном периоду износе 179,5 милијарди динара.

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио је тим поводом да
је прошла година била једна од најкомплекснијих не само у историји
НИС-а и нафтне индустрије већ и глобалне економије.
– Зато смо предузели низ одлучних мера како бисмо очували стабилност НИС-а и учврстили финансијску дисциплину, бринући све време за здравље запослених и потрошача. Наш програм мера за повећање оперативне ефикасности дао је
ефекат од 1,4 милијарде динара на
показатељ EBITDA. Међутим, штедња на коју смо били принуђени није
зауставила наше капиталне пројекте
и у 2021. години наставићемо улагање у даљи развој, за шта смо определили више од 20 милијарди динара.

Иницијатива
председника државе
Први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и председник Републике Србије Александар Вучић покренули су иницијативу да држава сачини уџбенике
за очување националне историје и
идентитета – за српски језик и књижевност, историју и географију.
Према тој иницијативи, садржаји уџбеника за предмете који су
важни за национални идентитет
морају да буду пажљиво бирани. У
складу с тим измениће се Закон о
уџбеницима, биће позвани аутори
путем јавног позива како би се
оформили тимови који ће припремити и израдити уџбенике уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода
за унапређивање образовања и васпитања.
За овај про цес биће заду жен
Завод за уџбе ни ке, као једи ни
државни издавач.

КАСНЕ ЈЕФТИНИЈИ
ПРИКЉУЧЦИ ЗА ГАС

Уместо 950,
цена 780 евра
Иако је било најављено да ће цена
прикључка на гасну мрежу бити
снижена у јулу прошле године,
услови за то су, на основу одлуке
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, стечени тек ових дана. Наиме, измењен
је део Правилника о посебној врсти
објеката и посебној врсти радова,
што ће омогућити смањење трошкова за прикључак на гасоводну
мрежу Јавног предузећа „Србијагас” и до 100.000 динара. То значи
да ће се цена прикључка, са око
950, спустити на 780 евра.
Грађани су изградњу прикључка
за дистрибутивну гасоводну мрежу досад плаћали и до 200.000
динара, чиме је било обухваћено
прибављање документације која се
односи на локацијске услове за
изградњу прикључака, решење о
одобрењу за извођење радова и пријаву почетка извођења радова. На
основу измена одредби Правилника о посебној врсти објеката, локалне самоуправе су се одрекле такса
за прикључење на гас, које износе
и до 1.200 евра.

ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Продужено трајање
старих одмора

РЕЗУЛТАТИ КОМПАНИЈЕ НИС У 2020. ГОДИНИ
НИС очувао стабилност на
тржишту и инвестирао више
од 25 милијарди динара

ИСТЕ КЊИГЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ,
ГЕОГРАФИЈЕ И СРПСКОГ

Када је реч о оперативним показатељима, у 2020. години НИС је произвео
1,3 милиона условних тона нафте и
гаса у Србији и концесијама у региону. У Рафинерији нафте Панчево прерађено је 3,6 милиона тона нафте и
полупроизвода. Укупан обим промета у 2020. години износи 3,5 милиона
тона нафтних деривата, уз повећање
извоза од седам одсто у поређењу с
2019. годином. Такође, НИС је наставио развој малопродајне мреже и у
Србији, Босни и Херцеговини и Румунији и у рад пустио укупно 14 бензинских станица. НИС је наставио да
развија и своје дигиталне пројекте и
први у Србији омогућио плаћање горива на бензинским станицама без одласка на платно место, путем мобилне
апликације „Drive.Go”, поштујући тако
време и безбедност потрошача.
У 2020. години унапређена је безбедност радних процеса – индикатор
повреда са изгубљеним данима смањен je осам одсто у односу на 2019.
годину. Прошле године за друштвено
одговорне пројекте нафтни лидер је
издвојио више од 290 милиона динара и обезбедио значајне донације за
здравствене установе широм Србије.

Влада Србије донела је закључак
којим препоручује свим послодавцима на територији Србије да запосленима који нису искористили све
дане годишњег одмора за прошлу
годину и део годишњег одмора за
2019. због пандемије коронавируса про ду жи роко ве за њихо во
коришћење.
Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику препоручило је послодавцима да запосленима омогуће да припадајући
одмор за 2020. годину започну и
искористе у 2021. години, најкасније закључно с 30. јуном 2022.
године, као и да омогуће да део
годишњег одмора из 2019. године
искористе најкасније до 30. јуна
2021. године, а пре коришћења
припадајућег годишњег одмора за
2020. годину.
Како је објашњено, Закључком
се продужавају рокови прописани
Законом о раду за коришћење годишњег одмора запосленима који
због објективних околности насталих услед епидемије нису били у
могућности да искористе припадајући годишњи одмор за 2020.
годину и део годишњег одмора за
2019. годину.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Како (и зашто) изаћи
из зоне комфора?
(које нам се не свиђају, али
нисмо имали новца за друге) и нов велики плазма ТВ
(неки ма једи ни про зор у
свет). Има ли већег задовољства од свакодневног седења
у омиљеној фотељи и гледања ТВ програма?
Излаз из оваквог начина
живота (и овакве зоне комфора) постоји: то су она врата која се једва примећују на
најудаљенијем зиду собе. Од
тог пролаза до друге просторије води веома дугачак и
Пише: Марија Достић,
мрачан ходник. Осим осећапсихолог
ја да би требало закорачити у
Драги моји, када се спомене тај ходник и затворити врата
излазак из зоне комфора, мно- за собом, дру гог путо ка за
ги од нас се запитају зашто нема. Само унутрашњи глас
би неко уопште желео да оде (интуиција, шесто чуло) говоиз тог простора, у коме се осе- ри нам да треба да слушамо
ћа тако удобно и сигурно.
себе (за промену) и да кренеЗона комфора је као наша мо. Ходник је широк довољомиљена фотеља, коју имамо но да не можемо ни раширејош од детињства. У почетку них руку да напипамо зидоје она била царство удобно- ве. Због поремећене равнотести, топлине и сигурности за же десиће се да ударимо у
нас, мале људе.
неки од њих. С
Међу тим, из
јед не стра не
године у годичекају нас негану поста је мо
тивна уверења
све тежи и све
и одзва ња ју
већи и заузима- Излаз из оваквог
реченице: врамо све више начина живота
ћај се док још
про сто ра,
а постоји: то су она
можеш; немаш
фотеља остаје
ти храбрости за
иста. Не може- врата која се једва
даље; идеш у
мо је тек тако примећују на
непо зна то, а
заме ни ти, јер најудаљенијем
овде је тако
смо је добили
удобно и топло,
од својих роди- зиду собе.
хај де назад;
те ља. Поста је
пре ко хле ба
тесно, већ је направљен оти- погаче – то хоћеш? Ако тресак нашег тела, пропадају сун- снемо у други зид, ту нас чекађери, вероватно је на више ју наши страхови од промеместа истањена или чак и не, успеха, неуспеха, висине,
поцепана, али је то наша фоте- мрака, змија, паукова (сваља! Везали смо се за тај кутак, шта је могуће у тами).
који за нас представља све
Циљ је ићи средином мрачлепо и сигурно. Не треба да ног ходника. То постижемо
заборавимо да је наша фоте- када умиримо себе, када преља тек нешто млађа од нас. станемо да паничимо и почДекорисали смо је понеком немо да верујемо себи и осезакрпом поноса, очекивања, ћају да смо поступили исправпропалих покушаја, туге, разо- но и онако како је најбоље за
чарања и добрих намера. Нај- нас. Ако се нађемо на средилепше што имамо на њој јесу ни, можемо налетети на неку
украсни јастучићи захвално- књигу, видео, особу..., па онда
сти, љубави и учења.
на још више књига и људи, и
Као што фотеља симболи- онда ћемо у једном тренутку
зује зону комфора, простори- схватити да је мрак у коме се
ја у којој се она налази пред- тренутно налазимо – само
ставља наш живот. А у њој мисао. Све док нам не буде
смо улепшали све оно што се јасно да је тама потребна да
види на први поглед: окречи- би се звезде јасније виделе,
ли зидове, ставили простирке остаћемо у њој. Ипак, знамо
да је мрак најгушћи непосредно пре свитања...
Тапкати у месту, понављаСтрану
ти исто и живети у познатој
припремила
зони комфора, или кренути
Драгана
на пут ка само спо зна ји –
Кожан
одлука је увек само на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Направите сами
природни
антибиотик
Уко ли ко сте често
подложни прехладама, виру си ма и
разним упалама, време је да у свој организам унесете праву
при род ну „бом бу”
која ће ојачати ваш
имунитет. Комбинација седам моћних
састојака из природе коју вам препоручујемо даје организму снагу да се
брани од многих опасних обољења.
Састојци: једна кашика куркуме, две кашике јабуковог сирћета, 1/2 кашике изренданог лимуна, прстохват
црног бибера, 1/2 кашике изренданог белог лука, 1/2
кашике изренданог ђумбира и 100 г меда.
Све састојке осим меда ставите у теглу, а затим додајте мед. Смесу промешајте и теглу чувајте на сувом и
тамном месту. За потпуни ефекат треба да узимате једну кашику дневно, а најбоље је да природни антибиотик
конзумирате ујутру на празан стомак.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ДРАГОМИР МАГА, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГ

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ КОД ОЧНОГ ЛЕКАРА
МОГУ СПАСТИ ДИЈАБЕТИЧАРЕ ОД СЛЕПИЛА
У Србији, као и у развијеним
земљама у свету, дијабетес је
пети водећи узрок смртности
и пети узрок оптерећења болешћу. Половину дијабетичара
чинe радно способнe особе, а
приближно 39% оболелих чак
и не зна да има дијабетес.
Ако се не лечи, шећер на
болест доводи до оштећења кардиоваскуларног система, обољења бубрега, тешког зарастања рана, проблема са стопалима и очима итд. Промене на
очима код дијабетичара су готово неизоставне. Оне могу бити
различитог степена, а неке од
њих, попут дијабетесне ретинопатије, понекад доводе до
слепила. Редовне контроле код
офталмолога су зато обавеза
сваког дијабетичара.
О пове за но сти дија бе те са и
очних обољења и о разлозима
због којих дијабетичари морају редовно да одлазе на прегле де код офтал мо ло га, без
обзира на то да ли имају неке
симптоме или не, разговарали
смо са др Драгомиром Магом,
специјалистом офталмологом.
Док тор Мага не само да је
познат нашим суграђанима, јер
се офталмологијом у Панчеву
бави скоро четири деценије,
већ је и велико име у свету
домаће офталмологије, посебно када је реч о лечењу очних
обољења насталих као компликација дијабетеса.
Овај лекар се офталмологијом бави од 1984. године, специјалиста је од 1990, а од 1991.
годи не ради у Каби не ту за
шећер ну болест и ласер ску
фотокоагулацију (ЛФК) у Очној
болници Панчево. Већ десет
година је и консултант у Специјалној болници „Меркур” у
Врњачкој Бањи, а у својој каријери је урадио на хиљаде интервенција ласерске фотокоагулације – методе која оболелима
од дијабетесне ретинопатије
спасава вид.
У Очној бол ни ци „Све ти
Василије Острошки”, која се
налази у Улици Ђуре Јакшића
3 у Панчеву, др Драгомир Мага
ради општи офтал мо ло шки
преглед код дијабетичара и
свих осталих пацијената, као и
ласерску фотокоагулацију. Преглед можете заказати путем
телефона 064/100-79-26.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Често се у
стручној јавности тврди да је
најчешћи узрок слепила код
одраслих дијабетес. Да ли је то
тачно и на који начин су дијабетес и слепило повезани?
ДР ДРАГОМИР МАГА: Када
говоримо о развијеном свету,
то јесте тачно: шећерна болест
је један од водећих узрока слепила, поред старачке дегенерације макуле, која је најчешћи узрок слепила код особа
старијих од 65 година. У неким
земљама где је здравствена служба лошије организована, и
очни притисак (глауком) јавља
се као један од главних узрочника слепила. Последице дијабетеса на очима најочигледније су када је захваћена жута
мрља, одно сно тач ка јасног
вида. У таквим ситуацијама
жута мрља отекне, јавља се едем
и долази до смањења видне
оштрине. Пацијенту је тада јасно
да има проблем и то га углавном доводи у ординацију офталмолога. Међутим, код шећерне болести ока постоји и један
други проблем, а то је да вид
дуго може да остане очуван, а
да при томе болест јако узнапредује. Такав је, рецимо, случај код тзв. пролиферативне
ретинопатије: тачка јасног вида
је очувана, а тешка клиничка
слика се развија ван ње, при
чему пацијент није ни свестан

Др Драгомир Мага
да има огроман проблем, односно да му прети слепило.
l Да ли то што особа има
дијабетес обавезно значи да ће
имати и проблем с видом?
– На основу свог искуства
могу да кажем да то није обавезно. Срео сам много дијабетичара који су годинама и деценијама одржавали своју видну
оштрину. Претпостављам да је,
поред неких, можда генетских
предиспозиција, битан и однос
према сопственом здрављу.
Основна ствар за сваког пацијента оболелог од шећерне болести јесте да се придржава свих
препорука свог дијабетолога. Ја
на томе заиста инсистирам у
раду са својим пацијентима.
Јако ми је жао што је у Панчеву
затворен диспанзер за дијабетес, који је заиста одлично радио.
Тада су нам пацијенти били најредовнији на контролама и били
су одлично едуковани у вези са
својом болешћу. Дијабетичари
су сада препуштени лекарима
опште праксе, који због превише посла не могу у довољној
мери да им се посвете и то је
велика штета. Највећа добит за
Панчевце била би да се диспанзер за дијабетес врати.
l Да ли то што има дијабетичара с добрим видом значи
да се код њих не јављају никакве промене на очима?
– Апсолутно не. Дијабетичар
можда неће имати проблема с
видом или бар ти проблеми неће
бити озбиљни тако да га онемо-
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гућавају у свакодневном животу, али мислим да нема дијабетичара код којег се кад-тад не
развију промене на очном дну.
Оне нису код свих исте. Постоји читава скала тих промена:
рецимо, од једног малог крварења које не угрожава вид до
далеко озбиљнијих и тежих појава, попут отока, стварања нових
крвних судова и гужвања мрежњаче. Закључак се сам намеће: ако имате дијабетес, преглед
код офталмолога је обавезан.
Не треба чекати на симптоме,
јер кад се они јаве – већ је касно.
Значајан пад видне оштрине
неретко значи да су промене
толико узеле маха да вид више
не може да се спасава, већ се
спасава само око као орган.
l Које су то основне препору ке којих се дија бе ти ча ри
морају придржавати да би спречили компликације основне
болести?
– Између осталог, од изузетног је значаја да људи који
болују од дијабетеса не буду
пушачи. Ја на томе инсистирам до те мере да у својој пракси нисам хтео да лечим дијабетичаре који пуше. Једноставно бих им препоручивао да оду
код другог доктора. Разлог је
једноставан: ако ја покушавам
да те лечим, а ти пушиш, то
значи да потцењујеш мој посао
и не можемо да сарађујемо на
тај начин. Дијабетес је болест
малих крвних судова, а дуван
оште ћу је упра во њих. То је

„дупло голо”, што би рекли
играчи домина: поред оштећења на крвним судовима услед
дијабетеса, имамо још и катран
из цигарета. То једноставно не
сме да се дешава. Још једна
ствар која је код дијабетичара
важна јесте да регулишу анемију уколико је имају. Анемија сама по себи значи смањен
доток кисеоника, а управо то
је један од главних проблема
који у случају дијабетеса узрокује промене на оку.
l Колико често дијабетичари морају да одлазе на контроле код офталмолога?
– По нашим прописима, дијабетичари који немају промене
на очима обавезно иду на преглед код очног лекара једанпут
годишње. Главно правило је да
после осме године дијабетичког стажа те контроле заиста
морају бити обавезне, јер је управо то период када компликације дијабетеса најчешће доводе до промена на очима. Јако је
важно и да потомци оболелих
од шећерне болести, односно
они који имају позитивну породичну анамнезу, редовно контро лишу гликемију, то јест
шећер у крви, а потом, између
осталог, и здравље очију. Међутим, иако је 21. век, још увек се
дешава да дијабетичари избегавају контроле и да нам се прекасно јављају. Ја сам у својој
пракси имао пацијенте који дођу
на преглед зато што не виде
добро и сматрају да су им
потребне наочаре. Прегледом
установим да имају врло одмаклу дијабетичку ретинопатију.
Испостави се да они и не знају
да имају шећерну болест. Дакле,
дијабетичари који немају никакве промене на контроле долазе једанпут годишње. Кад једном установимо промене код
њих, ти прегледи су чешћи и
њихову учесталост одређујемо
у зависности од тога какве су
промене, у којој мери оне угрожавају вид, колико брзо се развијају и слично. Ми офталмолози
у лечењу дијабетичара имамо
више циљева. Наравно да је
први и основни циљ побољшање и очување вида, али у једном тренутку, кад вид не можемо да спасемо, онда спасавамо
око као орган и као треће –
старамо се да пацијент нема
болове. То су нивои односно
слојеви на којима ми делујемо.
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ИМУНИТЕТ НА КОРОНУ И КАКО ГА СТЕЋИ

КАД ПОЧИЊЕ И КОЛИКО ТРАЈЕ ДЕЛОВАЊЕ ВАКЦИНА
Нестрпљиви смо после вакцинације да видимо да ли смо
коначно заштићени од ковида, па трчимо одмах у лабораторију да проверимо антитела. Ипак, вакцине против
короне су различите и у различито време стварају имунски
одговор. Доктор Радан Стојано вић, про фе сор кли нич ке
фар ма ко ло ги је, за пор тал
„Нова.рс” објаснио је кад се
стиче имунитет после руске,
кад после кинеске вакцине, а
кад после „Фајзера” и „Астра
Зенеке”.

Иначе, „Фајзер” је те своје
резултате објавио у престижним
научним часописима.

Руска вакцина – 15 дана од
друге дозе
Подаци нам кажу да се имунитет и с руском вакцином стиче
релативно брзо.

91,4 одсто – каже професор
Стојановић.

Кинеска вакцина – 21 дан
од друге дозе
Како каже наш саговорник, с
подацима о вакцини „Синофарм” има недоумица, јер су
до сада објављени само они из

изгледа имунитет стиче нешто
касније него код других вакцина. Знамо да је само 18 одсто
оних који су примили „Синофарм” добило антитела седми
дан после прве дозе. А седам
дана после друге дозе примећен је пораст у синтези антитела, с тим што се не зна када

„Фајзер” – седам дана
после друге дозе
Што се тиче „Фајзерове” вакцине, ситуација је најјаснија,
јер се зна и када се стиче имунитет и да се стиче најбрже у
односу на друге вакцине.
– Клиничка испитивања нам
показују да ли ће људи који су
примили вакцину мање оболевати од ковида у односу на оне
који су примили плацебо. У
оквиру тих студија испитаници се прате и закључено је да
код „Фајзерове” вакцине већ
после 14 дана од прве дозе
постоји одређени степен заштите, односно да мање људи оболева у групи која је примила
вакцину, а не плацебо – каже
професор Стојановић.
Научници су испитанике пратили и након што су примили
другу дозу 21 дан после прве и
показало се да се с „Фајзером”
пун имунитет стиче седам дана
после друге дозе.

Проценат грађана који би се
вакцинисали расте у односу
на претходни период, а проценат испитаника који су
против вакцинације пао је
на 24 процента – резултати
су новог истраживања агенције „Фактор плус”.
Медији у Србији преносе
да четвртина грађана истиче да би се вакцинисала
било којом вакцином, а вакцине одређеног произвођача преферира 21 одсто

– Максималан ниво заштите
код њих креће око петнаестог
дана од друге дозе. Није све
потпуно јасно с руском вакцином, али њихови стручњаци
кажу да је од тог петнаестог
дана примећена ефикасност од

прве и друге фазе испитивања,
док је трећа фаза још у току и
информације се прикупљају.
– На основу онога што смо
чули из кинеских саопштења и
из Емирата, та вакцина је ефикасна 76 одсто, с тим што се

ПОСЛЕ БОЛЕ СТИ ИМУ НИ ТЕТ ТРА ЈЕ ДУЖЕ НЕГО ШТО СМО МИСЛИ ЛИ
Код оних који се опораве од
ковида 19 имунитет на вирус
може да траје најмање осам
месеци, а можда и дуже,
показују истраживања.
И даље није спроведено
довољно студија, па не знамо тачно до кад су заштићени они који су прележали
ковид. Ипак, недавна студија

објављена у часопису „Сајенс” каже да имунитет може
да траје чак осам месеци.
Раније су студије показивале да имунитет траје најмање три месеца, пишу на сајту „Хелтлајн”. Отприлике
толико се тело сећа да је
било инфицирано короном.
У случају да се опет сусрет-

немо с вирусом, меморијске
Б-ћелије се брзо припреме и
произведу имунски одговор.
Притом, научници напомињу да овај природни имунитет може да траје и годинама
након прележане болести. Уз
то, показало се да имунитет
траје дуже и ако је пацијент
имао блажи облик болести.

Ситуација у Војводини и даље ванредна
Институт за јавно здравље
Војводине и даље оцењује
епидемиолошку ситуацију у
АП Војводини као ванредну.
У среду, 3. марта, на територији 39 општина и градова
ситуација је била оцењена
као ванредна. Такође, епидемиолошка ситуација је оцењена као неповољна на
територији 6 општина, а то
су: Тител, Ириг, Беочин, Бач,
Кањижа и Житиште.
Током 2. марта у Војводини је регистровано 859
нових случајева. Највећи
број је регистрован у Новом
Саду, 245.
У овом тре нут ку број
реги стро ва них
актив них
случајева у АП Војводини је
8.319. Највећи број регистрованих активних случаје ва је у Новом Саду,
2.541. У осталим општинама тре нут но је мање од

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ

1.000 регистрованих активних случајева.
Институт апелује на све
да се настави неопходно
стриктно спровођење проглашених мера контроле
преношења болести како би
се умањиле последице тренда раста броја оболелих и
омогућило функционисање
здравственог система.
Институт позива грађане
да се вакцинишу у наредном
периоду.
Институт за јавно здравље Војводине моли грађане Војводине да се понашају
одговорно и препоручује да
се стриктно придржавају
свих мера предострожности
и упутстава надлежних епидемиолошких служби, као
што су:
– избегавање задржавања у затвореном простору у
којем борави велик број

људи, попут угоститељских
објеката;
– избегавање окупљања
током прослава где се окупља
већи број људи, а посебно
током слава (пожељно би
било славити само у кругу
породице односно домаћинства, уз присуство до пет особа), као и божићних и новогодишњих празника, забава где
се пева и гласно говори, где
долази до блиског контакта,
јер се тиме омогућава пренос
веће количине клица и појава
теже клиничке слике;
– поштовање физичке дистанце од најмање два метра;
–
обавезно
ношење
заштитних маски у свим
затвореним
просторима,
посебно где је већи број
људи (јавни превоз, кафићи, ресторани, пијаце и сл.);
–
обавезна
примена
маске за хроничне болеснике и старије од 65 година и
на отвореном;
– препоручено ношење
заштитних маски на отвореном за здраве;
– редовно прање руку
односно употреба дезинфекционих средстава на бази
алкохола;
– препорука особама које
су биле у контакту с потврђеним случајевима да остану у
самоизолацији 14 дана од
последњег контакта.

се оквирно стиче тај пун имунитет после друге дозе. Засад
се претпоставља да је то око 40
дана од прве дозе, тј. три недеље од друге дозе – каже професор Стојановић.

„Астра Зенека” – непознато
„Астра Зенека”, која нам је
недавно стигла, праћена је бројним недоумицама, па се тако
не зна са сигурношћу и када се
после вакцине ствара имунитет на ковид.
– Кад је имунитет у питању,
они су кренули да продужавају тај период између вакцина,
па су говорили да треба да
прођу четири недеље између
две дозе да би вакцина боље
деловала, па онда осам недеља, а сад кажу да је пожељна

разлика 12 недеља између две
дозе да би се створио пун имунитет. Доста тога се засад не
зна, а уз то њој је ефикасност
мања од других, око 78 одсто,
али и то је питање. Све зависи
како се истраживања врше, па
не мора да зна чи да је та
ефика сност заи ста нижа у
реалности – каже професор
Стојановић.
Он закључује да су све ове
вакцине које су нама доступне
задовољавајуће ефикасне и подсећа да је, рецимо, вакцина
против грипа ефикасна око 50
одсто.

Трајање заштите после
вакцине – непознато
Након вакцине против короне
у организму поред антитела
остају и Б и Т ћелије, које науче како да се убудуће носе с

испитаника. Одговор о вакцинацији истраживачима
није дало 11 процената
испитаника.
План вакцинације као
одличан оцењује 64 процената испитаника, 16 процената истиче да је веома
добар, 11 процената испитаника оцењује га као добар,
док седам одсто испитаних
каже да није баш најбољи, а
тек два одсто тврди да је
лош.
вирусом, слично као и код природног имунитета.
Важно је знати да телу треба
неколико недеља да створи ове
ћелије и антитела после вакцине (обично две недеље после
друге дозе) и да је у том вакуум периоду могуће заразити се.
Ипак, научници још увек не
знају колико траје имунитет
после вакцине против короне
и да ли ће нам бити потребне
накнадне инјекције, посебно за
заштиту од нових сојева короне.
На све то научници кажу да
пози ти ван тест на анти те ла
после вакцине или прележаног
ковида не говори колико смо
заштићени, већ само да смо
развили имунски одговор.
Зато стручњаци напомињу да
ни уз антитела не смемо да се
одрекнемо маске, дистанце и
прања руку.
Р. П.

Последице неодговорности

Мада смо у успешној фази
вакцинисања против упорног светског вируса, број
новооболелих од короне у
Србији је у константном
порасту већ две недеље, а
епидемиолози упозоравају
да нас ових дана очекује
главни удар, јер се сада
могу видети последице сретењског одмора на скијалиштима и у одмаралиштима.
Да је стање изузетно
забрињавајуће
у
целој
земљи, потврђује и статистика, а како тврде надлежни, овај нагли раст можемо приписати грађанској
неодговорности и престанку
поштовања мера, које су и
даље на снази, па све указује на то да нам следи сценарио црног новембра и
децембра прошле године.

– Врло је алармантно.
Корона не посустаје, јер ми
сами посустајемо у поштовању мера. Људи који иду по
журкама неодговорни су и
себични, то су углавном
млађи људи, рачунају да ће
лакше да прележе вирус.
Имамо примере да су млади
људи имали јако агресиван
ток болести – рекла је на
Телевизији „Прва” др Марија Здравковић.
Епидемиолози упозоравају и да је све више заражене
деце, због чега је Кризни
штаб одлучио да се појача
надзор у школама. Такође,
иде се на то да се у оним
местима где је ситуација
посебно аларамантна пређе
на онлајн наставу.
Руководилац Дечје клинике КБЦ „Др Драгиша Мишо-

вић” докторка Оливера
Остојић изјавила је да се
примећује благи пораст оболелих малишана који захтевају хоспитализацију.
– Није толико страшна
ситуација, тренутно имамо
деветоро деце на одељењу,
али тај број стално варира.
Рецимо, пре десетак дана
имали смо свега троје хоспитализованих пацијената, а
онда је тај број нагло скочио
на 15 током викенда уочи
празника – објашњава докторка Остојић.
Због свега овог Кризни
штаб је ограничио радно
време кафића, ресторана и
тржних центара током протеклог викенда и увео
рестриктивне мере на скијалиштима и у другим туристичким местима.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Може ли отац на
породиљско одсуство?
Нашој редакцији обратио се један
будући отац који је желео да сазна
може ли он, уместо супруге, након
њеног порођаја, да оде на породиљско одсуство и под којим условима.
Као прво, врло је важно направити разлику између термина „породиљско одсуство” и „одсуство ради
неге детета”. На порталу „еУправа”
објашњавају да на породиљско одсуство иде жена која је у радном односу (на неодређено или одређено време), и то најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре предвиђеног термина за порођај. Термин порођаја одређује лекар који води трудноћу. Ако
је жена ангажована ван радног односа, она нема право на коришћење
породиљског одсуства. Отац може
користити породиљско одсуство само
у посебним случајевима: уколико је
мајка напустила дете, умрла или из
неког оправданог разлога не може
да користи породиљско одсуство
(нпр. мајка детета је на издржавању
казне затвора или је теже болесна).
Наравно, да би користио ово право,
отац мора бити у радном односу на

одређено или неодређено време.
Породиљско одсуство мајке или оца
престаје када дете напуни три месеца живота.
С друге стране, одсуство с рада
ради неге детета је право на одсуство које почиње од тренутка завршетка породиљског одсуства, а траје најдуже 365 дана (од тренутка
отварања породиљског) ако су у питању прво и друго дете, односно две
године ако се ради о трећем и сваком наредном детету. Ово право
може да оствари један од родитеља,
сходно међусобном договору.
Ако сте на породиљском одсуству
или одсуствујете с рада да бисте неговали дете, имате право на накнаду
зараде. Накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства с рада
ради неге детета можете примати
365 дана за прво и друго дете. Након
рођења трећег и сваког наредног детета накнаду примате две године.
Мајка и отац детета не могу у исто
време користити породиљско одсуство и одсуство с рада ради неге
детета.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Пивски мозаик

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

СВЕ ВИШЕ ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ САОБРАЋАЈА ЗБОГ ДРОГЕ

ПАЖЊА, ПАЖЊА, НАРКОМАН
ЗА ВОЛАНОМ!
У последње време на сваких неколико дана у медијима се појављују вести
о томе да је полиција искључила возача из саобраћаја због вожње под дејством психоактивних супстанци. Многи су се с правом запитали јесу ли
возачи у Србији напрасно сви одреда
почели да се дрогирају и шта се то
променило кад је одједном за воланом толико случајева „урађених”.
Одговор је једноставан: променила
су се правила. Од 1. јануара припадници Управе саобраћајне полиције
добили су задужење да тестирају возаче на психоактивне супстанце. То је
до сада била повремена активност због
сложене апаратуре, а сада, с брзим
тестом, одговор о томе да ли неко
лице угрожава саобраћај вожњом под
дејством наркотика може да стигне за
свега неколико минута. А „улов” на
улицама Србије застрашујуће је велики.
Само у периоду од почетка године до
23. фебруара 120 возача на територији Србије искључено је из саобраћаја због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци, што
је више него двоструко у поређењу са
истим периодом прошле године. Капетан полиције Александар Раденковић изјавио је за РТС да је забрињавајуће и то што је 47 од тих 120 возача

било старости 24 године или су били
млађи, као и да су у тој групи и четири малолетника!

возило истекао је 23. септембра 2020.
године.

Ризлу имаш, а дозволу немаш

Нај ма ње три воза ча при пад ни ци
МУП-а су искључили на територији
Панчева. Једног од њих, старог 21
годину, зауставили су 5. фебруара у
вечерњим сатима.
Поред тога што је био под дејством
психоактивних супстанци, испоставило се и да је возио без издате возачке дозволе. Поврх свега, даљом контролом је утврђено да возило није
уписано у јединствени регистар возила и да се на њему налазе неприпадајуће регистарске таблице.

Раденковић је истакао и да велики
број таквих возача симултано чини и
друге прекршаје, а то су најчешће
управљање возилом без возачке дозволе и под дејством алкохола. До 23.
фебруара био је 21 такав случај.

Како изгледа тест

Један од најмлађих возача искључених из саобраћаја има свега 17 година. Он је приликом полицијске контроле у Kрушевцу затечен да управља
возилом „mini one”, без возачке дозволе и под дејством канабиса, а рок
важења регистрационе налепнице за

KОЛИКЕ СУ КАЗНЕ?
Уколико се утврди да је возач
управљао возилом под дејством
психоактивних супстанци, полицијски службеници ће га искључити из саобраћаја у трајању од 24
сата и одредиће му задржавање у
службеним просторијама у трајању
до 12 сати.
Против возача се подноси захтев за покретање прекршајног
поступка и законом је прописана
новчана казна у износу од 20.000
до 40.000 динара или казна
Сећате се, постојале су некада у
селима оне мале продавнице познате под уметничким именом „задруга”. Гајбе наређане испред њих обично су служиле као столице да сваки
патер фамилијас ту заседне, зубима
отвори пиво, запали дуван и продивани са остатком момака из села...
Ко продаје краву, коме се опрасила
крмача, ко се жени, коме се на славу иде, чија је она ничија њива – све
се ту могло сазнати.
Овај „пивски мозаик” с фотографије сведочи о томе да се описани
сеоски обичај задржао до данашњих
дана. Само што није реч о селу, него
о центру Панчева и само што ово
није цео мозаик, већ тек десети део
ругла које је неколико наших суграђана оставило за собом готово свакодневно се опијајући пред продавницом на углу улица Максима Горког и
Др Жарка Фогараша. Поред тога што

заједничким снагама креирају ову
мини-депонију чепова, они се не либе
ни да испразне бешике по околним
хаусторима. Ако пожелите да прођете поред њих одржавајући каквутакву дистанцу, то вам неће поћи за
руком. Добићете гратис и непријатно зурење. Може вам се десити и да
налетите у незгодном тренутку – баш
кад оправдано очајна супруга једног
њих ко зна који пут вриштећи објашњава како јој је „сад стварно доста”.
Тад не знате да ли бисте звали полицију или бисте сачекали да згубидана несрећна госпођа за уво одвуче
кући, док се „колеге” веселе напола
попијеној флаши осталој за њим.
Све у свему, ето једног од ретких
мозаика у којима нема нимало уметности. Осим, можда, ако би се фотографија попут ове нашла на некој
изложби с потписом „Социјално и
психолошко дно дна”.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови
Панчева и цео Глогоњ
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 5. марта,
од 8.30 до 10 сати, без струје ће
бити цела Таковска улица, непарна
страна Улице М. Горког од Ж. Фогараша до П. Прерадовића, Улица Ф.
Вишњића и део Улице цара Лазара
од Ж. Фогараша до П. Прерадовића.
Истог дана, од 9.30 до 10.30, струје неће имати део Улице Д. Туцовића од Kнићанинове до Т. Рајића, а
од 11 до 13 сати: Улица др Светислава Kасапиновића 20–24 и 13–31,
Улица цара Лазара 2–24 и 1–19,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Улица 6. октобра 1, „Панскенер” и
вртић „Kекец”.
У четвртак, 11. марта, од 10 до 14
сати, струје неће имати цело насеље
Глогоњ.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електро вој во ди не”, па се о наја ва ма
евентуалних додатних радова и привре ме ној обу ста ви испо ру ке
електричне енергије можете свакоднев но инфор ми са ти онлајн. У
„Електровојводини” кажу да ће, ако
буде временских неприлика, најављени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити
укључено пре планираног времена. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на
телефон 319-220.

Има и „наших”

затвора у трајању до 30 дана,
осам казнених поена и заштитна
мера забране управљања моторним возилом у трајању од најмање
шест месеци.
Они који одбију овакво тестирање биће кажњени новчаном
казном од 100.000 до 120.000
динара, са 14 казнених поена и
одузимањем дозволе на осам
месеци или затворском казном од
30 дана – стоји у Закону о безбедности саобраћаја.

Информације о свим детаљима у вези
с новим начином тестирања на психоактивне супстанце „Блиц” је добио
од Агенције за безбедност саобраћаја.
– Kонтрола се врши на два начина.
Први је коришћењем уређаја „Dräger
DrugTest 5000”, односно на основу узорка пљувачке. Kонтролу врше полицијски службеници на месту где је возач
заустављен и контрола траје око 10
минута. На основу узорка пљувачке
детектује се присуство седам врста наркотика: амфетамина, канабиса, кокаина, метамфетамина, опијата, метадона и бензодијазепина. Други начин
контроле подразумева упућивање возача
за кога се посумња да управља возилом
под дејством психоактивних супстанци на стручни преглед у одговарајућу
здравствену установу, где медицинско
особље ради анализу узорка крви односно урина – навели су у Агенцији.
У 2020. години, од укупно 30.700
саобраћајних незгода, у 45 су учествовали возачи под дејством психоактивних супстанци (пет саобраћајних
незго да с поги ну лим лици ма, 23
незгодe с повређеним лицима и 17
незго да с мате ри јал ном ште том).
Поређења ради, у истом периоду возачи под дејством алкохола учествовали су у 3.500 саобраћајних незгода.

НАША АНКЕТА
ИМАТЕ ЛИ НЕКОГ У ИНОСТРАНСТВУ?

Свуда пођи, кући дођи

О. ЛИЛИЋ

Б. ИВАНОВИЋ

За разлику од прошлих векова, традиционална породица и патријархално васпитање све су ређе одлике ових
простора. Данас све више младих углавном одмах након завршетка школовања жели да оде из Србије трбухом за
крухом. Одлазе неретко и старији.
Сви они иза себе овде остављају
своје најближе, а поред интернет канала комуникације, недостајање је још
једна нит која повезује оне који одлазе и оне који остају.
ОЛГА ЛИЛИЋ, лекар:
– Моји блиски рођаци су у иностранству. Један је у Њујорку, други у
Калифорнији. Највероватније неће
долазити натраг, јер желе да остану
тамо. Задовољни су. Пошто смо близак род, прилично ми је тешко, али
желим им све најбоље. Хоћу да они
буду срећни. За мене како буде (смех).
Не зна се да ли би били испуњени и
овде, али засад су им тамо боље шансе за успех у животу односно за напредовање у струци.
БОЈАНА ИВАНОВИЋ, васпитачица:
– Мој муж је преко. Били смо прво
заједно, а сада сам ја дошла због коронавируса. Немам сталан посао тамо,
а он ради. Живи мо у Лон до ну, у
западном делу града. Сада пратимо

В. РАКИЏИЋ

Д. МАРКОВИЋ

ситуацију. Тамо у Енглеској су и даље
закључани, ништа баш не ради, па
нема посла. Муж је сада узео неки
стан, а ја ћу свакако морати ускоро
да се вратим. Дошла сам још у октобру. Морам да се вратим у току једне
године, да не бих изгубила папире.
Супруг ће сада доћи у Србију, у априлу, да се видимо, па ћемо видети какве
су околности за даље.
ВЛАДИМИР РАКИЏИЋ, музичар:
– Имам пријатеље, фамилију не.
Супер су се снашли, остали су тамо. И
ја сам пола свог живота провео у иностранству. Али никада нисам имао
намеру да се тамо и преселим, овде су
ми били жена и деца. Путовао сам
редовно, али се враћао кроз два-три
месеца. Није да нисам предвидео да ће
да буде оваква ситуација у нашој земљи.
Ипак је носталгија била јача од финансијских разлога или било чега сличног.
ДИВНА МАРКОВИЋ,
медицинска сестра:
– Немам баш никог блиског. Даљег
рођака, додуше. У Француској је. Отишао је с девет година, сада има 62.
Дефинитивно се неће враћати (смех).
Имала сам велике шансе да одем и
ја, али никада се нисам на то одлучила. Једноставно, није ми се дало, нисам

С. КНЕЖЕВИЋ

В. ПЕТРОВИЋ

желала. Хтела сам да останем овде,
да радим у нашој болници, да будем
медицинска сестра. Имала сам баш
добрих понуда, иако је здравство било
катастрофално, заправо још увек није
много боље. Тамо је тада било много
добро. Ја сам желела да будем овде
са својом породицом.
СЛАВКО КНЕЖЕВИЋ, пензионер:
– Имам брата у Хрватској, ако је то
иностранство. Једном приликом сам
имао проблем у Бјеловару. Упутио сам
се у шетњу једног јутра, а ништа нисам
понео од документације, ни личну
карту. Брат је отишао на посао, али
сам ја остао, јер сам срчани болесник.
Он је ишао службеним колима и зауставио ме. Стане и каже ми како бих
прво ја награбусио, а затим и он. Код
себе нисам имао ни пасош ни пријаву.
ВАСА ПЕТРОВИЋ, пољопривредник:
– Немам никога, нити сам и сам
имао намеру да се одселим. Задовољан сам тренутном ситуацијом, онолико колико могу да будем. Увек сам
имао жељу да преко границе идем
само туристички. Нисам планирао
никада да одлазим, колико год да је
тешко. Због природе мог посла, као и
свега осталог, остао сам у Србији.
Јелена Катана
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ФЕБРУАРСКА ГОЛОМРАЗИЦА ИЗАЗВАЛА ЗАБРИНУТОСТ ПАОРА ЗА ОЗИМЕ УСЕВЕ

ИПАК БЕЗ ПАДА ПРИНОСА СТРНИХ ЖИТА?
Иако је било
измрзавања пшенице,
не би требало да буде
већих последица

центиметара, па на овој дубини није било штете смањењем
склопа односно увенућем биљака. Овде није уништена стабљика биљака, јер стабла још
нема, као ни класа, који су
испод површине у чвору бокорења. Њихово издизање изнад
земље почиње с фазом влатања, односно пораста у стабло,
која је обично почетком априла – прича запослени у Институту „Тамиш”.

Струка истиче да се
биљке опорављају
Многи пољопривредници су
ових дана разрогачених очију
посматрали нимало пријатан
призор – измрзнуту пожутелу
пшеницу. Неки од њих кажу
да су се први пут сусрели са
оваквом појавом, као и да тај
проценат иде и до деведесет
одсто усева, а да су углавном
погођени најнапреднији примерци ове, за живот човека
насушне биљке.
О томе какво је заиста стање
на пољима у јужном Банату,
најкомпетентнији су да говоре
представници струке, односно
у овом слу ча ју сарад ник за
ратарство у Пољопривредносаве то дав ној слу жби (ПСС)
Институт „Тамиш” Богдан Гаралејић, дипломирани инжењер
пољопривреде.
На почетку он указује на то
да су у периоду од 11. до 14.
фебруара ниске температуре
оставиле трага на усевима озимих стрних жита, што се, са
отопљењем од 15. фебруара пре
свега очитовало губитком листова у којима је мраз уништио
ћелије, па је у наредна три дана,
када је било много лепше време, оно што је изгледало као
зелено, променило боју у браон.

Три дана великог минуса
Гаралејић каже да би анализу
ове ситуације требало започети приказивањем и сагледавањем тока ниских температура.

Усев оштећен мразом само
на врховима листова,
остатак није измрзао
– Све је кренуло 11. фебруара
око 10 сати, када се температура ваздуха спустила испод нуле
и читавог дана и ноћи била у
минусу; сутрадан око 22 сата
пала је на минус 11,42 степена
Целзијуса, а најнижу вредност

Сместа започети прихрану

Две сорте пшенице различито
реагују на ниске температуре
достигла је 13. фебруара у 2
сата, с пуних 13,25 испод нуле,
и до 7 ујутро није прелазила
десети подељак у минусу. Истог
дана касније температура ваздуха се подигла, да би наредног
дана, у периоду од 5 до 8 ујутро, поново пала на вредности
од минус 10 до 12 степени Целзијуса, након чега су температуре констатантно у плусу. Ово
је период када су усеви страдали од мраза услед изостанка
снежног покривача, што је праћено хладним и јаким северним ветром. Штета се манифесто ва ла у уни ште ној лисној
маси, док су у случајевима плитке сетве, где је семе на површини до 1,5 центиметара, страдале и целе биљке – наводи
Гаралејић.
Он се слаже с констатацијом да су највише уништени
рано посејани и најразвијенији усеви који су имали интензивно бокорење са два до три
секундарна стабла, на којима
је као последица отопљења од
1. фебруара дошло до покретања вегетације и раста секундарних коренова.
Ова појава је уочена на парцелама и узоркованим биљкама до 9. фебруара и практично

је у току овог отопљења примећено како усеви затварају
редове на парцелама. Скренули смо пажњу пољопривредницима да након мерења NDVI
или индекса вегетације, које
смо запо че ли 19. фебру а ра
користећи ручни NDVI сензор,
примећујемо да је његова вредност висока – просечно између 0,35 и 0,45 – што говори да
биљке нису увенуле, тј. измрзле. У поређењу с мерењем од
29. јануара, када је овај индекс
имао вредности од 0,55 до 0,65
дошло је до смањења од 40 до
50 одсто. Савет је да се биљке
ископају и погледа део изнад
земље и део који је у земљи,
односно чвор бокорења и, уколико је зеленкасте и беле боје,
без бра он дело ва, биљ ке су
живе. Њима ће бити потребно
између седам и десет дана да с
порастом температуре крене
ново лишће. Слабије развијени усеви претрпели су мање
штете на лисној маси, што се
односи на оне који су посејани
после 7. новембра 2020. године. И различите сорте различито су реаговале. Код многих
је пресудна била дубина сетве,
а оптимална је четири центиметра са одступањима од 0,5

Струка препоручује да се крене с прихраном без обзира на
стање усева, јер је потребно
дати биљкама лако приступачан азот, ради пораста нових
листова, у облику амонијачног
и нитратног јона (АН и КАН).
– Велики број пољопривредника послао је фотографије
извађених биљака са својих парцела, уз навођење имена сорте,
али већ ових дана се лисна маса
опоравила и усеви изгледају
поново зелени. Значајно је напоменути да је за сваког произвођача, па и за нас у ПСС-у, важно
да користимо дигиталне платформе и апликације које нам
могу дати податке о стању усева. Ми смо за наше огледно
поље и посејану таблу Т1 користили дигиталну платформу
„АгроСенс” института „БиоСенс”
из Новог Сада, која нам је пружила сателитске снимке промена на парцели од 15. и 18.
фебруара. На њима се довољно
јасно види разлика у интензитету зелене боје здравих листова и слика последица мраза
након отопљења. За праћење
утицаја мраза користили смо
снимке наше парцеле од 10 хектара с дигиталне платформе, у
виду интензитета зелене боје,
без директних нумеричких вредности NDVI, то јест нормализованих вредности индекса вегетације. Узимањем узорака утврђено је да није измрзао део стабла изнад земље ни у земљи,
као ни чвор бокорења, односно
да су биљке живе, док су оне
код којих је оштећен део лишћа
потерале ново за три дана –
закључује Гаралејић.
На крају, на основу поменутих огледа и седмодневног обиласка терена, овај стручњак као
нај ва жни је исти че да нема
назнака пада приноса, јер ниједан од виталних делова биљке
није уништен.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Стигла
су четири штанда изложбеног карактера за удружење
повртара, који су добијени су
на конкурсу Града Панчева.
ЈKП „Kомбрест” ове недеље
прочишћава канале кишне
кана ли за ци је на неко ли ко
лока ци ја у селу; у току је
кошење немачког гробља, а
уско ро почи ње и сад ња
младица јавора на улазу у
село и у парку у Улици Жарка Зрењанина.
Банатско Ново Село: Kонцерт
студената кларинета са ФМУ
у Београду у класи професора Огњена Поповића одржан
је у недељу, 28. фебруара, у
Дому културе, а у галерији те
установе у понедељак, 1. марта, отворена је изложба слика Еми ла Сфе ре на тему
Хиландар, која ће трајати до
7. марта.
Долово: У току је асфалтирање у улицама: Зимској, Иве
Лоле Рибара и Братства и

јединства. Књига аутора Срђана Божовића „Битка за Панчево октобра 1944” представљена је у четвртак, 25. фебруара, у доловачком Дому културе, у просторијама локалног удру же ња пен зи о не ра.
Ловачка секција организовала је у недељу, 28. фебруара,
секцију за сузбијање штеточина – лисица и шакала.
Глогоњ: У Месној заједници
траје прикупљање захтева за
издавање годишњих карата за
превоз. У току претходне недеље обављена су мерења за
евентуално реновирање Дома
пензионера и санацију капе-

ле на гробљу. Фудбалери су у
припремном мечу изгубили
од „Полета” у Идвору с резултатом 3 : 0.
Иваново: Фудбалери „Стрелe”
су у недељу, 28. фебруара, на
свом терену, окончали припремни период пре почетка
пролећне сезоне у Јужнобанатској А лиги ремијем у мечу
против „Дунава” из Великог
Села.
Јабука: Почели су радови на
реконструкцији Змај Јовине

улице. Удружење „Тамиш у
Јабуци” наставља акције уређења околне природe.
Качарево: Месна заједница
наја вљу је да уско ро кре ће
асфал ти ра ње Вино град ске
улице и дела Македонске, као
и крпљење ударних рупа на
више локација. Комунално
предузеће, у сарадњи с Градом, улази у процедуру за
изградњу и реконструкцију
унутрашњег дела капеле.
Омољица: Месна заједница
прикупља документацију од
пензионера заинтересованих
за бесплатне месечне карте,
сваког дана од 8 до 15 сати.
„Нето” дисконт отворен је 1.
марта у центру села.
Старчево: Утакмица између
ветерана и млађих селекција
Рагби клуба „Борац” одиграна је у недељу, 28. фебруара.
Дом кул ту ре обе ле жио је
Наци о нал ни дан књи ге с
темом „Гласно читање” у понедељак, 1. марта, у библиотеци. Офар ба на су вра та
Kреативног културног клуба.

ПРОМОЦИЈА KЊИГЕ У ДОЛОВУ

Битка за Панчево

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАКЕДОНСКЕ ДРЖАВЉАНЕ У СРБИЈИ

Електронска пријава за попис у Македонији
Након што је македонски парламент усвојио закон о попису
становништва и домаћинстава, који треба да буде одржан у
априлу први пут након 19 година, већ од 1. марта почео је
попис македонских држављана који се налазе у иностранству, а њима је омогућено да
се електронским путем пријаве и попуне пописницу.

У међувремену је македонски Државни завод за статистику објавио линкове и упутства за овакав начин изјашњавања на попису: stat.gov.mk;
popis2021.stat.gov.mk и census.stat.gov.mk.
На једном од ових линкова
најпре ће бити урађене најава и
регистрација преко имејл адресе, на коју се добија лозинка за

даљи приступ апликацији. Овакав начин такозваног самопописивања македонских држављана који живе или се из било
ког другог разлога налазе ван
Македоније трајаће до 15. марта.
Пописна апликација по својој садржини иста је као и пописница која ће бити коришћена
при пописивању становништва
у Македонији.

С тим у вези, примењене су
све неопходне техничке и организацијске мере у сагласности
с прописима из области заштите личних података.
За сва појашњења и ближе
инфор ма ци је маке дон ски
држављани се могу обратити
маке дон ској амба са ди у
Београ ду, на број теле фо на
011/32-84-924.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Безбедност је приоритет
број један у месту
Фебру ар ски, или 326. број
старчевачког гласила најпре
доноси информацију о стицању услова за бесплатан превоз
за пензионере, на наредним
странама су текстови о почетку уписа наредне генерације
првака, а најударнија тема је
безбедност у месту, чему је
главни разлог убиство двадесетчетворогодишњег мештанина Т. С., због чега су ухапшена четири лица, која се повезу ју с нави јач ким гру па ма
„Партизана”.

У великом интервјуу гостовао је Предраг Живковић, члан
Градског већа задужен саобраћај и комуналну делатност,
који је, поред осталог, истакао значај сарадње с Месном
заједницом. Гост „Кафенисања у ’Ђерму’” је Миле Аговић,
ауто-механичар у пензији и
паси о ни ра ни колек ци о нар
„буба”, а „лице с насловнице”
је легендарни локални естрадни уметник Ранко Васић, којем
је, како при зна је, музи ка
живот.

Питање у анкети било је у
вези с поклањањем и другим
данима поред празника, а нису
изостале ни стране о школи,
спорту, као ни сталне рубрике
„Старчевачке бразде”, „Цртице из прошлости”, „Уопштинавање” и „Култиватор”, у којем
се представила тинејџерка Соња
Васић, док је већи део посвећен увек зани мљи вој теми
„Старчево општина”.
Када је реч о извиђаштву, на
целој страни је извештај са два
меморијала који су приређени

у знак сећања на прерано преминуле скауте Ивицу Прањића и Александра Станковића.

Божовић и Мрчковић
Дело аутора Срђана Божовића „Битка за Панчево октобра 1944” представљено је у
четвртак, 25. фебруара, у доловачком Дому културе, у просторијама локалног удружења пензионера. Поред њих,
догађају су присуствовали и
представници Удружења бораца свих ратова вођених у 20.
веку, a модератор je био Момчило Мрчковић.
Божовић је познати историчар и запослен је као виши
кустос у Народном музеју у
Панчеву, а о поменутој тематици је, поред истицања улоге совјетске армије у ослобођењу нашег града од Вермахта, изнео и разне друге детаље у вези с Другим светским
ратом. Наро чи то је била
интересантна прича о младој
и храброј Мили Матејић из
Вршца, за чије пуштање је

њен отац нудио злато немачком официру у тежини његове телесне масе. Она ипак
није хтела да ода другове, па
је обешена на јавном месту,
али је до краја пркосила окупаторима. Божовић је приметио да Мила, нажалост, након
ослобођења није проглашена
за народног хероја.
На крају се родила и замисао да се организују трибине
и предавања за младе у насељеним местима, како би историјски феномени били појашње ни и послу жи ли као
дода так зна њу сте че ном у
школи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ – ФЕСТ

ПОЕТСКИ КОНКУРС

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Лав и миш
У дворани Културног
центра Панчева у суботу, 6. марта, од 12 сати,
позоришна група „Арс
лонга” из Београда одиграће представу „Лав и
миш”, насталу по мотивима истоимене басне
Доситеја Обрадовића.
Да ли ће лав дозволи ти мишу да једе
његову храну, да ли ће лаву
бити довољан миш за ручак,
какав ће спо ра зум изме ђу
њих настати, ко ће кога и
како убедити, како ће миш
лава спасти од ловаца, да ли

МОЈ

ће на крају ове две животиње постати пријатељи – сазнаћете ако погледате ову музичку басну.
У представи има и балетских нумера.

избор

МОЈ

Кратки сусрет
Горана Аћа,
ликовна уметница
Посебно је важна уметност у
временима у којима, као сада,
морамо да измаштамо неку
другачију стварност да бисмо
оста ли у јед ном кома ду.
Можда баш уметност може
да спасе од лудила. Уколико
јој дозволимо, она поседује
моћ да све трансформише.
Насмејаће замрачене делове
душе, подстицаће сузе док се
туга не источи и понудиће
сврху животу.
ФИЛМ: Желим да препоручим нешто старо и нешто
ново, али подједнако узбудљиво и веома отмено. Ко би рекао
да ми није досадило то што
сам оба филма погледала по
пет пута и погледала бих их
још много више од тога. Када
погледам неки филм који остави дубок траг у мојим чулима, имам обичај да кажем да
помало завидим људима који
га никад нису погледали, јер
они још увек не знају каква
лепота и сензација њих чека.
„The Brief Encounter” је таква
сензација колико год пута да
га погледате. Тај црно-бели
филм из 1945. године неисцрп ни је извор роман ти ке
натопљен узбуђењем и њиховим цвркутавим гласовима.
Пре свега, то је филм вођен
женским гласом и вреди га
погледати, јер ће вас оставити
с много питања о себи самима. Други филм који желим
да споменем је „The Gentlemen” (2019), пошто сам ја од
детињства била магнетски привучена сваким филмом који
је режирао Гај Ричи. Карактери
су толико забавни, слојевити
и интензивни да нећете знати
шта тачно осећате. Паметно
је креиран и креативан у изведби, а дијалози су толико добри
да се урезују у мисли.
КЊИГА: Као и сваке зиме,
поготово у јануару, након празника, када ентузијазам почне

Страну припремила

Мирјана
Марић

да опада, време је за мало смеха. Тери Прачет је мој избор
увек када су дани превише
кратки и осетим недостатак
витамина Д. Тренутно читам
књигу „Једнакост ритуал” и
потпуно уживам у њој. Увек
сам се смејала уз његове књиге зато што су истинитије од
реално сти. Одједном свет
постане много лепше место уз
његову слатку иронију и ненадмашив капацитет за измишљотине. А за оне смеле, које није
страх да претражују дубоко по
својој души, можда Херман
Хесе може у томе да им буде
добар сапутник. Књига која је
мене сасвим променила јесте
„Сидарта” и читање те књиге
је пут којим некад треба крочити. Хесе има ту лошу навику да нас растави напола, а он
сам би рекао: „Био сам час на
небу, час у паклу, али већином
на оба места истовремено”.
МУЗИКА: Увек су ми концерти или свирке били много вредније искуство него да
слушам музику сама са собом,
јер ништа не спаја људе тако
чврсто као музика, а доста
нам је самоће. Најлепше у
музици је тај необјашњиви
додир који пружа – свачије
срце дотакне. Због тога веома волим да слушам канал
„NPR Music” и „Tiny Desk”
концерте. Изведбе које тамо
про на ла зим искре не су и
живе, те ми омогућују да осетим ту енергију коју извођач
пре но си. Тамо послу шај те
Anderson .Paak & „The FreeNationals”, „Tank and the Banga” или, наравно, Ерику Баду.

ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ
Четрдесет девети Међународни филмски фестивал – ФЕСТ
биће одржан од 2. до 11. априла, у организацији Центра београдских фестивала (ЦЕБЕФ),
под покровитељством Града Београда и уз подршку Министарства културе и информисања.
Фестивал се ове године одржава под слоганом „Повратак
у будућност” с намером да, као
нај ве ћа и нада ле ко позна та
филм ска мани фе ста ци ја у
земљи и региону, допринесе
понов ном ожи вља ва њу био скопских платана и повратку
филмске публике у биоскопе.
Директор ЦЕБЕФ-а Дамир
Хандановић изјавио је да је
ЦЕБЕФ, упркос тешким тренуцима с којима се цео свет суочио, остао истрајан у намери да
својој верној публици прикаже
најновија остварења савремене
кинематографије. Истакао је да
је за Београд од великог значаја одржавање оваквог културног догађаја у временима када
је у већини земаља Европе на
снази потпуна блокада.
„С посебном пажњом селектован, овогодишњи фестивалски програм представиће више
од седамдесет премијерних филмова најновије светске кинематографије у седам програмских
целина, које ће публика моћи
да погледа у биоскопским салама ’Сава центра’, ’Комбанк дворане’, Дома омладине Београда
и ’Cineplexx-а’. Посебно нам је

значајно што ће следећа година
бити у знаку педесетог ФЕСТ-а,
а у сусрет јубилеју ове године
ФЕСТ-ова публика имаће прилику да на великом платну ’Сава
центра’ погледа култне филмове који су обележили претходне едиције фестивала у оквиру
програма ’ФЕСТ-ових 50’”,
закључио је Хандановић.
На свеча ном затварању
ФЕСТ-а, 11. априла, у ударном
термину у „Сава центру” премијерно у Србији биће приказана

нова, пре мон ти ра на вер зи ја
филма „Кум 3” легендарног
реди те ља Фрaнсиса Фор да
Кополе, настала поводом тридесетогодишњице од првог прика зи ва ња овог оства ре ња.
Последње поглавље саге о породици Корлеоне добило је и нов
назив: „Кум, eпилог: смрт Мајкла Корлеонеа”, којим Копола
одаје почаст писцу и сценаристи Марију Пузу, а укључује
наслов који су првобитно наменили за трећи део „Кума”. За

потребе нове верзије Копола је
направио нов почетак и крај
филма и препаковао одређене
сцене, кадрове и музику.
Међу на род ни
филм ски
фестивал – ФЕСТ ове године
биће одржан уз поштовање свих
мера Владе Републике Србије
и Кризног штаба за сузбијање
заразне болести ковид 19. Организационом тиму фестивала је
приоритет здравље и безбедност како публике, тако и гостију и фестивалског тима.

НАГРАДА ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ ПАНЧЕВА 2021.

Изабрано десет финалиста
Конкурс за „Награду за младе
уметнике Панчева 2021” завршен је и жири је одабрао десет
финалиста, чији ће радови бити
изложени у Народном музеју
Панчево 20. марта. На изложби ће бити проглашен и
победник конкурса.
Финалисти су Александар
Вељковић, Андреа Картали,
Горана Аћа, Ђорђе Живковић,
Јелена Стојановић, Јелена
Војводић, Катарина Петровић, Лора Абци, Никола Гајић
и Урош Предић. Наградни
фонд је педесет хиљада
динара.

У жирију су ове године били
Душан Марино, уметник,

Ксенија Маринковић, историчарка уметности и кустос

галерије „X Vitamin”, Димитрије Јованов, кустос у Народном музеју Панчево, Вук
Вучковић и Ива Вучковић
Лујански.
„Награду за младе уметнике
Панчева” установио је Вук Вучковић, који је одлучио да износ
Новембарске награде која му
је додељена 2019. године искористи за оснивање наградног
фонда.
Ове године се „Награда за
младе уметнике Панчева”
додељује други пут, а први
победник конкурса била је Леа
Ембели.

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ СТЕФАНА ФУКСА

Класика на мартовском репертоару
У дворани Културног центра у
среду, 10. марта, од 19 сати,
биће одржан солистички концерт Стефана Фукса на контрабасу, уз клавирску пратњу Душана Егерића. Специјални гости
биће Лазар Павловић, Филип
Француски и Александар Јанковић. На програму су дела Шуберта, Хиндемита и Ботесинија.
Стефан Фукс (29) рођен је у
Пан че ву. Основ но музич ко
образовање започео је у ОМШ
„Јован Бандур” Панчево, у класи проф. Будимира Стојановића, трзачки одсек, инструмент
тамбура (1998). ОМШ за контрабас уписао је 2003. године,
у класи проф. Будимира Стојановића. СМШ „Јован Бандур”
у Панчеву уписао је 2005. године, за оба инструмента. Током

основног и средњег музичког
образовања освојио је много
првих награда и био лауреат у
својим категоријама на државним и међународним такмичењима. Факултет музичке уметности у Београду уписао је 2009.
године, у класи проф. Слободана Герића. Године 2011. отишао је на студије у Манхајм
(Немачка), где му је професор
био Петру Луга. Похађао је бројне мајсторске курсеве у земљи
и иностранству, са еминентним
уметницима, као што су: проф.
Дорин Марк (Нирнберг), проф.
Набил Шеха та (Мин хен),
проф. Клаус Трумф (Минхен),
проф. Станислав Анишченко
(Детмолд), проф. Бери Грен
(УСА), проф. Каталин Ротару
(САД), проф. Јосеф Нидерхамер

ПРОМО

шифром (с решењем шифре
у посебном коверту), треба
доставити на адресу: Народна библиотека „Данило Киш”
Врбас, Фестивал поезије младих, М. Тита 87, 21460 Врбас,
најкасније до 1. априла.
Песници чије песме одабере стручни жири учествоваће
на педесет трећем Фестивалу
поезије младих, који ће бити
одржан крајем маја у Врбасу.
Фестивал ће наградити најбоље песнике, а главна награда је штампање књиге.

ФОТО: КЦП

За младе песнике
Организатор педесет трећег
Фестивала поезије младих у
Врбасу расписао је конкурс
за младе песнике из Србије и
региона.
Право учешћа на конкурсу
имају песници до двадесет
седам годи на старо сти, с
циклусом од десет необјављених песама на српском језику
и језицима националних заједница (с преводом на српски
језик уколико је потребно).
Песме, умножене у четири
при мер ка и пот пи са не

(Беч), проф. Милослав Гајдош
(Чешка), проф. Андреа Бокини (Италија), проф. Зоран Марковић (Словенија).
Бавио се педагошким радом
у Основној школи „Доситеј Обра-

довић” и Средњој музичкој школи „Јосиф Маринковић”. Био је
члан Гудачког камерног ансамбла „Душан Сковран”, Манхајмске филхармоније, као и члан
Београдске филхармоније.

КОНКУРС КЊИЖЕВНОГ КЛУБА „ПЕРО АМАТЕРА”

Породичне златне нити
Књи жев ни умет нич ки клуб
„Перо ама те ра” Бечеј рас пи сао је општи кон курс на
који су позва ни песни ци,
писци и сликари да се пријаве и својим учешћем помогну култури да се уздигне на
виши ниво.
Тема конкурса је „Породичне златне нити”. Потребно је

да писци и песници пошаљу
своје радове у „Ворд” документу, на ћириличком писму,
што је у складу са одредбама
Ста ту та удру же ња (фонт
Вердана, величина 12). Сликари треба да пошаљу фотографије највише трију својих
дела, нацртаних или насликаних у црно-белој вари јан ти

(монохромно), у техници по
избору (оловка, акварел, уље,
креда…). Фотографије слика
насликане у боји конкуришу
за корице књиге.
Радове треба слати електронски на адресу kukperoamatera@gmail.com. Конкурс је отворен до 1. априла. Уз радове
тре ба посла ти пуно име и

презиме, адресу, контакт-телефон и имејл.
Радове ће селектовати трочлани стручни жири, а резулта ти ће бити обја вље ни 15.
априла на сајту и „Фејсбук”
страници: Књижевни уметнички клуб „Перо аматера”. Учесницима конкурса се не плаћа
ауторска надокнада.

Петак, 5. март 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
СУДИЈЕ У СПОРТУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ФЕР И ПО ПРАВИЛИМА
Донети и једну одлуку није једноставно, а замислите да морате да их донесете на десетине, за одређено време и
у врло напетим условима, а да од њих
зависе десетине других људи. Чак и
звучи компликовано...

Став и одлучност
Дарко Путић (28) заљубљеник је у
спорт, а у слободно време програмер
и кошаркашки судија.
– Суђењем сам почео да се бавим
2014. године, тако што ме је школски
другар Марко Штетин убедио да је то
супер хоби којим се може зарадити и
за џепарац. Пристао сам и сада не
могу да замислим себе да се тиме не
бавим – прича Дарко.
За судију је најважније да има став,
карактер, смиреност, одлучност, толеран ци ју и, нарав но, љубав пре ма
кошарци.
– Суђења умеју да буду напорна.
Мораш бити физички и психички
спреман за сваку утакмицу, и непрестано фокусиран. Најнапорније су
припреме за меч и, ако су оне добре
обављене, само суђење је лакше, али
све то зависи од утакмице до утакмице – каже.
Коју год одлуку да судија донесе,
једна страна буде незадовољна. Али
све док су критике у духу спорта, проблема нема.

Дарко Путић
– Помисао да сам остао у спорту и
након што сам завршио играчку каријеру допада ми се највише од свега.
Суђење ме опушта и добар је начин
да се глава охлади од свих осталих
ствари које се човеку дешавају у животу. Треба рећи и да је дружење с колегама, који су ми пре свега другари,
једна од лепших ствари у суђењу –
прича он.
Током сезоне утакмицу има сваког
викенда, али се понекад игра и током
радне недеље.
– Волео бих да напредујем што више
могу у овој професији, али да ми образ
остане чист – закључује Дарко.

Усредсређивање на детаље
Миленко Крајновић (68) рођен је у
Белој Цркви, а основну и средњу школу завршио је у Панчеву. По образовању је дипломирани инжењер технолог. Радио је у „Скробари” двадесет седам година, од чега је последњих осам био директор, а након тога
је био генерални директор АТП-а. Од

Миленко Крајновић
2017. године је у пензији. Има два
сина, које је одмалена усмеравао ка
спорту, а они су изабрали џудо.
– Џудо сам почео да тренирам 1967.
године као основац у ЏК-у „Динамо”.
Потреба клуба за наследником тренера, као и судијом, усмерила ме је
да, поред такмичарског образовања,
стекнем знања и у том правцу. Као
перспективног јуниора, 1970. године
тренер Марко Атанасов упутио ме је
на семинар на Вису, где сам полагао
за тренера и џудо судију – републичког стажера. Две године касније постао
сам републички, а 1980. савезни џудо
судија. Тих година сам се паралелно
такмичио и судио, уз периодичне паузе у суђењу. Од 1995. године константно судим све до 2018, када сам
морао да се повучем због напуњених
шездесет пет година живота. У судијском џудо-окружењу провео сам четрдесет осам година, за шта ми је и
Џудо савез Војводине одао признање
– прича Миленко.
Предуслов за добро суђење су добро
познавање спорта, менталитета такмичара, тактике борбе и пре свега
познавање правила и тумачење појединих чланова из правилника и појединих ситуација у току меча.
– Судије по квалитету издваја и
концентрација у току меча, усредсређивање на детаље, свеобухватна контрола збивања на татамију, као и апсолут на искљу че ност од реа го ва ња
публике и осталих који се налазе око
борилишта – објашњава он.
Да би превазишао неспортско реаговање публике, тренера и такмичара, судија мора да поседује искуство,
али и да уложи ментални напор.
– Публика која се добро разуме у
џудо, а углавном је таква на такмичењима, уме да награди, поред доброг
потеза такмичара, и добру процену
судије, али и да негодовањем пропрати судијску грешку. Сигурност судије
је пресудна и не може се глумити,
његово знање и одлучност у доношењу
одлука такмичарима и публици уливају поверење и сигурност да ће меч бити
успешно доведен до краја – прича он.
У његовој судијској каријери било
је доста лепих тренутака.
– Да ли да сматрам својим највећим успехом без грешке одсуђен полуфинални меч на отвореном екипном
јуни ор ском шам пи о на ту Бео гра да
између екипа Бугарске и Србије, или
признања неког из публике да сам
добро судио? Нема веће награде него
када ми после такмичења на добром
и поштеном суђењу честита непозната особа, неко из публике, родитељ
детета, девојке или младића који су
се такмичили, или тренер, такмичар
или колега судија. Тако нешто се памти вечно и ту успомену не може превазићи ни највиша оцена контролора
суђења – каже.
Иако се више не бави суђењем,
Миленко прати сва такмичења. На
одговорној је функцији у Џудо савезу
Србије и своје знање преноси на младе и на тај начин помаже развој џуда
код нас.

Правилне одлуке у тренутку

Марија Мирков

Марија Мирков (35) завршила је Вишу
пословну школу у Београду и ради
као заступник у осигурању. Годинама
суди одбојкашке мечеве, тренутно у
Другој лиги Србије.
– Од малих ногу сам волела одбојку, али сам касно почела да тренинирам, тако да нисам успела да изградим неку играчку каријеру. Због те

љубави према овом спорту убрзо сам
почела да судим. Званично сам положила за одбојкашког судију 2005.
године – прича Марија.
Добар судија, на првом месту, треба да воли спорт у којем суди, да поседује спортски дух, да у сваком тренутку чува фер-плеј и, наравно, мора
да доноси правилне одлуке.
– Некад су утакмице теже, некад
лакше. У суштини, за сваку утакмицу
се морамо психички припремити јер,
ако нисмо довољно концентрисани, и
лагана утакмица може постати тешка.
Доста одмора пред утакмицу и добар
сан гарантују да неће бити проблема.
Бар се ја тиме водим – објашњава она.
Каже да нико није непогрешив, ни
играчи, али ни судије. Грешка је могућа ако је, рецимо, била брза лопта, па
судија није могао да види да ли је
закачила линију или није. Или када
други судија досуди „пец” на мрежи,
а играчи тврде да се нису упецали.
Захваљујући овом занимању стекла је
много познанстава и имала прилику
да доста путује. Сезона траје од октобра до априла, а Марија суди једну
или две утакмице сваког викенда.
– Поред тога што судим, обављам и
функцију врховног судије у јужнобанатском региону, делегирам судије у
нижим категоријама суђења. Волела
бих да помогнем млађим колегама и
колегиницама да што више напредују и евентуално да своју каријеру завршим као делегат – закључује Марија.

Квалитиленд
– Бити судија је одговоран посао и
много коцкица у животу треба да се
сложи да би резултат био врхунски.
Током судијске каријере упознала сам
много пријатеља, путовала на разне
континенте и могла бих рећи да у
свакој земљи на свету и у сваком граду у Србији имам некога коме бих се
могла обратити за помоћ. Захваљујући суђењу имала сам прилику да упознам јапанску и норвешку принцезу,
министре спорта више земаља, градоначелнике градова у којима су била
такмичења... Била сам у тридесет девет
држава. Најлепше од свега је то што
каријера судије дуго траје и радујем
се што сам већ преко четрдесет година у мом прелепом рукомету – прича
Бранка.
Судијску каријеру заменила је контролорском и сада је мање на теренима него раније. Ангажована је једном
недељно на послу контролора суђења,
а физичка припрема за утакмице замењена је теоретским усавршавањем.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Кратка повест
сваког ко је
икад живео
Бранка Марић
– Сан сваког спортисте је учешће
на Олимпијским играма. Тај сан сам
остварила као судија и с мојом колегиницом Зорицом Машић одсудила
Олимпијске игре у Сиднеју (2000) и
Атини (2004). У Сиднеју смо биле
прве жене у све ту које су суди ле
мушкарцима у колективним спортовима. Осим тога, била сам учесник
на четири светска и четири европска
првенства, на пет финала купова Србије... – прича.
Средином марта путује у Шпанију
на предолимпијске квалификације.
– Коначно се лопта завртела на
рукометним теренима и кренуле су
припреме за Олимпијаду у Токију.
Друга ствар која ме радује је та да
сам на ширем списку за учешће на
Олимпијским играма у Токију, па
ћемо видети шта ће се издешавати у
следећим месецима – каже Бранка.

Љубав према кошарци

Невена Павловић
Суђењу на великим такмичењима
претходе месеци припрема. Од тренутка номинације до почетка такмичења прође неколико месеци потпуне посвећености припреми такмичења. То подразумева усавршавање теорије и физичку припрему судија, која
у данашњем спорту мора да буде на
врхунском нивоу.
– Добре судије, с дугогодишњим
искуством, имају мање проблема него
почетници, јер их актери утакмице
познају и поседују неопходан ауторитет, па нико не сумња у њихове одлуке. Када актери утакмице верују судији који се годинама доказивао на терену, тада је „већ пола посла готово” –
објашњава.
Време које судија уложи у припрему за суђење може да се упореди и
с припремом спортиста за велика
такмичења.

Два читаоца који до 10. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која земља је савршена за
вас?”, наградићемо по једном књигом. Одго во ре ћемо обја ви ти 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.

Каријера вредна дивљења
Бранка Марић (52) завр шила је
Машински факултет. Запослена је у
Градској управи града Панчева као
помоћник секретара у Секретаријату
за инвестиције. Удата је за Мирка, мајка Милице и Николе. Била је рукометашица у ЖЖРК-у „Динамо” Панчево, а суђењем се бави од 1986. године.
Сада је на функцији техничког делегата у Светској рукометној федерацији.
– Успешан судија пре свега верује у
свој потенцијал и напредује кроз сваку утакмицу. Мора бити истрајан у
постизању циља, савестан у извршењу својих обавеза, одговоран према
свим учесницима у игри. Мора брзо
размишљати и тренутно доносити
одлуке на основу ситуације на терену. У комуникацији са учесницима
спортске приредбе судија мора бити
отворен у тренуцима када то ситуација од њега захтева. Али превише
комуникације са актерима утакмице
и публиком сигуран је пут ка губљењу фокуса и концентрације током
утакмице – прича Бранка.

Уни шта ва о ца несавршених машина
Пете ра све
више обузима осећај да
с њего вим
животом
нешто није
како тре ба.
Ако је систем
заиста савршен, зашто
у о п ш т е
постоје дронови који пате од страха од летења или борбени роботи с
посттрауматским стресним поремећајем? Зашто машине постају
све људскије, а људи све више подсећају на машине?

Невена Павловић (22) студенткиња је
Природно-математичког факултета у
Новом Саду. Суђењем се бави од 2016.
године.
– Током средње школе играла сам
кошарку. Гледајући утакмицу која је
била пре наше, почела сам да размишљам како би било да сам ја судија
на терену. Тако је почело интересовање које се касније претворило у страст
– прича Невена.
Судија пре свега мора да буде физички спреман, али доброг судију чини
много више од тога. Потребно је доста
стрпљења, разумевања и концентрације. Неопходна је и љубав према
спорту.
– Свака утакмица је посебна и на
свакој треба дати свој максимум. Некада је теже, некада лакше судити, а на
то утиче доста фактора. Тензија уме
да буде већа због важности резултата
или ривалства екипа, али доста утицаја има и то да ли је на терену искусни судија или суди неко млађи –
каже.
Она суди до два-три пута недељно,
а некада и чешће.
– Прошле године сам положила за
националног судију и судим Другу
женску лигу Србије и Прву мушку
регионалну лигу. Амбиције су ми велике. Циљ је високо постављен и надам
се да ћу успети у томе. Волела бих да
судим с нашим најбољим судијама и
да постанем интернационални судија
– закључује она.
Мирјана Марић

Иде ја да
неки ген
кодира неку
осо би ну, а
његов квар
неку болест,
и да ћемо
то пратити
кроз породице, поколе ња
и
историју,
вековима је
претходила
генетици. Скраћеница ДНК постала је синоним за судбину, или шав
који пролази кроз нас и запечаћује наше судбине. Али да ли је то
истина? Оно што генетика не може
да нам саопшти подједнако је важно
као и оно што може.
Два читаоца који до 10. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас добар живот?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали у
шта највише сумњате. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„У сопствена обећања. А препоручујем и другима да следе мој
пример и да дебело сумњају у све
што им ја обећам.” 063/8151...
„Сумњам у то да ће мој супруг
јести било шта на кашику месец
дана ако ми се појави само с каранфилом овог 8. марта. И боље би му
било да прочита ’Панчевац’ да не
буде после да га нисам упозорила
на време.” 064/3656...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање какве сеансе волите:
„Волим када одем с другарицама на ’сеансу’ тамбураша у једној
панчевачкој кафани, па заседнемо
до зоре, а сви проблеми нестану,
бар на ту једну ноћ...” 065/8001...
„Избе га вам сеан се! Нај ви ше
волим кад избегнем сеансу код моје
супруге након што заборавим на
нашу годишњицу или њен рођендан.” 064/2257...
Д. К.
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, гаранција, вршимо поправке.
063/714-38-98. (301609)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000 км, регистрован
до краја априла, 950 евра.
062/832.36-38. (301532)

МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања, гратис. 061/264-66-31.
(301633)

АУТО хјундаи 2003, бензин, плин атест, машина
за коице нова. Тел.
064/004-52-30. (301529)

ПРОДАЈЕМ модерни дрвени кревет са душеком.
069/408-19-53. (301622)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, регистрован. 063/712-34-11.
(301612)

206, 1.4, 3 В, 2005, металик сив, клима, серво.
064/142-55-93. (301724)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ дачија супер
нова, 2003, 1.4, бензин,
регистрован. Тел.
061/647-84-94. (301613)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,
2003, клима, даљински,
прва боја, одличан.
064/856-60-65. (301724)

КУКУРУЗ и прекрупа на
продају, може и превоз
преко 100 кг. 069/280-2037. (СМС)

ШКОДА rumster 1.2,
ВОЗИЛА
2009, фул опрема, атестиПОТРАЖЊА
ран плин, у првој боји, на
име. 064/130-36-02.
КУПУЈЕМ аутомобиле у
(301628)
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36СТИЛО 1.2, 16 В, 2002,
05. (301756)
петора врата, опрема,
шест брзина у првој боји.
064/130-36-02.
(301628)
ПАСАТ Б 5, 1.9, 2001, караван, фул опрема, у првој боји. 064/130-36-02.
(301628)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 064/230-52-21.
(301727)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ зидануи гаражу
на Тесли, код кружног тока „Љубичево”. 066/210967. (301363)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(301363)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008,
атестиран плин, фул
опрема, регистрован годину. 064/130-36-02.
(301628)

МЕГАН, реноо, 2004. годиште, 242.000, регистрован до краја маја.
062/330-091. (301709)
ПЕЖОФОЛКСВАГЕН ПОЛО 1.9, СДИ, 2001, очуван, регистрован годину
дана, 1.299 евра.
063/140-62-92. (301734)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ мушка и
женска телад и стеоне јунице. Панчево. 064/56201-53. (301759)
ПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.800, столови од 4.500, лежајеви
од 15.300. 060/600-14-52.
(301688)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 064/303-28-68 (СМС) ПРОДАЈЕМ регал повољно, сто и столице, огледаПРОДАЈЕМ тучани казан
ло, радијатор. 066/888100 литара, за топљење
22-89. (301693)
масти. Тел 063 781-56-05.
РАДНИ сто, лустер, кухи(СМС)
њу горњи елементи дрвеЈАГАЊЦИ око 35 кг, мони, очувано и повољно.
гуће клање. 063/892-12063/871-77-13. (301700)
08 (СМС)
ПОЉОПРИВРЕДНЕ поБАГРЕМ исечен, 4.200 диловне машине, повољно,
нара са превозом на кућвласник и шапурине.
ну адресу. 063/770-64-22
064/944-72-37. (301722)
(СМС)
ПРЕОСТАЛО дрво, акциКУПОПРОДАЈА
ја, буква, багрем, храст,
ПОТРАЖЊА
са превозом и сечом. Цена 4.500 динара. 065/440- КУПУЈЕМ веш-машине,
09-65. (299835)
фрижидере, шпорете, заТВРДО дрво суво, акција, мрзиваче, сервисирам
превоз, сеча гратис, мере- исте. 060/521-93-40.
ње код вас кући. 064/959- (301523)
49-61. (299835)
АЈЕМ шапурине. Росић.
063/223-810. (301248)
ПРОДАЈЕМ 15 комада
оваца,с а јагањцима.
065/445-57-36. (301506)
ПРОДАЈЕМ кухињски сто
и шест столица, један мали сто и кауч. Тел.
061/104-62-21, 064/94291-51. (301530)
ФРИЖИДЕР, електрични
шпорет, турбо рерна, тросед мојца, кревет, телевизор, орман с ципеларником, судопера, фотеље.
063/861-82-66. (301638)

ПРОДАЈЕМ фолксваген
фејтон, лимузина, црн, из
увоза, оцарињен, на име
купца. 063/822-21-61.
(301658)
ПРОДАЈЕМ поло 1.2,
2007. годиште, у одличном стању. 064/196-4181. (301692)
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ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (301533)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
смедеревац. 013/352-114.
(301551)
ПРОДАЈЕМ гаражу у
Жарка Зрењанина 18-ц (
у дворишту). Тел.
060/080-37-57. (301621)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301704)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
КРЕВЕТИ, лаковани наме- долазим на адресу.
штај, фотеље, кућни бар,
063/101-11-47, 064/158тепихе, дрвена комода,
44-10. (301614)
телевизор. 064/206-30-24.
КУПУЈЕМО старе лимузи(301570)
не, гвожђе, све метале,
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
обојене, веш-машине, заТА пећи, комплетно сермрзиваче. 061/322-04-94.
висиране, офарбане. До- (301752)
става, монтажа, гаранциКУПУЈЕМО обојене метаја. 062/826-23-65.
ле, гвожђе, каблове, про(301742)
хром, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/206-26-24.
(301752)

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
Ул. Лазе Костића 18.
064/007-34-29. (301476)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/829-89-48.
(301413)
ПЛАЦ 10 ари, викендица
недовршена, легализовано, насеље Скробара.
063/261-859. (301525)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(301527)
ПРОДАЈЕ се викендица на
плацу од 10 ари. Потпуно
легализована, укњижена
урбанистички, унета на
власника. Стамбена површина је 50 квм, на два нивоа са ерасом, плус веранда, летња кухиња, гаража, пољски ве-це и подрумом. Налази се на путу Омољица-Иваново број
12. пре канала. Прикључена је на градски водовод и струја. Поред тога
има и хидро-пак и ручну
пумпу. Вода је спроведена у кући са купатилом.
Могуће остављање намештаја (без надокнаде).
Контакт тел. 061/301-4617. (301539)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Скробари са 10 ари плаца. 064/144-85-94.
(301554)

НА ПРОДАЈУ Motel Mis,
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, 970 квм, 21 соба, рестомесинг, алуминијум, оло- ран, 100 места, башта испред рецепције, стан од
во, веш-машине, замрзи124 квм + тераса, плац од
ваче, телевизоре, дола8 ари. Испред мотела има
зим. 061/321-77-93.
велики паркинг од 600
(301752)
квм. Контакт тел.
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 063/813-29-76, цена
320.000 евра. (301758)
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу 40
квм, 3.7 ари плаца, свињац, кокошињац, остава,
амбар, 20 шљива, 20 лоза,
преко од Новог гробља,
10.000 евра. 062/465-777.
(301153)
ПЛАЦ грађевинског земљишта од 110 ари, продајем у комаду. Северна
зона, струја, вода, 1.700
евра по ару. 064/136-4200. (3016869

КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца. 063/829-83-18.
(301215)
НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву, три стамбене јединице. Тел. 064/203-04-24.
(301556)
ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (301558)

ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари, до асвалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (301564)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм,
у Старчеву, реновирана,
етажно грејање. 064/31704-70. (301675)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, може замена
једног плаца за ауто.
064/212-52-52. (301578)

ПЛАЦ 2,61 ар, кућа за рушење, Тесла, 6 м фронт,
29.000. 069/744-286.
(301762)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту и два ланца земље
под засадом лешника.
064/357-81-50. (301604)

МИСА, Шарпланинска,
плац 895 ари, фронт 26
м, 2.500 евра/ар.
069/744-286. (301762)

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)

КУЋА у Долову, 236 квм,
под другом плочом, плац
10 ари. 063/112-04-22.
(301585)
ПРОДАЈЕМ 28,5 ари, власник 1/1. 061/102-27-46.
()301683)
ПРОДАЈЕМ њиву у Качареву, дом ученика, 2.5
ланца, 15.000 евра.
062/882-23-60. (301670)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, 29 ари, Јабучки пут бр. 11621/6.
Моб. 069/182-28-85,
Никола. (301735)
ПРОДАЈЕМ плац-њиву, 23
ара, погодан за више врста делатности. Има воду
и струју.
Тел. 013/234-40-71.
(301603)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
– Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним
таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.

Петак, 5. март 2021.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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

Петак, 5. март 2021.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ нов стан, 50
квм + тераса, III спрат са
лифтом, Карађорђва 10,
зграда до улице, пшреко
пута Хитне помоћи, 350
евра. Жељко. 064/337-1977. (301646)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан у центру, I
спрат, ЦГ. 069/303-86-50.
(301666)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм,
ЈНА 26, у легализацији.
063/233-558. (3401479)
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.
(301348)

СОДАРА, двособан, V,
лифт, 57 квм, ЦГ, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (401765)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Стрелишту,
ЦГ. 060/372-03-02.
(301520)

ПРОДАЈЕМ трособан дворишни стан, Војловица.
064/212-32-94. (301538)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,
67 квм, ЦГ, усељив,
63.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (401765)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, супернова,
wifi, клима, 150 евра.
069/113-00-73. (301546)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 72 квм, трећи
спрат, укњижен. Контакт
тел. 063/319-133.
(301540)

ДУПЛЕКС 70 квм, Т. Станко,в елика тераса, замена.
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (301655)

ИЗДАЈЕМ једноиособан
ненамештен стан на Котежу 2. 061/423-90-00.
(301557)

ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, ПВЦ столарија,
48.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301703)

СКРОМНА кућица на
Стрелишту за једну особу,
кирија 60 евра. 065/62686-88. (301571)

ДВОСОАН, Котеж 1, 60
квм, ЦГ, 39.000. 069/744286. (301762)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, и 18 + 16 квм,
ненамештено, код Нове
поште. 064/134-06-08.
(301761)

ЦЕНТАР, двоипособан, I,
ЕГ, нов, лукс, 60 квм,
60.000. 069/744-286.
(301762)
ЦЕНТАР, дворишни, 39
квм, до улице, празан, само 18.000, приземље.
069/744-286. (301762)
ТИП СТАНКО, једнособан, 28 квм, приземље,
уредан, 25.000. 069/744286. (301762)
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СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиКУПУЈЕМ стан од 48 до 56
ње и купатила. Тел.
квм, у центру, предност у
060/031-07-26. (301594)
зградама, ЕлектровојвоЦЕНТАР, трособа, хитно, дине, Содаре и на Кеју,
ИЗДАЈЕМ полунамештен
78 квм, приземље, ЕГ, две староградња. 063/232стан, 57 квм, грејање, Котерасе, одличан, 75.000.
теж 1, 200 евра. 063/809757. (301548)
069/744-286. (301762)
70-47. (301601)
КУПУЈЕМО станове, куће
СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
на свим локацијама, брза
добра зграда, лифт.
исплата. (353), „Преми„Трем 01”, 063/836-23-83. ер”, 063/800-44-30.
(301602)
(401765)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ, ПОТРЕБНЕ некретнине,
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
IV, прелеп. „Трем 01”,
све локације, брза реали- на Миси, зграда, близу
063/836-23-83. (301602)
зација. 069/744-286.
школе, повољно. 064/484(301762)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
53-09. (301610)
тераса, 46.000. (679),
ИЗДАЈЕМ комфоран једСТАНОВИ
„Трем 01”, 063/836-23-83.
нособан намештен стан, у
(301602)
ИЗДАВАЊЕ
згради на Стрелишту, 45
КУТКОВА зграда, Лава
квм, ЦГ, III спрат, ПВЦ.
НОВА МИСА, издајем
Толстоја, 33 квм + пар060/000-65-95. (301619)
стан. 063/778-61-73
кинг место + подрум.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан наме060/690-36-85. (301666)
ИЗДАЈЕМ стан, полунаме- штен стан, Содара, ценСОДАРА, реновиран двоштен, центар, 40 квм, кли- трално, клима, IV спрат,
ипособан, VIII/XII, 67
Дунавска 6/16. Тел. 352ма, бела техника.
квм, два лифта, гаража,
321, Саша. (301623)
063/256-000. (301510)
63.000. (398), „Кров”,
ИЗДАЈЕ се гарсоњера, наИЗДАЈЕМ стан са двори060/683-10-64.
мештена, центар, самцу,
(301703)
штем. 064/466-90-59.
раднику. 061/131-79-04.
(301524)
МЕЊАМ једноипособан
(301626)
стан у центру за већи уз
СТРОГИ центар, тросоИЗДАЈЕМ стан на Миси,
доплату. Продајем локал
бан, ненамештен, ценполунамештен, Цг.
12 квм, у центру. Тел.
трално. 064/280-60-53.
063/784-22-70. (301641)
064/679-29-20. (301669)
(301516)
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, Маргита, мање двориште, 120 евра. 064/21430-84. (301673)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ИЗДАЈЕМ већи једнособан, намештен стан, строги центар, ЦГ. Тел.
061/638-37-24. (301702)

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1. Тел.
062/415-322. (301719)
ИЗДАЈЕМ на Миси, два
стана, намештена.
063/171-96-16. (301725)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, Милан. 064/16968-54. (301733)
НОВООТВОРЕНОМ ресторану „Бели багрем
плус” потребан кувар/куварица. Панчево.
062/180-19-49.
(301695)

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер са искуством.
064/201-18-39. (301559)

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

POCO LOCO ресторану
потребна девојка за рад у
продаји. 064/874-03-01.
(301751)

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.

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар. 063/502-211.
(301707)
ОЗБИЉНОЈ породици потребан већи стан на дуже,
празан или полунамештен. 065/311-40-27.
(301739)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 27
квм, у центру града, намештена, V спрат, без
лифта, ТА пећ + клима, за
студенте или самце. Звати
после 18 сати. 063/75688-05. (301729)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли.
065/892-85-00. (301732)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (301682)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу 2.
060/448-03-66. (301737)
СОДАРА, дособан, полунамештен. 062/852-81-00,
Филип. (301760)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
на углу Светог Саве и
Браће Јовановић.
064/231-07-33. (301309)
ЛОКАЛ продајем 28 квм
+ 12 квм галерија. Сређен, центар. 063/489-958.
(301420)
ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (301660)
ИЗДАЈЕМ одличан локал
у центру, поред „Грејања”
од 70 квм, полусутерен.
013/312-189, 064/440-2089.(301662)
ИЗДАЈЕМ магацин 700
квм, висина 4 м, I спрат,
М. Обреновића. 064/35469-94. (301671)
ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној, код Зелене пијаце.
064/520-48-12. (301599)
ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије, сређене, у
Његошевој улици. Тел.
064/064/140-65-99.
(301753)

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

ИЗДАЈЕМ локал 300 квм,
у центру Омољице.
062/404-144. (301503)
ИЗДАЈЕМ локал 38 квм, у
центру Омољице.
062/404-144. (301503)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, ламела 1, локал 4. 064/122-21-56.
(301521)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)

ПРЕДУЗЕЋУ за прозводњу
у Старчеву потребни радници. 063/263-341.
(301705)

ПОТРЕБАН радник за
превоз, магацин и лакши
физички посао у магациПОТРЕБНА одговорна и
педантна жена за одржа- ну. Комуникативан, самовање куће. 064/076-36-47. иницијативан. Милан,
063/772-13-05. (301731)
(301618)
ПОТРЕБНИ продавци и
пица-мајстори. 064/25996-62, 013/377-230.
(301566)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу АЛУ и
ПВЦ столарије. 063/249432. (301213)

ПОТРЕБАН женски асистент са знањем енглеског
и немачког језика.
065/259-96-62. (3015669

ПОТРЕБАН возач камиона, са искуством, за међународни транспорт у региону. Звати на тел.
063/237-977. (301216)

ПОТРЕБНЕ козметичарке
и масерке са вишом школом. 065/259-96-62.
(301566)

ПОТРЕБАН мајстор за пецива-пекар. 063/786-8679. (301685)

ПЕКАРИ потребан мајстор и помоћни радник.
065/555-94-44, звати од
15 до 18 сати. (3017747)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бувљаку, плата по договору. 064/110-39-72.
(301644)

ДИСТРИБУЦИЈИ пица из
Панчева потребан возач
са Б категоријом за рад у
Панчеву. Л063/376-820.
(301741)
PIZZERIA MAMMY тражи
пица мајстора и помоћног
радника. 063/691-169.
(301743)
ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064716056-68. (301759)
ПОТРЕБНА конобарица
за рад на бувљаку.
064/132-98-12. (301541)
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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.
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 Драгомир Мага
Ради ПОНЕДЕЉКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• аргон ласер фотокоагулација

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

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

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

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

број гратис операција катаракте како бисмо
им помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” обављаће
проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић,
специјалиста офталмолог и очни хирург и
директор Клинике за очне болести „Проф.
др Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће се користити приликом оперативних захвата у
„Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што тренутно постоји на тржишту.

Петак, 5. март 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
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 11. МАРТА
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

•
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

ПАКЕТ 3
ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 460 динара

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
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

•

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

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

Петак, 5. март 2021.

ПОСАО

ОГЛАСИ

МЕДИЦИНСКА сестра, 50
година, чувала би старије
полупокретне особе. Тел.
061/187-09-03.
(301629)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

ПОНУДА

ФРИЗЕРСКОМ салону
„ММ” из Карађорђеве бр.
1, потребна радница са
искуством. Тел. 013/331485. (301723)

TRAŽI

ЧИСТИМ таване, подруме, и сав метални отпад,
долазимо на позив одмах.
Тел. 060/156-19-57.
(301651)

1. Radnika na pakovanju robe i pomoć

u magacinu (muski izvršitelj)
Svi zainteresovani mogu da se jave
na brojeve telefona: 013/310-717; 063/207-114
(od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ili da dođu lično na adresu:
Jabučki put 54, Pančevo

потребан возач Ц категорије, радник
и помоћни радник
Тел. 063/776-56-58, 013/252-06-64

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)

ШЉУНАК: песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ХЕМИЈА часови основцима, средњошколцима,
студентима. 064/158-3434 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(301713)

(ф)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (301036)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (301161)
ЕЛЕКТРИЧАР, климе, бојлери, индикатори, Та пећи, инсталације, табле,
фрижидери, веш-машине.
060/521-93-40. (301523)
БАШТЕ орем и култивирам . 063/855-92-70.
(301249)

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

КЛИМЕ, монтажа, продаја, сервис, антибактеријско прање, сервис расхладних уређаја. Фриго
„Матић”. 060/521-93-40.
(301523)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
061/282-48-28. (301616)
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Стоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(301171)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна,
уградња клима уређаја,
повољно и квалитетно.
064/850-71-05. (301661)

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-6244. (300408)



ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(301515)

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:
2) KONSTRUKTOR

– PROJEKTANT
ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

• ZNANJE AutoCAD I OFFICE PROGRAMSKOG
PAKETA
• RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA
KONSTRUKTORA U ALUMINIJUMU
– MINIMUM 2 GODINE
• DOBRO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA
• VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE
Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com
ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 013/601892. (301715)
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ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-6244. (301710)

РУШЕЊА кућа, шупа, бетона, ископи, чишћења
тавана, дворишта и остало. 061/109-33-53.
(301551)

ЧИСТИМО таване, подруме, износимо шут, радимо све послове.
061/321-77-93.
(301752)

ЧАСОВИ српског, припрема за пријемни испит, прфесор српског језика и
књижевности. 063/18162-87. (301568)
ВОДОИНСТАЛАЕР ради:
одгушење судопере, купатила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013/33-657. (301590)
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(301648)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (301387)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
бетонирање, повољно.
063/865-80-49. (301595)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (301600)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/171-32-57. (301608)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(301740)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона и ископ мини багерима. 064/648-24-50.
(301582)

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
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (301579)
РОЛО-НАЈ: уградња: тракастих завеса, комарника,
хармо-врата, туш-кабина.
Најповољније, проверите.
063/894-21-80. (301664)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, туцаник,
утовар/одвоз шута.
064/354-69-94,
063/754-02-72. (301696)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета. 063/369846. (301550)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење плацева, ископи, одношење ствари, рушења,
итд. 060/035-47-40.
(301551)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07-84789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код поште на Тесли). (301704)

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије од 8 до 18 сати,
мењам пелене. 060/42105-91. (301684)

EJQMPNFWBAFJVJOPTUSBOTUWV

OBAVEZNI USLOVI
• DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSKOG ILI
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, поправке – славине, вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(301665)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински радови. 065/535-2456. (301544)

РАДИМО све физичке поСЕЛИДБЕ, превоз друге
слове: рушења кућа, зидоКЕРАМИЧАР
са
дугогодиробе, Панчево-даље. Цена
шњим искутвом. 063/825- ва, шупа, ископи, бетонидоговор. 013/366-843,
рања. 064/122-69-78.
16-94. (301517)
063/193-22-29. (301023)
(301551)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

marketing@pancevac-online.rs
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (301582)
ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м висине. 064/648-24-50.
(301582)
НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад
виљушкарима и машинско чишћење терена са
одвозом. 060/425-54-43.
(301582)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија изла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (301674)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-6379. (301764)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98 (301669)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, лаинат, фасаде, буђ и кондензација
елиминисање. 060/14599-09. (301640)

KIZZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање
бетона, насипање и набијање терена. 063/218-894.
(301582)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и
крпљење пробушених када. „Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о приступању изради
студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 24. 02. 2021. године, донео
је решење о приступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња
котларнице на биомасу, на к.п. бр. 18036/1 КО Панчево, у оквиру фабричког комплекса Индустрије
скроба Јабука д.о.о. Панчево. Истим решењем одлучено је и о обиму и садржају предметне студије.
Носилац пројекта је Индустрија скроба Јабука
д.о.о. Панчево, Улица Скробара Трг Маршала Тита бр. 65 из Панчева.
Решење о приступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат може се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

РОЛО-НАЈ: уградња: тенда, роло-челична врата за
излоге, гараже, најповољније. 063/894-21-80.
(301664)
РОЛО-НАЈ, поправка,
уградња ролетна, венецијанера, зебра завесе, најповљније, проверите.
063/894-21-80. (301664)
KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са
корпом, прање прозора,
чишћење олука, замена
црепа, изнајмљивање маказастих платформи.
063/218-894.
(301582)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носивостеи и до 10 тона.
063/218-894. (301582)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон и 09/2020)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3525/1 КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта
са 18 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у
Панчеву, Моше Пијаде бр. 29, израђен од стране
атељеа „Archi Tec”, Панчево, за инвеститорa „Урбан
Профит” ДОО, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 12. 03. 2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Петак, 5. март 2021.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 1. марта 2021, у 74. години
преминуо

27. фребруара напустио нас је вољени супруг и отац

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 24. 02.
2021. године, донето Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња комплекса
термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.
3523/12 К.О. Војловица СО Панчево, носиоца
пројекта Газпром енергохолдинг Serbia ТЕ-ТО
Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199
из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 на ажурирану
Студију о процени утицаја на животну средину, као
и да обезбеди извршавање програма праћења
утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 ажуриране Студије о процени утицаја на
животну средину.

ЈОВАН НИКОЛИЋ

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ

1947–2021.

1945–2021.

Сахрана ће се обавити 6. марта 2021, у 13
сати, на гробљу у Иванову.
Ожалошћени: супруга СУСАННЕ,
ћерка ГОРИЦА, синови ГОРАН, НИКОЛА
и ФИЛИП, брат ДРАГАН, снаје, зет

Драги тата

Последњи поздрав драгом

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ
ЈОВАНУ
МАРИНКОВИЋУ

1945–2021.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Ћерка ЗОРАНА и унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДРА
(76/301635)

Напустио нас је мој брат, тихо и мирно како је
и живео

куму АЦИ
Почивај у миру.

KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са
припремом и радом.
064/648-24-47. (301582)

TРАЖИМО
УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ
НОВИНА

РАЗНО

ИЗГУБЉЕН новчаник са
документима и новцем на
име Перовић Љубинка,
Панчево, Михајла Петровића Аласа 23/7. Контакт
тел. 063/547-040.
(301605)
УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година, за
брак. 064/372-94-71.
(301718)

ПЕЂА и СНЕЖАНА са децом

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

(94/301667)

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ

8. фебруара 2021. преминуо је наш драги

1945–2021.
Остаће велика празнина и туга, јер у овим годинама ти си ми био једина веза и сећање на
наше детињство и одрастање.
Чуваћемо успомену на тебе уз приче и слике
које смо заједно имали.
Неизмерно сам тужна.

(4/301480)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон и 09/2020)
(7/274828)

ДРАГАН, ЛИДИЈА,
ТЕОДОРА и ПАВЛЕ,
РАДМИЛА, БАНЕ,
ЈЕЛЕНА и МАРКО

(126/ф)

САВО МИЛОШЕВИЋ
1936–2021.
Сахрана је обављена у кругу најуже породице

ОГЛАШАВА

ТУРИЗАМ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ХОСТЕЛ „ПИКАНТЕ”, Немањина 8, Панчево. Дневни одмори за двоје –
1.200. 064/201-18-39.
(301559)

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели топ.бр.13187/1 КО Панчево, за потребе изградње стамбеног објекта, спратности
П+0, у Панчеву, Баваништански пут бб, израђен
од стране „Мастер Пројект 2015”, Панчево, за инвеститорa Лукић Ану из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 12. 03.
2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Твоја сестра НЕВЕНА, ТАЊА и ДЕЈАН
(93/301663)

(130/301744)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

АКО си усамљена, желиш
дружење, јави се.
064/437-63-59. (301726)

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

(75/301634)

Последњи поздрав

УСЛУГЕ

ПОПУСТ

Супруга СЛАВИЦА и ћерке ЈОВАНА и НЕВЕНА

(127/ф)

Решење о давању сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења
се може покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

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

Љубав, тугу и бол које осећамо заувек ћемо носити у нашим
срцима.

Почивај у миру мој тата

ЈОВИЦА ЛАБАНЦ
ЈОВИЦА ЛАБАНЦ
Док моје срце куца за нашег сина живиш
и ти.

1955–2021.

С поштовањем МИЊА

Твој син ЛАЗАР

(141/301754)

(140/301754)
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Петак, 5. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Драга

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 23.
фебруара 2021, у 74. години напустила најдража мајка и бака

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и прадеди

ВЕРИЦЕ
ПОВИЋ
Дивне су успомене
на наше пријатељство још од гимназијских дана.
Остајеш заувек у срцима породице РАДАКОВИЋ.
Почивај у миру.

САВИ ПОЛИЋУ
1942–2021.

ЉУБИНКА

ВЕРИЦА ПОВИЋ
Твоји најмилији те никада неће заборавити.
Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ
као и многобројна родбина и пријатељи

(114/301711)

Твоји најмилији

Последњи поздрав
кума

(72/301630)

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

(125/301730)

Последњи поздрав свом оснивачу

ВЕРИ

ЧЕДОМИР ВУЧКОВИЋ
од МАЈЕ, МИЛКЕ,
СТАНКА и РАДЕТА
(79/301641)

1946–2021.
Наш вољени преминуо је 2. марта 2021.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга МИЛА, ћерка ИВАНА, син АЛЕКСАНДАР,
зет РАЈКО, снаја ТИЈАНА, унуци ТАДИЈА, МИОНА, ТОДОР и ЛАЗАР
као и остала родбина и пријатељи

САВИ ПОЛИЋУ

(111/301701)

ЧЕДОМИРУ
ВУЧКОВИЋУ

28. фебруара 2021, у 83. години, преминуо је наш вољени
супруг, отац и деда

Колектив „Фото Сава”
од комшија
у Моравској 11
(128/301736)

Последњи поздрав драгом стрицу

(121/301720)

Драгом стрицу и течи

ЂОРЂЕ ДАНИЛОВСКИ
1938–2021.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: БОЖИЦА, ЗОРАН, МАРКО, ДУШАН и МИЛОШ
(19/301543)

ЂОРЂУ ДАНИЛОВСКОМ

ЂОРЂУ
БРАНКО КОСТИЋ са породицом

Последњи поздрав
Мићи

последњи поздрав од ЉИЉЕ, БРАЦЕ
и НИКОЛЕ

(60/301617)

(81/301645)

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

ЈОВИЦА ЛАБАНЦ
25. фебруара 2021, упокојио се мој брат,
моје очи плаве.

МИЛОРАД
ИГЊАТОВ
1935–2021.

Сестра СЛАВИЦА са породицом

СВЕТА и ДРЕНКА
са породицом

(139/301754)

(44/301580)

Петак, 5. март 2021.

Последњи поздрав

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав
Последњи поздрав драгој баби

МИЛКИ
ПАНТИЋ
1951-2021.

од сина ДУШАНА,
ћерке ВЕЛИКЕ,
супруга ДРАГАНА
и унучића УРОША,
ЛАНЕ, ДУЊЕ
и МИЛОША

ПАУНИ БУГАРИНОВ

ПАУНИ БУГАРИНОВ

рођ. Брађан
1948–2021.
Изненада си отишла, али из наших срца никада.

Хвала ти бако за сваку секунду, минуту, сат, дан, недељу, месец и годину коју си провела са мном.

Почивај у миру а ми ћемо те чувати од заборава.

Увек ћу те волети и чувати од заборава.

Ожалошћена породица: супруг ЂУРА, ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА,
зетови ДУШКО и СЛАВКО, унуци ИВАНА, АЛЕКСАНДРА и ФИЛИП,
праунуци БОРИС, МИХАЈЛО, НЕВЕНА и МАРИЈА

(89/301656)

Твој ФИЋА
(104/301687)

(101/301687)

Последњи поздрав драгој мами
Последњи поздрав драгој мами

Мајко...
1951–2021.

ПАУНИ БУГАРИНОВ
Део мене је заувек
отишао с тобом, али
ћеш ти заувек живети у мом срцу.
Син ДУШАН

Све си ме научила, али ниси оно главно, како да наставим даље
без тебе?!

ПАУНИ БУГАРИНОВ

Недостајеш...
за све што долази недостајеш...

Мама, отишла си из живота али из срца никада.

волим те...
Видимо се на неком лепшем месту.

Твоја ВЕРИЦА
Твоја СОФИЈА

(90/301656)

Последњи поздрав
снајки

(103/3016879

(102/301687)

Са великом тугом и болом опраштамо се од
нашег

3

Последњи поздрав драгој стрини

Умрла је наша кума

ПАУНИ
од ГОЦЕ са породицом

ПАУНА БУГАРИНОВ

МИЛКИ

ЈОСИФА БЛАЗНЕКА
од девера ПАНТЕ,
БИСЕ и ЈОВАНЕ
(119/301717)

Последњи поздрав

1945–2021.
који нас је напустио 26. фебруара 2021. Поносни смо на сваку успомену и људску величину
коју си поседовао.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

(116/301714)

Кумо, била си вољена и поштована у нашој породици. Храбро си се борила, али је болест победила. Последње збогом, нећемо те заборавити.

Последњи поздрав драгом сестрићу

Кумови КАРАВЛА СОФИЈА, БАНЕ
и ИВАНА са децом
(91/301657)

Почивај у миру.
Супруга МАРИЦА и синови са породицом
(38/301572)

Последњи поздрав
драгој тетки

МИЛОРАДУ
ИГЊАТОВУ
од супруге
МИЛИЈАНЕ,
сина ГОРАНА,
снајке ОЛИВЕРЕ
и унука ВИКТОРА
и НАДЕЖДЕ.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима
(4/301508)

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ
ПАУНА БУГАРИНОВ
Последњи поздрав мојој драгој, племенитој
јетрви од снаја МИРЕ ШИШКОВЕ

ПОПУСТ

СЛАВКО ДАНГУБИЋ са породицом
(37/301569)

(27/301553)

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

Последњи поздрав

ПАУНИ
БУГАРИНОВ
ПАУНА БУГАРИНОВ
од СИЛВИЈЕ
и АЛЕКСАНДРЕ
са породицом
(115/301712)

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ МИКИ

Последњи поздрав нашој драгој Пауни
од породице КЊЕГИЊИЋ

од РАТКА са породицом
(26/301553)

(45/301581)
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Петак, 5. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. фебруара 2021. преминула
наша драга

27. фебруара 2021, у 73. години, напустио нас је наш вољени отац и деда

ВЕЛИКА СПАСОВСКА
1929–2021.
Сахрана је обављена 27. фебруара 2021, на гробљу у Качареву.
Ожалошћени: синови КУЗМАН, СТАНОЈКО и ДРАГАН са породицама
(87/301653)

Последњи поздрав нашем

МИЛОМИР МАРКОВИЋ МИЋА

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ ГАГИ
8. X 1993 – 23. II 2021.
Напустио си нас заувек... Никада те нећемо заборавити!
Твоји: породице РАДОВАНОВ, ЛОВРИЋ, ЈОСИМОВСКИ,
ВУЛИЋЕВИЋ, МОШОРИНАЦ, РОДИЋ, ПАВЛОВИЋИ,
МИЦКОВСКИ, ЖИВАНОВ и ЛОНЧАРЕВИЋ

Заувек у нашим сећањима.

(77/301637)

Синови ТИХОМИР и ВЛАДИМИР, снаја ТАТЈАНА,
унуци ЈАНА, ВУКАН и МИЛА

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(17/301545)

Последњи поздрав

чика МИЋИ

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ
од твог чика КОЈЕ, брата МАКИЈА
и баке ВИДЕ.
Почивај у миру анђеле наш

од породице
ПАВКОВИЋ

(2/301505)

МИЛОМИР МАРКОВИЋ
МИЋА
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.
Боли сазнање да се никада нећеш с нама радовати, смејати и маштати. Боли све што си могао
за себе да урадиш а ниси. Боли што ћеш увек да
нам фалиш. Бићеш увек ту ко нам недостаје.
Најлепше сећање на тебе Мићо.
Воле те твоји најмилији: сестра СЛОБА,
зет МИЛАН, сестричина АЛЕКСАНДРА
и сестрић ЗОРАН са својим породицама

МИЋА МАРКОВИЋ

(58/301611)

Опраштамо се од свог драгог брата, ујака и деде

Мићи последњи поздрав од породице
ШКРБИЋ

(85/301652)

(30/301560)

МИЋЕ МАРКОВИЋА
1948–2021.
Никада те нећемо заборавити, живећеш вечно у нашим срцима.
Твоја сестра МИЉА, сестричина МИЛИЦА и унука ТЕОДОРА.
Почивај у миру
(7/301522)

Последњи поздрав мојој
драгој

МИЛОМИР МАРКОВИЋ

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав чика Мићи.
Породица ВУЈИЋ
(13/301535)

МИЋИ
МИЛКИ
од ГОЦЕ
(118/301717)

МИЛОМИР МАРКОВИЋ

последњи поздрав од породице
БОРОВЧАНИН

Последњи поздрав чика Мићи.

БЛАГАЈНА

Колектив Бензинске пумпе „Car gas”
(14/301535)

(86/301652)

013/300-830

ЈАСИКА МИЛЕНКУ
ЛАПИЋИ, ДАРКО, САЛЕ, МИЛАН, МИЦИ, ГЕРА,
РАДЕНКО, МИРА, ИГОР, ЦОБЕ, ПЕЦА, ПАНТИЋ,
КОЛАЧИЋ, БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО, МИЛЕ, ВЛАДА,
ДРАГАНЧЕ из Кафане „Врањанка 2” Војловица
(110/301698)

Петак, 5. март 2021.

Последњи поздрав драгом другару

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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28. фебруара 2021. преминуо је наш вољени супруг, отац,
свекар и деда

АРКАДИЈУ
Поздрав мами, баки и свекрви

НИКОЛА ЗЛАТКОВИЋ
Другари из Кафане „Код Љубе”: ЉУБА,
ГЛИШО, ПЕРА АЛАМУЊА, СОЋА, ОМЕР,
ЖАРЕ, ЂУРИКА, КУСТА, ЦАР, МИЛОШКО,
ОСТОЈА, БОЖА, РУМУН, МЛЕКАЏИЈА,
СРЛЕ, РАДОВАН, ПИЛЕ, ЗОКА, ТИРКЕ,
НИНИЋ, РАНКО и МИЛАНЧЕ

Хвала ти за све ове године и тренутке што смо провели с тобом.
Твоји: супруга МИЛАНКА, син НЕНАД,
снајка ЉИЉАНА и унука ИСИДОРА

(97/301672)

(66/301625)

ЗОРКИ ПЕТРОВ
1946–2021.

Последњи поздрав врлом пријатељу

Последњи поздрав
мајци

28. фебруара 2021. напустио нас је наш драги
отац, таст и дека
Твоји: МИЋА, ГОЦА и ЈЕЛЕНА
(32/301562)

Збогом наша

АРКАДИЈУ КАДИ ЗЕЦУ
Његови: ДРАГАН, СИНИША и СРЂАН
(54/301597)

Последњи поздрав
пријатељу и другару

НАДЕЖДИ
ПАЛ

Последњи поздрав
од синова ПЕТРА
и АТИЛЕ

НИКОЛА ЗЛАТКОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Хвала ти за све.
Твоја ћерка СНЕЖАНА, зет ВЛАДО
и унука ТАМАРА

(35/301565)

Последњи поздрав

(67/301625)

МАЈКАНА

Драги наш тата и деда
Анђели нека те чувају.
СЛАЂА и СРЛЕ

АРКАДИЈИ
ЈОСИМОВ

АРКАДИЈУ

(33/301562)

1949–2021.
Твоји: ЈОВА,
ЖЕЉКА, МИЦА
и ИВАН

ОМЕР
(96/301672)

(117/301716)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгом зету и течи

НАДЕЖДИ
ПАЛ
од комшија
у Моравској 11

НИКОЛА
недостајеш.
За све што прошло је и све што долази.
Воле те: ћерка ЉИЉА и унука ВАЊА

(120/301720)

(68/301625)

НИКОЛИ ЗЛАТКОВИЋУ
Последњи поздрав ујаку

Последњи поздрав драгом стрицу
од МИЛИЦЕ и ВЕРЕ са породицом

НАДЕЖДИ ПАЛ

(70/301625)

Почивајте у миру.
Нека вас анђели чувају.

Последњи поздрав

Породица МИЛОШЕВИЋ
(122/301721)

ДОБРИСЛАВУ
ЈОЦИЋУ
БОБИ
1956–2021.

Последњи поздрав драгој

НИКОЛИ ЗЛАТКОВИЋУ
Заувек у сећању.

ЈАГОДИ ШАРАЦ

Сестричина РУШКА
са породицом

Твоји: НАДА, ВЕСНА и ПРЕША

(39/301573)

(69/301625)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

(138/ф)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

НАДЕЖДИ ПАЛ
Нека вам лака земља, почивајте у миру.

од комшија у Илије Гарашанина 11

СПАСА ЈОВАНОВИЋ

РОБЕРТ, МИЛИЦА, МИА и ДЕНИС

од комшија
у Стевана Сремца 74

Последњи поздрав пријатељу Спаси од пријатеља РУЖИЦЕ и ПЕРЕ

(123/301721)

(144/301763)

(83/301649)

понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 5. март 2021.

25. фебруара 2021. напустила нас је наша драга
Маца

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

9. марта 2021. године навршава се шеснаест година туге, бола
и празнине откако није са нама наш драги

8. марта 2021. навршава се тужна година откада није са нама наша драга

МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ
1932–2021.

ОЛГИЦА ЋОСИЋ

Почивај у миру.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(50/301587)

24. фебруара 2021. преминуо је наш драги отац,
деда и свекар

рођ. Атанацков
из Црепаје

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ
Остао је незаборав и дивне успомене!
Недостајеш!

Дани пролазе, а у срцу остаје неизмерна празнина и бол. Недостајеш нам...

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина

Неутешни: супруг САВА, ћерка ДУШАНКА, зет
СЛОБОДАН, унуке ВАРВАРА и МИЛИЦА, брат
БРАНИСЛАВ и братанац ЛАЗАР са породицама

(112/301706)

(82/301647)

Шест година није са нама моја мајка

10. марта 2021. навршава се четрдесет дана
откада није са нама наш вољени

РАДОСАВ ВУЧКОВИЋ
Остаћеш заувек у срцима оних који су те највише волели.
Ћерка БИЉАНА, син ЗОРАН,
снаја СНЕЖАНА и унука ВАЊА
(25/301552)

ЉУБИЦА
ПОПОВИЋ

БЛАГОЈЕ ЈОВАНАЦ

2015–2021.

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав

Твоја неутешна породица: супруга ЖИВКА,
син СТЕВИЦА, снаја ВИОЛЕТА и унук МИЛАН

Заувек у мојим мислима
и срцу.
Твоја ћерка НЕВЕНА
са породицом

(113/301708)

(129/301738)

У нашем сећању заувек

8. марта навршава се годину дана откада нас је
напустио наш вољени супруг, отац и деда

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ
Драги брате, прошло је четрдесет дана откада
си нас напустио.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Брат СЛАВКО са породицом
(107/301694)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

НИКОЛА
КАРАС

РАДОСАВУ
ВУЧКОВИЋУ

4. III 2018 – 4. III 2021.
Породице СПАСИЋ
и ВУЧКОВИЋ
(92/301659)

Драги тата и деко. Увек
си са нама у срцима и заједничким успоменама.
Твоја НАДА
са породицом
(5/301513)

ГРАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ
8. III 1998 – 8. III 2021.

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ
МИЛОВАН БАЧЕВИЋ
Заувек те чувамо у срцима.

Твоје: ДРАГИЦА,
АНА, ГОЦА
и ЈЕЛЕНА)

Супруга ЕВА, ћерка СЛАВИЦА
и син ДРАГАН са породицама

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА са децом
(108/301694)

(124/301728)

(106/301691

Прошло је тужних
шест месеци откада
није са нама

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ

Даваћемо помен 8. марта 2021. године, на Новом
гробљу.
Недостајеш нам пуно...

У суботу, 6. марта
2021, у 11 сати, дајемо годишњи помен

8. IV 1959 – 10. III 2018.
… Није љубав то кад за њом бол предуго траје,
љубав је тек кад заувек недостаје кад остариш,
све заборавиш, а она остаје...
БОШКО, ЈОВАНА и СЕНКА
(132/301746)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ НА

МАРИЦА
ЈОВАНОВ
Ти си радост моја коју тама скрива, ја бих
срећна била да си баба жива.

КОСТА
ЛАЦКОВ

МИЛЕНУ
МАКСИМОВИЋ

9. III 1999 – 9. III 2021.

2014–2021.

Време пролази, успомене и туга остају трајно.
Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

Прошло је седам година
откако није са нама, али
заувек у нашим срцима.
Син НИКОЛА – породица МАКСИМОВИЋ

(142/301755)

(143/301757)

БЛАГОЈЕ
ТМУШИЋ
1988–2021.

Све док је нас живеће и сећање на тебе.

Твоја АНИТА
са породицом

Твој брат ДРАГОЈЕ,
снаја РАДИЦА,
АЦА и ДАЦА

(98/301677)

(100/301679)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША
5. III 2019 – 5. III 2021.

САБО ЈОСИФ
ЈОЖИ

Време пролази, сећање на Рашу чувају сестре:
МИКА, ВАСИЛИЈА, ЈЕЛИСАВКА и СТАНКА, браћа СИМО, МИЛОШ и СЛАВКО, синовац МИЛОШ
и синовица МИЛА
(135/301749)

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.
Твоји најмилији
(20/301547)

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

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
8. III 2019 – 8. III 2021.
Брате, чувам те од заборава, поносан што сам те имао.
СЛАВКО БОДИРОГА
(136/301749)

Петак, 5. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо пријатеље и родбину да 10.
марта, у 11 сати, дајемо четрдесет дана нашем оцу, деди и прадеди

Нашем оданом супругу, оцу, свекру и
деки

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига
Тринаестогодишњи помен биће одржан у петак, 12. марта 2021. године, у
11 сати, на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР

САВИ ГЛАВОНИЋУ
5. III 2019 – 5. III 2021.

СЛАВОЉУБУ
МИХАИЛОВИЋУ

(105/301690)

Недостајеш нам сваки дан.

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

Твоји: ВЕРА, МИЛАН, МИЛОШ,
ТИЈАНА и ДАМЈАН

Време пролази не стаје, туга за тобом ипак
не нестаје. Све речи су сувишне, јер недостајеш нам превише.
Твоји најмилији

(59/301615)

3. марта навршава се тринаест година откада
нас је изненада и без поздрава напустила наша
вољена

(55/301598)

6. марта, у 11 сати, обележићемо пола године туге и бола за нашим драгим

ЗОРАН ВЕЈИЋ

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ

5. IX 2020 – 5. III 2021.

4. III 2004 – 4. III 2021.
Не лечи време...
само пролази.
Недостајеш нам свима.
Мајци највише...

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
са породицом
(36/301567)

(109/301697)

БИЉАНА АЋА
Бико, време пролази али бол је све јача.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

У суботу, 6. марта 2021. године, у 11 сати, на Католичком гробљу одржаћемо једногодишњи помен нашем вољеном

Воле те и у срцу чувају: мама, тата, брат,
сестра, СТАША, МИЛОШ, СЛАВИША, СЛОБА
и баба МИЛКА

ВАСОМ ГАВРИЛОВИМ
Време пролази, али бол, туга и сећање остају заувек у нашим срцима.
Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША,
брат ПЕТАР, снаја САШКА и унуци
МИЛИЦА и МИЛОШ
(78/301639)

(99/301678)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав

ЈАНКО
ЛАКИЋ

МАРЧЕТА ЖИВКУ ЋОЛЕТУ

6. III 1998 – 6. III 2021.

СПАСОЈИ ЈОВАНОВИЋУ
1940–2021.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША
и син НЕНАД са породицом

Отишао си заувек тихо,
али никада из срца наших. Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији

Оставио си неизбрисив траг у нашим животима,
са поносом те чувамо у срцу са тугом која не јењава, љубављу која не умире и сећањем које не
бледи...
Твоји најмилији

(57/301607)

(137/301750)

СЕЋАЊЕ

12. марта наршава се тужна година откада није
са нама

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015-2021.
Године пролазе, али утехе нема. Увек ћеш бити
у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА,
САЊА и АЛЕКСА

(51/301596)

(40/301574)

СЕЋАЊЕ

Тридесет година нема наше драге

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР КАНАЗИР

1. III 2000 – 1. III 2021.

1942–2020.

РИСТА ПАВКОВИЋ

2012–2021.
Прошло је девет година откако ниси са нама. Са поносом и љубављу те чувамо у нашим срцима. Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.
Воле те твоји најмилији

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(8/301526)

(47/301584)

Сећање на близнакиње, рођене Фијатов

СЕЋАЊЕ

БИСЕРКА
ПУТИЋ

СЛАВКО
ИЛИЋ
2009–2021.

Прошло је пет и десет година откако нисте са нама.
Тетка и мама.
Вечно сте у нашим срцима и души.

Твоје је место у нашим срцима заувек.

(84/301650)

СЕЋАЊЕ

МАРТИНОВ

ДУШИЦА
МИКСАТ

Сећање на тебе живеће
вечно у нама.
Супруг ПРЕДРАГ,
син НИКОЛА
и ћерка БОЈАНА

ВАСА
1997–2021.

БОРОВЧАНИН

МАРИЈА МИЛОШ ОЉА
2003–2021.

2004–2021.

РАКИЛЕ БРАШОВАН
4. III 1991.
С љубављу и поштовањем: МИРА, ДРАГАН и МАРИНА
и СНЕЖА
(53/301592)

Сећање на моје добре родитеље који су ме неизмерно волели и чували

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА

ЈОВИЦА

16. V 1939 – 20. II 2013.

4. III 1933 – 6. VII 2012.

С љубављу и поносом вас носимо у срцу.

С тугом у срцу чувамо успомену на вас.

ЈОВАНКА и НАДА са породицама

Твоји најмилији

ДАНИЈЕЛА и КАЈА

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

(131/301745)

(88/301654)

(95/301668)

(73/301631)
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СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ

МИЛИЦА ДАКИЋ
ЈОШАНАЦ

1966–2020.

МИЛАН АНДРИЋ

Тужних годину дана откада није са нама супруга, мајка и бака.

1960–2019.

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерка АНЂЕЛА, зет СИМА и унука МИЛИЦА
(71/301627)

Твоја племенита душа живи са нама.

Прошло је пола године туге и бола.
Недостајеш нам. Нека те анђели чувају.
Воле те: мама ЕЛЗА, ДРАГАНЧЕ,
син ДАНИЛО, ћерка МАРИЈА
и сестра МИРЈАНА са децом

Поносни на тебе твоји најмилији

(52/301589)

(15/301536)

10. марта 2021. навршава се тужна година откако нас
је напустила наша

Прошло је пет година откада није са нама наш
вољени

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ

ЦЕЦА

1966–2020.
Прошла је тужна година од преране смрти наше
вољене, али туга и бол не престају, све више боли.
Неутешна мама МАРИЦА

ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ

Прође година откако
ниси са нама. Живиш
у нашим срцима заувек дадо.

(62/301620)

1954–2020.
Дани пролазе, бол остаје, сећања не бледе. Нека твоја
добра и племенита душа почива у миру.

Стрина НАДА
са децом,
СЛОБОДАН
и СЛОБОДАНКА

ГОДИШЊИ ПОМЕН

За тобом тугују и у срцу те вечно носе :муж МИЛОВАН,
син ДРАГАН, снаја ДАНИЈЕЛА и унука АНДРЕА

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2021.
С љубављу и поштовањем супруга ЗАГA
и ћерка ДРАГАНА с породицом
(12/301534)

(63/301620)

(23/301549)

Навршава се годину дана од дана када нас је
напустила наша мајка, бака и ташта

У понедељак, 8. марта, у 10 сати, обележићемо четрдесет дана откако је преминула

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ
9. III 2020 – 2021.
Драга наша дадо.
Све нам више недостајеш.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача
од времена и заборава.
Твоји: стриц РАДОСЛАВ и брат ГОРАН са породицама

ЦЕЦА

(61/301620)

ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ

1954–2020.
Кажу смрт не постоји. Ти си само отишла
у други дом и постала наш анђео чувар.

Време пролази а бол и туга за тобом су све већи.
Ћерка ДУШИЦА са породицом

Породица ИЛИЋ
(18/301542)

(21/301549)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ

ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ

ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ

Била си жена каква се
само пожелети може,
јако је тешко без тебе
и јако болно. Много
ми недостајеш.
Твој МИЋКО

Баба Десо, хвала ти
што си ме чувала и
много тога научила.
Никада те нећу заборавити.

(22/301549)

(24/301549)

Време пролази а туга и бол за тобом остају.
Никад те нећемо заборавити.
Стриц БОШКО, стрина МИРА,
браћа АРСЕН и МИКИ са породицама

НЕНАД и СТОЈАН
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.

Расти и живети уз тебе
била је велика привилегија

Ваши: МАРИЦА, БИЉА, МАЈА,
НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА
(28/301555)

ПЕРИЦЕ
МИЛОШЕВИЋА

БУГАРИН

РАТКО
ВРАЊЕШ
РАТКО
ВРАЊЕШ

2015–2021.
2006–2021.
Заборав не постоји.
(74/301632) Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама

ЛАЗИЋ

4. марта 2021. навршава се петнаест година од смрти

Твоја унука АНДРЕА

КОСТА

ПОМЕН

(64/301620)

(80/301643)

Сећање на драге родитеље

ЗЛАТИНКА

Сестра ЈАСМИНА,
зет ИГОР
и сестрић СТЕФАН

Воле те: супруга
МАРИЦА, ћерка
СЛАВИЦА, зет ПЕРА
и унука БОЈАНА
(134/301748)

Година прође, туга
још већа. Забораву
не дам те.
Од унуке МАРИЈЕ
са породицом
(133/301748)

Сећање на њега чувају
његови најмилији:
супруга ЉИЉАНА
и синови МИЛОШ
и ДЕЈАН
са породицама
(46/301583)

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

Петак, 5. март 2021.
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6. марта 2021. навршава се годину дана
Навршава се четрдесет дана од смрти

МИЛОМИР КОСТИЋ КОЧА
13. I 1946 – 13. III 2020.

СЛАВИЦЕ СИМУЉ

Оставио си неизбрисив траг у нашим срцима и успомене које не бледе.

1953–2021.

Недостајеш нам сваког дана...
Твоја супруга РАДОЈЛА, син МИЛАН,
МАЈА и унук СТРАХИЊА
(31/301561)

Остала је велика празнина и туга.

ЖИВА ПРВАЧКИ

Заувек у нашим срцима.
5. марта навршиће се једна у низу тужних година за изгубљеним оцем и дедом

Породица

(9/301528)

6. марта 2021, у 11 сати, на Новом гробљу
дајемо једногодишњи помен откад нас је
напустио наш вољени супруг, отац и деда
Вечно ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Навршава се четрдесет дана од смрти моје мајке

Твоји најмилији: СТАНКА,
АЛЕКСАНДРА и МАША
(56/301606)

РАЈКО ГАРИЋ
1932–2008–2021.
СЕЋАЊЕ
Заувек у болу његова ћерка СЛОБОДАНКА,
зет ЈАНКО и унуци ДАРКО и ЖЕЉКО
(16/301537)

СЛАВИЦЕ СИМУЉ
6. марта 2021, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашој драгој мајци и баки

1953–2021.
Хвала за све што си учинила за мене.
Твоја СИЛВИЈА
(10/301528)

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2021.

Три године туге

СЕЋАЊЕ

Породица
(1/301504)

РАДИ ТОДОСИЈЕВИЋ
1936–2021.
Твоја деца: ДАНИЦА, ЗОРА,
МИЛИВОЈЕ и ПРЕДРАГ

1973–2018.

ИГОР
НИКОЛОВСКИ

Једно јутро у марту одвело те је далеко од наших
очију, али из наших срца никада неће.
Заувек са нама. Нека те анђели чувају.

Они које волимо никада
не умиру, они живе у
нашим срцима.

Мајка НАДА и брат ИСИДОР

Тетка НАДА и теча АЦА

(48/301586)

(34/301563)

ИГОР НИКОЛОВСКИ

(6/301514)

11. марта 2021. године навршава се шест
месеци откако није
са нама наш

СЕЋАЊЕ
на

СЕЋАЊЕ

1977–2019.
У уторак, 2. марта 2021. навршавају се две године
откада си нас напустио драги наш сине и брате.

ПОМЕН

Неутешни: мајка АНА, отац БОГОЉУБ, сестра
ВИОЛЕТА и сестра ЈУГОСЛАВА с породицом

САВКУ
РАТИЋ

СЛАВКО
АЛЕКСИЋ

(11/301531)

СЕЋАЊЕ

Вечно ћеш нам недостајати.

Његови најближи

Твоји најмилији

(41/301575)

(29/301556)

ИГОР
НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

РАТИЋ
Највећа туга понекад
из највеће љубави се
роди.
Недостајеш
бескрајно.
Увек ће те волети
твоје тетке.

САВКА

9. марта 2021. навршава
се тридесет једна година откако није са нама
наша драга

СЛАВИША СИБИНОВ

ГАВРО

2019–2021.
2002–2021.
Никад заборављени, увек у нашим срцима.
Ваши ПАНТЕКОСКИ
(65/301624)

Тетке
са породицама
(49/301586)

РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић
1950–1990.
Њени најмилији
(42/301576)

Петнаест година је
прошло а нама се чини да си још увек са
нама.
Недостају твој осмех
и вечита подршка

БЛАГАЈНА

013/300-830

ЗЕЦ

др КИРА
ПАРЧЕТИЋ

МИРКО

СЛОБОДАН

1975–2003.

1951–2016.

ЉИЉАНА, МАРКО,
МАЈА и ОЛГИЦА

Породица

(3/301507)

(43/301577)
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НАШ ГОСТ: ЗОРАН ДАШИЋ ДАША, ВОЂА ГРУПЕ „ЛЕГЕНДЕ”

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: НУШИЋЕВА

ЖИВОТ ЈЕ ЧУДО

Бен Акиба о пролећу

Зоран Дашић Даша (65) признати је српски уметник, књижевник, музичар, композитор,
текстописац, гитариста, тамбураш и вођа групе „Легенде”.
У младости је наступао у
позна тим бео град ским рок
саставима, као што су „Силуете”, „Опус”, „Шамар”, „Др Спира и људска бића” и „Рибља
чорба”. Оснивач је групе „Легенде” и аутор свих њених песама. Обављао је својевремено и
функцију уредника забавног и
музичког програма на тадашњој Радио-телевизији „Политика”, а након тога је радио на
РТС-у као директор програмске шеме забавног програма.
Тренутно је у пензији. Редовни
је члан Удружења композитора Србије, Удружења књижевника Србије и Српске академије сценско-музичких уметности. Аутор је трију књига.
Његова супруга је књижевница Нена Грујић Дашић, такође
редовни члан Удружења књижевника Србије. Имају два сина.
ПАНЧЕВАЦ: Група „Легенде” често је гостовала у Панчеву. Каква је панчевачка публика и како памтите те наступе?
ЗОРАН ДАШИЋ ДАША:
Панчево је увек било на самом
почетку наших турнеја, а често
и пре Центра „Сава”, зато што
смо публику у Панчеву препознали као веома пријатељски
настројену према нама, као и
веома образовану и квалитетну. Због тога смо веома пажљиво гледали и слушали реакцију на програм, као каквог доброна мер ног кри ти ча ра, како
бисмо евентуално нешто променили ако треба у будућим

наступима. Надам се да ћете и
убудуће бити с нама. Знам да
је про ме на пева ча неки ма
тешко пала, посебно у Панчеву, али ми морамо да идемо
даље, као и раније када је долазило до персоналних промена.
Свако има право да потражи
срећу на другој страни. Група
„Легенде” је тим који има свој
пут и причу од које не одустаје.
l Колико се ваш живот променио од када није могуће изводи ти музи ку на уоби ча је ни
начин због пандемије? Како
надомештате тај недостатак?
– Пре неколико месеци смо
објавили нови албум „Легенди”,
с новим певачем Николом Зекићем, који је дошао из Радио
Београда на препо ру ку, као
добро решење за нас. Претходни период смо користили углавном за какву-такву промоцију
у овим околностима и чекамо
када ћемо то моћи и уживо пред
публиком. Бројне похвале од
колега и људи у послу за ово
новоурађено свакодневно добијамо, али ја увек чекам пресуду
пороте, а то је публика. Тек ћемо
знати шта смо урадили када се
сусретнемо с публиком.
l Првенствено сте били у рок
бендовима, а касније сте основали групу „Легенде”. Како се
десила примена жанра и зашто?

– Још увек се преиспитујем
да ли то све што сам урадио
ишта вреди и да ли ће оставити
неки траг у будућим временима и то сам и написао у неким
најновијим песмама („Да л’ ће
ико да ме помене”). Ипак, срећан сам да се велики број људи
препознао у тим песмама бар
на тренутак и да ничим нисмо
компромитовали име и рад групе за ове тридесет три године.
У крајњем случају, иза нас остаје велики број концерата, преко две и по хиљаде – само у
Центру „Сава” одржали смо
педесет девет, као и све могуће
награде за трајан допринос култури, што заиста много говори.

Нушићева улица постоји од
1946. године, а простире се
од Жарка Зрењанина до Максима Горког на територији
Месне заједнице Центар.

Врњачка Бања

О ГРУ ПИ

Зоран Дашић
– Живот је чудо. Често прави
сценарио какав никад не бисте
очекивали. Пре тридесет пет
година завршио сам своју рок и
уопште музичку каријеру са
закључком да сам мртав за музику, очигледно недовољно талентован и без будућности и перспективе. Случајно познанство
с Лазом Марином и потом укључење Боре Чорбе у причу резулти рало је настанком гру пе

„Легенде”. Сви смо то прихватили као симпатичан хоби и
као вентил за опу штање од
редовног посла којим смо се
бавили. Међутим то је убрзо
прерасло у веома озбиљну причу, а неочекивано, посебно за
мене, било је то што сам почео
да правим песме, и то прилично необичне и оригиналне. Вероватно из незнања и непознавања

народ не музике, као бив ши
рокер и блуз гитариста ја сам
се ослањао на изворну и староградску музику како ја то видим,
уз додавање неких модерних
елемената из поп и рок музике.
Бора се елегантно повукао, као
прави ментор, када је видео да
је дете проходало, и ми смо
наставили својим путем. За мене
је највеће изненађење било када
сам почео да пишем и речи и

на крају завршио и у Удружењу
књижевника Србије, што заиста нисам могао ни да сањам.
l Ви сте композитор и текстописац свих песама које сте
изводили. Неке од њих се могу
уврстити у оне „за сва времена”. Да ли сте свесни када правите такву песму да ће имати
такву снагу и да ће много људи
препознати ту емоцију?

Група „Легенде” је основана 1987. у Београду, а већ
следеће године је објављен
први албум. Групу су основали Зоран Дашић Даша,
вођа групе, текстописац,
композитор, гитариста и
тамбураш, и Лазар Марин
Лаза, гитариста и пратећи
вокал. Прва концертна
сезона групе почела је на
Богојављење 19. јануара
1995. године, концертом у
београдском
Центру
„Сава”, и до фебруара
2019. године одржано је
педесет девет концерата у
истој дворани. До данас
група „Легенде” је одржала
преко две хиљаде концерата у Србији, Црној Гори,
Македонији, Босни и Херцеговини, Мађарској, Пољској, на Кипру, у Шведској,
Словенији, Швајцарској,
Аустрији, Канади, Немачкој, Аустралији, САД, Русији
и Француској.
Сада нас чека поново велики
рад и доказивање као на почетку, нови покушај освајања публике, али на то сам се већ навикао, јер смо то већ имали неколико пута у каријери. Тешко је
када нешто траје толико дуго
на естради бити актуелан и интересантан, али то ће најбоље
показати да ли вредимо или не.
l На шта сте највише поносни до сада?
– За нас је посебно значајно
то што смо се током целе каријере везивали за заиста праве
легенде нашег културног живота и покушавали да оправдамо
своје име. То су била имена
као што су Милена Дравић,
Бора Ђорђевић, Марко Николић, Љубиша Самарџић, Даринка Матић Маровић, Цуне Гојковић, Корнелије Ковач, Халид
Бешлић, Жељко Самарџић, Јова
Радовановић, Радош Бајић, Војкан Борисављевић, а биће их
још у наредном периоду.
Мирјана Марић

САДА ШЊА ПОСТА ВА
Бенд чине шесторица чланова: Никола Зекић (певач),
Зоран Дашић (композитор,
текстописац, бас-прим, гитара и пратећи вокал), Лазар
Марин (гитара и пратећи
вокал), Перо Крзнанић (бас-гитара и пратећи вокал),
Желимир Васић (бубњеви,
удараљке и пратећи вокал) и
Марко Дашић (клавијатуре,
клавир и аранжмани). Никола Зекић је по образовању
мастер економије. Од детињства се бави фолклором.
Играо је двадесет пет година
и био вокални солиста, али
и хармоникаш. Његово
музичко усавршавање се
наставило после победе на

такмичењу „Из нашег сокака” на РТВ Војводини.
Након тога одлази на аудицију у Радио Београд, успешно је полаже и постаје члан
Певачког студија Мериме
Његомир. Зоран Дашић је
добитник
многобројних
естрадних награда и има
статус признатог уметника.
Лазар Марин, други оснивач
групе, некада је певао у хору
садашњег „Обилића”, иначе
„Крсманца”, одакле је потекла и већина чланова овог
састава. У бенду је задужен
и за односе с јавношћу.
Басиста Перо Крзнанић у
„Легендама” свира од 1992.
године, а пре тога је био у

Великом народном оркестру
Телевизије Београд. Желимир Васић Жак, бубњар и
перкусиониста, радио је
шеснаест година у Београдској филхармонији. Запослен је у Позоришту на Теразијама на месту перкусионисте, а члан групе је од 1998.
године. Пре тога је свирао са
Жељком Бебеком, Дадом
Топићем и многим другим
познатим рок музичарима.
Снимио је више дискова и
плоча и писао музику за
филмове. Марко Дашић је
десетак година повремено
наступао као придружени
члан групе, а од пре годину
дана део је сталне поставе.

ма, а трећи пут у куковима.
Само што то код пензионера
долази отуда што реуматизам
путује, а код жена долази отуда, што често забораве где су
се прошле године жалиле да
их је болело.
И, онда, код жена то има и
своју скалу. Зависи од бање у
коју се намерава ићи. Ево, од
прилике, те скале, којом се
служе жене, у разговору са
мужем...

Бранислав Нушић (1864–
1938) за живота је имао репутацију човека „поганог језика и још пога ни јег пера”,
пунио је позоришта и насловне стране тадашњих дневних
листова, а до данас је остао
синоним за позоришни и књижевни квалитет.
Творац популарних комедија бавио се и новинарством,
па је од 1905. године писао
за новопокренути дневни лист
„Политика”, под псеудонимом Бен Акиба.
Објављујемо његову причу
„Пролеће” из тог доба.

Пролеће
Сунце је грануло, раскаљужило, отопило земљину кору, и
све што је зима прикривала
опет се појавило. Појавио се,
на пример, опет реуматизам,
који се за време зиме био притајио, и пролеће већ мирише
на љубичице и на шпиритус
и камфор.
Пензионери у „Касини” већ
пипају један другом колена и
туже се:
– Ево, молим те, метни руку
овде... осећаш ли? И ко ће
сад ту да му ухвати крај! Лањске године је севало доле у
чланку, сад опет у колену, а
претпрошле зиме севала ми
је цела страна.
– Море, све се то да поднети. Истрљаш се па спаваш.
Али кукови, мени се ове године појавило севање у куковима; идем раскорак као да сам
целе зиме јахао коње, и превијао сам се, као да хоћу да
водим кокоњеште.
– Мислиш ли ти ове године опет у Врњце?
– Па... видећу, далеко је,
али тек, време би било да се
већ помишља. Мораћу.
А нису само пензионери
који уз кафу већ воде реч о
бањама, иако је бањска сезона далеко. На бање још сад,
одмах са освитком пролећа,
мисле већ подједнако и пензионери и жене.
Измеђ њих и пензионера
има једна разлика и има једна сличност у болестима које
се сад с пролећа јављају, пензионере доиста жига и одиста осећају севање, а жене то
често и измисле – ето, то је
разлика; а сличност је у томе,
што и пензионери и жене сваког пролећа на другом месту
осећају севање. Једанпут у
чланку, други пут у колени-

Првог пролећњег дана: Баш
ми се не мили ово пролеће.
Цео му се свет радује, али јадна ми моја радост кад већ
осећам севање.
У половини пролећа: Ја не
знам шта ми ти саветујеш, да
ли да зовем лекара? Знаш ли
ти да се ово не може издржати! Гледам те како ти слатко
спаваш, а ја се, кукавица, превијам по целу ноћ од севања.
Почетком лета: Ово се више
не може издржати, ја ћу да
полудим од болова! Ово су
нечувене муке! Ево, звала сам
и доктора па ништа. Не помаже ту ни доктор, кад ме је
Бог тако осудио да се целога
живота мучим.
Петнаест дана пред отвара ње бањ ске сезо не: Ја те
молим, узми револвер па ме
уби. Како можеш да ме гледаш овако како се мучим.
И, разуме се, после овако
очајних изјава, долази меница, паковање и тужан опроштај на станици.
Сасвим је друга скала, ако
треба ићи у коју страну бању.
Ево је:

Маријен бад
Првог пролећњег дана: Како
сам се радовала да већ једанпут отопли, али сам се канда
на своју несрећу радовала.
Замисли, опет осећам несвестицу и грчеве у стомаку.
У половини пролећа: Немој
се љутити што си данас остао
без ручка. Нисам се макла из
кревета. Цело пре подне имала сам несвестицу. Долазио
је и лекар и казао ми је: „Сам
Бог нека вам помогне!”
Почетком лета: (Не говори
ништа, три дана лежи у кревету и обвија главу хладним
крпама. Муж доноси јело из
кафане и сам себи намешта
кревет.)
Петнаест дана пред отварање бањске сезоне: (Расплетене косе, уплакана, на њој
доња сукња сва исцепана.) Не
гледај ме каква сам и не питај
ништа! Ово је да се излуди!
Знаш ли ти да сам све на себи
кидала одело од грчева. Немој
да се љутиш, ал ћу ја да зађем
по кућама да просим. Хоћу
да просим грош по грош дак
не напросим колико ми треба за бању. Ја овако не могу
више, или ћу се лечити или
ћy скочити са штека!...
И, разуме се, после овако
очајних изјава, долази меница, паковање и тужни опроштај на станици.

*
Сунце је већ грануло, раскаљужило се, отопило земљину
кору. Настали су први пролећни дани. Опомињем жене
да већ онако из далека проговоре мужевима, оно што по
овој скали ваља рећи првог
пролећњег дана.

Нушићева улица
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ПАМЕТНИ ЛЕПОТАНИ ИЗ БАНАТСКИХ РАВНИЦА

ПУЛИНИ – БЕСПРЕКОРНИ ЧУВАРИ СТАДА
Најпрепoзнатљивији пси са ових
про сто ра који деце ни ја ма
трчкарају по овдашњим пашњацима свакако су пулини.
Беспрекорни су чувари стада оваца и друге крупне стоке,
а можда су у том погледу чак и
виспренији и кориснији и од
самих њихових људских „послодаваца” – чобана.
Не само да неуморно и филигрански прецизно реагују на
команде као што су „чувај”,
„терај” или „дођи” и релативно лако их је дресирати, већ су
и бескрајно лојални.
Нажалост, с нестанком стоке у банатској равници све је
мање и ових лепотана.
Ипак, још увек се могу видети како весело скакућу по травнатим површинама...
Омољица је место у којем још
увек има оваца, иако ни близу нека да шњих шест-седам
хиљада, али још увек се неколико стотина „белих вунених
туф ни” напа са на окол ним
пашњацима.
А где су оне, тамо су неизоставно и пулини, ти предивни,
интелигентни и надасве одани
пси.

Кад Меда и Белко потерају
овце...
Један од оних с највећим стадом у поменутом селу свакако
је три де сет де ве то го ди шњи
Небојша Божић, који заједно
са оцем и дедом гаји око сто
педесет грла оваца, као и седамдесетак говеда буша.
И не жали се, иако је добро
познато колико проблема има
у сточарству.
Међутим, како сам истиче,
све је неупоредиво лакше уз верне асистенте који, изузев мало
хране и воде, готово да немају
других потреба, већ да апсолутно посвећено чувају стадо.
– Руку на срце, нисам неки
узгајивач и не бавим се селекцијом, јер нама је најбитније
да служе сврси, то јест како
раде. Немам речи за то колико
су корисни, а нарочито нам
значе откад су околни пашњаци сведени на минимум, па је
стадо малтене у сваком моменту близу усева и без пулина

И КУВАСИ ПОМАЖУ У БОРБИ СА ШАКАЛИМА
Поред неколико пулина, омољички узгајивач Небојша
Божић има и кувасе, псе
мађарске расе, који не терају
стоку, већ обезбеђују стадо,
јер је по атарима све више
грабљивица, попут шакала.
– Било је контаката, али
шакали нису прилазили на
ближе од педесетак метара.
У ствари, само су се међусобно надлајавали. И тада
ја пустим њих неколико, а

У сваком тренутку су на располагању чобанима
тешко да бисмо га спречили да
направи штету ратарима. Они,
наравно, морају да се обучавају, иако највише уче једни од
других – куче од оца или мајке, односно млади од старијих,
а ми смо ту да их навикнемо
на команду, звиждук, покрет

отворено пространство, па иако
прате човека у стопу, никако
не воле да су затворени у дворишту или у кући. Све у свему,
поред тога што су лепи и драги, заиста много значе у послу
и нема им равних – истиче овај
узгајивач.

РЕТ КО ОБО ЛЕ ВА ЈУ
Према речима Александра
Божића, пулини живе
десет до дванаест година,
а коте се једном до максимално двапут годишње и
могу да добију од петоро
до осморо штенади.
– Отпорни су и ретко
оболевају, а могу много да
поднесу, али не буне се
ако им неко понуди добре
услове. Тада могу чак и да
се угоје и могу да једу док
не пукну. Њихов организам је веома сличан људском и свеждери су, па
хоће да „замезе” и крушке, шљиве и друго воће –
наводи Александар.

неке вежем, јер се шакали
раздвоје, како би збунили
псе. Заправо, они имају
план, па један завија с једне
стране како би навео керове
да појуре к њему, док би
други нападали стадо. Е,
зато ја неке вежем и шакали
не смеју да приђу овцама.
Хвала богу, досад нисам
имао штете, иако су колегама заклали неке јагањце –
каже Небојша.

И кувас је, кад порасте у огромног
пса, од велике помоћи Небојши
руком или главом, као и на
лево, десно, напред... Ма, десеторо људи не би могло да уради оно што могу два пулина,
јер их се, поред осталог, и животиње неупоредиво више плаше – каже Небојша.
Он додаје и да на стадо од
сто педесет оваца иду два пса,
док на седамдесет говеда има
њих четири, јер су она већа и
не боје се толико.
– И они сами просто обожавају свој „посао” и поље, то јест

С тим се слаже и његов чобанин Имре, који већ десет година чува Небојшине овце. Једноставно, не би могао без Меде
и Белка.
И чим је узвикнуо „терај”,
Меда је натерао доброћудне
вунасте животиње у врсту...

Бескрајно привржени
власнику
Небојшин презимењак (не и
рођак) Александар Божић, који
је по струци и ветеринарски

техничар, али био је и узгајивач коза, такође је један од
пасионираних љубитеља пулина и каже да је овај пас малтене наменски прављен да чува
овце.
– Пулин је средње величине и може да буде углавном
црне, као и беле, или чак и
жуте боје, каквог сам и ја имао.
Изразито је темпераментан,
али и веома интелигентан, па
ми је један умео и да натерује
овце на мужу. Колико знам,
постоји више подврста, а ова
наша банатска има равну главу и шпицасте уши, док длака
може да им буде вало ви та,
негде с репом, негде без њега.
Што се нарави тиче, умеју гласно да залају на незнанца и
да делује као да ће га напасти
и покидати, али не знам за
случај да су неког и ујели. У
стању су да по цео дан трче и
може се рећи да су пра ве
машине за чување оваца. Руку
на срце, умеју да буди „престроги” према њима, па чак
да неку непослушну живуљку
гриц ну за ногу, како би је
потерали у жељеном смеру. Е,
ту онда опет човек мора да
наступи и да научи пса, и свакако мора да их обучава да
навикну на команде. Треба
бити стрпљив, а ја сам, рецимо, моју пулинку учио годину
дана, јер је умела да уђе у
средину стада и да тера овце
у погре шном сме ру. Жив це
ми је поки да ла, али је на
крају све нау чи ла – исти че
Александар.
Главни задатак пулина је да
што пре скупи стадо и да га
врати, а овај Омољчанин пореклом из Долова, још једног
„овчарског” места, напомиње
да је битно да пас увек да буде
поред власника, како би што
хитрије реаговао.
– Ако је удаљен, док га позовеш, овце се разбеже, а и питање је да ли ће на даљину најбоље да разуме команду. Рецимо, када ста до нагло кре не
према кукурузу или житу, јер
је тамо тра ва нај леп ша, он
мора у трену да реагује да га
окрене назад. С друге стране,
не сме ни да се превише уживи, тада мораш да га стопираш, јер може и да обори овцу
или да је покида, чак и када
нема зубе. Тако да су две најважније команде у ствари „врати” и „пусти”. А када је реч о
томе колико су лојални, могу
да наведем свој пример. Имао
сам пулинку и дао сам је једном чобанину, којег је слепо
слу ша ла. Међу тим, кад год

Страну припремио

Меда и Белко у акцији од свитања до сумрака

Јордан
Филиповић

Пулин и другар
навратим на тај салаш, она
тач но осе ти да сам сти гао,
остави ста до и дође да ме
поздрави. А кад кренем кући,
она стане на пола пута, али
неће са мном, јер то њој није
природно, иако воли и мене,
воли и да је са овцама. Седне
тако на брег, испра ти ме
тужним погледом и као да јој
се срце поцепа надвоје – прича Саша.
Он наводи и да пулин не
мора да буде са стадом, јер је
одличан и као чувар куће.

– Примера ради, код неких
људи пулин не дозвољава кокошкама да, када се отвори капија која спаја два дворишта, уђу
у део где су људи. Не напада
их и не дави, али им јасно и
гласно стави до знања где им
је место. И, напослетку, неко
их користи и као љубимце, јер
су увек орни за дружење, а нарочито с децом, коју просто обожавају. Воле и да се играју и
мазе, али су надасве веома привржени власнику – поентира
Александар.

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.

Маза
Мешанка старости до две године тражи нов дом, а недавно је
стерилисана, микрочипована,
вакцинисана против беснила
и третирана против паразита.
У питању је изузетно стабилан пас, који обожава да се
мази, а навикао је и на поводац.
Маза се тренутно налази у градском прихватилишту (352148), где чека власника, а уколико се власник не јави, може
га удомити неки нови одговорни газда.

Пити
Женка мешанац, с генима пита,
старости око четири године, остала је без дома и сада тражи добру
прилику да се скући.
Ова лепа куца сада је стерилисана, микрочипована и вакцинисана.
Навикла је на поводац, према
људима је супер, а зна да буде
оштрија према другим псима,
али не према свима и, уз мало
стрпљења, биће савршен љубимац и чувар.
Сада је кастрирана, микрочипована и вакцинисана против
беснила и налази се у градском прихватилишту (352-148),
где је можете упознати и удомити.

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

РАДОВАЛИ СЕ МОМЦИ, СЛАВИЛЕ И ДЕВОЈКЕ
Прва победа Динама
у плеј-офу
Тријумф ЖРК
Панчева у Петровцу
на Млави

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ
У Новом Бечеју је прошлог
викенда одржано Првенство
Војводине у каратеу за сениоре, као и Првенство Баната за
децу до тринаест година.
Карате клуб Динамо био je
најуспешнији клуб на покрајинском шампионату.
Златне медаље су освојили:
Алек сан дар Зде шић (кате),
Тамара Живић, Марина Радичевић, Дарко Спасковски, Александар Анђелковић и Слободан Битевић (сви у борбама), а
бронзом се окитио Никола Ивановић.

Сви такмичари су се пласирали на Првенство Војводине,
које ће бити одржано наредне
недеље у Новом Бечеју.
Запа жен успех про шлог
викенда имао је и КК Младост
из нашег града.
Анђелина Јаредић је освоји ла брон зу у свом деби тантском наступу у сениорској конкуренцији у борбама,
а Милош Макитан и Анђелина Јаредић успели су да се
ква ли фи ку ју за Првен ство
Србије иако су у фази опоравка после повреда.

Рукометаши Динама су брзо
заборавили стартни пораз у
Новом Саду, у првом колу плеј-офа Суперлиге. Баш како и
треба. Момци које предводи
тренер Аким Комненић одлично су одреаговали након дуела
са шампионом. Анализирали
су меч против Војводине, увидели све своје грешке, вредно
и напорно тренирали и спремно дочекали наредног ривала
у доигравању у борби за титулу
шампиона наше земље.
Прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту гостовао је тим из Крагујевца, екипа
која је многим фаворитима
током првенствене трке за бодове помрсила рачуне. Управо због
тога је и заслужила респект.
Али не и прецењивање. Панчевци су од самог почетка утакмице знали шта желе, па су славили убедљиву победу: Динамо–
–Раднички 38:30 (23:16).

Гости без шансе

И најмлађи такмичари Динама успешно су започели нову
сезону. На Првенству Баната
за полетарце, пионире и наде
једанаест малих бораца освојило је чак петнаест вредних
трофеја.
Најсјајнија одличја су заслужили: Мартина Пузић, Уна Терзић, Ната ли ја Игић, Лазар
Николић, Лука Доброта (сви у

На Првен ству Бана та КК
Младост се представио са 17
такмичара.
Златне медаље су освојили:
тим мушких нада у борбама
(Милутиновић, Николић, Јаворац, Арсе ни је вић), Новак
Нико лић, Нико ла Јаво рац,
Милош Милутиновић, Дуња
Јовановић, Неда Недељковић,
Филип Вујиновић и Немања

ДИНА МОВ ЦИ У НАЦИ О НАЛ НОМ ТИМУ
Сениорска репрезентација
Србије у каратеу боравила је
прошле недеље на дводневним мини-припремама у
Хрватској.
У саставу националног
тима били су и такмичари
Динама Марина Радичевић,
катама), као и Урош Петровић,
Лазар Николић и Јелена Вучковић (у борбама). Сребром су
се окитили: Вук Воркапић (кате
и борбе), Ива Љубичић, Тамара Величковић, Теодора Гагић
и Лука Доброта, а бронзу је
зарадила Јелена Вучковић у
катама.

Дарко Спасковски и Слободан Битевић, као и тренер
Предраг Стојадинов.
На припремама сениорске селекције наше земље,
од 1. до 6. марта, на Кошутњаку је боравило петоро
такмичара Динама.
Рачуница. Сребром су се окитили: тим полетараца у катама (Л. Николић, Вуковић, В.
Николић), Анастасија Крстић,
Никола Арсенијевић и Алексан дра Кор ку, а брон зе су
заслужили: Марко Милутиновић, Ана Вучковић, Маша Јованов и Милица Вуковић.

Кона чан исход овог дуе ла
довољно говори о односу снага
на паркету панчевачког „храма спорта”. Милош Костадиновић и његови саиграчи су
меч држали под контролом од првог минута, па
гостима није остављена
ни најмања нада да у Панчеву могу да начине изнена ђе ње. Рад нич ки се
резултатски колико-толико држао само до дванаестог мину та утак ми це,
када је и коначно постало јасно да ће бодови остати у нашем граду.
Свих шеснаест момака, колико их је било у
„ростеру” Динама, одиграло је врло добар меч и
сви су дали свој допринос првом тријумфу свог
тима у плеј-офу. Поред
вели ке ефи ка сно сти, у
домаћем тиму истакли су
се и чувари мреже. Никола Радовановић успео је
да „скине” и један седмерац, а када је добио шансу, поново је бриљирао на
голу и мла ди Нико ла
Перић. Лепо је било видети како искуство и младост Динама заједно „плешу” по терену. Млади Данило
Радовић, Милан Голубовић и
Марко Иванчевић још једном
су показали да је пред њима
сјај на будућ ност, а Милош
Костадиновић, Иван Дистол,
Ненад Вуч ко вић и Урош
Митровић одличним потезима

показали су да су прави ослонац жуто-црног тима.
– Честитам екипи и стручном штабу Динама на важној
победи, али и на одличној реакцији после пораза у Новом Саду.
Честитке заслужују и Крагујевчани, јер је Раднички изузетно
добар састав, који се заслужено нашао међу осам најбољих
тимова у Србији – истакао је
на конференцији за новинаре
шеф стручног штаба Динама
Аким Комненић.

(два), Борислав Урта, Милан
Голу бо вић (осам), Милош
Костадиновић (седам), Данило Радовић (пет), Ненад Вучковић, Никола Радовановић и
Урош Митровић (два гола).
У среду, 3. марта, када је овај
број „Панчевца” већ био закључен, исти ривали одмерили су
снаге и у оквиру Купа „Бранислав Покрајац”, с тим да је
сусрет одигран у Крагујевцу.
Трка за бодове у плеј-офу
Суперлиге наставља се идућег
викенда, а панчевачким „жутоцрнима” предстоји тешко гостовање у главном граду и мегдан
с Партизаном.

Млад тим, велико срце

Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Иванчевић
(пет голова), Урош Павловић,
Миљан Буњев че вић (два),
Милан Бошковић (два), Урош
Станић (један), Радован Остојић (два), Никола Перић, Лазар
Павловић (два), Иван Дистол

Утакмицама једанаестог кола
настављена је трка за бодове и
у Супер Б лиги за рукометашице. Млада екипа из нашег
града, коју предводи тренер
Марко Крстић, још једном је
показала да борбеност, пожртвовање и велика жеља за тријумфом могу да буду јачи од
свих пехова. Иако су на тешко
гостовање у Петровцу на Млави отишле ослабљене, рукометашице из нашег града одиграле су веома добар меч и освојиле вредне бодове: Слога –
ЖРК Панчево 23:27 (13:10).
Александра Васић и њене
другарице имају врло тежак
распоред после зимске паузе,
па је због тога овај тријумф
још вреднији, поготово ако се
зна да ће Панчевке и наредна
два првенствена дуела играти
у гостима.
Било како било, у Петровцу
на Млави је прво полувреме
припало домаћем тиму, али је
после одмора на терену виђена потпуно другачија слика.
Тим из нашег града заиграо је
боље, ефикасније у нападу и
агресивније у одбрани, па се

такав однос с терена пренео и
на резул тат. Фено ме нал на
Даринка Петронијевић је у стилу најбољих плејмејкера одлично предводила свој тим, а управо она је са два узастопна поготка средином другог полувреме на можда и „пре ло ми ла”
утакмицу. Панчевке су повеле
са 16:18 и до краја сусрета нису
испуштале предност...
– Свака част девојкама, све
заслужују похвале. Поново смо
играли без Марије Митрић, али
верујем да ће се она опоравити до наредног меча. Даринка
Петронијевић је била најбоља
игра чи ца сусре та, Мили ца
Илић је одлично бранила, сјајна је била и Тијана Симић, која
је играла на месту бека, а Валентина Божиновић је већ стандардно била ефикасна и дала
пун допринос нашем значајном тријумфу – рекао је у телефонском разговору тренер ЖРК
Панчева Марко Крстић.
Екипа са именом нашег града играла је у саставу: Милица
Илић, Ана ста си ја Гргов ски,
Тијана Симић (пет голова), Теодо ра Ста но је вић, Мари ја
Митрић, Хелена Инђић, Анаста си ја Јам бру шић (три),
Даринка Петронијевић (пет),
Ана Лончар, Ива Грујић (четири), Ивона Пешић, Александра Васић (четири) и Валентина Божиновић (седам голова).
Наредни првенствени сусрет
Панчевке ће одиграти 10. марта против Црвене звезде на
њеном терену, а три дана касније поново гостују у главном граду, где ће одмерити снаге са
ОРК Београдом. После тог меча
следи мала пауза у шампионату због репрезентативних окупљања, што значи да ће рукоме та ши це Пан че ва на свом
терену играти тек 27. марта,
када ће угостити тим Јуниора.

ПРВЕНСТВО ДРЖАВЕ У ЏУДУ

АНДРИЈАНА ВИЦЕШАМПИОНКА
Првенство Србије за кадете протекло је у знаку врхунских борби најбољих младих џудиста у
нашој земљи. У конкуренцији
од 191 кадета и кадеткиње из
62 клуба, на татамију Спортског центра „Шумице” у Београду најуспешнији су били такмичари Партизана, с три злата,
два сребра и две бронзе. Другопласирани су џудисти Раковице (три злата и две бронзе), док
су треће место освојили такмичари из Црвене звезде, са златом, сребром и пет бронзи.
Када су клубови из нашег
града и околине у питању, нају спе шни ји колек тив је ЏК
Јединство из Качарева, који је
и ове године заслужио државни трофеј.
Андријана Кртенић је радила у кате го ри ји до 44 кг и

осво ји ла сре бр но одлич је.
Михајло Анђеловић није имао
среће у борби за медаљу, али
је освојио значајан бод за генерални пласман свог клуба. Учество ва ла је и Алек сан дра
Димитровски, као трећепласирана с Првенства Војводине, али је поражена у првом
колу.
У кон ку рен ци ји 62 клу ба
Јединство је заузело дванаесто
место. Чланови овог колектива сада се интензивно припремају и за сениорски државни
шампионат.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„БОРЦИ” У БАРАЖУ, ОДБОЈКА 013 У НАЛЕТУ
Окончана трка за
бодове у Суперлиги
Седми узастопни
тријумф Панчевки
Спуштена је завеса на првенствену трку за бодове у Суперлиги Србије за одбојкаше. Прошлог викенда су на програму
биле утакмице осамнаестог кола,
после кога је много тога постало јасније у елитном каравану
наше земље. Заузете су позиције пред плеј-оф, зна се ко ће
у плеј-аут, а ко у нижи ранг...
Потпуно растерећени, јер та
утакмица није имала никаквог
резултатског значаја за њих,
одбојкаши старчевачког Борца
последњег дана фебруара гостовали су у Краљеву.Тим који предводе тренери Душан Јовић и
Војислав Павловић победом над
Новим Пазаром обезбедио је девето место, па му тако преостаје
да сачека надметање у плеј-ауту,
када ће кроз дуеле с другопласираним тимом Прве лиге покушати да сачува своје место у друштву најбољих српских клубова.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВИРУС ОДЛАЖЕ УТАКМИЦЕ
Кошаркаши Тамиша, због играча у екипи који су заражени
коро на ви ру сом, у про шлом
колу КЛС-а нису путовали на
гостовање у Пирот.
Следећег викенда у Панчеву
је требало да гостује новосадска Војводина, али је и та утакмица одложена.
До краја првенства има још
седам кола, а Пан чев ци ће
одиграна 13. марта у Панчеву.
Игра се на два добијена меча.

Следе припреме за
најважније утакмице

Тим тренера Јованчића
ниже победе

Због тога вероватно и није било
неке посебне мотивације у Краљеву, нити неког већег отпора
домаћем тиму, који је убедљивим тријумфом задржао друго
место на табели пре почетка
борбе за титулу шампиона: Рибница–Борац 3:0, по сетовима
25:17, 25:22 и 25:13.
Истина, тим из Старчева није
играо у најјачем саставу. Неки
мом ци су били оправ да но
одсутни, а шансу су добили
играчи који су током шампионата имали мању минутажу.

Девојке које носе дрес Одбојке
013 редом руше своје ривалке
у Другој лиги група „Север”.
Прошлог викенда су на програму биле утакмице тринаестог кола, а Јелена Петров и
њене саиграчице оствариле су
и десету победу у шампионату,
седму узастопну.
Тим из нашег града прошлог
викенда је гостовао у Сремским
Карловцима, где је поделио мегдан с домаћим Партизаном. Ако
је судити по стању на табели,
Панчевке су и пре почетка овог

Све у свему, Борац је основни задатак за ову сезону испунио. Остварио је скор од четири победе и четрнаест пораза,
али што је најважније, обезбедио је место изнад последњепласиране екипе и тако избегао директну селидбу у нижи
ранг. Пред тренерима и момцима је сада неколико дана за
добре припреме за искушења
која им предстоје. Борац у бараж
дуеле свакако улази као фаворит, али не би требало потценити противника. Иако првенство у Првој лиги још увек није
завршено, у борби за опстанак
у елити Старчевци ће највероватније водити битке с Металцем из Горњег Милановца. Прва
бараж утакмица треба да буде

дуела биле изразите фавориткиње. Иако нису играле у најјачем саставу, девојке из нашег
града су ту улогу и оправдале:
Партизан – Одбојка 013 0:3, по
сетовима 21:25, 21:25 и 17:25.
Домаћи тим је нешто озбиљни ји отпор пру жио само у
првом сету. Партизан је водио

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТАБЕЛА ДРУГЕ ЛИГЕ „СЕВЕР”
НС ВОЛЕЈ ТИМ
12 11
1
35:11
ОДБОЈКА 013
13 10
3
32:18
СРЕМ 2
12 10
2
32:16
ФУТОГ ВЕСТ
13
9
4
33:15
СЛАВИЈА
13
9
4
34:20
ШТРАНД ВОЛЕЈ
13
7
6
29:24
ФУТОГ
13
6
7
26:24
СТАР
12
5
7
18:29
ВОЛЕЈСТАРС
12
4
8
17:30
ЛАВОВИ 07
13
2
11
14:34
ПАРТИЗАН
13
2
11
12:34
БАГЉАШ 023
13
1
12
9:36

све до средине првог дела утакмице, а онда је на сервис-линију стала Софија Ашанин, која
је прецизно упућеним лоптама потпуно „разбила” пријем
Карловчанки. Низали су се ас-поени, мењао се резултат на
семафору... Врло брзо дошло
је до изједначења, а потом и
до пот пу ног резул тат ског
преокрета.
Панчевке су загосподариле
ситуацијом на терену, разиграле су се и остале девојке, па
домаћи тим више није имао ни
најмању шансу да у овом мечу
оствари повољан резултат. Александра Гаћеша је и у овој утакмици веома добро „дириговала” игром свог тима, Теодора
Минић и Софија Ашанин биле
су одличне на месту средњих
блокера, Милица Кужић је била
убојита и овог пута, а поред
искусних, стандардно добрих
главних карика Одбојке 013
Јелене Петров и Драгане Марковић, истакла се и млада Наталија Пувалић, која је одлично
играла на позицији либера.

ПИО НИР КЕ И КАДЕТ КИ ЊЕ НА ДОБРОМ ПУТУ
Поред одличних резултата
које постиже сениорска екипа Одбојке 013, у том спортском колективу се поносе и
својим млађим категоријама.
Кадетска екипа, коју предводи тренер Небојша Божић,
пласирала се у четвртфинале

Првенства Војводине после
победа над Гајем и Равним
Тополовцем.
Пласман за даље такмичење у покрајинском шампионату обезбедиле су и пионирке Одбојке 013, које предводи тренер Зоран Марковић.

играти по убрзаном темпу како
би и одложене утакмице биле
одигране. Тиму који предводи
Бојан Јовичић потребна је још
једна победа до краја сезоне
како би и математички обезбедио опстанак.
Редакција „Панчевца” жели
стручном штабу и играчима
брз опоравак и повратак на
паркет.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ
32
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– Да, имали смо мало проблема у првом сету, али како
је утакмица одмицала, преузимали смо иницијативу и грешке сводили на минимум, па
се таква игра одразила и на
резултат. Играли смо без Бјанке Петковић, али све девојке
које су прошле суботе носиле
дрес нашег клуба заслужују
похвале за нови тријумф. Идемо даље, не смемо да се опушта мо, јер нам утак ми це с
ривалима из врха табеле тек

МАША РИКА НО ВИЋ
У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Из ОК-а Одбојка 013 стигла је још једна лепа вест
која може да радује све
поклонике спорта у нашем
граду.
Наиме, млада Маша
Рикановић отишла је на
четрнаестодневне припреме с пионирском репрезентацијом Србије.

У ЗНАКУ ИВЕ РАКОЊАЦ

Прошлог викенда у Ивањици
је одржано друго коло Купа
Србије у стрељаштву за млађе
категорије. На том престижном
надметању учествовало је шест
младих чланова Стрељачке дружине „Панчево 1813”, који су
још једном показали да се у
њиховом клубу добро и квалитетно ради.
Ива Ракоњац је била најуспешнија такмичарка, с врло
високим резултатима. Најпре
је убедљиво освојила златну
медаљу и дванаест нових бодова у својој, пионирској категорији, у оквиру које је погодила чак 189 кругова гађајући из серијске ваздушне пушке
„застава”. После само три сата
Ива се надметала и у гађању
из стандардне ваздушне пушке
и поново бриљирала. Погодила је 393 кру га и осво ји ла
најсјај ни је одлич је и свих

двана ест бодо ва. Са истим
резултатом се пласирала и на
четврто место у конкуренцији млађих јуниорки, у којој је
освојила и шест нових бодова
за уче шће у фина лу Купа
Србије, које ће бити одржано
крајем марта.
Бодове за завршницу најмасовнијег такмичења зарадили
су и остали такмичари панчевачке „дружине”: Теодора Кондић, Марина Мијатовић, Немања Ђорђевић и Огњен Бунчић.
Стефан Кешишјан овог пута
није освојио бодове, али имаће шансу за то у трећем колу,
13. марта, у Смедереву.
Алекса Ракоњац, Велимир и
Марко Нинковић нису учествовали на такмичењу у Ивањици, јер су већ у првом колу
обезбедили пласман у финале,
с максималним бројем бодова
у својим категоријама.

предстоје. Већ наредног викенда у госте нам долази новосадска Сла ви ја. Биће изу зет но
тешко, али верујем да ће девојке бити на висини задатка –
рекао је први тренер Одбојке
013 Владимир Јованчић.
Панчевке ће одиграти дуел
против Новосађанки у суботу,
6. марта, у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”, од 18 сати,
али без публике.

МЕМОРИЈАЛНИ МИТИНГ „АНТЕ ЛАМБАША”

ДИНАМОВЕ СУПЕР ПЛИВАЧИЦЕ
У организацији Пливачког клуба Баракуда, 27.
и 28. фебруара у Београду је одржан 29. међуна род ни
пли вач ки
митинг Меморијал „Анте
Ламбаша”.
Ово такмичење носи
име по чове ку који је
годинама неприкосновена лич ност у обла сти
воде них спор то ва, не
само на про сто ри ма
бивше СФРЈ него и у

Европи и све ту. Анте
Ламбаша је био доживотни председник светске и европске пливачке федерације.
Запажен успех на прошлонедељном такмичењу оствариле су и пливачице Динама.
Јелена Врховац је била
друга на 200 м делфин,
а Марта Константинов је
трећа стигла на циљ у
над ме та њу на 100 м

прсно. Олга Гавриловић
је освојила сребро на 200
м прсно и брон зу на
дупло кра ћој део ни ци
истим стилом. Даница
Кон стан ти нов је била
најбржа на 50 м леђно,
а друга је стигла на циљ
у трци истим сти лом,
али на дупло дужој
стази. Срна Милутиновић је освојила најсјајније одличје на 100 м
делфин.

ШАХОВСКИ КУТАК
Makovski
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)
Избор Р. Радојевић
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ГОЛ ЈЕДАН – ТРИ БОДА ВРЕДАН

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Спуштен нос

Железничар опет на
победничком колосеку
Жарково је пало, на реду
је Борац
У Фудбалском клубу Железничар све
поново одише оптимизмом. Спортски
колектив који је из године у годину
доносио бројне радости љубитељима
најважније споредне ствари на свету у
Панчеву и околини, клуб који је после
две деценије „вратио” фудбал у наш
град, после мале резултатске кризе опет
је на победничком колосеку.

Друго коло пролећног дела првенства
у Првој лиги Србије остаће упамћено
по одличној игри Железничара и важним
бодовима који су освојени на тешком
гостовању: Жарково–Железничар 0:1 (0:1).
Нови бодови су појачали оптимизам да

ће популарна „дизелка” остварити циљ
и да ће се и од јесени у Панчеву гледати прволигашки фудбал.
Био је то премијерни дуел деветнаестог кола Прве лиге, а одигран је у
петак, 26. фебруара. Домаћи тим је у
меч ушао осокољен бодом освојеним у
мечу против Јагодине, док је над главама фудбалера Железничара лебдео императив победе, после несрећног пораза
од лидера. Није било лако, али „Жеља”
је још једном показао да га не треба
унапред отписивати, да може да буде
најбољи када је то најпотребније.
Тренер Драган Аничић извео је тим
правих фудбалских ратника, чврсто

решених да оставе срце на терену жарковачке траве, оних који су били спремну да „изгину”, али да – победе. Капитен Данило Ковачевић повео је своје
другове у прави фудбалски бој, који је
трајао свих деведесет и „кусур” минута.

Од самог почетка утакмице „Жељини”
момци кренули су самоуверено, знали су
шта хоће, надиграли су ривала на средини терена и сви до једног дали 120 одсто
себе за овај тријумф. Железничар је био
бољи такмац и имао више прилика, па је
резултат могао да буде и убедљивији.
Гол одлуке постигао је Александар
Мирков у последњим тренуцима првог
полувремена. Био је прецизан с беле
тачке, после оправдано досуђеног једанаестерца, када је играч Жаркова играо
руком у свом казненом простору.
Тим из нашег града је утакмицу започео у саставу: Марко Кнежевић, Марко
Конатар, Душан Плавшић, Александар
Мирков, Данило Ковачевић, Стефан
Радо ји чић, Милан Зори ца, Милош
Михајлов, Петар Станић, Димитрије
Томовић и Милош Савановић, прилику
су добили и: Лука Петровић, Милан
Томић, Лазар Марковић и Лука Стојановић, а део великог тријумфа били су
и: Дамјан Кнежевић, Бојан Кнежевић,
Георгије Јанкулов, Вукашин Јовковић,
Предраг Станимировић, Бојан Трипковић и Љубомир Стевановић.
Поред играча, похвале за вредан тријумф у Жаркову свакако треба упутити
и стручном штабу Железничара, јер је
одлично припремио утакмицу која је
била од велике важности за тим из
нашег града.
Ипак, бодови из Жаркова нису испуњење коначног циља. Пред „дизелком”
су нова велика искушења. Прво од њих
је већ у суботу, 6. марта, када ће у Панчеву гостовати Борац из Чачка. Утакмица ће бити одиграна на СЦ-у „Младост”, од 14 сати, али без публике.
А. Живковић

Постоји много разлога да особа буде потиштена.
Јединствено је да јој не иде по плану.
То може бити болест, не дај боже.
Или утученост због самоиспитивања.
Неузвраћена љубав, лепо би било.
Шта у томе има лепо?
Па, научиш, очврснеш, кажу маторци.
Спуштен нос једнако потиштеност, то знају и деца.

Поплава осећања
Дохвате те, немаш куд.
Твоја су, нису туђа – осећања.
Мораш с њима како знаш и умеш.
А она саплићу, уздижу...
Немају милости, раде свој посао.
Праве од тебе лузера, веледобитника.
Терају те да о себи мислиш лепо или лоше.
И, мораш с њима како знаш и умеш.

НЕМА ЕУФО РИ ЈЕ – РАДИ СЕ ДАЉЕ
Нема у фудбалу минулог рада
нити времена за славље. Сваки
наредни противник је увек најтежи. У просторијама ФК-а Железничар у уторак, 2. марта,
одржана је конференција за
новинаре, на којој су говорили
шеф стручног штаба „дизелке”
Драган Аничић и играч Александар Мирков, стрелац победоносног гола у Жаркову.
Тема је била – Борац из Чачка.
„Жељин” ривал у наредној рунди
Прве лиге.
– Не волим да се враћам у прошлост. Победа над Жарковом је иза
нас. Као што нисмо потонули после
пораза од Радничког, тако ни сада не
правимо еуфорију. Против Крагујевчана нисмо успели да материјализујемо

нашу добру игру, против Жаркова
јесмо. Оно што посебно охрабрује,
јесте да врло добро делујемо у дефанзиви, док у офанзивној линији има још
много места за напредак. Борац је
клуб с богатом традицијом, са сјајним
тимом. Чврсти су у одбрани, имају три
сјајна штопера, али скаутирали смо и
остале играче. Потрудићемо се да

наметнемо свој стил игре. Што
се наше екипе тиче, битан нам је
сваки играч, али и ако неко не
буде могао да наступи, имамо
квалитетну замену. Битан нам је
систем који желимо да направимо – истакао је Аничић.
У дуел са Чачанима Железничар улази с дозом оптимизма.
– Драго ми је због гола који
сам постигао у Жаркову, поготово зато што нам је донео три бода, али
та победа је плод добре игре целог
тима. Што се тиче Борца, знамо да је
то врло квалитетан и неугодан ривал,
али добро смо се спремили за утакмицу. Атмосфера у клубу је феноменална,
нема
љубоморе
међу
играчима, сви дишемо као један. Зато
и верујем у успех – рекао је Мирков.

Љубав
Шта те то, брате, спопада?
Зар ниси рекао никад више.
Иако знаш за оно „никада не реци никад више”.
Био си повређен.
Или си повређивао, па знаш да си крив.
Опет се упушташ у неизвесно...
Чему, зар ниси научио лекцију?
Али, да, љубав.
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– Ако буде лепо
време, прошетаћемо
се. Буде ли било кише,
спаваћемо код куће.
Одмараћемо се.

– Бавим се спортом.
Ићи ћу на тренинг,
вероватно имам
утакмицу овог викенда.
Тренирам фудбал.

– Будим се касније,
јер сам слободна.
Онда полако доручкујем,
па кренем на глуму у
Београд. После тога
учим, гледам серију
или идем некуд
с другарима.
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