Ћирине тарифе познате,
само треба насести

» стране 2

» страна 3

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Почела вакцинација
без заказивања

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 9. АПРИЛА 2021.

Број 4911, година CLII

РАДОВИ ШИРОМ ПАНЧЕВА

ГРАДОНАЧЕЛНИК СТЕВАНОВИЋ НАЈАВИО:
НОВА УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА ЋЕ ЗАБЛИСТАТИ!
Дуж улице ће се изградити нових 500 паркинг-места и
бициклистичка стаза и посадити зелене површине и дрвореди

Тема
Шта доноси
нови закон
о пензијама
» странa 7

стр. 2

Здравље

ВИСИНА

Природа има лек
против поленске
грознице
» страна 6

Запис

Јелена Боснић:
Ја, Јелена Панонска
» страна 28

Фото-репортажа

УЧЕСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ стр. 3

ПРАЗНИК ВРЕДАН ДИВЉЕЊА

страна 5

НЕСРЕЋЕ ОПОМИЊУ: Јубилеј ОШ „Исидора Секулић”:
НЕ БРЖЕ ОД ЖИВОТА! четири деценије рада и поноса
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Радост испод кошева
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Нема лепшег дружења
од оног на мобама
» стране 29

Фудбал

страна
страна 11

до 1 ме
6 са
ти

НОВО У ГРАДУ!
„Жеља” пред
најважнијим испитима
» страна 30

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

Војводе Радомира Путника 1

ПРОМО

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА

Пише: Јордан Филиповић

Породична
траума
Велику прашину подигла је серија у пет епизода емитована током
прошле недеље на јавном сервису. Поред тога што је окупила
сјајну глумачку екипу и имала
онај помало холивудски акциони
шмек, пробудила је духове, па и
авети наших новијих рана, које је
тек почела да прекрива танана
краста заборава.
Испоставило се да испод слабашне покорице кључа узаврела
крв наших неспоразума и сукоба, па се с правом поставља
питање: да ли је за овако нешто
ипак било прерано?
И вероватно, пре свега гледано из угла историчара, да ова
дистанца од двадесет година
није довољна да се охладе страсти, испливају све чињенице, да
се наталоже и слегну, како би
били донети најуравнотеженији
закључци и најправичнији суд.
С друге стране, нарочито
посматрано из угла твораца
„Породице”, када је све још увек
овако свеже и толико протагониста немилих догађаја у вили
„Мир” (и око ње) у данима и
ноћима пред хапшење Слободана Милошевића и даље је живо,
а многи су и у пуној животној
снази, то никога не може да
остави равнодушним.
Наравно, многи од њих су
одмах поскочили како би нешто
од приказаног искритиковали,
негирали, дорадили, појачали
или умањили, а било је и позитивних коментара.
Међутим, сви се слажу да то
спада у неколико најкритичнијих момената новије историје
Србије и један од ретких када је,
упркос огромним тензијама и
потенцијално
несагледивим
штетама које су из тога могле да
проистекну, преовладао разум.
Очигледно је да ником тада није
била лична жеља да хапси бившег председника и изручује га
Хашком трибуналу – то је једноставно била неминовност на коју
су сви кључни актери, с мање
или више воље, морали да пристану, превасходно због огромних притисака споља и претње
економским последицама.
Тога је најсвеснији био тадашњи премијер Зоран Ђинђић,
много мање председник ондашње СРЈ Војислав Коштуница, а
наравно најмање вољан да то
уради (читај: да оде у затвор) био
је Милошевић. На крају је и он
сам ипак увидео у какво крвопролиће и далекосежне трауме
то води и донео једину исправну
одлуку. Да је тако раније размишљао, можда не бисмо живели у
таквој агонији читаву деценију.
Једноставно, кад си мали,
мораш да играш у складу са својим могућностима или ћеш бити
збрисан, и то неретко заједно са
својом породицом.

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАБЛИСТАЋЕ УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
Мислило се и на
хортикултуру
Дужином целе улице,
са обе стране, биће
изграђене бициклистичке
стазе и, наравно, тротоари
Велики инфраструктурни пројекти
долазе као одраз добро испланираног
буџета Града, као и сарадње с вишим
инстанцама власти. Овако градоначелник Панчева Александар Стевановић објашњава радове у нашем
граду, којих је све више. Најновији
изазов за градске урбанисте и грађевинске фирме је потпуна реконструкција Улице цара Лазара, која ће
започети почетком лета.
– Пројектно-техничка документација за улицу која је дуга километар
и по урађена је и исходована је грађевинска дозвола, што је био основ да
се јавимо на конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. На
наше велико задовољство, они су
препознали важност овог пројекта за
град Панчево и финансијски су нас
подржали. Укупна вредност радова је
око 300 милиона динара. Идемо у
потпуну реконструкцију улице.
Управа је за ову годину издвојила 110
милиона динара, а подржаће нас и
следеће године, када све треба да
буде завршено. Последњим ребалансом Град Панчево је обезбедио 76
милиона динара у 2021. У првој фази
биће извођени радови од Улице
Радомира Путника надаље – објашњава градоначелник.
Према његовим речима, следећег
пролећа та улица ће бити најлепша у
граду. Режим саобраћаја се неће
мењати – биће по једна коловозна
трака у оба смера – али ће бити реконструисане све инсталације: и испод и
изнад земље. Стевановић додаје:
– Мислили смо и на хортикултуру.
И, дужином целе улице, са обе стране, биће изграђене бициклистичке
стазе и, наравно, тротоари. Власници

Александар Стевановић
кућа неће имати никаквих обавеза,
ми ћемо овим пројектом да обезбедимо нове колске прилазе за око 130
објеката. Радови подразумевају и
комплетну реконструкцију јавне
расвете, изградњу нове канализационе мреже у дужини од око 300 метара и реконструкцију преостале. Изузетно је битно да ће бити урађена
атмосферска канализација, која ће
допринети томе да слике блата и
каљуге више нећемо имати. Улица
цара Лазара је једна од главних жила
Панчева и добиће изглед какав
заслужује.
Дужином целе улице планиран је
велики број паркинг-места: биће их
око 550. Најбитније тачке у том смислу су ОШ „Бранко Радичевић” и
ЈКП „Хигијена”. Код основне школе,
где ће бити отворен дечји вртић уз

помоћ Фондације „Новак Ђоковић”,
безбедност мора да буде на највишем
нивоу.
– Планира се садња нових стабала,
уређење зелених површина дуж целе
улице... Знамо на примеру других
улица, рецимо Лава Толстоја, да сређене улице привлаче инвеститоре.
Сведоци смо да се град шири, да
постоји потреба за изградњом нових
вишепородичних објеката. На овај
начин стварамо могућност да у новој
улици, која ће моћи да прихвати
већи број возила и становника, изађемо у сусрет и привреди – јасан је
Стевановић.
Градоначелник је желео да се осврне и на тему вакцинације која је сада
актуелна.
– Вакцина је алат који имамо у
рукама да победимо невидљивог

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА У ПАНЧЕВУ И ОКОЛНИМ СЕЛИМА
Од среде, 7. априла, у свим насељеним местима почела је организована акција имунизације становника Панчева, без заказивања,
вакцином кинеског произвођача
„Синофарма”. Комплетну организацију и надзор над вакцинацијом
спроводи Градски штаб за ванредне ситуације, преко Завода за јавно здравље и Дома здравља.
Медицинске екипе Дома здравља које спроводе вакцинацију
сваки дан ће бити у другом насељеном месту према раније утврђеном
распореду који је објављен на сајту
Завода, Дома здравља, Града Панчева и у средствима јавног информисања. Пунктови за вакцинацију

на којима грађани могу да се имунизују без заказивања биће отворени у месним амбулантама од 8 до
15 сати. Грађани не морају да чекају позив, биће примљени на сваком
пункту где је тог дана организована
вакцинација. Вакцинацијом ће
бити обухваћене све старосне категорије становника почев од 18
година, а приоритет имају суграђани старији од 65 година.
Сви подаци о вакцинисаним особама уносиће се у исту базу као и за
остале грађане који су се пријавили
преко еУправе. Упоредо, наставља
се и вакцинација становника који су
се пријавили путем портала еУправа
по унапред заказаном термину на

локацијама у самом граду. Имунизација становника организована је
на територији целог Јужнобанатског
управног округа.
Пред вама је утврђени распоред
вакцинације без заказивања по
сеоским здравственим станицама.
У Јабуци и Долову термини су били
7. и 8. априла. У Глогоњу можете
отићи на вакцинацију 9. априла од
8 до 15 сати, у Качареву 10. априла
у исто време, а и за сва остала села
термин је исти: од 8 до 15 сати. У
Омољици, за грађане Омољице и
Иванова, вакцинација је 11. априла, у Старчеву 12. априла, у Банатском Новом Селу 13. априла, а у
Банатском Брестовцу 14. априла.

Дужином целе улице
планиран је велики број
паркинг-места: биће их
око 550. Режим
саобраћаја се неће
мењати – биће по једна
коловозна трака
у оба смера.
непријатеља. Задовољни смо током
вакцинације у нашем граду. Ипак,
предузели смо кораке како бисмо
повећали проценат вакцинисаних
становника града. Институт „Батут”
нам је одобрио нову количину од
1.500 доза вакцина. Оне ће бити
употребљене за вакцинисање грађана без прет ход ног зака зи ва ња.
Позивам све наше суграђане да се
вакцинишу. На мобилним пунктовима ће ових дана бити екипе лекара које ће вршити вакцинацију без
заказивања. Радује ме то што је
интересовање за вакцинацију велико, јер то јесте решење проблема –
закључује градоначелник.
Преко
Социјално-економског
савета града, Панчево је направило
конекцију и са синдикатима односно
привредом. Унија послодаваца је
заинтересована за дистрибуцију вакцина преко Града. Иначе, у јавном
комуналном сектору нема великих
проблема с коронавирусом: има
заражених, али ситуација је под контролом, па процес рада не трпи.
С. Трајковић

БЛИЖИ СЕ ПРИВАТИЗАЦИЈА „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Од јула власници, највероватније, Руси

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ковид-кафић.
На Котежу 2, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Нова вест: Министарство привреде ће
до краја јуна расписати тендер за приватизацију „Петрохемије”! Доћи ће
нови власник, што указује на то да
држава не одустаје од трагања за
потенцијалним купцима или
стратешким партнерима за компаније у њеној ингеренцији,
којих је, према последњим подацима, нешто више од 70. За
„Петрохемију” је, према сазнањима „Блица”, припремљен
терен да се наредних месеци
објави тендер јер приватизациони саветници приводе крају
израду потребне документације,
а на Министарству привреде је
да дефинише начин и услове
којима би могли да привуку потенцијалне купце или стратешке партнере.
Интересовање постоји и све припремне радње наговештавају да ће
приватизација „Петрохемије” бити

успешна. За „Петрохемију” је највише интересовања до сада показао
„Гаспромњефт”, који је и најпожељнији потенцијални партнер са 21
одсто власничког капитала; држава

има 76, а „Лукоил” три одсто. С Русима се и раније преговарало, али је
било несугласица око нивоа инвестиција, док цена није била проблем.
Крајем прошле године формиран је

тим како би ти неспоразуми били
превазиђени. Они су отклоњени и
готово је извесно да ће „Гаспромњефт” дати озбиљну понуду за стратешко партнерство.
Такав модел је предложио и
приватизациони саветник и на
Министарству привреде је да
дефинише колики ће удео власништва продати. Наравно,
свих 1.990 радника неће моћи
да остане и прекобројнима
мора да се понуди адекватан
социјални програм. Али и друге компаније могу да се јаве на
тендер.
Синдикалци су скоро сложни;
кажу да је заједничка радна група српске и руске стране усагласила
своје ставове и да запослени у „Петрохемији” у руском „Гаспромњефту”,
који је већински власник НИС-а, виде
најбољег партнера.
С. Т.
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Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

УЧЕСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НЕ БРЖЕ ОД ЖИВОТА, НЕ...

Завод „Панчевац”
први у свему

Трагедија на путу
Јабука–Глогоњ
потресла град
Сличне вести из
целе земље
Црне хронике медија пуне се
из сата у сат. На путевима у
Србији свакодневно се дешавају саобраћајне незгоде с лакшим, тежим и најтежим последицама. Истраживања показују да се сваке шесте секунде
догоди незгода, сваке двадесет
три секунде погине једна особа у саобраћају, а на свака три
минута на путевима широм света једно дете изгуби живот...
Тај црни низ никако да се
прекине. У уторак, 6. априла,
једна таква вест потресла је и
Панчево и околину. У саобраћајном удесу који се догодио
на путу Јабука–Глогоњ, у коме
је учествовало једно путничко
возило, живот су изгубили М.
Б. из Панчева и Б. И. из Јабуке,
док је једно лице повређено и
налази се на болничком лечењу.
Страдали младићи били су у
аутомобилу „ауди ТТ”, који је
слетео с пута и ударио у дрво.
Претпоставља се да је узрок
несреће неприлагођена брзина. Од силине ударца аутомобил се распао на четири дела.
Призор на месту несреће био
је језив. Задњи део „аудија” био
је потпуно одвојен од предњег,

а тај предњи део као да је био
преполовљен.
Није само несрећа из околине Панчева била ударна вест у
црним хроникама тог црног
уторка, 6. априла.
У саобраћајној несрећи која
се десила на Батајничком путу
две особе су лакше повређене.

И то није све. Вести стижу и
из Новог Сада. Непо зна ти
мушкарац средњих година изазвао је прави карамбол у Улици доктора Рибара на Лиману
2. Он је, возе ћи свој „рено
меган”, оштетио неколико парки ра них вози ла, а потом је
испао из кола кроз возачева

Удес се догодио када је малолетник (15 година) без возачке
дозволе управљао „фијатом” са
исте клом реги стра ци јом, у
којем су била још два путника.
Претпоставља се да је „фијат”
прешао у леву траку и ударио
у „мерцедес” из супротног смера. Незва нич но, мало лет ни
возач био је под дејством двеју
врста наркотика...

врата. Грађани су то приметили и позвали саобраћајну полицију, која је на лице места изашла са два возила.
Алкотестом је утврђено да је
возач „мегана” имао чак 3,37
промила алкохола у крви.
Страшно је било и у Нишу.
Беба стара три месеца повређена је у судару који се десио
на раскрсници Вождове улице

и Синђелићевог трга. Беба се
налазила у „фолксвагену”, у
који се отпозади закуцала „шкода”... Пре ма незва нич ним
информацијама, беба стара три
месеца задобила је хематом на
глави, а санитетом Хитне помоћи пребачена је у Клинички
центар у Нишу, где је задржана ради опсервације.
Припадници Министарства
унутрашњих послова, Управе
саобраћајне полиције, током
седмице из саобраћаја су искључивали возаче под дејством психоактивних супстанци, реагова ли су и због насил нич ке
вожње, због непри ла го ђе не
брзине...
Докле? Докле да се у саобра ћај ним незго да ма оста је
без оца, мајке, сестре, брата,
дете та… Пре ма пода ци ма,
више младих људи (старости
између 15 и 30 година) умире
од после ди ца сао бра ћај них
незгода него од других облика смрти. Неупоредиво већи
број њих задобије лакше или
теже повреде, које их често
трајно онеспособе за каснији
живот.
Статистички подаци на нивоу
Србије показују да се брзина,
као утицајни фактор, препознаје код једне трећине свих
сао бра ћај них незго да и код
више од педесет одсто смртних исхо да у сао бра ћај ним
незгодама.
Не брже од живота, не...

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (4)

У ПЕТАК И СУБОТУ

Пробни завршни
испит за основце
Да би се ученици, наставници и школе припремили,
пробни завршни испит биће
одржан у свим основним
школама у Србији у петак и
суботу, 9. и 10. априла.
Пробни тест из математике заказан је за петак, 9.
април, у 13 сати. У суботу, у
9 сати, ђаци ће полагати тест
из српског/матерњег језика,
а одмах након тога, у 11.30,
уследиће и полагање пробног комбинованог теста из
биологије, географије, историје, физике и хемије. Решавање тестова траје 120 минута. Како је најављено, тестирање ће бити одржано у школама, у групама не већим од
15 ученика, уз поштовање
свих епидемиолошких мера.
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања припремили су
испитни материјал, који је
достављен школама преко
надлежних
школских
управа.
Д. К.

Јован Ћирић
бођење од кривице стаје од три
до десет хиљада евра. „Сређивање земље”, која може, али и
не мора да буде ваша, плаћа
се, у зависности од површине,
до 20 европских „сомића”. Ако
сте „тајкун”, као један од оних
првих из света узгоја и прераде
живине, цифре су милионске,
јер процес треба „истеглити”

до крајњих граница. Зна Ћира
да „вози”...
Да подсетимо, у претходним
бројевима писали смо о томе
да на зиду недавно отворене
оптичарске радње, у центру
града, код бившег биоскопа
„Војводина”, штрчи табла на
којој стоји име адвоката Јована
Ћирића. Сви остали адвокати
су, пра те ћи здра ву логи ку,
уклонили табле са својим именима јер је тамо отворен нови
локал. Не и Ћирић.
Како је троје људи посведочило, он је био спреман на
физички обрачун с власником
предметног локала. До тога
није дошло, јер је власник
локала на чијој фасади стоји
Ћирићева табла на Јованове
речи: „Показаћу ја теби!” и на
брдо псовки одреаговао уљудно. Ћирићево насилничко

ПРАЋЕЊЕ СУДСКОГ ПРОЦЕСА

Славица Кнежевић
у цајтноту
Због великог интересовања јавности, посебно у Јабуци, од следеће недеље пратићемо процес који Више јавно тужилаштво у Београду води против
осумњичене Славице Кнежевић, бивше благајнице „Панчев ца”. Пре ма нај но ви јим
информацијама, тужилаштво
је проширило истрагу на године које су претходиле другој
приватизацији нашег листа.
Да подсетимо, због постојања основа сумње да је извршила кривично дело злоупотреба
положаја одговорног лица, припадници Управе криминалистичке полиције, у сарадњи с
Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду, ухапсили су 3. фебруара Славицу
Кнежевић (1959) из Јабуке.
Сумња се да је она као запослена у нашим новинама, у
периоду од октобра 2015. до
јула 2019. године, наплаћивала
текстове за читуље и помене
које није еви ден тира ла као
остварени промет. Тако је, како

Славица Кнежевић
се сумња, прибавила противправну имовинску корист у
износу од око 90.000 евра. Судски епилог је на видику, а докази
су врло чврсти јер постоје и
изјаве сведока који су од Славице Кнежевић за пружене услуге добијали тзв. парагон блок
признанице уместо фискалног
рачуна.
Р. П.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Ћирине тарифе познате, само треба насести
Невероватно! Адвокат кривичар Јован Ћирић не зна шта
ради, или, народски, не зна где
бије. Или смо сви глупи. Пошто
нас је прошле недеље позвала
његова бивша кли јент ки ња
(подаци познати редакцији),
која је уз гласне клетве на Ћирићев рачун изнела своје искуство с „господином доктором”,
како овај адвокат инсистира да
га „неук народ” ословљава, јавило се још неколико људи, чија
имена из разумљивих разлога
чувамо за будуће време.
Приче су сличне. Кажу да
постоје тарифе. Тако, према
њиховим речима, Јован Ћирић
ради с јаким цифрама, јер „доктор Ћира” може све. Како нам
је речено, „вађење из притвора” кошта изме ђу десет и
двадесет хиља да европ ских
новчаница. Тзв. тренутно осло-

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.

понашање је тако прошло без
последица.
А Јован Ћирић наставља да
се укопава: на „Фејсбуку” је
покушао да буде духовит, а онда
сам написао суштину ствари.
Наиме, чуди га да међу лајковима и коментарима у вези с
писањем о њему у „Панчевцу”,
цитирамо, „нема ни једног јединог од стране колега адвоката.
Мало чудно када се зна да није
адвокатски ћутати”.
Као што рекосмо, ни у једној бранши ништа није чудно
у томе да ти колеге покажу
шта мисле о теби. Па и ћутањем. Али није ни новинарски
ћутати. Ћирићеви клијенти траже да убудуће пратимо његова
суђења. Нисмо оригинални. То
већ ради сајт kukulele.com.
Посетите га. Забавно је.
Р. П.

ФОТО-КОНКУРС

Радове шаљите
до 25. априла
Завод за јавно здравље Панчево већ десету годину организује фото-конкурс и изложбу фотографија „Објективом кроз свет око нас”. Изложба, која се орга ни зу је у
партнерству с Фото-савезом
Србије, посвећена је Дану
планете Земље и Светском
дану заштите животне средине, а овогодишња тема је
„Лудости и еко-мудрости”.
Изложба ће се реализовати у два сегмента: фотографије младих до шеснаест
година и фотографије одраслих аутора. Прихватаће се
фотографије које се односе
на све сегменте животне средине. Сваки аутор може да
достави до четири фотографије у дигиталном облику,
у боји или црно-беле. Радове треба послати најкасније
до 25. априла. Котизација
се не плаћа. Пријављивање
на конкурс реализује се преко сајтова www.fotoss.org и
www.zjzpa.org.rs, где се могу
про на ћи
и
детаљ не
пропозиције.
Д. К.

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

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

И противницима закључавања и негаторима короне и
негаторима маски и вакцина је подсвесно јасно да ћемо
морати да дођемо до консензуса да затворимо све осим
људи на бар две недеље. Ако то не урадимо, стално ћемо
имати трансмисију вируса и новозаражене.
(Пулмолог Дејан Жујовић, НИН, 1. април)
* * *
Једино што функционише у овој земљи јесте ошашављивање људи и управо стално пумпање подела, мржње,
шизофреније која код грађана треба да изазове потпуну
погубљеност и да отупи сваку реакцију на оно што ова
власт ради. Онај ко се данас пробудио у Србији и видео
оно играње кола око споменика Стефану Немањи коме
је свеједно, тај заиста није нормалан.
(Новинарка Аида Ћоровић, Н1, 4. април)
* * *
Када гледам карикатуре из Милошевићевог времена и ове
сада, многе су толико сличне. Рецимо, када би им ставили
друге ликове, биле би потпуно исте. Невероватно је колико се подударају. Међутим, колико Милошевић није реаговао на моје карикатуре, толико ови сада реагују.
(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, „Данас”, 6.
април)
* * *
Једно од општих места вулгарног марксизма је поједностављена прича о „бази” и „надградњи”: база је материјална основа живота појединца или колектива – храна,
вода, одећа, обућа, стамбени простор etc. – а „надградња”
је оно духовно: култура, уметност, филозофија… Поука
тог наратива је да се „не може филозофирати празног
стомака”, то јест да друштво као целина – а не тек привилеговани слојеви, чашћени ситом доколицом – мора прво
да задовољи, и то не у једном светлом тренутку, него у
континуитету своје основне потребе, оне „базне”, и то на
што вишем нивоу, па ће онда и она „надградња” процветати. Хајде сада да покушамо да применимо овај метод
на причу о вакцинацији. Шта се дешава? Дошло је до
неусклађености између „базе” и „надградње”. База у виду
довољног броја вакцина је ту, али надградња у виду просвећености тзв. обичног човека који би требало да превазиђе атавистичке отпоре и страхове дебело заостаје.
(Новинар Теофил Панчић, „Аутономија”, 4. април)
* * *

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗБОГ
НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА
„Биће много радова у
нашем граду, па бих
замолио наше
суграђанке и суграђане
за разумевање и
стрпљење”, најављује
градоначелник
Стевановић
Девастиране и
пропале парцеле и
објекти досад нису
били интересантни
закупцима, а сада ће
то бити промењено
Прошлог петка, 2. априла, одржана је необична седница Скупштине града Панчева: на дневном реду било је рекордних 136
тачака, а састанак одборника
је трајао шест и по сати. Ове
две чињенице нису увек у корелацији – дешавало се да има
много тема кроз које представници грађана „протрче”. Посебност ове седнице је у томе да
су све најважније тачке имале
известиоце из редова власти;
било их је више од петнаест,
што је новина пар екселанс.
Радикал Петар Јојић је мало
хвалио и мало више кудио панчевачке челнике из редова СНС-а,
а градоначелник Александар
Стевановић му је редовно реплицирао. У сваком случају, иако је
дуго трајало, није било досадно.
А све то је, „после сто година”,
уживо преносило РТВ Панчево.

платоа и фасаде Дома културе
у Омољици, нове пешачке стазе ће „ник ну ти” у Јабу ци и
Банатском Брестовцу...
Циљ је да се квалитет живота у месним заједницама подигне на виши ниво. За то је, укупно, опредељено око 110 милиона динара. Стевановић је истакао јако добру сарадњу с месним
заједницама, а потребе становништва су, према речима
градоначелника, „пресудиле”
шта ће се где радити. По њему
је битна инвестиција у 2021.
години и реконструкција сале
Кул тур ног цен тра Пан че ва:

имати на уму да све ово радимо да би наш град био лепши
и уређенији – закључио је ову
тему за „Панчевац” градоначелник Стевановић.

Већници за говорницом
На седници Скупштине града
покренута је и одлука о изради
Плана детаљне регулације за
подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне
3. У обухвату су парцеле од 55
хектара које су у власништву
Републике Србије, а које ће
Град инфраструктурно опремити и ставити на располага-

СКИ НУ ТА ТАЧ КА О УЛИ ЦИ СА ИМЕ НОМ МАК СА БРО ЗЕА

Без блата око „америчких
зграда”

* * *
Што се тиче антивакцинашког покрета, он губи на снази
када својим порукама постигне да дође до епидемије и
почну људи да умиру, као што је било пре три године и
епидемије малих богиња. Кад постигну свој циљ, онда се
мало умире, зато што је јавно мњење онда окренуто
сузбијању болести. Други је однос државе према тим
људима, кад се постави питање одговорности предводника тог идиотског покрета, онда он почне да слаби.
(Епидемиолог Зоран Радовановић, Н1, 4. април)
* * *
Један писац, али и очајни грађанин Београда је с почетка
20. века рекао да су за „живот у Београду потребне јаке
ципеле и јаки карактери”. Трагично је што се то није променило век касније и што нам је и даље потребно и једно
и друго за живот у Београду. Кроз град не може да се хода,
не може да се иде, док се истовремено дижу велелепни и
прескупи споменици. Први проблем са тим споменицима
јесте управо у томе што су велелепни. Уметност тешко да
може да буде тако грандиозна, сем ако није Акропољ. Али
савремена уметност се обично не изражава у тим величинама, тонама бакра, бронзе и у том силном утрошеном
новцу. Савремена уметност носи идеју и поруку.
(Историчарка Дубравка Стојановић, портал „Нова.рс1”,
6. април)
* * *
Ја ћу се вакцинисати. Моја породица такође, урадићу
онако како ми је мој доктор саветовао. Ипак је моја струка музика, а не медицина, па све што се тиче здравља
питам своје пријатеље докторе, који су експерти у својој
струци. Политика је у свему. Она се меша у све, улази у
све поре друштва, па је исто тако ушла и у ово. Али то не
значи да короне нема, да је то нека политичка измишљотина. Не. Корона је ту, а политика се меша баш као и у
све остало. На пример, мени је покојни отац био на Голом
отоку, па је сасвим логично да ћу настојати да добијем
руску вакцину, да не буде: „Покојни бабо џаба робијо!”
(Музичар Рамбо Амадеус, портал „Бука”, 1. април)

Прва и најважнија тема тицала
се расправе о ребалансу буџета
Града, који је представила заменица градоначелника Драгана
Купрешанин. Одлука о изменама буџета Града урађена је у
складу са средствима добијеним од АП Војводине. Највише
новца отићи ће на реконструкцију Улице цара Лазара (опширније на другој страни), а планира се велики циклус инвестиција у који ће бити укључене све месне заједнице у граду.
Тако, биће уређено двориште „америчких зграда” у центру, које је познато по барама
и блату кад год падне киша.
Испланирано је да се у току
наред них годи ну дана оно
тотално реконструише, што ће
коштати око 76 милиона динара. Акценат ће бити стављен
на нову кишну канализацију,
али ће се, наравно, водити рачуна о уређењу зелених површина, паркинга и мобилијара. И
сала за физичко у Гимназији
биће као нова, за шта је опредељено 27 милиона динара.
У насељеним местима ће се
једнако радити. Долово ће добити вртић... Сала Дома културе
у Банатском Новом Селу имаће ново рухо, а за то је издвојено 17 милиона динара. Два
милиона више утрошиће се на
уређење Трга неолита у Старчеву, чиме ће бити заокружена
целина и то село ће заблистати. Поред наведеног, сређиваће се паркови у Качареву и Глогоњу, радиће се на уређењу

Шестоипочасовна сага започета је занимљивом темом
која је, на захтев градоначелника, скинута са дневног
реда. Реч је о томе да је
постојао предлог да се један
део Црепајачког пута назове
по Максу Брозеу, оснивачу
компаније „Брозе”, која
послује у нашем граду. Брозе
је, иначе, био истакнути члан
Наци о нал со ци ја ли стич ке

немачке народне партије пре
Другог светског рата и
финансијски је помагао
Хитлерову војну машинерију.
Ово јесте узбуркало јавност, па је градона чел ник
Сте вано вић с говорнице,
како је рекао – „слушајући
реле вант не пред ставни ке
грађа на”, притом мислeћи
на Јеврејску општину Панчево, као и разго вара јући с

одређено је десет милиона за
нова седишта, а у плану је и
„штеловање” система вентилације и климатизације.
Биће настављено и уређење
Градског парка и почеће улепшавање панчевачког кеја. Папирологија за другопоменуто је
завршена и очекује се почетак
јавне набавке.
– Биће много радова у нашем
граду, па бих замолио наше
суграђанке и суграђане за разуме ва ње и стр пље ње. Тре ба

ње Развојној агенцији Србије
као нову потенцијалну зону за
инве сти то ре, како би била
додатно побољшана пословна
клима у Панчеву.
Битне су биле и тачке о грађе вин ском земљи шту Гра да
Панчева. Девастиране и пропале парцеле и објекти досад
нису били интересантни закупцима, а сада ће то бити промењено. Град ће неке од њих уредити, а преостале понудити
инвеститорима и тако их „упутити” на тржиште. Причало се
и о лакшој легализацији и озакоњењу већ изграђених кућа.
На томе ће се радити и убудуће, јер је поента приче да се
све чини у складу са законима,
ко год да је у могућности да
плати одређене издатке за овај
посао.
На дневном реду су били и
извештаји и планови рада културних установа с територије
града. Представила их је ресорна
чланица Градског већа Марија
Јевић. Као што рекосмо, и остали

О ПРЕ НО СУ НА РТВ ПАН ЧЕ ВУ
Градоначелник Стевановић
је на нашу молбу да прокоментарише откуд то да су
уживо биле укључене камере РТВ Панчева на седници
Скупштине града, што одавно није био случај, експлицитно изјавио:
– Радује ме то што су сви
могли да виде шта се у
великој сали дешава. Реч

већници су били за говорницом:
Предраг Живковић је говорио о
билансима јавних и јавних комуналних предузећа, Татјана
Божић је причала о инвестицијама у просвети, десетак одборника владајуће већине сматрало је да треба да узму микрофон у руке... Чуло се, за промену, много гласова.
АТП Панчево је у завршној
фази ликвидације, опсежни су
били извештаји о раду Црвеног крста и Комуналне милиције, које су предочили руководиоци тих установа. Обједињене расправе вођене су само

је о политици менаџмента
једне приватне телевизије
и драго ми је због ње. Наш
посао је да будемо ту и
добро је да има мо ту
могућност да јавно презенту је мо оно што ради мо.
Колико сам упознат, и убудуће ће бити живих преноса седница, што је добро за
све.

представницима компаније
„Брозе”, закључио да се пролонгира та одлука све док те
две стране уз посредовање
Града не сед ну за сто и
попри ча ју о томе. За наш
лист, додатно је појаснио:
– Битан нам је став Јеврејске општине, који смо добили
кроз њихов допис, али и
великог инвеститора, који ће
на крају процеса изградње
постројења запослити неколико хиљада радника. Зато
нисмо сада изашли с том тачком дневног реда, а важно је
да су обе стране расположене
за разговор на ту тему. Мора
се доћи до прихватљивог
решења за све. Питање јесте
осетљиво, али не бих да се
сто година касније бавимо
далеком прошлошћу, већ да
гледамо у будућност, а
фабрике које се отварају у
нашем граду јесу и садашњост и будућност.
око извештаја о раду установа
културе.
Место на седници нашао је
и Предлог закључка о достављању Извештаја о пројекту
јавно-приватног партнерства за
изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре. Градска менаџерка Маја Витман
говорила је о томе шта се догодило по том питању од кад су у
авгу сту изво ђа чи уве де ни у
посао: асфалтирана 24 киломе тра путе ва у сели ма и у
месним заједницама Младост
и Горњи град.
Као и увек, било је „брдо”
кадровских тачака о в. д. статусу новоизабраних директора
и управитеља.
Али беше живо, као можда
никада досад.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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СВЕТЛОСТ ДАНА УГЛЕДАЛА МОНОГРАФИЈА ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА И ПОНОСА
Тим од шесторо људи
изнео највећи терет
Једном „исидорац”,
увек „исидорац”
Панчевачка културна баштина богатија је за још једно вредно дело. Из
штампе је изашла монографија о животу, раду и успесима Основне школе
„Исидора Секулић”, која је настала
из потребе да се сачува неко прошло
време за будуће генерације.
Иако је ова школска установа једна
од млађих у Панчеву, довољно је зрела да забележи своју историју. За све
ове године рада школе постоје многа
сведочанства која говоре о томе како
се вредности постављене пре четрдесет година негују и данас, а међу њима
је најзначајнија несебична посвећеност деци и њиховом напретку.
Ученици у школи „Исидора Секулић” уважени су као равноправни чланови или главни актери школског
живота, јер свака школа дугује деци
своје постојање. Деца представљају
најбитније и непроцењиво богатство
које друштво има, а мисија школе је
била и остала да им пружи знања без
којих се дечји снови не би остварили.
Зато ова установа поносно носи слоган „Школа по мери детета”.
ОШ „Исидора Секулић” никада није
била само зграда, већ живи организам који расте, развија се, мења и
напредује. Израда саме монографије
није била нимало лак посао. Занимљиво је што су различите генерације радиле на монографији, а њени
творци су у школи били, а и даље су,
у веома разноликим улогама: директори, наставници, ученици, родитељи,

а пре свега истакнути
пријатељи школе.
Тим који се месецима трудио да идеја добије свој коначан облик
сачињен је од шесторо
ентузијаста, некадашњих
ђака школе, некадашњих
и садашњих запослених,
а то су: Миливоје Видић,
Све то зар
Алек сић,
Невенка Живковић, Драгана Малиџан Винкић,
Вања Јекић и Сања
Ђиновић Божић. У тиму
су била три пензионера
(од њих двоје бивших
директора, а двојица су
у школи били од оснивања) и три бивше ученице.
Дакле, шесторо величанствених, у свим овим
пандемијским условима,
успело је да реализује
фан та стич ну
иде ју.
Носиле су их емоције и
сећања на време рада
или школовања у „Исидориној”, која је имала
буран развој, изузетно
посве ће не рад ни ке и
изванредне резулте.
ОШ „Исидора Секулић” основана је сада
већ далеке 1979. године, деобом школе „Ђура
Јакшић”. Насеља Тесла
и Миса брзо су расла, па
је „Исидорина” већ од
1984. морала да уводи и међусмену и
тако је радила наредних пет година,
до изградње првог дела будуће школе
„Свети Сава”.

У монографији је дат приказ развоја ОШ „Исидора Секулић”, важних
активности и догађаја, а у прилогу је
и преглед значајнијих успеха ученика,

уз извињења аутора за
евен ту ал не про пу сте.
Творци ове књиге верују да се њој највише радују сви који су у школи
одрастали, поносни што
су део њене историје.
Радују се сви који су у
њој ради ли и њихо ви
потомци, а сигурни смо
да се радују и сада запослени, јер пред собом
има ју такву исто ри ју,
која их надахњује, али и
обавезује.
Аутори посебно захваљују донаторима, бившим ученицима који су
омогућили штампање и
свима који су помогли
у настајању овог дела.
Бив ши ђаци који су
били донатори одушевље но су при хва ти ли
идеју о оснивању фондације „Исидорци”, која
би награђивала најуспешније ученике и помага ла они ма који ма је
помоћ заиста најпотребни ја. Иде ја ће бити
разрађена кроз оснивачке документе, када почне да се ради у нормалним условима.
Јед ном „иси до рац”,
увек „исидорац”. У којој
год улози био. Велико
браво за све оне који су
ради ли и оне који су
помогли да се у дело спроведе објављивање монографије ОШ „Исидора
Секулић”.
А. Живковић

УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО

За поузданије процесе производње
НИС уложио 800 милиона
динара у додатну
модернизацију
панчевачке Рафинерије
Компанија НИС успешно је завршила пројекат додатне модернизације
Рафинерије нафте у Панчеву, у оквиру које су изведени радови на чишћењу, ревизији и санацији опреме, као
и инвестициони пројекти на већини
процесних постројења.
Планска обустава рада Рафинерије, током које су зау ста вље ни
производни процеси у свим најважнијим постројењима, започета је
28. фебруара, а сви пројекти – како
инвестиција, тако и пројекти инвестиционог одржавања – изведени су
у складу са строгим еколошким стандардима. Такође, у току радова били
су испоштовани највиши стандарди
у области безбедности и здравља на
раду. Кључне активности обављене
су на постројењу С-44501 (Клаус)
ради пове ћа ња поу зда но сти рада
постројења, а значајни инвестициони радо ви реа ли зо ва ни су и на
постројењу за производњу бензинских ком по не на та и гасо ва (FCC
комплекс), као и на постро је њу

Покрадене информације
и у Србији
Лични подаци пола милијарде људи
(у Србији хаковано њих 163.000)
процурели су прошле недеље с њихових профила на „Фејсбуку”. Украдени су телефонски бројеви, „Фејсбук”
ИД, пуна имена, локације, датуми
рођења, адресе е-поште итд.
Цурење података је повезано са
сигурносном грешком која је први
пут откривена 2019. године. Информације би могле да омогуће хакерима и преварантима разне врсте
превара, као и да послуже за сврхе
маркетинга.

НОВА ОНЛАЈН
ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Фризери да,
адвокати не!?
Фризери, козметичари, погребници и већина предузетника – паушалаца од 1. јануара 2022. године
мораће да евидентирају промет
преко фискалних каса. Адвокати
и таксисти и даље ће моћи да послују без фискалних уређаја. На листи
нове онлајн фискализације налазе
се и коцкарнице, кладионице, музеји, галерије, они који се баве спортским, забавним и рекреативним
делатностима.

Ова мера прописана је законом
који је усвојен у децембру 2020.
године и предвиђа обавезу коришћења нових онлајн фискалних
каса, односно прецизно речено –
електронских фискалних уређаја,
управо од 2022. године. Посебном
уредбом, која је усвојена 1. априла, Министарство финансија прописало је ко може да буде изузетак
од ове обавезе.

ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЗА МАЛА И
СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

Новац за нову опрему

Атмосферске дестилације. Такође,
реализован је низ раније усаглашених техничко-технолошких измена
с циљем повећања енергетске ефикасности Рафинерије и побољшања

рада прерађивачког комплекса током
лета.
– Како инвестициони пројекти, тако
и пројекти инвестиционог одржавања од изузетног су значаја за рад

ПОМЕН РАФИ НЕР ЦИ МА ПОГИ НУ ЛИМ ЗА ВРЕ МЕ НАТО АГРЕ СИ ЈЕ
У Рафинерији нафте Панчево у
недељу, 4. априла, одржан је помен
Душку Богосављеву, Мирку Дмитровићу и Дејану Бојковићу, радницима Рафинерије који су погинули у
бомбардовању 1999. године. У име
руководства Рафинерије били су
присутни Владимир Гагић, директор
Блока Прерада НИС-а, и Срђан
Поледица, руководилац Сектора за
енергетику. На помен су дошли и
радници Рафинерије који су били у
смени на дан бомбардовања пре 22
године и били рањени, затим представници синдиката и сменски радници Рафинерије.
Због поштовања свих прописа и
мера заштите, нису били присутни
представници Града Панчева и
Војске Србије, као што је то био
обичај ранијих година. У току НАТО

ПРОЦУРЕЛИ ПОДАЦИ ПОЛА
МИЛИЈАРДЕ КОРИСНИКА
„ФЕЈСБУКА”

агресије на нашу земљу Рафинерија
је бомбардована седам пута, а поред

губитка људских живота, начињена
је и велика материјална штета.

Рафинерије јер омогућавају повећање производне поузданости, унапређење процеса производње и структуре рафинеријских производа. Додатним улагањима постижемо већу конку рент ност наших пре ра ђи вач ких
капацитета и доприносимо унапређењу заштите животне средине, што
представља један од приоритета у
пословању НИС-а. Самим тим, даљим
развојем капацитета за прераду омогућујемо већу ефикасност пословања
и јачање наше позиције како на домаћем, тако и на регионалном тржишту
– истакао је Владимир Гагић, директор Блока Прерада у НИС-у.
На радовима је било ангажовано
више од 350 запослених у НИС-у и
екстерних извођача, са остварених
више од 52.000 радних сати, уз поштовање највиших стандарда безбедног
рада који се примењују у НИС-у. За
време радова тржиште је било уредно снабдевено свим врстама нафтних
деривата, захваљујући повећању обима производње у ранијем периоду,
чиме су обезбеђене довољне залихе
током ремонта.
Укупна вредност радова који ће
омогућити унапређење ефикасности
производних процеса у Рафинерији
износила је 800 милиона динара.

Министарство привреде расписало је jавни позив за доделу бесповратних средстава за мала и средња предузећа за набавку опреме у
2021. години. Како се наводи у
саопштењу, циљ овог програма јесте
подршка инвестицијама и подстицај бржег привредног развоја.
Средства опредељена програмом
намењена су за суфинансирање
набавке нове производне опреме и
опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова.

Држава је за реализацију овог
пројекта издвојила 1.550.000.000
динара, а позив је отворен до 31.
12. 2021. године или до утрошка
расположивих средстава. Пријаве
за доделу бесповратних средстава,
заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно
финансијски лизинг, предају се
или достављају електронски једној
од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија
које учествују у реализацији овог
програма.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Савршен тренутак
за јачање имунитета
црпну и обнављајућу моћ са
сопственом потребом за јачањем тела и духа, без обзира
на године или могуће болести. Човек је део природе, али
човек је и социјално биће које
не треба у другом човеку да
види опасност, већ инспирацију и подршку.
Нека ово буде нови почетак
у којем ћемо наше „суплементе” да узимамао директно из
при ро де. Забо рависмо од
стрепње на потребу за дубоким и равномерним дисањем.
Пише:
Има ли боље прилике за то од
др Мирослав Тепшић
шетње поред реке или потока, од боравка у шумовитим
Прича о имунитету била је за пределима или неким нашим
многе од нас веома актуелна малим зеленим оазама. Свау протеклих годину дана. Рет- кодневне обавезе постају мноке су породице која не знају го мањи терет уколико су пробар нешто о често спомиња- праћене животним стилом који
ним витаминима Д и Ц, оли- подразумева умерену физичгоминералима цинку и селе- ку активност и квалитетан сан.
ну или храни која утиче на Одморите очи од гледања у
квалитет одбрамбеног систе- екран телевизора, рачунара
ма тела. Чињеница је ипак да или телефона бар сат времесмо много мање упућени у на пре одласка у кревет како
важност менталне равнотеже бисте мање реметили ритам
и потребе да умањимо стрес, будности и сна. Потреба за
осећања неизвесности и стра- тешком зимском храном преха, који могу веома штетно стаје са све већом понудом
да делују на имунитет. При- свежих намирница на тржишту. Ово је идезнајемо да је
ална прилика
тешко успостада се витамини
ви ти
такву
и минера ли
рав но те жу у
узимају директситуацији када
но из воћа и
д р а м а т и ч н е Одморите очи од
поврћа богатог
вести заузима- гледања у екран
ју већи део телевизора, рачунара влакнима, која
регулишу нашу
медијског пропробаву. Упрастора и наше или телефона бар
во се због тога
сва ко днев не сат времена пре
исти че неопкомуникације. одласка у кревет
ходност да знаИма ли боље
чајан део обропри ли ке од
пролећа за активацију малих- ка буду целовите житарице,
великих корака који ће оја- семенке, воће и поврће. Јогурт
чати наш имунитет и живот- с пробиотским културама не
ну енергију. Налазимо се у дозвољава опасним бактерипериоду године када дневне јама да преузму примат над
температуре прилично вари- оним корисним у цревима. Све
рају. Ипак, евентуалне опа- више је доказа да ова равносности од назеба или погор- тежа доприноси снази нашег
шања хроничне болести не имунитета. Уз препоруку да
смеју да буду јаче од потребе наши оброци буду што разноза повременим боравком у вр сни ји и богати свежим
природи, која нас несебично намир ни цама, потребно је
дарује топлотом сунчеве све- посебно нагласити важност
тлости и ведрим бојама про- узимања довољне количине
цветалих грана у мору бес- течности у току дана, јер ћемо
крајног, умирујућег зелени- само тако омогућити органила. Природа нас просто мами зму несметане метаболичке
да упоређујемо њену неис- процесе и снажан имунитет.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чајеви за
упалу бешике
Упала

бешике је честа
болест, чији је узрок углавном инфекција слузокоже
бешике бактеријом ешерихијом коли. Упала бешике може
да буде изазвана и другим
бактеријама или гљивицом
кандидом албиканс услед
претераног коришћења антибиотика, a погодују јој и пад имунитета и камен у бубрегу.
Препознаје се по тупом болу у доњем делу стомака, нарочито
при мокрењу, као и по пецкању у мокраћном каналу, док урин
има замућен изглед и непријатан мирис. Упала бешике се лечи
антибиотицима. Пацијент треба да пије што више течности током
лечења, а чајеви од коприве, кукурузне свиле и листа брезе показали су се као посебно корисна допуна терапије.
Захваљујући високој концентрацији калијума, коприва представља пожељан диуретик за чишћење мокраћних путева и осталих органа уринарног тракта. Лист је веома богат корисним
састојцима, па је најснажније антиинфективно средство. Припрема чаја: млади листови коприве кувају се 15 минута у води. Чај
се затим процеди, по жељи заслади и пије током читавог дана.
Кукурузна свила не само да избацује бактерије него има моћ
да топи каменце и избацује песак из бубрега. Припрема: једну
супену кашику свиле ставити у три децилитра топле воде, а затим
кувати три минута. Охлађен чај пити три пута дневно.
Лист брезе је такође средство које се добро показало код упале мокраћне бешике. Узима се само једна чајна кашичица сувог
листа, која се прелије с пола литра кључале воде, па се остави да
одстоји 10 минута. Пије се четири пута дневно.

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИРОДА ИМА ЛЕК ПРОТИВ ПОЛЕНСКЕ ГРОЗНИЦЕ

ДА ПРОЛЕЋЕ ВИШЕ НЕ БУДЕ
СИНОНИМ ЗА АЛЕРГИЈУ
Поленска или сенска грозница, алергијски ринитис или
сезонска алергија – различити
су називи за један те исти проблем, и то врло несносан. Тако
ће га окарактерисати сви они
који ма прва асо ци ја ци ја на
пролеће нису ни топлији дани,
ни песма птица, ни бујање природе, ни радост, ни ведрина,
већ мучно и изнурујуће кијање, вечито сузне иритиране
очи, запушен нос, пецкање у
грлу, притисак у синусима и
бројни други нимало пријатни симптоми.
Ако патите од поленске грознице, добро дошли у клуб: велики број деце и одраслих широм
планете дели ваш проблем.
Алергијски ринитис (кијавица)
јесте инфламаторно оштећење
слузокоже носа које настаје дејством алергена и активацијом
реа гин ских ИгЕ-анти те ла.
Сезонски ринитис најчешће је
изазван инхалаторним алергенима, пре свега поленима траве (пасји зуб, росуља, попино
прасе и ливадарка), стабала
(топола, орах, липа и бреза) и
коро ва (обич на лимун џи ка,
црни пелин, кисељак, раж и
боквица). Полени траве изазивају симптоме у касно пролеће
и рано лето, полени стабала у
рано пролеће, а полен корова
у касно лето и јесен.

KАКО ДА
ОТПУШИТЕ НОС
Са запушеним носом изборићете се и помоћу следећег раствора. Прелијте три
грама белог слеза једним
децилитром кључале воде.
Можете додати и борну
киселину (на један децилитар чаја до три грама
прашка). Нос се испира
ушмркивањем чаја.
Нос можете отпушити и
удисањем сока исцеђеног
из ренданог црвеног лука.

Фармацеутска индустрија је
понудила велики број лекова,
од оних што се добијају искључиво на рецепт до оних у слободној продаји, који би могли
да вам помогну у борби против симптома алергијског ринитиса. Међутим, колико год да
су они делотворни, треба имати у виду да уз већину њих у
паковању стиже и дуга листа
споредних ефеката и нежељених дејстава.

Kако функционишу
антихистаминици?
Алергије су имуни одговор на
ина че без о па сну суп стан цу.
Kада та супстанца – полен, прашина или нешто треће – дође
у контакт са ћелијама слузнице носа, уста, грла, плућа, стомака и црева, долази до ослобађања хистамина.
Управо хистамин је протеин
одговоран за све симптоме које
пове зу је мо са алер ги ја ма.
Активност хистамина блокирају антихистаминици, чија је
основна улога да зауставе алергијску реакцију. Многи лекови
за алергије на полицама апотека делују управо као антихистаминици. Ако сте их већ све
испробали без значајнијег успеха или ако једноставно не желите да узимате лекове, онда је
можда право време да се окренете природи.

да појачава усвајање појединих
врста антибиотика.

Витамин Ц
Витамин Ц је природни антихистаминик до кога ћете најлакше доћи, јер преовладава у
многим врстама воћа и поврћа,
а продаје се и као суплемент.
Будући да нема нуспојава и
није токсичан, витамин Ц је
најпоузданије решење за лечење запушеног носа и других
непријатних симптома сезонских алергија. За најбоље резултате стручњаци предлажу узимање најмање два грама витамина Ц дневно.

Јабуково сирће

Постоје одређене намирнице
и биљни екстракти који могу
имати сличне ефекте на производњу хистамина попут препарата из апотеке. Представљамо

бели лук, зелени чај и црно
вино. Kверцетин се може купити и као суплемент у апотеци.
И док воће и поврће богато
кверцетином треба конзумирати

ОПРЕЗ: ПРЕ ПО ЗНАЈ ТЕ АНА ФИ ЛАК СУ
Не покушавајте да тешку
алергијску реакцију (анафилаксу) лечите природним
лековима.
Анафилакса може бити
опасна по живот, па стога
одмах потражите медицинску
вам најзначајније међу њима и
доносимо прегршт решења из
најздравије апотеке на планети
– из природе. Kомбиновањем
природних лекова с правилном
негом и избегавањем алергена
кад год је то могуће, постићи
ћете најбоље резултате у борби
против упорних алергија.
Најбољим природним антихистаминицима сматрају се
кверцетин, бромелаин и витамин Ц. Ево шта они могу да
учине за нас.

помоћ уколико приметите
симптоме као што су тешкоће с дисањем, стезање у
плућима, болови у грудима,
промене крвног притиска,
вртоглавица, несвестица,
осип и повраћање.
током целе године, а посебно
на про ле ће и лето, када је
ризик од алер ги ја нај ве ћи,
дуготрајна употреба кверцетина у таблетама никако се не
препоручује.
Бромелаин, познат и као бромелин, јесте биљни ензим који
се у природи налази у ананасу,
али га можете наћи и у облику
додатака исхрани у апотекама.

Ово је намирница коју би требало увек имати у свом дому,
будући да има снажно антибактеријско, антибиотско и антивирусно деловање и уз то доприноси јачању имуносистема.

Сваког јутра можете жвакати сиро ви бели лук или га
можете додати у оброке.

Kуркума
Ова моћна биљка може смањити било коју врсту алергије, јер
има антиинфламаторно и антиоксидативно дејство. Јача имуносистем и смањује запушеност
носа, кијање и сувоћу уста.

Ефикасан је у лечењу респираторних тегоба и упала повезаних са алергијама. Једна студија предлаже узимање између 400 и 500 мг бромелаина
три пута дневно, али ипак је
најпаметније придржавати се
упутства на паковању или пак
свакодневно козумирати сок од
свежег ананаса.
Већина људи добро подноси
бромелаин, па су алергијске
реакције врло ретке. Ипак, уколико користите лекове, консултујте се с лекаром будући
да бромелаин има својство да
у садејству с неким медикаментима разређује крв, као и

БИЉ КЕ САВЕ ЗНИ ЦИ
Неке од биљака које се
користе за лечење симптома поленске грознице јесу
следеће:
• видац – смањује загушење и секрет, добар је у случају свраба и сужења очију,
кијања и вишка слузи;
• гинко – садржи биофлавоноиде и користи се као
антиоксиданс и антиинфламаторно средство;
• сикавица (гујина трава)
– помаже у смањењу алергијских, упалних и хистаминских реакција и подупире функцију јетре;

Бели лук

Бромелаин

Кверцетин
Kверцетин је биљни пигмент
из гру пе био фла во но и да са
изразитим антиоксидативним,
антихистаминским и противупалним својствима.
Штити органе за варење, очи
и дисајне путеве и један је од
најважнијих регулатора хистамина. Алергије сасеца у корену,
ублажавајући већ и саме почетне симптоме. Спречава сужење
очију и иритацију дисајних органа при контакту с поленом. За
разлику од лекова за алергије
са сличним дејством, кверцетин не изазива поспаност, што
му даје значајну предност.
Kверцетин делује благотворно
на читав организам и штити од
многих болести, па треба да га
конзумирају и здраве особе.
Најбољи природни извори
кверцетина су јабуке, јагоде,
трешње, вишње, боровнице, кајсије, брескве, цитрусно воће,
као и зелено поврће, црни и

Јабуково сирће има антихистаминска и антибиотска својства и може помоћи у смањењу кијања и запушености носа.
Осим тога, савршено је за јачање имунитета.
Две кашике јабуковог сирћета, кашику меда и кашичицу лимуновог сока сипајте у
три децилитра топле воде и
добро промешајте кашиком.
Пијте три пута дневно (ујутро,
по подне и увече).

• црвена детелина –
помаже у изградњи отпорности организма на алергије;
• коприва – користи се
као антихистаминик и против упала;
• столисник – смањује
запушеност носа и секрет.
Направите чај од једне
биљ ке или ком би на ци ју
биља. Узмите од три до
четири шоље дневно. Ако
су биљке у облику тинктуре, комбинујте их неколико и узмите једну до три
капи три до четири пута
дневно.

ПРО ВЕ РИ ТЕ НИВО
ВИТА МИ НА Д
Витамин Д је важан имуно ло шки регу ла тор и
природни анти ин фла ма торни агенс. Ако имате
алергије, проверите ниво
витамина Д.

То је једноставан тест крви,
који вам може дати одговоре на важна питања. И свакако се сунчајте у време
када је то безбедно. Витамин Д деловаће благотворно на читав организам.
Помешајте шест кашика куркуме у праху (60 г) и шест
кашика меда (150 г), тако да
добијете пасту. Затворите посуду и чувајте је у фрижидеру.
Узмите једну кашичицу ујутру
на празан стомак и једну пре
него што оде те на спа ва ње
током сезоне алергија.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

ПЕНЗИОНЕРИ ТРАЖЕ ИЗМЕНУ „ШВАЈЦАРСКЕ ФОРМУЛЕ”
Пензије треба да се
усклађују 30 одсто с
потрошачким ценама,
70 одсто са зарадама
У јавној расправи о нацрту Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, која је окончана 2.
априла, Савез пензионера Србије, који заступа интересе пензионерске популације с више
од 600.000 чланова, изнео је
став да има простора да се у
овом новом документу нађу и
питања од стратешког значаја
за најстарије. Пре свега, побољшање „швајцарске формуле”,
као и могућност враћања умањених пензија по Закону о привременом уређивању начина
испла те при на дле жно сти, о
чему постоји консензус свих
чла ни ца Саве за пен зи о не ра
Србије. Он је усаглашен са осталим чланицама (Савезом пензионера Војводине, Градском
организацијом пензионера Београд...).

Савез пензионера
сматра да је најбоље
решење да Скупштина
обавеже Владу да
утврди програм
повраћаја умањених
пензија.
Ови предлози упућени су на
време Министарству рада, које
је и отворило јавно расправу о
пензијском закону.

Обезбедити се од пада
пензија
Савез пензионера Србије, како
се наводи у предлогу, у потпуности подржава укидање пенала за превремено пензионисање оних бивших запослених
који су имали две односно пет

година до пензије, а који су
морали по сили закона да се
пензионишу јер су им предузећа пропала или отишла у стечај. С тим што су морали да
потпишу уговор с Владом да
пристају на то.
Међу предлозима овог савеза нашло се и пита ње како
обезбедити да просечна пензија не пада испод 50 одсто просечне зараде.
У том смислу они предлажу
да, ако се према статистичким
подацима утврди да је износ
просечне пензије пао испод 50
одсто просечне зараде без пореза и доприноса, иде на ванредно усклађивање износа пензија у проценту који је потребан
како би достигао 50 одсто прихода просечне зараде без пореза и доприноса запослених.
– Сматрамо да је, ради обезбеђења сигурности да просечни
износ пензије не опада у већем
проценту у односу на просечни
износ плате, неопходно побољшати предложену „швајцарску
формулу” и применити модел
заштитне клаузуле уколико доња

граница учешћа пензионерске
потрошње падне испод нивоа
од 10 одсто БДП-а. У том смислу, увођењем ванредног усклађивања износа пензија обезбедило би се спорије смањивање
учешћа пензија у односу на
зараде – каже проф. др Андреја
Савић, пред сед ник Савеза
пензионера Србије.
Овај предлог полази од тога
да су принадлежности економска, а не социјална категорија,
па као таква мора да обезбеди
достојанствени живот за кориснике и не би смела да опадне
испод одређеног параметра,
наглашава он.

Неповољна формула
У предлогу Нацрта закона Савез
подсећа да је усклађивање пензија по „швајцарској формули”
почело 1. јануара прошле године, те да је учешће просечног
износа пензија у целој 2020. у
просечној заради био нижи него
у 2019. за око два одсто. Ни у
једном месецу током прошле
године учешће није достигло
50 одсто, већ се кретало на око

46,3 процента у јануару, до 42
у децембру 2020, што је далеко испод предвиђених 50 процената.
У јануару ове године просечна пензија усклађена по „швајцарској формули” за 5,9 одсто
учествује у просечној заради са
46,5 одсто, а јасно је да ће се
учешће смањивати наредних

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије
упозорио је да се у Сремској Митровици деле леци с
лажним садржајем којима
се пензионери позивају да
се пријаве за исплату новца због „неусклађе но сти
пензије”.
Тим лецима се од пензио не ра тра жи да доста ве
копију личне карте, решење о пензији и број текућег
рачу на. ПИО фонд је
истакао да „разлика због

У међувремену, био је
усвојен Закон о ПИО којим је
уведено да ће онима који
стекну само године стажа
као услов за пензију, али не
и године старости, принадлежности бити умањиване.
То значи исплату умањене
пензије за сваки месец који
фали до испуњења старосне
границе за пензионисање.
Одлуком Владе Србије из
марта 2016. године овој групи пензионера је до 1. октобра исплаћивана пуна пензија, а проблем је настао
када је техничка влада тај
закључак укинула.

Ова измена биће унета у
нови предлог нацрта Закона
о ПИО на основу закључку
Владе од 19. новембра 2020.
године, кажу у Министарству
рада. Сходно томе ови пензионери добијају пуну, а не
умањену пензију.

Упитани о томе шта још
предвиђају нове измене
Закона о ПИО, у Министарству одговарају да су предложене промене које се
односе на утврђивање ванбрачне заједнице и кориснике
породичне
пензије.
Посебно ће се повести
расправа о разлици до најнижег износа за оне којима
су примања нижа од најнижег износа пензије, а који
примају и инострану.
Поставиће се и питање да
ли ће фонд убудуће имати
право да захтева накнаду
причињене штете од особа

Према томе, наведени предлог
за усклађивање пензија неће
довести до повећаног учешћа

неусклађености пензија” не
постоји, те нема било какве
исплате по том основу.
Указано је на то да достављањем података из личне
карте, решења о пензионисању и текућег рачуна пензионери ризикују превару и злоупотребу личних података.
Фонд за пензијско и
инвалидско
осигирање
Србије издао је ово упозорење јер постоји могућност да
се слични позиви појаве и у
другим градовима.

изнад 50 процената у просечним зарадама.
Напротив, пензије ће само
спорије смањивати своје учешће у зарадама и нешто брже
ће се повећавати реална вредност принадлежности и квалитетнији живот корисника, објашњава наш саговорник.
Зато се предлаже да се у изменама и допунама Закона о ПИО
мења члан 80 и да се пензија,
почев од јануара текуће године,
усклађује у проценту који представља збир 30 процената промене потрошачких цена и 70
процената промене просечне
зараде без пореза и доприноса.
Истовремено се у предлогу
наводи и да Влада треба да
утвр ди про грам како ће се
вратити умањене принадлежности по Закону о привременом
умањењу пензија будући да је
ту реч о 700.000 оштећених
пензионера.
Принадлежности остварене
у систему пензијског и инвалидског осигурања Србије, то
јест у складу са Законом о ПИО
сматрају се имовином пензионера, како по домаћим, тако и
по међународним прописима
и конвенцијама.
Пензионерима је одато призна ње да су дали нај ве ћи
допринос стабилизацији економских прилика у Србији, а
посеб но јав них финан си ја,
отклањању фискалних дефици та, као и дово ђе њу ПИО
фонда у одрживо финансијско
пословање.
Зато Савез пензионера сматра да је најбоље решење да
Скупштина обавеже Владу да
утвр ди про грам повра ћа ја
умање них пен зи ја. Пре ма
мишљењу пензијске популације, програм треба да буде такав
да не угрожава достигнути степен ста би ли за ци је јав них
финансија и да обезбеди правичан повраћај умањених пензија у периоду и на начин који
ће се регулисати утврђеним
програмом.
Р. П.

ПОСЕБАН СТАЖ РЕХАБИЛИТОВАНИХ ОСОБА

Ванбрачне заједнице и породичне пензије
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, али су због измена закона из 2014. године,
уместо старосне, остварила
право на превремену старосну пензију с трајним умањењем износа ове пензије.

Исправити неправду

ПЕН ЗИ О НЕ РИ НА МЕТИ ПРЕ ВА РА НА ТА

ШТА СЕ СВЕ МЕЊА У ЗАКОНУ О ПИО
У новом предлогу измена
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је на
јавној расправи био до 2.
априла, нема ни помена о
пооштравању старосне границе за одлазак у пензију након
навршених 65 година живота
ни за мушкарце ни за жене.
Тиме све спекулације о томе
да ћемо још старији у мировину због неодрживости пензијског система и односа броја запослених према пензионерима, које су се последњих
месеци могле чути у јавности,
падају у воду. Бар засад.
Нема, додуше, бар према
ономе што се може прочитати у предлогу измена закона, ни најаве да би се могли
укинути пенали за превремено пензионисање оних
који су отишли пре 65. године у пензију и да ове казне
буду само привремене.
Право на укидање пенала
за одлазак у пензију пре 65
године има око 7.000 радника који су противно својој
вољи морали да се пензионишу због чињенице да су
им фирме отишле у стечај
или у реструктурирање, а
они су до пензије имали још
две односно пет година.
У Министарству рада објашњавају да је реч о особама
које су прихватиле програм
Владе Србије за решавање
вишка запослених у процесу

месеци и година, јер је то предодређено применом ове формуле. Због тога за пензионере
није повољна „швајцарска формула” за усклађивање пензија,
већ је потребно смањити утицај потрошачких цена, а повећати утицај зарада, па се предлаже модел који се, на пример, примењује у Малти по
формули 30 процената потрошачке цене и 70 одсто кретање
зарада.
– Наш предлог неће изазвати финансијске тешкоће, јер је
присутан повољан раст БДП-а,
који то омогућава, а финансијски издаци нису битније повећани. Као пример наводимо:
уколико је у току године кретање инфлације два одсто, а
кретање зарада осам процената, по „швајцарској формули”
усклађивање пензија износило
би пет одсто, а по достављеном предлогу, то јест по побољшаној „швајцарској формули”
30 одсто потрошачке цене и 70
процената зараде, усклађивање пензија би износило 6,2
одсто – каже Савић.

које користе туђу негу и
помоћ и од неког другог. Сви
корисници породичне пензије убудуће ће бити у равноправном положају, тако што
се после смрти пензионера
она неће одређивати од превремене старосне пензије,
већ од старосне или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу
смрти, те се ради техничка
корекција одредбе.
Изменама ће се утаначити
и питање како најбезболније
решити проблем који се
јавља са исплаћивањем пензије након смрти корисника,
када неко уместо њега
наставља да подиже пензију. Када се то открије, ПИО
фонд има проблем како да
врати новац који је уплаћен
након смрти пензионера.
Фонд сваког месеца има око
милион активних обустава
на основу којих се повериоцима уплаћује пензија, односно новчане накнаде по
основу реализације решења
о извршењу, или решења о
административној забрани.
Наплата свих поверилаца
може се десити после окончања оставинског поступка,
а не из средстава фонда.
Једно од важних питања
је и постојање ванбрачне
заједнице, која се утврђује у
ванпарничном поступку, али
не и обавеза издржавања.

Основ за остваривање права
на месечну накнаду
Месечна новчана накнада
за особе рехабилитоване по
Закону о рехабилитацији за
ову години износи 30.037
динара и за око 2.500 је
већа него у 2020. Исплата
се обавља сваког 15. у
месецу за претходни месец,
кажу у Фонду за пензијско
и инвалидско осигурање,
додајући да таквих особа
нема много, али да ова права могу да остваре.
Услов за остваривање
права на месечну новчану
накнаду јесте да рехабилитовани има најмање осам
година посебно признатог
пензијског стажа. Право на
накнаду
рехабилитована
особа остварује од дана
поднетог захтева.
Ово је прописано Законом о рехабилитацији, који
се односи на све оне који
су из политичких, верских,
националних или идеолошких
разло га
лишени
живота, слободе или других права…
Рехабилитоване
особе
имају по закону право и на
посебан стаж, који им се
рачуна у двоструком трајању
за време лишења слободе.
Истовремено, рехабилитованој особи се признаје
вре ме
незапосле но сти
пошто је пуштена на слобо-

ду као посебан пензијски
стаж у ефективном трајању, а најдуже до две године, ако је незапосленост
наступила због повреде
права и слобода.
Посебан пензијски стаж
признат по Закону о рехабилитацији није исто што и
стаж по Закону о пензијском
и инвалидском осигурању,
па се не региструје у матичној евиденцији и не узима се
за остваривање права на
пензију, односно за поновно
одређивање висине пензије,
наводе из ПИО фонда. Он
представља само основ за
остваривање
права
на
месечну новчану накнаду.
Рехабилитована особа, уз
захтев, подноси доказе
потребне за одлучивање, и
то пресуду којом се рехабилитује, доказе који садрже
податке о дужини трајања
боравка у затвору и доказе о
незапослености по престанку лишења слободе.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Пословати као предузетник
или као привредно друштво
– шта се више исплати?
Ако сте решили да самостално покренете бизнис, једна од првих дилема
које имате сигурно се тиче облика
пословања за који би било добро да
се определите. Највероватније се
двоумите између ставки „предузетник” и „привредно друштво”. Шта
се више исплати, шта је мање компликовано, шта се најбоље уклапа у
ваш бизнис план, питате се ви. Наравно, нисте једини. Иста питања муче
свакога ко се охрабри да отвори или
покрене „нешто своје” у Србији.
Баш због великог броја сличних
или истих питања грађана, на порталу еУправе може се пронаћи неколико корисних савета и објашњења
на тему започињања бизниса. Ево
како гласе препоруке које се односе
баш на избор облика пословања.
„Регистрација предузетника је јефтинија и бржа, ниже су таксе, као и
прописане казне за учињени прекршај. Предузетник може да плаћа порезе и доприносе паушално (према унапред утврђеном износу), а може и да
се определи за исплату личне зараде.
Ипак, ова форма има и своје недостатке, а то је да предузетник за све
обавезе настале у вези са обављањем
делатности одговара целокупном имовином. То значи да уколико не можете да измирите своје обавезе и дуговања као предузетник, могуће је да се
дуг намири и из ваше личне имовине.
„Уколико се одлучите да оснујете
привредно друштво, потребно је знати да је могуће да се региструјете

као ортачко, командитно, акционарско друштво или друштво с ограниченом одговорношћу (д. о. о.), којe
је и далеко најзаступљенија форма.
Иако пословање у форми д. о. о. омогућава флексибилност управљања и
промене чланова и смањену одговорност будући да члан одговара
само до висине свог улога, оснивање
д. о. о. је скупље, већи су трошкови
пословања, порези и таксе, и постоји обавеза вођења двојног књиговодства. Друштво с ограниченом одговорношћу (д. о. о.) представља најзаступљенији избор привредника.”
Да бисте донели коначну одлуку о
томе какав тип пословања је за вас
најбољи, важно питање о коме треба
детаљно да се информишете јесте и
– колики порез ћете морати да плаћате. Кратак одговор који може да
вам послужи као полазна основа за
даље истраживање дала је еУправа.
„Минимални месечни издаци за
порезе и доприносе зависе од облика пословања за који се одлучите.
Најчешћи облик пословања у Србији је предузетник – паушалац. Оквирну висину пореза и доприноса на
месечном нивоу за предузетнике паушалце можете обрачунати коришћењем калкулатора паушалног пореза
и доприноса на сајту Пореске управе. За друге облике пословања висина пореза и доприноса може значајно да варира, те је препоручљиво
ангажовати правног саветника или
рачуноводствену агенцију.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Три у једном

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

У ТОКУ ЈЕ АКЦИЈА „АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ” (2)

КАДА ЋЕ „ХИГИЈЕНА” ОДНОСИТИ
КАБАСТИ ОТПАД
У оквиру акције „Април – месец чистоће”, коју традиционално организује
ЈКП „Хиги је на”, рад не једи ни це
„Чистачи” и „Одношење отпада”, у
периоду од 1. до 29. априла, од 7 до
15 сати, биће одношен кабасти отпад
У истом том периоду грађани могу
добити додатна објашњења о овој акцији путем телефона 327-000 и 310-203.
Први део распореда одношења отпада
објавили смо у прошлом броју, а ево
сада и другог дела, с подацима од
понедељка, 12. априла, па све до последњег дана акције – 30. априла. Информације ће бити корисне за све наше
суграђане који су се распитивали када
ће радници „Хигијене” односити кабасти отпад из њихових насеља и када

Припремите стари
намештај, белу технику,
амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута.

да припреме стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад
изузев грађевинског шута.
У понедељак, 12. априла, на распореду су следеће улице: Карађорђева
од Моше Пијаде до Книћанинове,
Танаска Рајића, Книћанинова, Светозара Шемића, Јовице Безуљевића,
Славка Бокшана и простор око Железничке станице „Аеродром”, Јабучки
пут, Караула и насеље Скробара.

У уторак, 13. априла, кабасти отпад
треба да припреме становници следећих улица: Светог Саве, Ружине,
Кочине, Синђелићеве, Браће Југовић,
Југ Богдана, Милоша Обилића, Мајке
Југовића, Топлице Милана, Косанчић

АКО САД ЗАКА СНИТЕ – ДРУГА ШАН СА ТЕК У ОКТОБРУ
Радници ЈКП-а „Хигијена” у Панчеву већ дуги низ година, у априлу и октобру, организују традиционалне акције одношења кабастог
опада с територије целог града.
Акције се реализују по унапред
одређеном распореду, а односе се
стари намештај, бела техника,
амбалажа, ауто-лимарија, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад
изузев грађевинског шута.
Ако имате кабасти отпад којег
желите да се ослободите у осталим месецима током године, у

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

Ивана, Моше Пијаде, Нишке, Краљевачке, Ивана Милутиновића, Стевице Јовановића, насеља Котеж 1 и
Котеж 2, као и Машинска школа.

Додатна објашњења о
акцији можете добити
путем телефона 327-000
и 310-203.
У среду, 14. априла, на реду је део
насеља Војловица, односно улице: Јанка Чмелика, 7. јула, Добровољачка,
Гробљанска, Борачка и Пољска, као и
насеље Топола.
У четвртак, 15. априла, акција се
наставља у Војловици, а отпад ће се
скупљати у следећим улицама: Спољностарчевачкој, Јаношиковој, Светозара Марковића, Шандора Петефија,
Братства–јединства, те у ОШ „Братство–јединство” и ОШ „Браца Петров”.
У петак, 16. априла, чистачи ће
радити по позиву грађана и обилазити терен који су посетили од 12. до
15. октобра.
У следећој недељи на реду је Старчево: у понедељак, 19. априла, чистачи ће најпре обићи доњи крај села, у
уторак ће проћи кроз горњи крај, у
среду кроз Шумице, а у четвртак поново кроз радничко насеље. За петак,
23. април, предвиђен је рад по позиву грађана, а радници „Хигијене” ће
још једном обићи цело село.
У понедељак, 26. априла, на распореду су први и други рејон Долова, а
у уторак, 27. априла, трећи и четврти
рејон истог села. У среду, 28. априла,
кабасти отпад треба да припреме становници Стрелишта и насеља Стари
Тамиш, као и Основне школе „Мика
Антић” и „Браца Петров”.
У четвртак и петак, 29. и 30. априла, „Хигијена” ће радити по позиву
грађана и обилазити све улице које
су биле обухваћене овом акцијом
током читавог месеца.

НАША АНКЕТА
КАКО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА?

Јединствени регистар власника као решење
На свакакве смо проблеме у нашем
граду досад указивали у оквиру ове
рубрике, али овакву ситуацију још
нисмо имали: три у једном! Имали
смо и досад оборених канти за смеће широм града, било је ту и срушених знакова, а није недостајало ни
„нагазних мина” које су кућни љубимци и њихови несавесни власници
остављали за собом.
Ипак, још се није десило да се
срушена канта, знак у хоризонтали
и заборављено гованце ухвате у исто
коло. Но наши вредни суграђани

сада су се и за то побринули. На
углу Улица војводе Петра Бојовића
и Др Светислава Касапиновића заједничким снагама поставили су ову
уметничку инсталацију. Потрудили
су се да, помоћу знака, целом свету
дају до знања куда сви ми идемо
захваљујући таквим талентима попут
њих: право у пропаст! Ни друга два
елемента инталације – канта и измет
не заостају са симболиком и једнако добро осликавају каква нам је
свакодневица уз овакве бисере из
комшилука.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Два дела града без струје
у петак и понедељак
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 9. априла,
од 9.30 до 11 сати, без струје ће бити
део Улице Руђера Бошковића од Војислава Илића до
Боре Станковића и део Улице Боре Станковића од Првомајске до Вељка Петровића.
У понедељак, 12. априла, такође у периоду од 9.30 до 11 сати, на
напајање електричном енергијом не
треба да рачунају Панчевци који

Страну
припремила
Драгана

Кожан

живе у делу Јабучког пута од Ауторемонта „Пивашевић” ка Јабуци са
свим просецима.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се
о наја ва ма евен ту ал них
додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн. У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде
временских неприлика, најављени
радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

М. АЛЕКСИЋ

Д. БАСАРИЋ

Четврти април је Светски дан напуштених животиња, дан када им се
посвећује пажња, али њима није довољан један дан. Животињама су, како
вла снич ким, тако и напу ште ним,
потребни пажња, љубав, оброк и нега
триста шездесет пет дана у години и,
када бисмо то схватили, чини се да
би на улицама било много мање напуштених шапа.
Велики број животиња које виђамо
није рођен на улици, већ су то биле
власничке животиње, које су из неког
разлога остављене и препуштене да се
саме сналазе. Животни век пса или
мачке на улици није дуг, због начина
живота и недостатка ветеринарске неге,
па би се проблем напуштених животиња решио сам од себе када би људи
били одговорни и престали да их изнова избацују.
О овој теми смо раз го ва ра ли с
нашим суграђанима.
МИЛОШ АЛЕКСИЋ, угоститељ:
– Сваких месец дана на порталима
читам о тровањима паса, што по насељима, што у центру града. Пуно је
напуштених животиња, поготово паса;
с обзиром на то да радим у центру, у
парку, виђам их често. Можда би било

И. САМАРЏИЋ

Н. ЈОРГИЋ

најбоље уложити у панчевачки азил,
који се налази близу моје куће. Познајем људе који раде тамо, годинама су
пуни и немају услова за издржавање.
Недовољно је кампања за усвајање
животиња, поготово паса. Мачку ће
увек неко да нахрани, псу је потребна
већа пажња. Већа је обавеза.
ДАВИД БАСАРИЋ, кувар:
– Живео сам у Шпанији претходних десет година и тамо то није тако.
Волео бих да се тај проблем реши
удомљавањем. Ја сам удомио седам-осам мачака... Највећи проблем је
што се људи боје паса. Ево, ако можемо да направимо неки фонд, ја ћу да
будем први који ће донирати новац.
ИВАНА САМАРЏИЋ,
археолог и менаџер у култури:
– Јако је велики проблем паса луталица и генерално немар и брига за
све животиње. Постоје иницијативе
грађана и удружења која се баве тим
проблемом, али немају подршку Градске управе. Овим питањима морамо
да се бавимо како ради безбедности
грађана који живе заједно с тим животињама, тако и због самих животиња,
којима треба брига, јер су жива бића.

Д. ПОПОВ

М. ПЕРИЋ

НИКОЛА ЈОРГИЋ,
лице за безбедност и здравље на раду:
– Потребна је обавезна стерилизација свих паса. Сви власници паса
морају да буду регистровани у неком
јединственом регистру власника паса.
Да не можеш да добијеш пса без дозволе. Као што мораш за аутомобил да
полажеш, тако мораш да имаш одређену дозволу да би могао да будеш
савестан власник. И, такође, угасити
све илегалне одгајивачнице. Другачије не може.
ДРАГАНА ПОПОВ, продавац:
– Ми се трудимо да враћамо животиње у руке нових власника. Доскора
сам имала три пса, од којих два удомљена. Што се тиче града, могло би
нешто да се уради, али као појединци
не можемо, пуно их је напуштених.
МИЛКА ПЕРИЋ:
– Нама сметају. Пре две године пас
је ујео нашег сина. Имамо око шест
паса испред зграде, јуре аутомобиле.
Људи их хране, доносе им воду. Деца
око зграде се играју с њима. Децу
воле, мазе их. Кад пролазиш, говоре:
„Неће они...”
Сузана Јанковић

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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Тржиште је овде толико нестабилно да се сваки увоз, од
свега неколико шлепера, одрази и на наше пословање.

СЕЛО

Слободан Шкрбић,
произвођач конзумних јаја

УСЛОВИ ПРОИЗВОДЊЕ ЈАЈА КОД НАС КАСНЕ ЗА ЕВРОПСКИМ

KAКО ДО „СЛОБОДНИЈИХ” КОКА НОСИЉА?
Примена Правилника
о добробити
животиња одлагана
више пута
Испуњење нових
услова велики
трошак за
произвођаче
Увек је актуелно питање какву
храну једемо, а то се свакако
односи и на конзумна јаја. У
последње време се у савременом свету пропагира идеја о
здравијим условима за гајење
животиња, што се односи и на
кокошке носиље.
Према томе, не би требало
да оне буду у кавезима, већ
треба да се слободно крећу на
отвореном простору. То је навело неке реномиране светске
компаније, као што је „Нестле”,
да подрже ову акцију куповином таквих производа.
Међутим, као и у многим
другим областима, код нас тако
нешто још увек није заживело,
па чак ни промена кавезних
система, пре свега због енормних улагања.

„Без кавеза” је у тренду
О томе мишљење има и Слободан Шкрбић, власник фарме кока носиља под називом
„Пре ми ја”, која два де се так
година производи конзумна јаја.
– У овако нестабилној ситуацији каква је код нас на тржишту ми произвођачи нисмо у
могућности да се толико кредитно задужујемо како бисмо
одговорили важећем Правилнику о добробити животиња из
2012. године. На основу њега
морали бисмо да променимо
опрему, то јест да уведемо кавезе који су већи и прилагођени
бољим условима живота кока.
Због тога је држава више пута
одлагала примену нових стандарда, па бисмо сада тек до
краја 2023. године морали да
набавимо те веће боксове са
гнездом за ношење јаја, имитацијом корита с песком где
коке могу да се „купају” и делом
за оштрење канџица, што ми
већ имамо. Да бисмо за то доби-

ли субвенције, можемо да купујемо само нову опрему, која је
битно скупља и отприлике је
десет евра по коки. И ако ту
цену у нашем случају помножимо са 24.000, долазимо до
износа који је за нас огроман.
Поменути кавезни системи су
у Европској унији увођени пре
десе так годи на, али су све
земље, без разлике, омогућиле
повољности за произвођаче,
који притом имају и неупореди во боље опште усло ве за
пословање. Код њих не долази
до оваквих потреса на тржишту, тако да они имају акумулативну цену која им омогућује сигурну зараду. Није им ни
проблем да се задуже, јер је то
много јефтиније, а и рокови су
дужи – говори Шкрбић.
Он се, наравно, слаже да је
за животиње боље да не буду у
кавезима, иако наводи да, када
је реч о самом производу, и
нема суштинских разлика.
– У западној Европи тренд је
да је непри хва тљи во сва ко
држање животиња у затвореном, већ треба да буду у слободном систему. Међутим, и
то носи своје проблеме, јер су
коке изложеније болестима,
предаторима, а и питање је да
ли кљуцају на ливади из романтичних прича или можда разгрћу којекакво смеће. Чињеница је и да је у интензивном
одгоју јаје блеђе јер, ако кокошка носи свакодневно, није
могуће обезбедити јој минерале и витамине из житарица, па
се, како би животиње остале у
кондицији, у храну додају у виду
премикса. То је дозвољено чак
и у органској производњи, под
условом да се узимају од проверених произвођача који транспарентно приказују састав. Када
је реч о храниву, ми из околних
села купујемо кукуруз и соју,
сунцокретову сачму из респектабилне уљаре, а минерале и
витамине из такође поузданих
извора – прича овај узгајивач.

Ионако много мука за
домаће произвођаче
Иначе, фирма „Премија” власник је погона у Иланџи са
24.000 носиља, а у суседном
селу Нови Козјак одгајају коке

од једнодневног пилета до старости од 18 месеци. Оне се тада
пребацују у првопоменути објекат на експлоатацију, која траје годину дана, а за то време
спрема се ново јато. Цео тај
континуирани процес с припремом траје око пет месеци.
– Просечан век експлоатације је годину дана, зато што је
носиља дизајнирана да у том

друге половине прошле године драстично поскупљују житарице, сачма, па и друге компоненте. Рецимо, кукуруз је с 15
динара скочио на 23, а соја у
зрну с 38 на 67. Када је реч о
пласману, конкуренција је велика и често долази до хиперпродукције. Због неусаглашености ветеринарских прописа
не може мо да изво зи мо у

Ускоро би требало да дође до проширења производног
(за коке животног) простора, то јест кавеза
периоду снесе и до триста јаја
за годину, што је малтене свакодневно, док у природи и није
баш тако. Након тог периода
излучене коке иду углавном у
прераду, како би завршиле у
паште та ма. Купу ју их само
велике кланице, које ипак радије узимају товне пилиће, јер је
месо од носиља старо и жилаво.
Стога су им цене мизерне и
мислим да не постоји ништа
јефтиније, а рецимо последње
јато продали смо за само 31
динар по килограму. Велики
проблем је и то што оне морају
да се уклоне на време како би
био ослобођен простор за нову
генерацију – каже Шкрбић.
Највећи трошак при узгоју
је храна, као и производња саме
коке, која треба да има шест
недеља и на тржишту вреди
око четири евра по комаду.
– Она потом треба да поједе
45 килограма хране, а нас, иако
имамо мешаону за сопствене
потребе, само концентрат тренутно кошта 33 динара по килограму. Последњих годину и по
дана је нарочито проблематично, не само због короне, јер од

Европску унију, па нам остају
само земље Западног Балкана,
а и тамо владају слични проблеми као код нас. Све то неретко узрокује пад цене и принудно клање јата, што опет доводи до дефицита и краткорочног скока потражње, а самим
тим и новог раста конкуренције. Тржиште је толико нестабилно да се сваки увоз од неколико шлепера одрази и на наше
пословање. С друге стране, што
се подстицаја тиче, постоје неке
мере Владе и ИПАРД фондови, али веома је тешко квалификовати се код банака, а неопходно је израдити и захтевне
бизнис планове. На крају, када
је реч о пласману, код великих
купаца нема преговарања, јер
они диктирају углавном ниске
цене. Срећа је што имамо и
мале трговине, пекаре, ресторане, па можемо нешто и да
зарадимо. За њих је, рецимо,
наша цена од 8-8,5 па до девет
динара, што зависи од тежинске групе и паковања, јер су
нам сва јаја А-класе – завршава причу овај власник фарме
носиља.

ИНВЕСТИЦИЈА У НОВОСЕЉАНСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Следи реконструкција велике сале
Најбитнија вест за новосељански Дом културе јесте да је
ребалансом буџета Града Панчева за 2021. годину одвојен
новац за реконструкцију велике сале објекта поменуте устано ве, чији дирек тор Бојан
Бољанац тим поводом истиче
да ће на овај начин технички
капа ци те ти за одви ја ње
програма бити подигнути и
спремни за ширу регионалну
сарадњу.
– Унапређење ћемо постићи
не само у инфраструктурном
смислу већ и у програмском,

интеркултуралном и едукативном, с обзиром на то да ће Дом
културе постати потпуно мулти функ ци о нал на сре ди на,
доступна особама са инвалидитетом и осетљивим друштвеним групама.
То ће пратити и сви технички садр жа ји нео п ход ни за
култур ну подр шку раз во ју
креативности младих и учешће у стварању и коришћењу
кул тур них садр жа ја свој ствених српским и румунским
зајед ни ца ма
–
наво ди
Бољанац.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Почиње „Април – месец чистоће”
Мартовски или 328. број јединог писаног медија из насељених места почиње позивом грађанима да се укључе у акцију
„Април – месец чистоће” и тако
што ће, поред уклањања отпада
испред својих кућа, офарбати
клупу, ограду или посадити цвеће. Наредне стра не доносе
информације о пријављивању
пензионера за бесплатан превоз, као и причу о наставку улагања у инфраструктуру, пре свега о даљој реконструкцији Трга
неолита, а ту је и вест о радовима на гасификацији.
У великом интервјуу говорио је Зоран Аша нин, в. д.

директора ЈКП-а „Водовод и
канализација”, који истиче да
Старчевци имају добру пијаћу
воду. Гост „Кафенисања у ’Ђерму’” је Миша Соколовић, а он
свима поручује да је најважније што могу да раде то да буду
што бољи у свом послу, док је
„лице с насловнице” Наташа
Милосављевић, професионални шминкер.
Писано је и о уређењу унутрашњости Дома културе, цветном базару на Тргу, а у анкети
су грађани говорили о односу
према домаћим животињама.
Као и увек, нису изостале ни
стране о школи, спорту, као ни

сталне рубрике „Цртице из прошлости” и „Уопштинавање”. У
„Старчевачким браздама” Митко Ратков је говорио о свом
расаднику, а у „Култиватору”
се пред ста ви ла тинеј џер ка
Наташа Тешић и настављена
је прича на тему „Старчево
општина”.
Иако неве ли ка, можда и
најпозитивнија вест објављена је на четвр тој стра ни –
мештанка Јелена Младеновић
нашла је новчаник суграђанке Н. С. и, без размишљања,
однела га у Месну заједницу,
где је неду го затим вра ћен
власници.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” следеће недеље почеће да саде младо дрвеће које је купила Месна
заједница. Вакцинисање против коронавируса биће органи зо ва но у амбу лан ти без
заказивања у среду, 14. априла, од 8 до 15 сати.
Банатско Ново Село: Дому
културe је ребалансом буџета
Града Панчева за 2021. годину одвојен новац за реконструкцију велике сале. Трећи
број новина поменуте установе треба да изађе средином
месеца. Вакцинисање против
коронавируса биће организовано у амбуланти без заказивања у уторак, 13. априла, од
8 до 15 сати.
Долово: У оквиру пројекта под
називом „Поздрав из краја”
биће приређено филмско вече
у суботу, 10. априла, од 18 до
20 сати, у Дому културе.
Глогоњ: Неки неодговорни
појединац је 2. априла опет
запалио сеоску депонију, па
је морала да интервенише
ватрогасна бригада из Панче ва. Месна зајед ни ца је
наручила нову таблу и обруч,
како би заменила дотрајале
на спортском центру. Фудбалери су у последњој првенственој утакмици победили
„Победу” из Самоша с 5 : 1.
Вакцинисање против коронавируса биће организовано
у амбуланти без заказивања
у петак, 9. априла, од 8 до
15 сати.
Ива но во: Рад ни ци Месне
заједнице и школе и даље
уређују будуће излетиште на
потезу надомак Ивановачке
аде. Поводом ускршњих празника 1. априла је у Дому
културе одржана позоришна
пред ста ва за пред школ ску
децу и ученике нижих разреда. Вакцинисање против
коронавируса за Ивановчане биће организовано у омољичкој амбуланти без заказивања у недељу, 11. априла, од 8 до 15 сати.

Јабука: У току је извођење
радова на изградњи путева,
тротоара и паркинга у улицама: Вардарској, Змај Јовиној

и Гоце Делчева. Према најавама Месне заједнице, у плану је и уређење обданишта и
парка, а требало би да буде
направљен и један атарски
пут у дужини од километра
и по.
Качарево: У току су радови
на асфалтирању Виноградске
улице, а кренула је и израда
тротоара у Улици Народног
фронта. Вакцинисање против
коронавируса биће организовано у амбуланти без заказивања у суботу, 10. априла, од
8 до 15 сати.
Омољица: Почела је реконструкција зграде Месне заједнице, у којој су просторије
полиције и Црвеног крста.
Домаћи фудбалери победили
су ривале из Ченте са 4 : 1.
Вакцинисање против коронавируса биће организовано у
амбуланти без заказивања у
недељу, 11. априла, од 8 до
15 сати.
Стар че во: У орга ни за ци ји
Месне заједнице почела је
акција „Април – месец чистоће”, када ће бити уређивани
и игралишта, зелене површине, урбани мобилијар... Следе припреме за реконструкцију парка након што је ребалансом градског буџета одобрено 19 милиона, као и још
један за дечје игралиште. Вакцинисање против коронавиру са биће орга ни зо ва но у
амбуланти без заказивања у
понедељак, 12. априла, од 8
до 15 сати.

У СУБОТУ, У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ПОЗДРАВ ИЗ КРАЈА”

Филмско вече
у Долову

Још увек није касно да се
тинејџери из Долова, Панче ва и око ли не, ста ро сти
између 13 и 19 година, прија ве на бес плат не онлајн
радионице о процесу креира ња фил ма и о кори сној
употреби друштвених мрежа, које у доловачком Дому
културе од априла до августа приређује Удружење грађана „Сатибара”.
Учесници би у том периоду, у оквиру пројекта „Поздрав
из краја”, упознавали занимљиве доловачке локације,
људе и обичаје, а све то би на
кра ју пред ста ви ли у виду
аутор ског крат ког фил ма.
Током тих сусрета они би кроз
практичне радионице изучавали режију, камеру, звук,
глуму, монтажу и, уз помоћ

ментора, развијали сценарио
за свој први филм.
Први следећи догађај у вези
са овим пројектом планиран
је за суботу, 10. април, од 18
до 20 сати, у Дому културе у
Долову, када ће бити одржано
филмско вече и приказани
неки од досадашњих радова
младих учесника у оквиру
претходних програма поменутог удружења, кратки филмови младих аутора из региона,
а биће и најављене филмске
радионице за тинејџере, које
ће се одржавати до августа.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

МИНИ-КОНЦЕРТ ЗА РАСТАНАК С БИГЗ-ом

У дворани Културног центра
Панчева у петак, 9. aприла, у
19.30, биће изведена представа „Руска смрт – вотка и шампањац” савремене руске драмске спи са те љи це Ири не
Васковске, у режији Андрее
Аде Лазић. Праизведба представе била је у „Кољада театру” у Јекатеринбургу 2014.
годи не, а дома ћа извед ба
настала је у продукцији „Атељеа 212” и УК „Вук Караџић”.
Глумачку екипу чине Милица Михај ло вић, Иси до ра
Минић и Небојша Илић.
У старој пропалој викендици на периферији града две
сестре, Ваља и Нађа, живе своју руску смрт, заробљене између прошлости саткане од разочарања и магловите будућности, којој једва да се надају.
С обе стране разрушених врата њихове куће вреба застрашујућа свакодневица. У њиховој кући се, сплетом околности, буди Алексеј и појављује
се трачак наде да ће заустављени животи кренути напред.
Ауторка драме успева да исклеше хумор од најтрагичнијих
околности и преведе суморну
свакодневицу у раван апсурда.
Уз редитељку Андреу Аду
Лазић, на представи су радили и преводилац Новица
Антић, костимографкиња Јелена Стокућа и сценографкиња
Марија Јевтић. За избор музике
су задужени Андреа Ада Лазић

МОЈ

и Драган Стевановић Багзи,
који је уједно и дизајнер звука, док дизајн светла ради Драган Масларевић. Организаторка је Јелена Фатић, а инспицијенткиња Марина Вујевић.

У априлу је на програму и
монодрама „Коцкар” по чувеном истоименом делу Фјодора Достојевског, која ће бити
изведена на сцени Културног
центра Панчева 19. априла у
19.30. Редитељ и глумац је
Младен Вуковић, а текст је
адаптирао Милош Николић.
Два најбржа читаоца који
се јаве у петак, 9. априла, у
11 сати, добиће две карте за
представу „Руска смрт – вотка и шампањац”, које ће моћи
да преузму на билетарници
Културног центра пре саме
представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у Вип мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мтс мрежи.

избор

МОЈ

Ново искуство
Сњежана Ђорђић,
преводилац
ФИЛМ: Пред крај четворогодишње опсаде Сарајева, са
жељом да се обнови цивилно друштво и одржи космопо лит ски дух гра да, 1995.
године „Обала арт центар”
покре ће „Сара је во филм
фестивал”.
Већ више од две деценије
„Сарајево филм фестивал”,
„Обала арт центар” и кино
„Meeting Point” симболи су
филмског живота у Сарајеву.
Овог пролећа, на иницијативу „Сарајево филм фестивала”, први пут се на деветодневном онлајн фестивалу
окупљају четири водећа филмска фести ва ла из чети ри
земље истог говорног подручја: „Сарајево филм фестивал”
(БиХ), „Загреб филм фестивал” (Хрват ска), Фести вал
ауторског филма (Србија) и
„Херцег Нови филм фестивал” (Црна Гора). Овај први
заједнички филмски фестивал одржава се у склопу Мреже фестивала Јадранске регије, од 9. до 17. априла, на
интер нет адре си ondemand.kinomeetingpoint.ba.
Као пролећно издање сва
четири удружена фестивала,
програм ће представити њихове заједничке селекције филмова. Биће то филмови које
публика иначе нема прилику
да види: југословенски класици, први филмови аутора,
вишеструко награђивани филмови, најзанимљивији европски и светски наслови. Уз
филм, публика ће моћи да
погледа и разговоре с неким
од аутора.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Овакви пројекти показују
вредност технолошких решења у могућности организовања заједничког биоскопског
доживљаја. Без потребе да
путујемо у Загреб, Сарајево
или Херцег Нови, видећемо
програм филмова које су бирали сви ти различити, а опет
блиски сензибилитети региона. Као технолошко решење,
фестивал се служи платформом за онлајн гледање филмова. Платформа је једноставна за коришћење, а за „одлазак на пројекцију” потребно
је издвојити четири евра.
Ово сигурно није замена за
жамор масе пре почетка филма и мирис биоскопске сале,
али оно што истински повезује људе није физичка димензија. Уметност варничи и спаја, као мате ри ја ли зо ва на
тежња да се честице споје у
струју, да се појединачно прогледа кроз заједничко и увек
проналази пут да нам пружи
оно што од културе очекујемо – човека. Овим заједничким фестивалом враћамо се
себи, једни другима и филму. Регион има богату фестивалску сцену, живу сарадњу
и добре идеје и зато вреди
остати отворен за нове форма те и начи не ужи ва ња у
фестивалској култури.

УЖИВО С ПРОБЕ
Зграда БИГЗ-а годинама је представљала епицен тар алтер на тив не
културе у Београду. У
тој згра ди лока ле су
изнајмљивали власници
музичких студија, али и
атељеа, спортски клубови, школе језика, издавачка предузећа, штампарије, произвођачи хране и конфекције и многи други. У фебруару је
озваничено да БИГЗ има
новог власника, а тиме
и да сви они који су ове
про сто ре кори сти ли
више неће има ти ту
могућност.
Пан че вач ки састав
„Бас и Стега”, који је
настао у том простору,
приредио је свирку, која
је еми то ва на пре ко
интернета. О томе смо
причали с гитаристом бенда
Драганом Галетом Влајићем.
ПАНЧЕВАЦ: Снимили сте лајв
свирку/концерт за крај БИГЗа. Колико је овај простор био
важан за вас и какву симболику има ова свирка?
ДРА ГАН ГАЛЕ ВЛА ЈИЋ:
БИГЗ је простор у ком је бенд
настао 2011. године у новембру. Током ових десет година
био нам је кућа што се тиче
ства ра ла штва. У њему смо
имали мноштво проба и развили два студијска албума. Пробе су текле у сталним терминима два пута недељно, а некада и три, у сту ди ју „Beat”,
с којим смо сара ђи ва ли од
самог почетка. С обзиром на
то да су чланови бенда из различитих градова – Нове Пазове, Београда, Панчева – БИГЗ
нам је некако био најзгоднија
станица за окупљање, подједнако удаљен свима, и оно што
смо имали у њему није баш
једноставно описати. Некако,
у том простору били смо изоловани од спољних утицаја и
имали смо место где смо слобод но могли да сви ра мо и
радимо на развоју својих идеја у једној опуштеној и креативној атмосфери. Увек смо
били окружени пријатељима
који су ту да нам помогну,
музичарима и колегама из других бендова, с којима смо се
сре та ли по ход ни ци ма и у

l Иза нас, али и
испред, нажалост, јесте
време пандемије. Како
сте кори сти ли овај
период и колико је он
утицао на ваше стваралаштво?
– Што се тиче периода пандемије, трудимо
се да га превазиђемо у
позитивном светлу. Бенд
наста вља с редов ним
пробама и ради вредније него икада. Могу слободно рећи и да су ентузијазам и расположење
у бенду на једном нивоу
који је изнад ситуације.
Бенд је отишао „Негде
далеко” и тамо му је
добро. Недостају нам
свирке пред публиком,
наступи и турнеје, али
у недостатку тога окренули смо се креативном
раду. Радимо на песмама које
ће се наћи на трећем студијском албуму, који с нестрпљењем чекамо да снимамо. Већина аранжмана и песама је комплетирана, има још ствари на
којима радимо, али верујем да
ћемо до краја године комплетирати цео материјал и бити
спремни за улазак у студио на
велика врата. Драго ми је да
смо у овој ситуацији остали
истрајни у свом циљу и стваралаштву и показали јаку креативну енергију. Све што човек
ради од срца мора да опстане
упркос свим проблемима који
нас сналазе.
l И даље је неизвесно када
ће ствари почети да се одвијају иоле нормално. Какви су
ваши планови?
– У наредном периоду наставићемо редовне пробе и рад на
песмама за трећи студијски
албум. Имаћемо мало потешкоћа док се не усталимо у
неком новом про сто ру, али
решићемо и то питање, надам
се ускоро. До сада смо изгради ли и ком пле ти ра ли шест
песама за нови албум и постоји пар које су у фази разраде,
на којима треба порадити, на
шта ћемо се фоку си ра ти у
наредном периоду. Позвао бих
овом при ли ком људе да
погледају наш лајв на „Јутјубу” под називом „Бас и Стега
live from the rehersal@studio
Beat Belgrade /BIGZ/”.
ФОТО: Б. МАРИНКОВИЋ

Делимо карте за
представу „Руска смрт
– вотка и шампањац”

другим студијима, дружили се
и размењивали искуства. Када
смо сазнали да се студио дефинитивно сели из БИГЗ-а, с прија те љи ма из сту ди ја „Beat”
дошли смо до једне креативне идеје и начина да се опростимо од БИГЗ-а и оставимо
нешто као сећање на диван
период који смо у њему провели. Одабрали смо да снимимо последњу пробу у „Великом студију” студија „Beat”,
истом студију у ком је бенд
званично настао 2011, и тако
обележимо крај једне ере. Снимање смо урадили спонтано
приликом доласка на последњу про бу 9. мар та. Алек са
Динић, млади продуцент кога
смо упо зна ли пар месе ци
раније, понудио се да снима
и обради звук. Поставио је сет
микрофона који смо у том тренутку имали, озвучио цео бенд,
урадио тонску пробу и све је
било спремно за наш историјски лајв. Камером се позабавио Данило Јовичић из студи ја „Beat” и буд ним оком
испратио дешавања у студију
на тој последњој проби. Алекса је у наредној недељи миксао аудио, а након њего вог
рада дошао је ред на видео-монтажу, коју сам урадио за
недељу дана и припремио овај
мини-концерт за премијеру,
која је била 28. марта путем
„Фејсбук” лајва на страници
бенда и порталу K-013 онлајн.

Након тога снимак је објављен
на „Јутјуб” каналу бенда. На
самом снимку се, поред кадрова из студија „Beat”, могу видети и кадрови путовања на пробу кроз сам БИГЗ и његова
јединствена атмосфера.
l Шта сте сви ра ли овом
приликом?
– На овом посебном издању
из серије „Live from the Rehersal”, коју смо покре ну ли у
недостатку концерата, нашле
су се четири нове песме и једна нумера са албума „Негде
далеко”. Нове песме су у
развоју и спремамо их за трећи студијски албум, у постави: Урош Киш (буб ње ви),
Милош Спа сић (син те сај зе ри/вокал), Стеван Ђорђевић
(бас/вокал) и Драган Влајић
Гале (гитара/вокал). То су прве
четири нумере на овом лајву:
„Chill”, „Кроз ветар”, „Боје” и
„Drum’n’Space”. За разлику од
претходних албума, карактерише их експерименталнији,
али конкретнији приступ плесној музи ци, с меша ви ном
музичких жанрова и упечатљивим симболичким текстовима. За људе који прате наш
рад ове песме долазе као надградња јединственог стила који
смо изгра ди ли прет ход них
година. За ову прилику и овај
посебан лајв наступ изабрали
смо песму „Transchin” са албума „Негде далеко” као нумеру за крај.

ПЕДЕСЕТ ПРВА ЗОНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЈЕЛЕНЕ БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ

Песниче народа мог

Омаж реци

На зонској смотри рецитатора, која је због короне, уместо
у Ковину, одржана путем апликације „Зум”, у наредни круг
пласирало се четворо учесника из Панчева.
Покра јин ско так ми че ње
биће одржано у Сечњу од 21.
до 23. априла и на њему ће
боје Панчева бранити Настасја Загајчан, ученица другог
разреда ОШ „Свети Сава” из
Панчева, Јана Митевски, ученица четвртог разреда ОШ „4.
октобар” из Глогоња, Бојана

Милковски, ученица шестог
разреда и полазница Атељеа
младих Панчево, и Мирјана
Милиновић, ученица Пољопривредне школе из Панчева.
Културно-просветна заједница Панчево и ове године је
обавештавала учеснике и усмеравала их на више кругове такмичења, што ће чинити све до
републичке смотре.
На челу Културно-просветне заједнице сада је Борислав
Врањеш, а посао секретара обавља Сузана Павловић.

Од 6. до 19. априла
у Културном центру
Ковин биће поста вљена изложба слика панчевачке сликарке Јелене Бадњевац Ристић под називом „Омаж реци”.
Слике су већег форма та и наста ле су
током 2020. и 2021.
године. Овај циклус
је посвећен углавном
Тамишу. Јеле на Бад ње вац
Ристић је завршила Економски

факултет у Београду, где је и студирала историју уметно сти. Има ла је
три де сет чети ри
само стал не изло жбе и око три ста
групних у земљи и
иностранству. Учество ва ла
је
у
бројним ликовним
колонијама. Живи
и ствара у Панчеву. Чланица је УЛУВ-а и УЛУ
„Светионик”.

ПОСТАВКА УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ПАНОНКЕ”

Радови са обуке пустовања
У Народном музеју Панчево
отворена је изложба „Пустовања” Удружења жена „Панонке”, на којој су представљени
радови настали на недавно одржаној обуци за пустовање вуне.
Обука је део пројекта „Друштвено-економска афирмација жена у условима пандемије”, који су подржале амбасаде
Канаде, САД, Белгије и Израела.
Етно-мрежа и НАЛЕД спровели су низ активности, од психолошких радионица до разних
обука, како би помогли женама које се баве рукотворинама

у оквиру пројекта „Друштвено-економска афирмација жена
у условима пандемије”. Радови настали на обуци за пустовање вуне у Панчеву изложени
су у Народном музеју.
Одржане су три колоније:
колоније ткања у Пироту и Сомбору и колонија ручног ваљања
вуне у Лозници, а обуке за пустовање приређене су у Панчеву и
Сремској Митровици, објаснила је Виолета Јовановић, извршна директорка НАЛЕД-а.
Отварању изложбе су присуствовали представници амбасада

САД и Канаде, које су подржале овај пројекат: супруга амбасадора САД у Србији Ен Годфри и заменик амбасадо ра
Канаде у Србији Брајан Ебел.
Обуку у просторијама Удружења жена „Панонке” прошло
је једанаест полазница, а најбољој су додељени сто за пустовање
и неопходан материјал за рад.
– Радимо старе технике и,
када узмете тај производ, он
носи једну поруку прохујалих
времена са ових простора. Трудимо се да привучемо младе,
да на њих пренесемо традицију

и да будемо сигурни да ће те
банатске шаре које су на нашим
производима имати своју будућност – каже Олга Жолнај Јокано вић,
пред сед ни ца
УГ
„Панонке”.
Гра до на чел ник Пан че ва
Александар Стевановић рекао
је да радови које „Панонке”
креирају садрже чувену банатску шару и да они те производе као Град поклањају делегацијама које посећују Панчево.
Изложба радова од пустоване
вуне у Народном музеју Панчево биће отворена до 10. априла.

Петак, 9. април 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
КОШАРКАШИ И КОШАРКАШИЦЕ

ЗНАШ КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ПРАВИ ШАМПИОН?
ИЗАЂЕШ НА ТЕРЕН КАД ЈЕ НАЈТЕЖЕ – И ПОБЕДИШ!
Успеси наше кошаркашке репрезентације учинили су да сви заволимо
овај спорт и почнемо активније да га
пратимо. А многи су одлучили и да
изаберу кошарку за своју професију.

– Трудим се да
на сваком следећем
тре нин гу
будем што бољи и
да тако напредујем – закључује.

Небо је граница
Ања Ковачевић (20) студира менаџмент и ради, и игра у КК-у „Вршац”.
– Кошарку сам почела да тренирам
релативно касно, у осмом разреду
основне школе. Пошто сам увек била
највиша у генерацији, родитељи су ме
уписали на овај спорт – прича она.
Почела је у панчевачком „Тамишу”, а са шеснаест година је прешла
у Београд. Играла је у Земуну, у „Радничком”, а онда је прешла у вршачки
клуб, где је већ две сезоне.
– Ова сезона ми је била најзначајнија, јер је „Вршац” изборио пласман
за Прву лигу Србије, у којој ћемо се
следеће године такмичити – каже.
Кошарка је за њу најлепши колективни спорт, јер је сваки играч у екипи битан на свој начин, а да би се
победило, потребно је да свих дванаест играча буде као један.
– Сваки спорт је захтеван ако желите да успете у њему. Посвећеност је
неизбежна ако желите добре резултате. Битни су воља и добро организовано време за школу, породицу, пријатеље и, наравно, за себе. Све може
да се постигне уколико добро испланирате своје време – објашњава.
Кошарку воли јер јој даје могућности сталног напретка и усавршавања.
– Кошарка у мени буди спортски
дух и такмичарски карактер и то ме
стално подстиче да идем даље. Такође, остварила сам многа пријатељства, упознала пуно квалитетних тренера и саиграча и стекла пријатеље
за цео живот – закључује Ања.

Игра и победа

да се про фе си о нал но бави овим
спортом.
– У кошарци „ради” цело тело, тако
да је изузетно важно водити рачуна о
снази. Поред трчања, веома је важно
одлазити у теретану да би тело могло
физички да одговори на све захтеве
које носе тренинзи и утакмице. Пошто
се напорно тренира, неопходни су
добар одмор и правилна исхрана да
би тело било спремно за напоре који
га свакодневно очекују – каже он.
Он воли трему и адреналин које
осе ћа пре сва ког тре нин га и
утакмице.
– У кошарци, али и у животу најтеже је изборити се са самим собом,
сваког дана научити нешто ново и
бити бољи него што смо били јуче,
јер смо сами себи највећи ривали –
закључује Иван.

Жеља, воља и дисциплина

Вук Кнежевић (19) завршио је Економску-трговинску школу „Паја Маргановић”. Уз подршку породице, приПобедити себе
јатеља и професора, заљубио се у спорт
Иван Смиљанић (32) рођен је у Бео- за цео живот и ове године уписаће
гра ду. Завр шио је прву спорт ску Факултет спорта и физичког васпитања у Београду.
– Ода брао сам
кошар ку када сам
уписао основну школу, тада сам добио и
летак за кошаркашке
тренинге који су се
одр жа ва ли у мојој
шко ли. Задо во љан
сам како напредујем
– прича Вук.
Прве кошаркашке
кораке је направио у
„Крис-кросу”, а затим
је прешао у београдИван Смиљанић ски „Динамик”. Сада
игра за КК „Слодес”.
– Кошарка се доста разликује од
кошаркашку гимназију Колеџ Београд и ове године ће дипломирати на осталих тимских спортова, јер сваки
Факул те ту орга ни за ци о них нау ка. играч може много да допринесе тиму.
Играо је за више клубова и скоро са Сваки спорт је захтеван ако желите
успех у њему. Потребни су ред, рад,
сваким освојио значајна признања.
– Почео сам у седмој години, када жеља, воља и дисциплина и резултаме је у школском дворишту приме- ти ће сами доћи – објашњава.
Вук каже да, када игра, тих четрдетио професор Обрад Јанковић, и било
ми је занимљиво да тренирам јер је сет минута колико траје утакмица
ту било доста мојих вршњака, с који- заборави на свет изван терена.
ма сам касније постао добар пријатељ – прича Иван.
Након непуних годину дана тренирања у Основној школи „Душко Радовић” пре шао је у шко лу кошар ке
КК-а ФМП, у којој је прошао све
селекције, закључно с првим тимом.
– У КК-у ФМП сам освајао титуле
првака државе у селекцијама млађих
пионира, кадета и јуниора, као и многобројне турнире у иностранству.
После првог тима ФМП-а играо је
за „Црвену звезду”, ОКК „Београд”,
„Дина мик”, сло вач ку „Хан дло ву”,
литвански „Невежис” и наравно панчевачки „Тамиш”.
– Кошарка је веома динамичан
спорт у којем има пуно трчања, промена правца, скокова, физичког контакта... Веома је важна физичка спремност, али је подједнако битно и да се
користи мозак како би се надмудрио
противник који је можда у датом тренутку физички доминантнији и то је
оно што ми је посебно занимљиво и
што можда мало издваја кошарку од
осталих спортова – објашњава.
Физич ка при пре ма је изу зет но
Вук Кнежевић
важан сегмент уколико неко жели

Саша Радо вић
(25) кошаркаш је
КК-а „Тамиш” из
Панчева. Завршио
је Високу струковну школу, одсек за
финансије, рачуноводство и банкарство, а тренутно је сту дент
Ања Ковачевић мастер-сту ди ја.
Про фе си о нал но
игра кошарку седам година.
– Одабрао сам је у другом разреду основне школе. Гледао сам наше кошаркаше како се пењу на кров
света и заљубио се у ову
игру. Прве кошар ка шке
кораке направио сам управо у КК-у „Тамиш”. Почело је као игра и дружење с
вршњацима, а после неколи ко годи на кошар ка је
поста ла део мог живо та.
Почео сам озбиљније да је
схва там и насто јим да
будем сва ким даном све
бољи и да побеђујем. Прво
сам наступао за КК „Динамо”, који је дру ги тим
„Тамиша”, да бих после прешао и у први тим. Сваким
даном сам се трудио да се
дока жем тре не ру Боја ну
Јови чи ћу и намет нем се
својим играма и залагањем.
Провео сам и две године у
КК-у „Колубара” из Лазаревца, да бих се потом вратио у свој
родни клуб, у ком сам тренутно капитен, што ме чини јако поносним јер
„Тамиш” сма трам делом сво је
породице – објашњава.

Саша Радовић
Саша каже да је кошарка јако захтеван спорт и да је потребно много
одри ца ња, воље и жеље да би се
оства ри ли сви циље ви које играч
замисли.
– Потребно је радити на свим сегментима своје игре, дриблингу, шуту,
додавању, као и на физичким способностима. Поред тога, треба и разумети игру и научити да у сваком тренутку нађете право решење како бисте
надиграли противника. Наравно, када
сте млађи, нека одрицања теже падају – не идете, на пример, с друштвом
у град, биоскоп, на рођендан..., јер
имате тренинг. Међутим, сада када
се окренем уопште не жалим за тим,
донео сам праву одлуку и препоручио бих свим млађим особама да изаберу спорт који воле и посвете се њему
– каже он.
Највише воли надигравање, утакмице и наравно победу.
– Цео живот тренирате и спремате
се због утакмица и нема лепшег осећаја од игре и победе. Поред спортских
задовољстава, још једна позитивна

страна спорта јесте и та што упознаје те мно го нових људи, које сада
могу назва ти при ја те љи ма за цео
живот. И у томе се огледа лепота
спорта – прича.
Изазов за сваког спортисту јесте да
себе представи у најбољем свету.
– Желим да покажем да сам добар
кошаркаш, али и добар човек, и да
будем пример другима. Да покажем
да су спортисти вредни, посвећени,
истрајни, културни... И надам се да
ће се младе особе угледати на спортисте, исто као и ја – закључује Саша.

Брзина доношења одлука
Алекса Николић (26) одабрао је кошарку у првом разреду основне школе,
након гледања Светског првенства у
Индијанаполису у лето 2002. године,
где је наша репрезентација освојила

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Да је боље, не би
ваљало” Бојана
Љубеновића

Наоружан само урнебесним смислом за хумор, главни јунак започиње исцрпљујућу борбу за спас свих
које воли, али и себе самог. Прича
постаје све динамичнија и добија
невероватне обрте, а Иван открива
да је и те како способан за дела која
су му ранија била непојмљива.
Два читаоца који до 14. априла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Коли ко вам је тре нут но
добро?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Река заборава”
Цајa Ђуена
Алекса Николић
злато. Прве кошаркашке кораке начинио је под патронатом професора
Владимира Илића. Играо је за клубове „Крис-крос”, „Maршал” у САД,
„ Спартак” из Санкт Петербурга, „Илирију” из Љубљана, ФМП, „Златибор”,
„Зрињски” из Мостара, а сада је у
КК-у „Војводина”.
– Може се рећи да је моја каријера ишла помало чудним и „заобилазним” путем. До деветнаесте године
сам играо за „Крис-крос” из Панчева, који је тих година играо у Другој
српској лиги и, искрено, није било
много оних који су мислили да ћу се
озбиљније бавити кошарком. Имао
сам ту срећу да је током последње
године мог играња у „Крис-кросу”
тренер био Вук Станимировић, који
ми је дао велику слободу и помогао
да много напредујем. Поред тога,
готово свакодневно сам индивидуално тренирао с професором Ненадом Трунићем. Након тога сам отишао на универзитет „Маршал” у САД.
После добре прве године одмах на
ста р ту дру ге сам задо био тешку
повреду главе, због које сам био ван
терена више од шест месеци. После
дипломирања био сам члан Универзи тет ске репре зен та ци је Срби је,
четврте на Универзијади у Тајпеју
2017. године. Тренутно наступам за
КК „Војводину”, коју води наш познати тренер Мирослав Николић, а ово
је моја четврта професионална сезона
– прича Алекса.
Разлика у односу на већину других
спортова јесте у брзини доношења
одлука на терену.
– Кошарка је захтеван спорт највише због великог броја техничких
елемената које има, а уз то су потребни одлична физичка спрема и добро
познавање тактике. Као и у свим
осталим спортовима, за добре резултате потребна је велика посвећеност,
осим ако нисте у 0,01 одсто оних
који су екс трем но тален то ва ни –
каже.
Он воли што му овај спорт пружа
константну могућност да научи нешто
ново и напредује, као и динамику
саме игре.
– Трудим се да на сваком тренингу
и утакмици дам максимум, без обзира на околности – каже Алекса.
Мирјана Марић

Прича о животу после смрти, о савршеној освети, али и о светлости која
увек успе да се пробије кроз таму.
Мајстор напетости Цај Ђуен изненадиће своје читаоце шокантним
расплетом у причи који се игра границама стварности и слика упечатљив портрет савремене Кине.
Два читаоца који до 14. априла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта бисте желели да што пре
заборавите?”, 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
шта је ваш највећи драгуљ. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Оно што имам у гла ви.”
063/2136...
„Мој највећи драгуљ је соба пуна
књига са удобном фотељом крај
прозора с погледом на море. Једина мана те собе је што се она, бар
засад, налази само у мојој машти.”
064/9139...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта цртате по папиру док телефонирате:
„Срца, као и све заљубљене душе.”
060/4468...
„Не треба да будете психолог да
бисте на основу мојих шкработина
лако закључили да не волим да
телефонирам. Што разговор дуже
траје, то ја више орем по папиру.”
062/2201...
Д. К.
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ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96. (302700)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ две ТА пећ, 2.5 кв.
064/230-96-54. (303011)

ФИАТ-ПАНДА 1.1 YOUNG,
2002. годиште, путнички, рег.
До 03. 01.2022. год.
Тел:061/138-68-73 (СМС)
ПУНТО 1.2 8 В, 2003, клима,
серво, металик, одличан, гаражиран. 064/142-55-93. (302792)
ПУНТО 1.3 мултијет дизел,
2003, 3 В, бели, клима, серво,
одличан. 064/856-60-65.
(302792)
ПРОДАЈЕМ мотор АПН 6, 2011.
годиште, 49 м³. 061/685-14-01.
(302807)
ПРОДАЈЕМ Мерцедес 200, бенз
– плин, атест. Апарат за кокице
улични плин. Тел. 064/425-0277. (302988)

СУЗУКИ свифт 1.0 глс, 1998. годиште, мали потрошач, град 5
л, цена 400 евра. 060/615-1419. (302893)
ФИАТ пунто 1.2, 2001, 170.000
км, регистрација фебруар
2022. 063/725-99-37. (302902)

ФЕЛНЕ са гумама за Рено клио
15 x 185 x 65, 12.000 динара.
013/321-596. (302828)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ возила од 70 до 2.000
евра. 060/114-83-38. (303031)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (303031)
КУПУЈЕМ возила од 100 – 2.000
евра. Стање небитно. 063/16583-75. (303030)

СТИЛО 1.2, 2002, пет врата,
клима, у првој боји, 160.000км.
064/130-36-02. (302937)

АЛФА ромео 147, 2008. годиште, 5 врата, регистрован до
11.2021. 063/862-11-70. (302889)

НА ПРОДАЈУ чамац премикс
специјал, 80 мотор јамаха – 5
ЦМХС 3.7. 013/366-825. (302833)

ДАЧИЈА логан рестајлинг, 1.6,
2008, клима, 140.000 км, у првој
боји. 064/130-36-02. (302937)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 533-539, две
приколице и остале прикључне
машине. Светозара Марковића
165. (302815)

ПАСАТ Б 5, 1.9 тди, 99/20 караван, сва опрема, у првој боји. 064/130-36-02. (302937)

ОПЕЛ астра караван, 2001, 2.0,
дизел, добар. Регистрован до
краја године. 065/561-97-37.
(302914)
ПРОДАЈЕМ шкоду фабиу 1.2,
2008. годиште, регистрован до
04.04.2022. бензинац. 063/348720. (302918)
ДОБЛО макс, 1.4, 2007/8, атестиран плин. 064/130-36-02.
(302937)

ПРОДАЈЕМ Рено клио 1.5 дцл,
2002. годиште, хаварисан за
делове. Тел. 062/491-240.
(302994)

ОГРЕВНО дрво багрем, буква,
цер, храст. Цена по договору.
064/366-61-78, 065/437-94-14.
(302780)

ПРОДАЈЕМ веш машину, телевизор, шпорет пола бутан, кварцну пећ, столицу за љуљање.
066-888-22-89. (302979)

ПРОДАЈЕМ радни сто - 2 комада, сточић, пони бицикл, шиваћу машину јадранка (багат).
064/058-51-49. (302784)

ПРОДАЈЕМ прасиће, овце и свињу за клање. Новосељански пут
175. 064/303-28-68. (302999)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња
12.000, нова. 013/371-568,
063/773-45-97. (302810)
ПРОДАЈЕМ два ормана, висина
220 цм, ширина 150 цм и висина 220 цм, ширина 100 цм, одлични. 013/314-978. (302821)
МЕРДЕВИНЕ алуминијумске,
трокраке, девет степеника,
7.000 динара. 013/321-596.
(302828)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари у
Дринској улици. 065/263-17-01.
(302771)

СУДОПЕРА, уљани радијатор,
електрични шпорет, тросед мојца, кревет, орман с ципеларником, телевизор, фотеље, столице. 063/861-82-66. (302907)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789, 063/77-84-789.
(302968)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
НА ПРОДАЈУ стајско ђубриво.
063/167-48-62 (СМС)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

НА ПРОДАЈУ балирана детелина око 100 бала. 065/601-8486. (302920)

АПАРАТИ

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

ПРОЛЕЋНА акција дрвета, превоз, сеча и истовар гратис,
4.500 динара. 060/304-16-92,
064-959-49-61. (302779)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу. 063/332-772.
(302834)

JAVOR DRVO

ПРОДАЈЕМ тросед, две фотеље, дечји писаћи сто и гардеробни орман. 069/251-77-24.
(302895)
ПРОДАЈЕМ мини шпорете:
струја – рерна струја, плин –
рерна струја. 060/555-41-29.
(302901)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотељу и тучани бакрач. 064/96768-98. (302875)
ПРОДАЈЕМ мангулице и црвени кукуруз. 063/720-20-48.
(302852)
НА ПРОДАЈУ та пећ 2,5 кв, уљани радијатор, пећ вентилатор 2
кв. 063/843-55-69. (302946)
РАСПРОДАЈА нове и половне
гардеробе (од 10-12 сати).
063/163-80-77. (302997)

ПРОДАЈА новог намештаја столови од 4.500, столице
1.800, лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (302993)

КУПУЈЕМ пенкала, медаље, ордење, сатове, трактор, разни
алат, пољопривредне машине.
064/867-48-11. (302930)

КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. Долазим на кућну адресу.
063/101-11-47, 064/158-44-10.
(302778)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/488-40-22. (302964)

КУЋА, Кајмакчаланска, нова,
ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,
вода, канализација, 68.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (303032)
КУЋА, Кајмакчаланска, нова,
ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,
вода, канализација, 68.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (303032)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
НОВА МИСА, кућа, 200 квм,
65.000 евра, без посредника.
062/257-751, 066/575-00-99.
(302399)
КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000 евра.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(302256)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
100 квм, реновирана од темеља
до крова, етажно грејање пелет. 064/317-04-70. (302104)

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!

ОГЛАСИ

ПОГОДНО за инвеститоре, кућа код новог СУП-а, 6,32 ара,
100.000 „Кров”. 060/683-10-64.
(302936)
ГРАДСКО грађевинско земљиште, 92 ара, близу Новосељанског пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64 (302936)

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

ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-00-47.
(302915)

НОВА МИСА, кућа, 200 квм,
65.000 евра, без посредника.
062/257-751, 066/575-00-99.
(302399)

КУЋА на продају, нова Миса,
70.000 евра, договор. 063/16380-77. (302580)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)

КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000 евра.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(302256)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
100 квм, реновирана од темеља
до крова, етажно грејање пелет. 064/317-04-70. (302104)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (302553)
КУЋА на продају, нова Миса,
70.000 евра, договор. 063/16380-77. (302580)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу
27,43 ари, излаз на две улице,
градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (302565)

ПЛАЦ 22 ара грађевинско земљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)

ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,
прва класа. 060/153-25-15.
(303014)

ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-2383. (679) „трем 01”. (302869)

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

ПРОДАЈЕМ стамбено – пословни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омољице, 110.000 евра, може замена за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,
91 квм, 26 квм, фронт, 2.500
евра ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Долово. Има 11 ари плаца. 065/33538-11. (302839)
ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)
ПРОДАЈА плацева градско грађевинско земљиште. 064/21252-52. (302945)
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859. (302954)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
16.000 евра, ограђен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(303032)

НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)
ПОЧЕТАК Војловице сређена
кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,
„Кров”. 060/551-64-50. (302936)

ˈ˛ˬ˭˛˝˛ˬˠ˫ˠ˛˦ˣˢˮ̃ˠ˨˛ˉ˟ˬˠ˥ˮʼˠ˩˞˫˛˟ˬ˥˛˪˩˦ˣ˭ˠ˰˨ˣ˥˛
˅˛˭˛˫ˣ˨ˠʻ˧˜˫˩ˢˣ̆˂˝ˠˢ˟˛˫˛ʼˠ˩˞˫˛˟

ЈАБУЧКИ до пута, грађевински
плац за халу, 22 ара, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (302936)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (302553)

ПЛАЦ на Кудељарском насипу
27,43 ари, излаз на две улице,
градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (302565)
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ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,
прва класа. 060/153-25-15.
(303014)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,
91 квм, 26 квм, фронт, 2.500
евра ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)
ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
16.000 евра, ограђен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(303032)
ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-00-47. (302915)
ПЛАЦ 22 ара грађевинско земљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)
ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-2383. (679) „трем 01”. (302869)
ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)
ПРОДАЈЕМ стамбено – пословни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омољице, 110.000 евра, може замена за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Долово. Има 11 ари плаца. 065/33538-11. (302839)

ˉ˟ˬˠ˥
ʼˠ˩˞˫˛˟ˬ˥˛˪˩˦ˣ˭ˠ˰˨ˣ˥˛
ˉˌˈˉʽˈˀˌˍˋˎ˅ˉʽˈˀˌˍˎʿ˃ʳˀ
ʾ˫˛˯ˣ˲˥ˣ˟ˣˢ˛̃˨
ʿˣˢ˛̃˨ˣ˨˟ˮˬ˭˫ˣ̃ˬ˥ˣ˰˪˫˩ˣˢ˝˩˟˛
ˇ˩˟˨ˣ˟ˣˢ˛̃˨˪˫˩ˣˢ˝˩˟˛˩˟˥˩ˡˠ
˅˩˨˱ˠ˪˭ˣ˥˛˫˛˥˭ˠ˫˟ˣˢ˛̃˨
ʼˠˢ˜ˠ˟˨˩ˬ˭ˣˢ˟˫˛˝̄ˠ˨˛˫˛˟ˮ
˂˛˳˭ˣ˭˛ˡˣ˝˩˭˨ˠˬ˫ˠ˟ˣ˨ˠ
ˇˠ˨˛̊˧ˠ˨˭˥˝˛˦ˣ˭ˠ˭˩˧
ˋˠ˱ˣ˥˦˛ˡ˨ˠ˭ˠ˰˨˩˦˩˞ˣ̃ˠ
ʾ˫˛˯ˣ˲˥˩ˣ˨ˡˠ̅ˠ˫ˬ˭˝R
ˇʻˌˍˀˋˌˍˋˎ˅ˉʽˈˀˌˍˎʿ˃ʳˀ
ʾ˫˛˯ˣ˲˥ˣ˟ˣˢ˛̃˨
˃˨ˡˠ̅ˠ˫ˬ˭˝˩ˢ˛˳˭ˣ˭ˠ
ʾ˫˛˯ˣ˲˥˛˪˫˩ˣˢ˝˩˟̅˛

ˬ˛ˢ˨˛̃˝ˣ˳ˠ

КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)

НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)

ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)

ПОЧЕТАК Војловице сређена
кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,
„Кров”. 060/551-64-50. (302936)

ПРОДАЈА плацева градско грађевинско земљиште. 064/21252-52. (302945)
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859.
(302954)
НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)
ПОЧЕТАК Војловице сређена
кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,
„Кров”. 060/551-64-50. (302936)
ПОГОДНО за инвеститоре, кућа код новог СУП-а, 6,32 ара,
100.000 „Кров”. 060/683-10-64.
(302936)

ПОГОДНО за инвеститоре, кућа код новог СУП-а, 6,32 ара,
100.000 „Кров”. 060/683-10-64.
(302936)
ГРАДСКО грађевинско земљиште, 92 ара, близу Новосељанског пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64 (302936)
ЈАБУЧКИ до пута, грађевински
плац за халу, 22 ара, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (302936)
ЗЕМЉА 127 ари, Новосељански
пут, пре пумпе Крнета.
063/892-12-08 (СМС)

ˌˍˎʿ˃ˋʻʳ

atssb.edu.rs

НОВА МИСА, кућа, 200 квм,
65.000 евра, без посредника.
062/257-751, 066/575-00-99.
(302399)

ПЛАЦ на Кудељарском насипу
27,43 ари, излаз на две улице,
градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (302565)

КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000 евра.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(302256)

КУЋА на продају, нова Миса,
70.000 евра, договор. 063/16380-77. (302580)
КУЋА, Кајмакчаланска, нова,
ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,
вода, канализација, 68.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (303032)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (302553)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,
91 квм, 26 квм, фронт, 2.500
евра ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
100 квм, реновирана од темеља
до крова, етажно грејање пелет. 064/317-04-70. (302104)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
16.000 евра, ограђен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(303032)

ГРАДСКО грађевинско земљиште, 92 ара, близу Новосељанског пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64 (302936)
ЈАБУЧКИ до пута, грађевински
плац за халу, 22 ара, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (302936)
ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-00-47.
(302915)
ПЛАЦ 22 ара грађевинско земљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)
ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-2383. (679) „трем 01”. (302869)
ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)
ПРОДАЈЕМ стамбено – пословни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омољице, 110.000 евра, може замена за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)
КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Долово. Има 11 ари плаца. 065/33538-11. (302839)
ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)
ПРОДАЈА плацева градско грађевинско земљиште. 064/21252-52. (302945)
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859. (302954)
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ИЗДАЈЕМ мањи двоипособан
стан најстрожији центар, ЦГ,
лифт, други спрат, тераса, нова
столарија, одмах усељив, празан. Погодан за пословни простор. 063/167-95-58. (302928)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,
прва класа. 060/153-25-15.
(303014)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан комфоран, комплет намештен, 16
квм, плус купатило. 064/39618-54. (302896)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ДВОСОБАН, Котеж 1, II, 55
квм, ЦГ, две терасе, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (303032)

НАМЕШТЕН стан, соба, кухиња, купатило, код стоматолошког, високо поткровље.
069/360-10-11. (302884)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан преко пута БИГ-а Тел.
063/748-66-49 (СМС)
ИЗДАЈЕМ нов, комплетно лукс
опремљен стан, на Тесли, 45
квм. Цена 230 евра. Тел.
064/335-43-43. (и)

ПРОДАЈЕМ стан на новој Миси, дуплекс стан. Тел. 062/82997-10. (302590)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ једнособан стан, локал у Јабуци.
063/351-709. (302596/р)
МИСА, поткровље у фулу, норвешки, трособан, 66 квм,
46.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

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
ПРОДАЈЕ се нов стан 55 квм +
тераса, са паркинг местом и
подрумским простором. Комплетно намештен. Жарка Зрењанина 53а, II спрат, са лифтом. Гордана. 060/445-04-15.
(302772)
СТРЕЛИШТЕ двоипособан, 66
квм, ЦГ, IV, лифт, прелеп,
57.000. 063/836-23-83. „Трем
01”. (302869)
СОДАРА, 38 квм, IX, ЦГ, два
лифта, није задњи. (679).
063/836-23-83 „Трем 01”.
(302869)
ТРОСОБАН стан, строги центар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
75.000. Звати после 17 сати на
тел. 064/119-60-06. (302880)

ФАНТАСТИЧНА прилика, Тесла, код „Љубичева”, двособан,
38 квм, I, 22.900, АМК некретнине. 061/262-08-44. (302957)
СОДАРА, двоипособан, 67 квм,
VIII (XI), реновиран, 63.000,
договор. „Кров”. 060/683-1064. (302936)
НОВОГРАДЊА, Панчево, центар, продајем четворособан
стан, 75 квм и трособан стан,
62 квм, инвеститор. 063/82371-79. (302942)
ПРОДАЈЕМ стан 67 квм и гаражу Тесла, Љубомира Ковачевића 12. 063/278-250. (302989)
ЦЕНТАР, четворособан, 104
квм, ЕГ, II, 90.000, „Премиер”
(353). 063/800-44-30. (303001)
СТРЕЛИШТЕ двособан, VII, 57
квм, ЦГ, сређен, 46.000. „Премиер” (353). 063/800-44-30.
(303001)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, станови, куће,
све локације. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)
КУПУЈЕМ двособан стан на Кеју Радоја Дакића 3 или 5 до III
спрата, центар, Браће Јовановића, Змај Јовина и Лава Толстоја. 063/232-757. (302566/р)
КУПУЈЕМО двособан стан, центар, Котеж, брза исплата. „Премиер” (353). 063/800-44-30.
(303001)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли, на дуже време. 061/608-65-04. (303002)

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

(4/301480)

ПОТРЕБНА намештена гарсоњера за студента. Гордана.
060/445-04-15. (302772)

ПОТПУНО опремљен једноипособан стан у центру, зграда,
лифт, ЦГ. 063/879-60-68.
(302749/р)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 40
квм, намештен, центар, депозит, радници. 061/182-37-90.
(302813)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Содара. 066/342795, 062/852-81-00. (302523)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Н. Миси за самце.
063/839-56-81, 013/370-398.
(302831)

ОЗБИЉНОЈ породици потребан
стан или кућа за становање, у
замену за одржавање и плаћање рачуна. 061/273-65-68.
(302614)
ИЗДАЈЕМ апартман за четири
радника, индустријска зона.
Тел. 063/233-558. (302192)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни стан
са грејањем за помоћ у кући.
013/343-439, 064/280-30-35.
(302735)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, ТА, 1. спрат.
060/366-00-63. (303029)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ИЗДАЈЕМ нов стан намештен
са грејањем озбиљном брачном
пару, Јабука. 063/351-709.
(303017)
СОДАРА, двособан полунамештен стан, издајем. Тел.
062/852-81-00. (303019)
ИЗДАЈЕМ стан у центру Панчева. 064/124-82-58. (302960)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,45 квм,
једнособан, намештен 150 +
депозит. 063/804-12-72.
(302969)
ИЗДАЈЕ се двособан ненамештен стан у центру. Клима, кабловска, интернет. Јако добар.
064/178-42-42. (302959)
ИЗДАЈЕМ собу, кухињу, Маргита, Светозара Шемића 70 а.
013/354-703. (302822)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Тесли,
114 квм, два купатила, две терасе, ЦГ, клима, гаража, власник. 063/321-038. (302768)

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан са грејањем, паркинг, нова Миса. 063/194-4079. (302844)
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.
ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
екстра сређен у центру.
061/292-30-30. (302845)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (302984)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, одмах усељива, wifi, паркинг, кабловска.
060/691-88-23. (302847)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал, у центру, ЈНА
16, 22 квм. 062/242-545. (302943)

ПОТРЕБНИ продавци за рад у
пицерији. 013/377-230,
064/259-96-62. (302986)
РЕСТОРАНУ Poco Loco потребан
кувар. 064/874-03-01. (302985)
ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
у производњи
бетонске галантерије.
Тел. 064/949-92-72

ЛОКАЛ или стан у срцу града,
ЈНА, ПР, 30 квм, 21.900 евра.
АМК некретнине, 061/262-0844. (302957)

ФИРМИ Pan Bau Max doo потребна спремачица. Збати на
број тел. 064/864-44-87. (302911)

ИЗДАЈЕМ магацински простор
са двориштем и осебним улазом.
Јабука. 063/351-709. (303017)

МЕСАРИ „Цицварић” потребан
месар са искуством. 013/25154-48. 7 – 15 сати. (302887)

ПРОДАЈЕМ киоск код нове Поште, 12 квм + мокри чвор, ради
десет година, идеално за породични посао. 060/812-66-63.
(303020)
ИЗДАЈЕМ локал у центру код
Суда. 063/691-169. (302826)
ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм , канцеларијски простор,
Звезда, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (302989)
ПРОДАЈЕМ трафику на аутобуској станици, Контакт тел.
063/1202-86-41. (302829)
ИЗДАЈЕМ локал са кућом, Новосељански пут 113. тел.
063/858-47-22. (302849)

ПОСАО
ПОНУДА
РЕСТОРАНУ Royal у Авив парку потребан конобар-ица.
063/216-788. (302662)
ПОТРЕБАН радник за продају
и припрему готових јела у Београду, Каленић пијаца, локал –
успешно послује десет година,
стрални радни однос. Контакт,
063/863-12-61. (303006)
ПЕКАРИ: потребна радница за
продају и печење. 063/835-0848. (303016)
РЕСЕТОРАНУ потребан кувар
са искуством. 063/835-08-48.
(303016)
ПОТРЕБАН вредан и одговоран
ауто-лимар са искуством.
060/035-48-56. (303026)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (303013)

ЧАСОВИ хармонике и клавијатуре, УЕУ „Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (302205)

ПЕКАРИ „Rex” потребан радник за продају и печење пецива
на Стрелишту. Тел. 063/616694. (303008)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(302651)

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

ЛОКАЛ, продајем, 28 квм + 12
квм галерија, сређен, центар.
063/489-958. (302933)

ПОТРЕБАН РАДНИК
у производњи.
СР „Гумипласт ивон”.
063/827-38-83

ПОТРЕБНА жена за рад у шивари на индустријским машинама. 063/766-15-12. (302975)

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

(5/302977)

КУПОВИНА станова, исплата
одмах. АМК некретнине.
061/262-08-44. (302957)

(6/302981)

ЈЕДНОСОБАН, Тип станко,
приземље, 28 квм, усељив,
25.000, ТА. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНА радница у продаји.
Питара ББ. Бојана. 060/565-6281. (302819)
ДАНИТО доо потребан радник у
продаји. Потребно знање AUTOCAD и искуство у алуминијумској столарији. 060/376-70-09.
(302777)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера.
063/884-26-32. (302842)
ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива. 065/533-44-13.
(302929)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК песак сејанац одвоз
шута малим кипером, до два
кубика 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Бугарска.
Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)
ДУБИНСКО прање намештаја.
Младен. 064/110-93-62 (СМС)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно.
Пензионери попуст. 061/14138-02, 061/345-51-00. (302496)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (302510)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност радника, попуст на ванградске вожње. 064/482-65-53.
(302107)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање, кровови, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (302547)

КОСИМ траву тримером, повољно, дворишта, баште, воћњаке, шибља. Зоран, 061/68367-48. (302655)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³, песак, шљунак, сејанац, шут и
остало. Селидбе, тура у локалу
1.500 динара. Тел. 064/141-4739. (302731)
ЧИСТИМ таване, подруме, шупе и дворишта, повољно. Зоран, 061/683-67-48. (302655)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно.
063/800-90-97. (302951)
КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, плацеви, воћњаци.
064/932-52-82. (302952)
ВРШИМ превоз шута, чистим
подруме, таване, шупе, гараже,
двориште, избацујем стари намештај, повољно. Златко.
063/196-54-56. (302970)
ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и помоћ
у кући, одржавање личне хигијене, хигијене простора, помоћ
при набавци лекова, припрема
оброка, третман физиотерапеута. Ако препознате себе и друге
у овим потребама и услугама
контактирајте нас. 062/144-6694. (302900)
ВРШИМ превоз, селидбе, у свим
правцим, износим стари намештај на депонију, повољно.
Златко. 063/196-54-56. (302970)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302863)
ПЕНЗИОНЕР тражи додатни
псоао на организацији посла.
064/157-48-98. (302908)

ПОТРАЖЊА
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђуем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (30297)
ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поломљеног црепа, висински радови
на крову. 065/535-24-56. (302793)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302787)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, поправке, санитарије, славине, одгушење канализације. 061/193-00-09. (302811)
ГРАЂЕВИНСКИ радници свих
профила траже посао.
063/246-509. (302823)
СЕРВИС, допуна и уградња клима уређаја, повољно и квалитетно. 064/850-71-05. (303023)
ПОМАГАЛА бих старијој жени
у кући, набака, кување. Драгана. 061/33-28-81. (302841)

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
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс. Обраде око прозора.
Комплетне адаптације.
063/893-39-94. (302891)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 29.
03. 2020. године на основу захтева носиоца
пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за
технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд,
донео решење број XV-07-501-40/2021 којим је утврђено да за Појекaт изградње РБС „ПА- Баваништански пут (Трокал)” ПА120, ПАУ120, ПАО120,
ПАЛ120 Панчево, Баваништански пут 359 (на планираном антенском стубу), на кат. парц. 13172/5
К.О. Панчево, није потребна процена утицаја на
животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708,
радним даном од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања
обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС' број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге
+ хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (302879)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушење судопере, купатила, поправке, замена одмах. 064/49577-59, 013/331-657. (302892)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припрема, полагања свих нивоа знања. 061/65604-04, 352-892. (302883)
РАДИМО све физичке послове:
обарање стабала, кошење, бетонирања, рушења кућа, шупа,
итд. 064/122-69-78. (302885)
РУШЕЊА кућа, шупа, зидова,
бетонирање, обарање стабала,
одношење ствари. 060/035-4740. (302885)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, глетовање,, кречење, фарбање столарије. 064/171-32-57.
(302873)

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

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде. Повољно.
063/865-80-49. (302862)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (302868)
ЕЛЕКТРИЧАР, климе, монтажа,
сервис, антибактеријско прање,
сервис фрижидера, замрзивача,
бојлери, инсталације. 060/52193-40. (302851)
КОШЕЊЕ траве, корова, тример
косачица, трактор, фрезирање
баште. 064/867-48-11. (302930)
ЧУВАЛА бих старије особе, бринула о њима. 061/187-09-03. (302990)
КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85.
КЕРАМИЧАР, искусан, педантан
и молер тражи посао. Тел.
061/203-70-87. (303010)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
KIZZA – рушење објеката, утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање бетона, насипање и набијање терена. 063/218894. (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,
063/811-74-89, Јовичин. (302972)
KIZZA – орезивање и сеча дрвећа из камиона са корпом, прање прозора, чишћење олука, замена црепа, изнајмљивање маказастих платформи. 063/218894.(301582)
НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, превоз
камионима, рад виљушкарима и
машинско чишћење терена са
одвозом. 060/425-54-43. (301582)

Секретаријат за заштиту животне средине је 06.
04. 2021. године на основу захтева носиoца
пројекта BROSE д.о.о. Београд-Палилула, ул.
Панчевачки пут 38А, Београд, донео решење
број: XV-07-501-44/2021 којим је утврђено да за
пројекaт „Производни комплекс са пратећим
објектима“ на кат. парцели бр. 9639/3 к.о. Панчево, на територији Града Панчева, није потребна
процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,
радним даном од 10 до14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.

ТЕПИХ сервис „Путник”: дубинско прање тепиха и намештаја.
302-820, 064/129-63-79. (303003)
ПОВОЉНО превоз кипером, песак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз шута. 064/354-69-94. (302941)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно, грађевински материјал,
утовар, одвоз шута. 063/754-0272. (302941)
РОЛО-НАЈ: уградња: тракастих
завеса, комарника, хармо-врата,
туш-кабина. Најповољније, проверите. 063/894-21-80. (303012)
РОЛО-НАЈ: уградња: тенда, роло-челична врата за излоге, гараже, најповољније. 063/894-21-80.
(303012)
РОЛО-НАЈ, поправка, уградња
ролетна, венецијанера, зебра завесе, најповљније, проверите.
063/894-21-80. (303012)

РАЗНО
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203. (302783)
АКО си усамљена, желиш дружење јави се. 064/437-63-59.
(302786)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013УС, 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.2998 КО Панчево, за планирану изградњу стамбеног објекта, П+3+Пс, у Панчеву, Синђелићева бр.10, израђен од стране „Active
House”, Панчево, за инвеститорa „Пробанат изградња” ДОО, Београд.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 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 до13 сати у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 16. 04. 2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

На основу Статута града Панчева, у складу са Одлуком о буџету Града Панчева за 2021. годину и Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се суфинансирају из буџета Града Панчева, Градоначелник града Панчева расписује

СЕЛИДБЕ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

БОМБОНЧИЋ

КОНКУРС

И

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98 (301669)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца.
Најповољнија ризла у граду од
2.000 /м³. 064/648-24-50. (301582)
ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, поткресивање дрвећа из камиона до
30 м висине. 064/648-24-50. (301582)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес
камионом, радници , повољно, Вук.
063/278-117, 064/176-91-85. (302658),
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-67,
Владимир. (302924)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе, телехендлера до
18 м висине. 064/648-24-50. (301582)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05. (302934)

УСЛУГЕ
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са припремом и радом. 064/648-24-47. (301582)
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ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед.
060/07-84-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код поште
на Тесли). (302968)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење пробушених када. „Балтокад” гаранција. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (300866)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98 (302940)
KIZZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљушкарима носивостеи и до 10 тона. 063/218-894. (301582)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ мини багерима. 064/648-24-50. (301582)
ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање кварова, поправке интерфона.
061/682-62-83. (и)

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.

(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

;/"8&1-64

Петак, 9. април 2021.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ. бр.3501/1 КО Панчево, за планирану изградњу стамбено-пословне зграде са гаражом, спратности По+Пр+2+Пс, у Панчеву, Димитрија Туцовића
38, израђен од стране бироа „ТС архитектура”, Ћуприја, за инвеститорa „SeMi System” ДОО, Београд.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 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 16. 04. 2021. године. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Право учешћа: На конкурсима за суфинансирање пројеката или пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије
Града Панчева и ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће
свој пројекат или пројекат – манифестацију реализовати на територији Града
Панчева.
Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два
расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe,
о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката и
пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту Града
Панчева: http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” .
Контакт: 013/308-826 или 013/308-830 локал 826
Предлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру Града Панчева
у затвореној коверти са назнаком:
Пријава

Пријава

КОНКУРС

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА––МАНИФЕСТАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Град Панчево
Трг Краља Петра I, 2-4
26 000 Панчево
Секретаријат за заштиту
животне средине
Комисија за вредновање пројеката у
области заштите животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

Град Панчево
Трг Краља Петра I, 2-4
26 000 Панчево
Секретаријат за заштиту
животне средине
Комисија за вредновање пројеката
у области заштите животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

16

Петак, 9. април 2021.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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

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

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

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

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

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

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

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

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

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

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

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

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

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

Петак, 9. април 2021.

ОГЛАСИ

17

marketing@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УРОЛОГИЈА

Војномедицинска
академија

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин

АКЦИЈE ОД 9. ДО 22. АПРИЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈА: CRP + седиментација

•

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

•

др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ
др Душан Стојић
Општа болница Панчево
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

Цена: 2.500 динара

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH
Цена: 1.400 динара
+ fT4 + fT3
ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•
•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT

др Александра Стијаковић

•

Општа болница Панчево

Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

Цена: 2.500 динара

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

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ

САМО СУБОТОМ
Цена: 4.500 динара

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

•
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Последњи поздрав
драгом

Наша драга и вољена

2. априла 2021. године нас је напустила наша вољена

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ

ЉУБИНКА ОБУШКОВИЋ
др биолошких наука
1940–2021.

ЦВЕТА МАРАВИЋ
са породицом

ЈЕЛИЦА ЛУПИНКА
1943–2021.

(138/302998)

преминула је 3. априла 2021. Сахрана ће се обавити 9. априла
2021, у 13 сати на Топчидерском гробљу у Београду.
Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерка МИЛИЦА, унуци НИКОЛА и
КАТАРИНА и зет АЛЕКСАНДАР

Последњи поздрав
драгом

Супруг ПЕТАР и син ДРАГАН

(81/302910)

(145/303018)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ
АЛЕКСАНДАР
ЛУЖАЈИЋ
са породицом

ЉУБИНКИ ОБУШКОВИЋ

ОБРАДУ
ВИЛИМАНОВИЋУ

од породица ЈОЖИЋ РУЖИЦА и РАДОСЛАВ,
СОЛЕША НЕНАД, ЛУКА и БРАНКА

МИЛКА, СТАНА,
ФАДИЛ, ВУКМАН
и АНДРЕЈА

(101/302948)

(73/302897)

2. априла 2021. престало је да куца срце наше
вољене супруге, мајке и баке

(134/302998)

ДИМЕ ЂУРИЋ
1943–2021.
БЛАГАЈНА

013/300-830

Сахрана је обављена 7. априла 2021.
Нашем драгом мужу, оцу и деди последњи поздрав од супруге
НАДЕ, сина ГОРАНА и унука МИЛОША са породицом и унуке
МИЛИЦЕ

Последњи поздрав

(99/302944)

ОБРАД ВИЛИМАНОВИЋ

ЗОРИЦЕ РАЈИЋ

1940–2021.

1942–2021.
Ожалошћени: супруг РАДУН, син ЗОРАН, ћерка
ДРАГАНА, зет СЛАВОЉУБ, унуци НИКОЛА,
ИВАНА, МИЛИЦА, АЛЕКСАНДАР и МИЛЕНА

Заувек нас је напустио наш драги отац, таст и деда.
Ожалошћени: кћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЛУТИН,
унук УРОШ и унука ИВАНА

(126/302992)

(15/302799)

ТАТА

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом комшији

Зовем те, али више те не чујем.
Гледам те, али више те не видим.
Желела сам да отвориш очи да ми кажеш да је ово сан.
Увек си знао да ме утешиш. Данас нема утехе, јер више те нема.
Твоја ћерка МОНИКА

АЛЕКСАНДРУ
СТАМЕНКОВСКОМ

(44/302843)

ОБРАДУ ВИЛИМАНОВИЋУ

1937–2021.

2. априла изненада нас је напустио наш

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МИРЈАНА,
унук МИЛОШ и унука АНДРЕА

Комшије у Цвијићевој 13

(16/302800)

(110/302963)

Последњи поздрав

ЂУРИЦА КОКОРА

КОКОРА
ЂУРИЦИ

1963–2021.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка МОНИКА, зет БОЈАН
и унуке НИКОЛИЈА и УНА

од МИРЈАНЕ

(43/302843)

(42/302843)

Петак, 9. април 2021.

Последњи поздрав
драгом
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Твоја љубав и посвећеност породици и родбини коју си дао, превазилази време које нас чека без тебе

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша најдража

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ

ТОМИСЛАВ М. СОРАЈИЋ

Ујак БОЖИДАР, БАТА
ЛУЖАЈИЋ са супругом

1949–2021.

СМИЉА МИЛЕНКОВИЋ

(131/302998)

1939–2021.
Супруга СНЕЖАНА, син МИТАР, ћерка ЈОВАНА,
зет ЖЕЉКО, унук МАКСИМ, унука ЕМА,
ћерка КСЕНИЈА, зет ВЛАДА и унуке ЛЕНА и САРА

Последњи поздрав
драгом

(152/303027)

Последњи поздрав
драгом

(132/302998)

Последњи поздрав
нашем драгом

Сахрана је обављена 7. априла 2021. године на Католичком
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ЉУБИЦА
и унуци МЛАДЕН и ФИЛИП са породицом

Мом једином Ма,

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ
ДРАГАН ЛУЖАЈИЋ
са породицом

преминула 4. априла 2021. у 82. години.

(120/302980)

Драгом пријатељу

Последњи поздрав нашој драгој

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ
НЕДЕЉКА НИКОЛИЋ
са породицом
(137/302998)

ДАРКУ

Заувек ћеш бити незаменљива емоција у
мом животу.

Последњи поздрав

„Твој Дуле”

СМИЉИ МИЛЕНКОВИЋ

ВЛАДАНА и НИКОЛА

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ
АЛЕКСАНДАР
МАРАВИЋ и ЈАДРАНКА
ЛУЖАЈИЋ
(133/302998)

(150/303027)

(77/302905)

Незаборавна ће остати Ваша племенитост и доброта.
Преминуо је

Успомену на наше
пријатељство никада
нећемо заборавити.
Твоје школске:
ЈУЛКИЦА
и ВУКИЦА

САВО, МИРА, НИНА и ЈЕЛЕНА

МИЛИСАВУ

Последњи поздрав
мами наше
колегинице

(94/302931)

ВЕРИ
ЈАЋИМОВСКИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој прији
од ЉИЉАНЕ
(135/302998)

МИЛИСАВУ
МИЈАТОВИЋУ
МИЋИЦИ
МАРИЈА и СУЗАНА
ЛУЖАЈИЋ
са породицама

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

(136/302998)

ТОМИСЛАВ М. СОРАЈИЋ

Колектив Пекаре
„Партизан”.

1949–2021.

(2/302759)

Веома тужни: ЈЕЛЕНА
и ВЛАДИМИР ТАЛИЋ

Последњи поздрав

СМИЉИ

(151/303027)

од пријатеља: ДАНИЦЕ
и ВАСЕ МАРКОВИЋ

31. марта 2021. године преминуо је наш вољени
отац

БОЈАНУ
ИЛИЈЕВСКОМ

(98/302939)

од маминих колега:
ЗОКИ, БОБА, БЕБА,
БИЉА и БАНЕ

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ

ИЛИЈА САВИЋ

(116/302973)

1939–2021.
Остајеш заувек у срцима твојих најмилијих:
ћерке ЗОРЕ, синова ЗОРАНА и ГОРАНА
са породицама
(67/302881)

Трагови твог живота. Мисли, мудрости и заједничких тренутака ће увек бити ту.
Почивај у миру.
Кумови ВЕСНА и САВА
(141/3030059

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ
1949–2021.
Последњи поздрав драгом, незаборавном пријатељу од породице МИШКОВИЋ
(95/302932)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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С најдубљом жалошћу објављујемо да је наш

МИЛИСАВ МИЈАТОВИЋ

МИЛУНКА ПЕТРОВИЋ

1949–2021.

1946–2021.
дефектолог

преминуо 5. априла 2021. године.
Сахрана ће се обавити 13. априла 2021. године, у
13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Био си добар и племенит супруг, отац и деда и
оставио си велику празнину у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син САША, ћерка
СОЊА, унуци САРА, МИНА и СТЕФАН, МИЛОШ,
АНА, МАРКО, АНДРИЈАНА и остала родбина и
пријатељи.
(129/302998)

ЈУЛКА ТИШМА

Наша вољена преминула је 5. априла 2021., али ће заувек живети у нашим срцима. Отишла си тихо и неприметно, ал никада нећеш из наших живота.

Твој син ЗОРАН

Сахрана је обављена 8. априла 2021, у 14 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.
Ожалошћени: сестрић ЖИВИЦА, братанци ЖЕЉКО, ЗОРАН и
ГОРАН, сестричина ДРАГАНА, братанице СЛАЂАНА и ГОРДАНА,
унуке, унуци, кумови, пријатељи и многобројна родбина

Последњи поздрав нашем драгом

Мила моја, молим се Творцу свега видљивог и невидљивог, сину Господњем и
светим анђелима да прихвате твоју племениту душу под своје окриље.

(76/302904)

Тужна срца због растанка, али с љубављу сећаћемо се наше драге куме

(78/302906)

Последњи поздрав нашем колеги

ВЕСНЕ БЛАЖИЋ
МАНОЈЛОВИЋ

МИЛИСАВУ МИЈАТОВИЋУ
1949–2021.

СЛАВИЦА, БОЈАНА, ЂОРЂЕ и ЧЕДО

Мислимо на тебе кад нам живот доноси и
радост и тугу.

(59/302870)

С поносом чувамо сећање на тебе.
Твоји: СОЊА, САША, МИЛОШ, АНА,
САРА, СТЕФАН и МИНА
(130/302998)

Последњи поздрав нашој драгој супрузи,
мајци и баки

прим. др. спец. БОРИВОЈЕ БОРА
СТАНКОВИЋ
Докторе, живот Вас је као рукометаша и каснијег државног репрезентативца довео у Панчево, а Ваш неуморан и одговоран
професионализам и Ваша доследност и оригиналност ће бити
светионик свима нама који смо имали прилику да са Вама радимо у Стоматолошкој служби, у којој сте поред посвећног обављања дужности специјалисте стоматолошке протетике били и
на њеном челу дуже од две деценије.
Хвала вам.

НАДИ НИНИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав племенитој и драгој куми

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ
МАНОЈЛОВИЋ

Дом здравља Панчево
Служба стоматолшке здравствене заштите

Породице ЋУИЋ и ЈОЖИЋ

(69/302886)

(140/303004)

Последњи поздрав поштованом колеги

Последњи поздрав

1947–2021.
С тугом у срцу и с пуно љубави чуваћемо
сећање на време проведено са тобом.
Недостајаћеш за све дане који долазе.
Ожалошћени муж ПЕТАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА и син ДАРКО
са породицама
(128/302996)

Вратиће се роде у
средиште банатске
равнице... чекамо...

НАДА
НИНИЋ
Последњи поздрав:
ГОЦА, ЈЕЛИЦА,
ЂУРИЦА и ДУШАН
(139/303000)

Последњи поздрав
драгој

НАДИ
од ЛЕПЕ
са породицом
(143/303009)

др БОРИВОЈУ СТАНКОВИЋУ

БОРИВОЈУ СТАНКОВИЋУ

спец. стоматолошке протетике – пензионер

Био је добар, поштен и племенит доктор. Нека му је
лака земља и почива у миру.
НАДА ЦВЕЈИН са породицом
(105/302955)

(160/ф)

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

Драга

Вољеној

ВЕСНИ
МАНОЈЛОВИЋ

др ВЕСНИ
БЛАЖИЋ
МАНОЈЛОВИЋ

од породица
КРСТИЋ и БРКИЋ

последњи поздрав од
пацијента С.Ц., Ј. Ј.,
С.М., и М.Б.

(118/302976)

(48/302853)

ВЕСНА

ВЕСНА

Тешко је опростити се од тебе, тако изузетне и
непоновљиве. Хвала ти за искрено пријатељство
и време проведено са нама.
Остаћеш у нашим срцима и сећањима.
Твоји МЛАДЕНОВИЋИ
(35/302835)

Драга тетка, твој одлазак оставио је такву
празнину коју нико никад неће моћи попунити.
НАТАША, ЗОРАН и ВУКАШИН
(64/302876)

Петак, 9. април 2021.
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Овако си размишљала, добра наша

ВЕСНА

ВЕСНА
Делили смо радости и туге, срећу и бриге, љубав и страх. Била си
нам посебна, вољена, брижна – наш понос.
У нашим срцима оставила си дубоко траг и ту ћеш бити док нас
буде!

„Хеј, буди јака ти,
најлакше је плакати,
то нам само Господ
свира јесењу сонату.”

др ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.
Оде ми најбоља од свих и најбоље од мене.
Ослушкујем лепет анђела знаћу ваљда да те нађем ја.

Брат ДРАГАН, снаја СНЕЖАНА и братанац СЛОБОДАН

Збогом, НЕНА
и МИОНА

Твој РАЧА

(63/302876)

(87/302921)

(74/302898)

Мила моја пријатељице

Мојој куми

ВЕСНА
Чуваћу са поносом
успомене на Тебе, тако
дивну, несебичну, са срцем пуним љубави...
Воли Те Твоја СОЊА
ПУПИЋ са децом

др ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ

ВЕСНИ

1959–2021.
Била си моја најбоља пријатељица.
Волела сам те и изнад свега поштовала.
Нека те анђели чувају.

НЕНА

(112/302966)

(117/302974)

„Само бол је у животу сигуран, срећу носи неки поштар јако
спор...”
Једина, јединствена, најбоља у свему!
Заувек вољена, непреболна, незаборављена

Последњи поздрав нашој драгој докторки

Рањена у души твоја ћерка СОФИЈА са унуком МАШОМ
(75/302899)

31. марта 2021. преминула је наша драга и вољена

ВЕСНА
МАНОЈЛОВИЋ

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.
Колектив Онкологије

Никада те неће
прежалити
породица МРКИЋ

(147/303022)

Драгој, јединственој, непоновљивој

(146/303021)

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

докторки ВЕСНИ

Волимо те. Хвала.

ВЕСНИ

Лечила си знањем, осмехом и лепом речју.
Недостајеш нам.
Недостајаћеш многима.
Твоји КОЛАРСКИ

од породице МАРЧЕТА – ЗЛАТКА,
ЦАНЕ, БИЉАНЕ и ИВАНЕ

(17/302801)

(53/302859)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ

лекар спец. на онкологији – пензионер

лекар специјалиста на онкологији – пензионер

Колектив Опште болнице Панчево

(29/302817)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
(157/ф)

Твоји: ВЛАДИМИР, АНДРЕЈ, АНИКА и ЈОВАНА

(158/ф)

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ВЕСНА
МАНОЈЛОВИЋ
БЛАЖИЋ
Последњи поздрав од
ЉИЉЕ и БОЛЕТА
(100/302947)

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, 9. април 2021.

Последњи поздрав

Тужна срца и с болом јављамо да је наш супруг, отац и деда,
5. априла 2021. трагично изгубио живот

Последњи поздрав

ВЛАДИ

од кума ВЕСЕЛИНА
са породицом

ВЛАДА ЈАЋИМОВИЋ

(153/303028)

проф. др СЛАВОЉУБУ ЈОВИЋУ

1952–2021.
Последњи поздрав
брату

Остаћеш заувек у нашим сећањима.
Твоји најмилији: супруга ЈОВАНКА, синови ЗОРАН, ЈОВАН,
БРАНКО и РАНКО, снаје ГОРДАНА, СНЕЖАНА и МИЛИЦА,
унуке ЈОВАНА, ЗОРАНА, ЈЕЛЕНА и НАТАЛИЈА
(149/303028)

од супруге СУЗАНЕ, сина СТРАХИЊЕ, мајке ЦВЕТЕ
и остале родбине

ВЛАДИ

од сестре ЈЕЛИЦЕ
са породицом

(106/302956)

Последњи поздрав вољеном сину јединцу

(154/303028)

Последњи поздрав
брату

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ
СЛАВОЉУБУ
ВЛАДИ
Последњи поздрав супругу од супруге МИРЈАНЕ

(84/302913)

од брата МИЛОВАНА
и синовца МИЛАНА

од мајке ЦВЕТЕ ЈОВИЋ

(155/303028)

(27/302812)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав најбољем другу

ВЛАДИ

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ
Последњи поздрав вољеном оцу и деди од сина ЖЕЉКА,
снаје АНДРИЈАНЕ и унука ТЕОДОРЕ и МАТЕЈЕ

од сестре МИЛЕ

СЛАВОЉУБУ ЈОВИЋУ
1969–2021.

(82/302913)

(156/303028)

Последњи поздрав нашем колеги и пријатељу

Било је довољно да кажем: „требаш ми”. И био си ту.
ГОРДАНА РИСТИЋ и њена сестра ТАЊА
(26/302812)

СЛАВОЉУБУ
ЈОВИЋУ

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ
Последњи поздрав вољеном оцу и деди од сина АЛЕКСАНДРА,
снаје МАРИНЕ, и унука ЈОВАНЕ, НЕМАЊЕ, ФИЛИПА и АЛЕКСЕ
(83/302913)

професору на ФВМ
у Београду
Колеге из ВС
ЗОО центар
(58/302867)

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

БИСЕРКА РАНКОВИЋ ПУТНИК
1950–2021.
Ожалошћени: ћерка ЈОВАНА, мајка ВЕРИЦА, зет
ГОРДАН и остала родбина и пријатељи

(148/303024)

Петак, 9. април 2021.

Тужна срца обавештавамо све да је, у 84.
години, преминуо

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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5. априла 2021. преминула је наша драга

СЛОБОДАН ЈАНКОВИЋ

ЂУВЕЗА ДОЈЧИНОВСКИ

1937–2021.

1943–2021.
Сахрана је обављена у кругу породице и
пријатеља, 6. арила 2021.
Неутешни: супруга ОЛГА,
ћерке СЛОБОДАНКА и КСЕНИЈА,
унук МАРЈАН и зет ЧЕДОМИР

Никада те нећемо заборавити.
Ћерка ДРАГАНА, син ДУШАН и зет МИКО са породицама
(61/302872)

(144/303015)

ЕЛИЗАБЕТА АНТАЛ
31. марта напустила нас је наша драгa
мајка и баба

Веровали смо, молили се, надали... али...
напустио нас је, драги пријатељ

Последњи поздрав

1933–2021.
Бака Лизо,
почивај у миру.
Волимо те.

ПЕТАР
КАЛЧОВ

МИЛОМИРКА
БОГДАНОВИЋ

ЂУВЕЗИ ДОЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав од ћерке МИРЈАНЕ,
унуке БОЈАНЕ и унука НЕМАЊЕ.
Хвала за све

од породица САВЕСКИ,
АТАНАСОВСКИ и КАРИЋ

Његови: ЗЕЛЕ,
НАЦА, НИНА,
ДЕЈАНА и ИРИНА
са породицама

(57/302866)

(119/302978)

(113/302971)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

С љубављу и поштовањем
опраштамо
се...

Ћерка ЕРЖИКА и унука МАРИНА
(14/302798)

2. априла после краће болести, у 93. години, преминула је наша драга

БОРКА РАДОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав

Ожалошћени: син БЕЛИ, снаја ЗОРИЦА,
унука МИЛИЦА и унук МИЛОШ
са породицом
(18/302803)

МИЛОМИРКИ
БОГДАНОВИЋ

БОРКУ ЈОВАНОВИЋУ

рођ. Драгутиновић

1944–2021.

Последњи поздрав најдивнијој особи на свету

преминулој 31. марта 2021.
Ћерка ЈАСМИНА, зет МИРОСЛАВ,
унуке АЊА и ОЉА са породицама

Наш вољени преминуо је 6. априла 2021, али ће заувек живети
у нашим срцима.
Од синова СТАНИМИРА са породицом
и БРАНИСЛАВА са породицом

Хвала за све
(114/302971)

Последњи поздрав
тетка

(121/302982)

ДРАГАНУ ГРУЈИЋУ
Све ово превише боли.

Последњи поздрав
Воле те ДРАГАНА, ДАНИЈЕЛА и НАТА
(108/302961)

Почивај у миру драги

МИЦИ
од ВЛАДЕ
ТОМАНИЦКОГ
са породицом
(115/302971)

ЈОВАНУ ХРАНУЕЛИ

БОРКО ЈОВАНОВИЋ

од породица ТАУБЕРТ и ЈАКОВЉЕВИЋ

Ожалошћени: породице ЈОВАНОВИЋ
и КОЦИЋ

(123/302983)

(122/3029892)

МАРИО БУГАРСКИ
а ми ћемо те чувати од заборава.
Породица СМИЉАНИЋ
(142/303007)
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Петак, 9. април 2021.
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Наш драги супруг, отац и деда
31. марта 2021. преминуо је после дуге и тешке болести наш

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 4. априла 2021. године, у 67. години, преминула наша драга

ДРАГАН ДАВИДОВИЋ
1963–2021.

САВА МАЋЕЈ

преминуо је 1. априла и сахрањен 3. априла на Новом гробљу.
Са љубављу и поштовањем успомену
на њега чуваће супруга БРАНКА, ћерка
БОЈАНА са породицом и син МИЛАН

ВЕРА МЛАДЕНОВИЋ

2. XI 1960 – 31. III 2021.

1954–2021.

Вечерас слажемо речи, једна реч недостаје од оне која лечи
шта после остаје.
Не желимо да се сећамо, јер буде најтеже, и не можемо да обећамо да можемо без тебе.

Сахрана је обављена 7. априла 2021. године, у
15 сати, на Котеж гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: брат МИОДРАГ,
браћа ДРАГАН и ЗОРАН са супругама
и остала родбина и пријатељи
(13/302797)

(20/302805)

Нека те анђели чувају једино наше.
Почивај у миру и понекад баци поглед на нас.
Последњи поздрав брату

Твоје девојке: супруга ВЕРОНИКА и ћерка БОЈАНА
(37/302837)

ВЕРА МЛАДЕНОВИЋ
1954–2021.
Последњи поздрав нашој Вери од станара
зграде у М. Блазнавца 1

(71/(302890)

ДРАГАНУ ДАВИДОВИЋУ
Последњи поздрав брату
од сестре МИРЕ са породицом

САВА МАЋЕЈ

(21/302805)

1960–2021.
Некада речи заћуте, знају и оне да нису довољно моћне да пренесу говор
душе. Хвала ти за једно дивно дружење и за сваки осмех.
Нека те анђели чувају. Почивај у миру.

Последњи поздрав сестрићу и брату

Свастика РОЗА и пашеног ЈОШКА
(38/302838)

САВИ
Никад те нећемо заборвити.

Последњи поздрав ујаку

Сестра СЛАВИЦА и зет ПЕРА
(41/302840)

ДРАГАНУ ДАВИДОВИЋУ
од ујака ДРАГАНА и сестре ЉИЉЕ
(22/302805)

САВИ

1940–2021.
Увек ћемо те се радо
сећати.

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав нашој

КИТА
НИКОЛИЋ

Почивај у миру.

Ћерка МИРОСЛАВА
са породицом

Од ДЕЈАНА и ДРАГАНЕ са децом

(90/302923)

(39/302840)

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

Последњи поздрав ујаку
од породице МЛАДЕНОВИЋ

КИТА НИКОЛИЋ

(54/302860)

1940–2021.

Успомену чувају ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН,
унук САША и унука САЊА са породицом

КИТА
НИКОЛИЋ

1. априла 2021. године напустио нас је наш вољени
отац и деда

САВИ
Сестрић БОЈАН са породицом

(88/302923)

(40/302840)

Мама, остаћеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав вољеној мајци

Ћерка СТОЈАНКА
са породицом

ХАСАН КОСТА

(159/ф)

9. I 1944 – 1. IV 2021.

КИТА НИКОЛИЋ
Мама, чуваћемо успомену на тебе у нашим срцима.
Ћерка ЈЕЛКА са породицом
(89/302923)

СТАНИ КРСТИЋ
1941–2021.

БЛАГАЈНА

013/300-830

Ожалошћени: ћерка АНКА, синови МИЛАДИН
и ГОРАН са породицама
(103/302950)

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих: ћерке
КСЕНИЈЕ, унука МИРОСЛАВА, ВЛАДИМИРА
и КОСТЕ, зета ЈАНКА, снаје ЈЕЛЕНЕ и АНДРЕЕ.
Нека те анђели чувају.
(32/302827)

Петак, 9. април 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав
сестри
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У суботу, 10. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

У петак, 9. априла навршавају се две године откако нас је
напустила наша драга и никада непрежаљена мајка,
сестра, тетка и пријатељица

ЉИЉАНИ
АРСЕНИЈЕВИЋ

ДУШАНУ РАШИЋУ ХАНУ

од брата САВЕ
и снајке РАДЕ
са породицом

1965–2020.

(31/302825)

Тешко је живети без тебе и радовати се оним што живот носи...
Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима, сузама...
Тешко је живети са болном истином да смо те заувек изгубили...
Хвала ти што нам понекад свратиш у снове, где можемо да те загрлимо и
пољубимо...

АНГЕЛИНА МИШИЋ

1. априла, након неизлечиве болести, преминуо је
наш Зоки

Твоја супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА, унуке НИКА и ХАНА и зет МАРКО

Помолимо се за њу.

(104/302953)

Датум помена биће накнадно објављен.
10. априла навршава се година од смрти
нашег сина и брата

Породица

ЗОРАН
ИВАНОВИЋ
1954–2021.
Сахрана је обављена 2. априла на гробљу у Ковачици.
Тугују за њим и воле га заувек: супруга МИРЈАНА,
ћерка АЛЕКСАНДРА и остала родбина и пријатељи

(125/302991)

7. априла 2021. навршило се годину дана од преране смрти нашег драгог

С љубављу и поштовањем тужно сећање на

(161/и)

Са тугом се опраштамо од наше драге
братанице и сестре

ЈОВАНА СТЕФАНОВИЋА
СЛАВИЦЕ
КРИЖАН

из Долова
Заувек ће остати у срцима сина СТЕФАНА,
супруге ЗОРАНЕ, сестара СМИЉКЕ и ГОРИЦЕ и
брата БУДЕ са породицама

Почивај у миру.
Твој стриц СРБИНКО,
брат МИРОСЛАВ
и сестра МИРЈАНА
са породицом

ЉИЉАНУ
ДЕЈАНОВСКИ
1954–2011.
рођ. Маринковић
Ожалошћени: брат
ЖЕЉКО са породицом

Живећеш заувек у нашим срцима.
Супруга ВЕРИЦА,
деца АНЕТА и ЈОВАН,
унуци МИРОСЛАВ,
КРИСТИЈАН, МАТЕЈА
и ДАРИЈА
(3/302767)

У суботу, 10. априла 2021, у
11.30, на Јабучком гробљу,
дајемо годишњи помен нашој драгој баки, мајци и супрузи

ДУШАНА РАШИЋА
Тешко је живети без тебе.
Воле те мајка ЉУБИНКА, отац САВА,
сестра БЕБА, зет БУЗА, МАКИЦА,
СТЕФАН и БАРБАРА

(124/302987)

(109/302962)

СЕЋАЊЕ
10. априла навршава
се пет година од смрти наше драге

ВАСА
ФЛОРА

(24/302808)

11. априла навршава се четрдесет дана откако
није са нама наша драга

Дани пролазе, бол, туга и празнина су све већи...
10. априла 2021. је четрдесетодневни помен
нашем најдражем

(65/302877)

ЈЕЛИЦИ
МАКСИМОВИЋ

Годишњи помен нашем
вољеном

1. II 1953 – 19. IV 2020.
Ожалошћена породица
(96/302933)

ГОРИЦЕ
МАРЈАНОВ
НЕБОЈШИ
ПЕШИЋУ

СЕЋАЊЕ
на вољену

9. априла навршавају
се три године од смрти наше драге

Супруг ДУШАН, ћерка ЈАСМИНА,
унука ДУШИЦА и зет ЗОРАН

(107/107/302958)

(111/302965)

СЕЋАЊЕ
13. априла је тридесет година откако није са нама

Годишњи помен вољеном брату

САВА ПЕТКОВ
Увек у мислима.

Породица ПЕТКОВ
(30/302818)

СЛОБОДАНКЕ
ЛАЗАРЕВИЋ

(92/302926)

ЈЕЦО

од сестре МИЛКЕ
и зета ВЕНЧЕТА
са породицом

Увек ћемо те се сећати.
МИРА, ГОЦА и ЗВЕЗДАНА са породицама

(60/302871)

(8/302789)

ПОМЕН
Већ две године није са нама

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

ПОПУСТ

(33/302830)

1972–2020.
Вољени никад не умиру, бићеш нам заувек у
срцу.
Сестра МАЈА
са породицом

Годину дана без Тебе

ЈЕЛИЦУ
МАКСИМОВИЋ

(91/302926)

НЕБОЈШИ
ПЕШИЋУ

Недостајеш нам.

Његови најмилији

(93/302927)

1972–2020.
Недостајеш нам анђеле
наш.
Мајка МИЛИЦА, брат
ЗОРАН, сестре МИРА
и МАЈА са породицама

1946–2021.

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ

Њени најмилији

НАДЕЖДА ЈЕВТИЋ

ВЛАДИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
БЛАГАЈНА

013/300-830

Нек је вечни мир у његовој души.
Супруга СМИЉА са породицом
(66/302878)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и читуља одобравамо
попуст свим радним данима осим средом.
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Прошла је година откада је отишао наш
драги колега

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ПОМЕН

Прошло је шест година откад није са нама наша вољена

МИЛАН ПАЛОЦ

МИЛИВОЈЕВИЋ
МИЛУТИН МИКИ

2011–2021.

БИЉАНА РАДЕКА
1953–2015.

10. IV 2020 – 10. IV 2021.

Овог 9. априла је десетогодишњица твога
одласка. Време пролази, али бол и сећање
остају и остаће до краја наших живота.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Колеге из обезбеђења „Азотаре”

Воле те и тугују твоја деца: МАРИНА и ДАНЕ
и супруг МИЛОРАД

Твоји најмилији

(102/302949)

(56/302865)

(23/302806)

Навршила се тужна година откада није са нама
драга

МАРИЈА ДИВИЋ

Прошло је тужних шест година откада ниси
са нама

ПЕТАР
ФИЛИПОВИЋ

БИЉАНА РАДЕКА

БАТО, СЕКА и МАЈА

Твоји најмилији
(36/302836)

8. априла навршавају се три године откако није
са нама наша вољена мајка и баба

ДУШАНКА ЈОВИЋ МАЦА
2018–2021.

12. IV 1996 – 12. IV 2021.

1953–2015.

Често те помињемо и као да ниси заувек отишла.
Годишњи помен даваћемо 10. априла 2021, у
10.30, на Православном гробљу у Панчеву.

СЕЋАЊЕ

(9/302790)

16. априла 2021. навршавају се четири године
откако нас је напустио наш драги

Заувек си у нашим
срцима.
Никада те нећемо
препустити забораву.

Још једно пролеће без тебе, буди тугу, али и најлепше успомене на твој лик.
Заувек живиш у нашим срцима!
Воле те БИЉА, ЉИЉА, ДАДА и ЈАЊА
(10/302791)

СЕЋАЊЕ

Супруга РУЖИЦА,
син МИОМИР
и ћерка МИЛИЦА
(47/302850)

БИЉАНА Глоговац РАДЕКА

Нашем вољеном

1953–2015.
Шест година велике туге и бола за нашом Биљаном.
Тугују за њом: ГИЛА, ВАСО, ЈЕЛЕНА и МАРИНА

ДЕНИС СКУМПИА

(45/302846)

ДАНЕ ГЛУМАЦ

Још једно пролеће без тебе.
Пет година је прошло. Увек си у нашим срцима
и нашим молитвама.

1931–2017.
Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА
и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

11. априла 2021. навршава се пет тужних година
од смрти нашег вољеног

ЉУБОМИРУ
ГАВИНУ

(4/302773)

Неизмерну тугу за тобом не може време да
избрише, јер увек си
био део наших живота и
вечно ћеш остати.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ
5. IV 2019 – 5. IV 2021.

ПРЕДРАГА ВАСИЋА

Воле те: син ПРЕДРАГ, супруга ЈЕЛЕНА
и ташта МЛАДЕНКА
(11/302794)

13. априла 2021. навршава се година откако није са нама

(86/302917)

1986–2016.
Нема те и ништа више није исто.

СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЋ

Никада те неће заборавити:
тата, мама и братанац

1962–2019.
Сестра ТАЊА

(79/302909)

(28/302816)

ШЕСТ МЕСЕЦИ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на нашу драгу мајку,
супругу и баку, 8.
априла 2021, пуних
шест година

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

28. V 1997.

11. IV 2000.

Породица ЈОВЧЕВИЋ
(25/302809)

Сећање на нашу децу

Браћа ЕМБЕЛИ

ЂОРЂЕВИЋ

СЛОБОДАН ВОЈИСЛАВ

ОЛГА ЈОВЧЕВИЋ

МИЛЕНА
ПЕТРОВИЋ
МАРА

ЈЕЛКА ТУДИЋ
ЈЕЛИЦА

1927.

9. IV 1997 – 9. IV 2021.

22. I 2003.

Како си нечујно отишла, своме Мишку и нашем оцу, свекру, деди и
прадеди, вољена наша
Мено.
Син ИЛИЈА

ДРАГИША, НАДА и НЕНАД
()34/302832)

(70/302888)

ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
Време пролази, сећање и чежња никад.

МИХАЉ

СТЕВАН

ИМРЕ

19. година

две године

осам година

Од заборава те чувају
ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

С љубављу,
твоји најмилији

Синови, увек сте у нашим мислима и никад вас
нећемо заборавити.
Ваши: тата МАРЦИ и мама МИЦА

(55/302864)

(97/302935)

(72/302894)

Петак, 9. април 2021.
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У четвртак, 15. априла, у 11 сати, 2021. године, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној мајци

Годишњи помен нашем драгом

СРЂАНУ МИЛЕТИЋУ

СЕЋАЊЕ на

СЛОБОДАНКИ САВОВИЋ
Постоји љубав коју смрт не прекида.
Не постоје речи утехе.

Помен ће се одржати 10. априла, у 11 сати, на Новом гробљу.

Увек си у нашим мислима и срцима.
И много нам недостајеш. Тешко и болно је живети без тебе.

Породица

С љубављу: ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА, унука ИВАНА,
унуци УРОШ и НИКОЛА и зетови МИЛАН и НЕБОЈША

(19/302804)

(49/302854()

Већ тринаест година
није са нама моја драга
сестра

14. априла 2021. године откада нема мог супруга

6. IV 2006 – 6. IV 2021.

МИЛИЦА ТРАИЛОВ
27. VII 1940 – 26. IV 2020.

ДУШИЦА
СТЕВАНОВИЋ
Волимо је и мислимо на
њу.
Сестра БИЉАНА
са породицом

АЛЕКСАНДРА ВОЈНАКА
САШУ

СЛОБОДАНА ПАЈЕВИЋА

Навршава се тужна година од смрти наше драге и вољене супруге и мајке.
Годишњи помен и парастос даваћемо 11. априла 2021.
године, у 11.30, на гробљу у Долову, на гробном месту.
Позивамо све пријатеље.

1951–2014–2021.

(80/302912)

Ожалошћени: супруг ПЕТАР и син ДРАГАН

Боли ме живот без наше кћерке Сање и тебе. Гуши ме живот, гуши ме ваздух, гуши ме свет.
Дођи и одведи ме код вас да се смирим.
Волим вас заувек.
Твоја ЉИЉА

(1/302582)

(62/302874)

(6/302781)

Брате мој, прође петнаест година откада си ме напустио и отишао у бољи и лепши свет али за тебе, мене и
чикину децу си оставио овде да се без тебе пробијамо
кроз овај земаљски живот.
Ретко који дан прође да не помислим на тебе. Има доста ствари које нас подсећају на тебе и твој лик. Док
ми живимо живићеш и ти, увек и заувек у нашим срцима и мислима.
„Само један дан живота, још једну чашу ми дајте сад”
Твој брат МИХА са чикином децом

10. априла навршава се двадесет година од смрти нашег вољеног

12. априла 2021. се навршава десет тужних година како смо остали без нашег

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ
СИНИШЕ СРДАНОВА
1959–2011–2021.
Заувек у срцима ћерке АЛЕКСАНДРЕ
и супруге ИРЕНЕ

ЂОРЂА БАЛЧИНА

(68/302882)

Био нам је понос и велики ослонац, предиван супруг,
отац, свекар и деда. Тешка је и помисао да га више нема међу нама.
С љубављу и поштовањем чуваћемо га вечно у нашим
срцима.
Његови најмилији: ЈЕЛЕНА, МИЛАН,
БОЈАНА, УРОШ и ТАМАРА

БРАНКО

ДУШАН

БОЈАН

1970–1989.

1939–2001.

1968–2014.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

(7/302788)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(50/302856)

СЕЋАЊЕ

СИМА СТОЈАНОВ
13. IV 1919 – 1921.

МИЛКИ МАРЕЉ
Ћерка ЉИЉАНА и породица
(5/302774)

ИЛИНКА
РАДОИЧИЋ
5. III 1944 – 11. III 2017.

БОЈАН
ЂУРИЋ

ЈОВИЦА
РАДОИЧИЋ

Твоја НАДА, СИНИША, АЛЕКСА,
УРОШ и САНДРА
(127/302995)

1968–2014.

2. II 1944 – 8. IV 2020.

IN MEMORIAM
Хвала вам не безусловној љубави.

КЕРЕБИЋ

Две године су прошле а нама се чини да си још
увек са нама. Недостаје нам велики ослонац, сигурност, твоја љубав, пажња и осмех. Чувамо те
од заборава.

Бојане, много нам недостајеш и остаћеш заувек у нашим мислима.

Ваши најмилији

Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(52/302858)

(51/302857)

Сећање на драге родитеље

ТЕОФИЛОВИЋ

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Заувек сте у нашим срцима и мислима.
ЗОРАН са породицом
(12/302735)

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

МИШИЋ

РАДОМИР

РАДМИЛА

1926–2001.
1930–2009.
Драгим родитељима – породице МИШИЋ и МИШИЋ
КОСТИЋ
(46/302848)

СТАНИСЛАВ

МИЛЕНИЈА

1934–2015.

1931–2014.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.
Синови НИКОЛА и ДРАГАН са породицама
(85/302916)
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НАШ ГОСТ: ЈЕЛЕНА БОСНИЋ, СПИСАТЕЉИЦА

ЗАНИМЉИВА СУДБИНА РУШИОЦА БЕОГРАДА

ЈА, ЈЕЛЕНА ПАНОНСКА

Фелдмаршал из
нашег сокака

Јелена Боснић
Јелена Боснић је рођена у Црепаји. Дипломирала је на Факултету драмских уметности у Београду. Од 1982. године се као
слободни уметник професионално бави књижевношћу. Члан
је Друштва књижевника Србије и Војводине.
Од 1996. године па до 2000.
била је члан Управног одбора
Заједнице књижевника Панчево. Члан је Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева. Добитница је Књижевне награде Градске библиотеке Панчево за најбољу књигу у 2000. години. Била је дописник „Дневника”, „Мађар соа”,
листа „Хлас људу”, „Панчевца”,
„Књижевне речи”, „Улазнице”,
„Лумине”, часописа „Мост” и
др. Превођена је на македонски, словачки, мађарски, русински, румунски, албански, турски, шведски, француски језик.
Заступљена је у више антологија и прегледа савремене
српске и југословенске књижевности.
Живи и ради у Панчеву.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Недав но је из
штампе изашла ваша нова књига „И ништа друго”. Када сте
почели да се бавите писањем и
да ли се сећате прве песме коју
сте написали?
ЈЕЛЕНА БОСНИЋ: Писањем
сам почела да се бавим негде у
другом разреду Учитељске школе у Београду, при литерарној
секцији. И сећам се те 1956.
године, када сам добила прву
награ ду Радио Бео гра да за
песму „Зидови”. То би могао
бити и неки мој први прави
почетак писања.
Да, моја нова књига „И ништа
друго” изашла је из штампе
крајем 2020. године, у издању
„Прометеја” из Новог Сада. То
је књи га љубав них сти хо ва.
Љубав око нас, која нас окружује и прожима, дарује снагу
и пуноћу животу, а оном који
воли смисао постојања и коначни идентитет. Некако, у низу
година, љубав, ето, дочека свој
тренутак да се изрази јавно, у
својим најразличитијим нијансама. Пустила сам је да у мени
заузме све унутарње просторе,
све мисли испуни, цело ми биће
захва ти. Као кад дође онај
библијски час који приморава
да се отворе врата срца, да се
каже истина без остатка. Не
било која истина о свету, него
она примордијална – о свету, о
себи и њему, о себи и другоме.
Сву своју љубав изразила сам
без скровитих мисли и тајни.
Та лирска опчињеност стварно
нестварним бићем доспела је
до врхунца и јесте, у ствари,
поетична монолошка драма,
којом тумачим свет себи и себе
све ту. Наме ра ми је била,

између осталог, да се дотакнем
и љубави у ширем смислу –
према својој деци Александри
и Дејану, али и сетних мисли,
такође, љубави пуних према
човеку и домовини.
l Колико сте књига до сада
обја ви ли и да ли може те
да нам их опи ше те у пар
реченица?
– До сада сам објавила осамнаест књига. Прве моје књиге
документују завичајни мотив
доминантан до 1981. године, а
потом основ на одли ка моје
лирике постаје тежња за ванвре ме ним, вани сто риј ским
односно метафизичким. Ако
бих и најкраће представила сваку, трајало би, а простора нема.
Зато бих се осврнула на прву и
прет по след њу, које на неки
начин уоквирују целокупно моје
књижевно стваралаштво до ове
последње.
За срце ми је прирасла прва
књига „Ја, Јелена Панонска”,
издата 1972. године, о којој је
тада у „Дневнику” новосадском
Мика Антић записао: „Добро
јутро, Јелена Боснић Панонска!
У овој јурњави, у овом грчу
живљења у ком сам и умирао и
васкрсавао, ваша књига дође ми
као новогодишња честитка, као
сапун да се умијем, као отворен прозор да могу боље да
дишем…” Те године постајем и
члан Удружења књижевника
Србије односно Југославије.
Претпоследња књига „Загрљени мрак”, из 2014. године,
говори о ненадокнадивим губицима у животу, о пролазности,
али и суми сваког живота –
оних којих више нема крај нас,
као и нас који, такође, нестајемо. Напоменула бих да су две
књиге из мог опуса прозне –
„Шта је то тата?” и роман
„Тешко име”, о ком је др Драшко Ређеп својевремено записао и: „Како тешка , непрозирна банатска ноћ, пуна неизвесности, належе на телесно, а
исто тако и на духовно поимање нашег трајања и судбине
човека.”
l Ви сте јед на од наших
суграђанки које су биле веома
активне у Атељеу младих када
је он био у свом пуном сјају.
Како памтите тај период?
– Те године памтим као најлепши период у мом животу.
Да, истина, то је било „златно
доба” Атељеа, а ми млади пуни
ентузијазма, воље, елана, дисциплине и љубави према чаролији игре и глуме. Могла бих
нескромно тврдити да сам била
прва међу првима. Моје колеге, а пре свих Душан Боснић,
Велибор Милорадовић Тото,
Мирослав Жужић, Зоран Ротар
и Стојан Ристић Нерон били
су есенција и сјај Атељеа младих тих година. Заједно смо

походили најважније позоришне фестивале диљем бивше
Југославије и по правилу освајали прва места, укључујући и
специјално гостовање у Монаку, као круну наших глумачких подвига, када нам је посебно признање доделила лично
Грејс Кели.
l У Атељеу сте глумили и
кажу да сте заиста били добри
у томе. Колико вас је то испуњавало и зашто нисте настави ли да се бави те глу мом
касније?
– Заиста ме је испуњавала
лепота позоришне магије. Признајем, било је озбиљних понуда и драгоцених прилика да се
придружимо неким врсним београдским позоришним ансамблима. Душан и ја смо били
први брачни пар Атељеа, рано
смо добили двоје деце и то је
пресудно утицало да се определимо за мирнији породични

живот, који подразумева израженију приврженост дому. Но
наставили смо с глумом, па чак
и у полупрофесионалном позоришту Културног центра Панчева, чија је представа „Пепељуга” освојила прву награду на
фестивалу у Шибенику…
l Колико је Атеље био значајан у вашем даљем личном
и професионалном развоју?
– Глу ма ми је омо гу ћи ла
дубље увиде. Излазак из себе и
прецизнија сагледавања себе и
света из другог угла, из „туђе”
главе. Катарза драме вам прибавља психолошке финесе које
су значајна предност у писању,
у животу и комуникацији…
l Колико је атмосфера која
је тада владала и сама могућност да се млади баве својим
тален ти ма зна чај на и како
видите недостатак тога у данашње време?
– Било је то друго време.
Неупоредиво, незамисливо по
дана шњим кри те ри ју ми ма.
Без обзи ра на иде о ло шка

ограничења, спонтаност и слобода су биле главне одлике
наше младости. Но то је подразумевало и свест о одговорност за оно што чинимо. Имали смо бројну и верну публику, која је одрастала и сазревала уз то што смо ми имали
да им понудимо. Данашњица
је изгубила своје духовне контуре, нема ентузијазма, а млади су препуштени самима себи.
Постоје још увек изузетни даровити појединци, али систем и
атмосфера нису подстицајни,
не пружају подршку.
l Како је текао ваш даљи
професионални пут?
– Пресудно, у смислу избора
факултета. И Душан и ја смо
дипло ми ра ли на Факул те ту
драмских уметности у Београду, а то је надаље утицало и да
остатак свог радног века проведемо у сфери продукције културних програма. Мени је још
и при знат ста тус сло бод ног
уметника, што ми је дало времена да се у потпуности посветим књижевности.
l Шта нај ви ше воли те у
Панчеву?
– Места и људе. Али не волим
превише да се сећам, јер постајем носталгична. Време неумитно тече, а град остаје исти,
непромењен. Тужно је зато што
многих мојих пријатеља више
нема, а ту су улице, зграде и
фасаде, Културни центар, биоскопи, Градски парк с Корзоом, школе и многа друга места
која одзвањају старим и познатим гласовима. Сва она буде
успомене, које су лепе док не
покрену сету и болна сећања
на све оно чега више нема.
l Колико је град у ком сте
сазревали утицао на ваше стваралаштво?
– Нисам родом из Панчева,
рођена сам у Црепаји, школовала се у Београду, а удала веома млада у Панчеву. Моје одрастање је плод узајамног деловања свих поменутих места, али
је овај град својим менталитетом коначно заокружио моју
личност, тежње и стваралачке
импулсе и тиме кључно допринео да будем то што јесам данас.
l На шта сте највише поносни до сад?
– Поносна сам, у првом реду,
на своју доличну децу и унука,
чије ме присуство чини смиреном и радосном. Поносна
сам на родитеље и на супруга,
дакле, на своје најдраже, који
су увек били у сваком тренутку уз мене и подржавали ме,
па иако нису више физички
присутни, они су са мном, у
мом срцу и души. И поносна
сам, наравно, на своје написане књиге и оне које ћу, ако бог
да, тек написати.
Мирјана Марић

У бомбардовању Београда 6.
априла 1941. године погинуле су 2.274 особе, а порушено
је 627 и оштећено преко 8.500
зграда. Јединицама које су
разориле југословенску престоницу командовао је Александар Лер.
До почетка рата држављанин Аустрије, Лер је рођен
1885, у дунавском граду граду Турну Северин, у румунском делу Баната. Отац му је
био Немац, мајка православна Рускиња, а средњу школу
је – пише у његовој званичној
биографији – учио и завршио
у Панчеву.
У нашим архивама, међутим, нема његовог имена на
списковима ђака из оног доба,
па не знамо коју је школу
будући Хитлеров фелдмаршал похађао.
Нема ни његове панчевачке адресе, али је вероватно
живео у „немач кој” Доњој
вароши.
Лерови биографи наводе да
је 1910. године, као млад официр, био у шпијунској мисији у нашој земљи – препешачио је Банат и саставио топографске карте овог подручја.
Од користи на овом задатку
било му је свакако и то што
је, поред немачког, одлично
знао руски, мађарски, румунски и српски језик.

историји познатих као битке
на Неретви и на Сутјесци.
Командовао је групом армија Е при повлачењу од Грчке
кроз Југославију.
Слом Немачке затекао га
је у Југославији, па се 9. маја
1945. у Словенији предао партизанима и потписао капитула ци ју једи ни ца који ма је
командовао. Али три дана
касније успео је да побегне у
Аустрију. Преко радија је опозвао капитулацију својих војника у Југославији, а он сам
предао се Британцима. Они
су га, међутим, вратили партизанима.
У војном затвору у Београду био је од јуна 1945. до
фебруара 1947. Као ратни злочинац осуђен је на смрт и
стрељан 1947.
У преговорима о предаји
Немаца, на Ђурђевдан, 6. маја
1945. године, с партизанске
стране учествовали су пуковник Воја Поповић и Милан
Шкеро као службени преводилац. Шкеро је после рата о
томе оставио запис:
– Леров штаб се налазио
изме ђу Зида ног Моста и
Кршког у месту Севница. С
немачке стране, поред генерала Лера, учествовали су и
генерал Шмит и поручник
Курт Валдхајм, тада координа тор у Леро вом шта бу

Било како било, већ са 24
године, Лера опет сусрећемо
на овим просторима како уходи српске положаје које би у
случају рата требало бомбардовати из ваздуха. Он је тада
препешачио Банат, добро упознао терен, па тако и сачинио прве топографске карте
које су аустроугарски пилоти
користили током Првог светског рата. Отуда и објашњење како то да је Саша, уз
руски, румунски и мађарски
језик, одлично владао и српскохрватским.
У Првом свет ском рату
неколико година касније у
нападу на Србију командовао
је батаљоном аустроугарске
војске – и био потучен до ногу.
Прилика за освету пружила му се у априлу 1941.
Његова заповест да се изврши операција „Одмазда” и
бомбардује Београд садржи
упутство да се избегне уништавање само индустријских
постројења и саобраћајница.
Следеће године је постављен за команданта Југоистока. Творац је планова операција „Вајс” и „Шварц”, у нашој

(доцније је сакрио своју војничку прошлост и постао генерални секретар ОУН и председник Аустрије – прим. ред.).
Воја Поповић је питао Лера
због чега је онако вероломно
порушио Београд 6. априла
1941. године. Генерал Лер је
одго во рио: „Сада, када се
налазим у овој ситуацији и
када смо рат изгубили, могу
слободно да кажем да је то
била заповест мога фирера.
Наредио ми је да порушимо
Београд, да разбијемо Југославију. У првом налету требало је да срушимо Народну
библиотеку у Београду, па тек
онда оно што је за нас војнич ки било инте ре сант но.
Библиотека је била важна због
тога што је у тој установи
сачувано оно што је вековима чинило културни идентитет тог народа.”
Лерова унука Сибила, рођена 1955. године, примила је
православну веру и српско
држављанство и замонашила
се. Према последњим доступним подацима из 2017. године, живела је у манастиру
Соко код Љубовије...

Александар Лер на суду
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КАКО БРЕСТОВАЧКИ ПОВРТАРИ ЗАЈЕДНО РАДЕ

НЕМА ЛЕПШЕГ И ЗДРАВИЈЕГ ДРУЖЕЊА ОД ОНОГ НА МОБАМА
Некада се на овим просторима, кад год се нешто иоле
озбиљније радило у домаћинству, подразумевало да у помоћ
прискоче комшије, пријатељи
и рођаци како би посао био
што пре завршен.
Међутим, није само то био
мотив. Можда и много јачи
разлог за таква окупљања била
је атмосфера присности и заједништва. Реч је о данас готово
ишчезлим мобама...
Ипак, још увек има светлих
примера, попут оних у Брестовцу, где се неколико породица ових дана потпомаже и
лепо дружи, заједнички радећи повртарске послове...
Брестовац је одавно познат по
производњи поврћа, пре свега
паприке, као и других врста
које се гаје у пластеницима.
Сезона је већ увелико у јеку,
па радови одмичу у лаганом
ритму...
И све то не би било необично да неколико породица није
удружило снаге како би посао
био ефикасније завршен.
Иако у данашње време многи за такву испомоћ плаћају
надничарима, Ђурићи, Дракшани и Кузмановићи највише
воле да се што чешће нађу једни другима. Како кажу, у друштву добрих људи све је неупоредиво лакше, а оваква окупљања су управо оно што живот
чини најлепшим...

И Дракшанове три ћерке
увек у акцији
Тако су се протеклих дана помену те бре сто вач ке поро ди це

опипљиви послови у питању.
Овог пута сејали смо белу „брестовчанку”, као и црвену ајварушу, универзалну сорту, коју
неки зову „куртовка”. Њу одликује крупноћа, а има и, по мени,
фан та сти чан укус. За наше
услове лепо је и продајемо, пре
свега зато што је квалитетна, а
има и тежину. Док се црвена
кори сти за ајвар, бела због
меснатости може да послужи
и за „пеглану”, што је за многе
велики специјалитет. Иначе,
често се дружимо, па смо пре
двадесетак дана садили и келерабе у пластеницима, као и
кромпир и боранију, коју ускоро треба да везујемо – каже
Влада.
А радни дан у кући Кузмановића завршен је уз роштиљ,
који је с много љубави спремио Владин отац Драго...

А после кафице и доручка кренуле су припреме...
сејале, пуштајући у рупе семе
по семе. Све се то потом затрпавало у пластеницима. Посадили смо укупно 60.000 семенки или 570 контејнера са по
104 рупе. Цео посао био је
завршен за близу шест сати, а
у међувремену смо правили и
паузу за карактеристичан њивски доручак уз обавезно суво

Одлазак на њиву...

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Дружење ових брестовачких
породица на мобама практично представља и сарадњу двеју тамошњих организација: удружења жена и
повртара.
Тако
је
Алек сан дар
Дракшан председник „Бресто вач ког рода”, док је

Љиља на Ђурић на челу
„Соса”.
Њихова намера је да,
поред редовних активности
и разних предавања, поново подигну и чувену „Паприкијаду”, како би зарад
општег добра промовисали
здраве производе.

Ђурићи чупали млади лук

периоду ових прениских температура немамо услова за грејање. Када биљке стасају, расадићемо их по систему зумбања. На тај начин је све много
лак ше и нема кон стант ног
саги ња ња, а самим тим ни
љутих болова у леђима. Наравно, придружиће нам се иста
екипа пријатеља, а у међувремену треба и код Владе да везујемо боранију, код Ђурића да
чупамо млади лук, па код нас
да расађујемо тиквице. Све у
све му, у таквој атмос фе ри,
међу правим људима, човек и
не осети умор. Једноставно,
осећај је супер, слично као
некада кад су се људи испомагали око свињокоља – истиче овај Брестовчанин.

Код Кузмановића сађене
ајваруша и бела

готово свакодневно испомагале и дружиле.
Најпре су се ови добри и
вред ни људи оку пи ли на
газдинству Александра Дракшана, који је однедавно и председ ник локал ног удру же ња
повртара. Он је своје пријатеље и колеге домаћински дочекао заједно са супругом Евицом, мајком Ђурђевком и ћеркама Драганом (19), Маријом
(18) и Александром (15), које
се, без обзира на то што су у
„најосетљивијим” тинејџерским
годинама, нимало не либе да
на њиви раде све што затреба
– од копања па до бербе.
– Окупили смо се око 8 сати,
а дошли су нам Биљана и Саша
Ђурић, као и Влада Кузмановић. Попили смо кафу, а понеко и ракијицу, добру кајсијевачу. Све је почело у ведрој
атмосфери, стигли смо да се и
мало нашалимо, али убрзо смо
се нашли на њиви код пластеника. И док је Влада затрпавао
контејнере са семенкама паприке, Саша их је пунио, а ја сам
заливао. За то време жене су

ТЕСНА САРАД ЊА УДРУ ЖЕ ЊА
ПОВР ТА РА И „СОСА”

Након тога је уследила моба
код Кузмановића, где је, поред
црвене, сађена и брестовачка
бела паприка. Домаћин Влада
је спремио 20.000 семенки.
– Било нас је много, укупно
деветоро, а када смо одредили
контејнере, посао је кренуо.
Иначе, ми смо и пријатељи и
сарадници, па већ неко време
дру гар ски изла зи мо јед ни
другима у сусрет кад год су

Радило се и у пластенику...
месо и барена јаја. Растали
смо се у нашем скром ном
дому, уз понеку кафицу, сок,
пивце, ракијицу или шта је
коме било воља – при ча
Александар.
Он истиче да је овом приликом сађена паприка ајваруша
или „куртовка”, пореклом од
Параћинаца, које, уз узгајиваче из Руског Крстура, сматра
најјачим када је реч о овој врсти
производње.
– Мислим да је то македонска сорта, а ја сам је потом
мешао с неким овдашњим старим семеном. Сама сетва је
касни ла десе так дана, а
вероватно ће и ницање, јер у

Последње окупљање у овом низу
збило се на газдинству Ђурића, где су преостале актере ове
приче дочекали Александар, то
јест Саша, и његова супруга
Љиљана, која је недавно изабра на за нову пред сед ни цу
Удружења жена „Сосе”, па се
ово може сматрати као блиска
сарадња двеју поменутих организација.
– Поред тог нашег несумњиво лепог дружења, мобе доносе и уштеду јер, када се у оваквој ситуацији плаћају дневнице, то знатно увећава трошак, будући да су наши конач-

Напослетку, роштиљ дело краси!
органском, па није било прскања,
изузев „славола” и „амиксола”,

Контејнери са семеном паприке спремни за садњу
ни производи баш јефтини, што
је неминовност ако знамо колико је мала платежна моћ наших
људи. Ми се, упркос свему томе,
трудимо да произведемо што
здравији производ, с минималном употребом хемије, јер нам
је изузетно важно шта наши
купци уносе у организам. Покушавамо и да нађемо баланс
између цене и квалитета, па се
у том смислу свесно лишавамо веће зараде – говори Саша.
Поред паприка, у Брестовцу
има и бостана, малина, младог
лука, који је овом приликом
поменута екипа брала и везивала код Ђурића...
– Скупили смо се мало касније, око поднева, и најпре се
мало ишчаврљали уз кафицу и
шљивку препеченицу, као и уз
вруће мекике, које могу да се
једу с кре мом, пек ме зом,
сиром... А онда је кренула акција: једна група је чупала лук из
пластеника, а друга га је везивала у везе од по четири комада и паковала у врећице, како
би био спреман за продају на
панчевачкој Зеленој пијаци.
Узгред, и ми дајемо све од себе
да производ буде што ближи

... као и на отвореном

а то су препарати на природној бази који служе да биљка
лакше поднесе стресове. Они
нису штетни и готово да су
органски, без каренце, а зато и
ми сами наше плодове конзумирамо директно из баште –
каже овај повртар.
На кра ју, када су убра ли
довољно младог лука, опрали
га и спа ко ва ли у вре ћи це,
Ђурићи, Дракшани и Кузмановићи су се мало окрепили
храном и пићем, а смеха је
било напретек.
И тако је увек када су брестовачке мобе...

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.

Пулин
Мужјак расе мађарски пулин, стар
око две године, тражи удомитеље.
Пре тога ће бити кастриран, вакцинисан и микрочипован, тако да ће
бити потпуно спреман за нови дом и
нове власнике.
Мирне је нарави и веома дружељубив, а тренутно се налази у градском
прихватилишту (телефон 352-148),
где га заинтересовани могу видети и
упознати.

Штенци с Котежа
Неко је поред рупе у насељу Котеж
оставио четири штенета, стара око
два месеца, и они сада хитно траже дом. Једна од ових куца је упала, али срећом ватрогасци су изашли на терен и извукли је из рупе
од три-четири метра.
Куца је спасена и сада је са својом браћом и сестрама, али они се
налазе на улици и за њих би било
спасоносно да их неко удоми.
Све информације се могу добити на телефон 062/204-573.

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 ВЕСЛАЧКИХ НАДМЕТАЊА

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

МЕДАЉЕ ВЕЋ НА СТАРТУ СЕЗОНЕ

„ЖЕЉА” ПРЕД НАЈВАЖНИЈИМ ИСПИТИМА
Вредан бод освојен
у Добановцима
Два меча на свом
терену

Нова так ми чар ска сезо на у
веслању почела је у суботу, 3.
априла, на Ади Циганлији, где
је одржано надметање у оквиру Купа Србије.
Веслачи Тамиша, предвођени капитеном Милошем Станојевићем, наступили су у свим
категоријама, од пионира до
сениора и ветерана, с циљем
да упореде своју форму с главним конкурентима на веслачкој стази.
Освојене медаље показују да
се преко зиме добро радило,
иако су услови рада и тренинга били отежани због актуелне
епидемиолошке ситуације.
Прву медаљу у овој сезони
освојила је млада веслачица
Тамиша, пионирка Анђела Зенг,
која се окитила сребром у скифу. Милош Станојевић је, после
освајања злата у четверцу без

кормилара у комбинацији с
веслачима Графичара, наступио у скифу за тешке веслаче,
желећи да се испроба на почетку сезоне у што јачој конкуренцији. После квалификација, у којима је доминирао, у
финалу је водио жестоку борбу за прво место с репрезентативцем Партизана Александром Беџиком. Сребрна медаља у тако тешкој трци и време
од седам минута и 15 секунди
показали су да је Милош у
репрезентативној форми.
Сјајна је била и екипа четверца без кормилара у кадетској
конкуренцији. Ово је Андрији
Ранковићу, Огњену Виденову,
Михајлу Марковићу и Петру
Перићу била прва трка у старијој категорији и већ на старту су показали свој квалитет
освајањем бронзане медаље.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРИЋИ”
У СИЛНОМ НАЛЕТУ

Захуктала се трка за бодове у
Првој лиги Србије. Пролећни
део шампионата је на својој
половини, а коначан расплет
се и не назире. Врло јако и
изједначено такмичење, у коме
свако свакога може да победи,
не дозвољава никакво опуштање. Напротив, следе утакмице
од великог значаја, како за екипе које се боре за опстанак,
тако и за оне које „кроје” врх
табеле.
Фудбалери Железничара су у
25. колу Прве лиге Србије били
на великом искушењу. После
два узастопна пораза жреб их је
водио у Добановце, на мегдан
са старим прволигашем, екипом домаће Будућности. Није
било лако на овом гостовању,
али „стара дама” с Тамиша још
једном је показала да је не треба отписивати унапред. „Жеља”
је надиграо свог ривала у свим

УБЕ ДЉИВ ТРИ ЈУМФ НАД ЈАГО ДИ НОМ

Двадесет шесто коло Прве
лиге Србије донело је много радо сти покло ни ци ма
најважније споредне ствари на свету у Панчеву и
околини.
У овој „рунди” шампионата популарна „дизелка”
је остварила најубедљивији
тријумф ове сезоне: Железничар–Јагодина 5:2 (1:1).
елементима игре, али поново
није искористио велики број
прилика. Лопта као да није хтела у гол домаћина, чак ни онда
када је мрежа била празна...
После деведесет минута велике
борбе по веома клизавом терену није било победника: Будућност–Железничар 1:1 (0:0).
Момци тренера Драгана Аничића доминирали су од првог

Млади рагбисти Динама 1954
одлично су започели нову такмичарску сезону.
У првом колу Купа Србије за
кадете панчевачки „дивљи вепрови” савладали су Црвену звезду у Београду са 78:10.
Одлични су били и кадети.
Прошлог викенда је одржан
први турнир у оквиру Купа
Србије у овој конкуренцији, а
Динамо 1954 је заузео прво
место. Наши млади суграђани

су најпре савладали Лозницу
са 20:0, потом су победили Рад
с 15:0, а онда и Вршац са 20:0.
Оружје је морала да положи и
екипа Жаркова, над којом су
„веприћи” тријумфовали с 10:0,
а потом је пала и Црвена звезда (35:10).
Ако је суди ти по оној
народној да се по јутру дан
позна је, биће ово успе шна
сезона за младе рагбисте Динама 1954.

минута и право је чудо како
већ у првом полувремену нису
били у предности. Наставак
меча је донео нешто офанзив-

Три гола за тим из нашег
града постигао је Предраг
Сикимић, а мрежу ривала
погодили су и Марко Конатар и Петар Станић.
С нова три бода „Жеља”
је прескочио „црту опстанка”, али да би остао у безбедној зони, и у наредним
утакмицама мора да пружа
добре партије и побеђује.
нију игру домаћег тима, који
је повео у 65. мину ту из
слободног ударца. „Жеља” је
потом кренуо у силовите нападе ка голу Будућности, десетак мину та касни је Сте фан
Радојичић је снажно шутирао
ка голу, а да би спречио погодак, један играч Будућности
морао је да игра руком у свом
шеснаестерцу.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШАНСА ЗА КАДЕТКИЊЕ...
Утакмицама 18. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Другој
лиги група „Север” за одбојкашице. Тим који предводи тренер Владимир Јованчић гостовао је у Зрењанину, где није
имао тежак посао у мечу против дома ћег „фење ра ша”:
Багљаш 023 – Одбојка 013 0:3,
по сето ви ма 17:25, 18:25 и
18:25.
Екипа из нашег града далеко је квалитетнија од зрењанинске, па су шансу у овом
дуелу добиле и млађе играчице Одбојке 013. Коначан исход
показује да су је искористиле
на нај бо љи начин и да за
будућност игре преко мреже
у нашем гра ду не тре ба
бринути.
– Утакмицу смо започели с
нашом првом поставом, али
већ сре ди ном првог сета у
терен су ушле кадет ки ње,
девојчице којима је и ова утакмица добро послужила за оно

што их оче ку је. Сле де ћег
викенда играмо прву четвртфиналну утакмицу кадетског
Првенства Војводине против
новосадског Штранд волеја.
Уколико успемо да прескочимо ову препреку, пласираћемо се на фај нал фор, међу
четири најбоље екипе у покрајини. Све девојке које су играле у Зре ња ни ну заслу жу ју
похвале, а посебно су одскочиле, када говоримо о кадетки ња ма, Нина Јова но вић и
Маша Рикановић – рекао је у
телефонском разговору први
тренер Одбојке 013 Владимир
Јованчић.
У Другој лиги група „Север”
у суботу, 10. априла, на програ му ће бити нови дер би.
Одбојка 013 дочекује Срем 2, а
биће то дуел другопласиране и
трећепласиране екипе на табели. Утакмица ће бити одиграна од 17 сати у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”, али без присуства гледалаца.

Сигуран извођач најстроже
казне био је Предраг Сикимић.
Само неколико секунди касније тим из Панчева је остао са
играчем мање на терену, пошто
је Александар Мирков добио
други жути картон, али ни тада
није био у подређеној улози.
Напротив. „Дизелка” је наставила да јуриша, имала је прилике, а најизгледнију, у последњем мину ту, про ма шио је
Димитрије Томовић.
У понедељак, 5. априла, у
просторијама клуба одржана је
конференција за новинаре, на
којој су с представницима медија разговарали шеф стручног
штаба Драган Аничић и искусни нападач, стрелац изједначујућег гола у Добановцима,
Предраг Сикимић.
– Доминирали смо већим
делом утакмице у Добановцима, имали смо добре прилике
и, да смо реализовали бар део
тих шанси, сигурно бисмо се
вратили као победници. Чак
смо и са играчем мање били
доминантнији ривал, па када
се сумирају утисци, могу да
кажем да нисмо освојили један
бод, већ смо изгу би ли два.
Ипак, раду је ме да мом ци
играју добро, агресивно. Сада
нам пред сто је два меча на
нашем терену, али за мене је
увек најважнија она утакмица која следи. Јагодина тешко
добија, али тешко и губи утакми це. Наш циљ је јасан.
Улазимо у сваки дуел са жељом
да тријумфујемо и да се вратимо у безбедну зону. Иако
има мо сит них про бле ма с
повредама, као и са чињеницом да неће играти Мирков,

који је добио црвени картон,
исто тако имамо сјајне играче који у сваком тренутку могу
да одго во ре зада ци ма и
сигуран сам да ће бити прави
када је то најпотребније – с
много оптимизма у гласу говорио је први човек „Жељиног”
струч ног шта ба Дра ган
Аничић.
Бод освојен у Добановцима
тек ће добити на значају. Тако
мисли и иску сни Пре драг
Сикимић.
– Штета што нисмо победили, али са играчем мање на
терену нисмо ни поражени. Од
наредне четири утакмице, три
играмо на нашем терену и, ако
успемо да добијемо те мечеве,
овај бод из Добановаца тек тада
ће добити на значају. Ипак,
идемо редом. У сусрету с Јагодином победа нам се намеће
као импе ра тив. Одлич на је
атмосфера у екипи, јако сам
задо во љан у Желе зни ча ру,
радим са сјајним људима, уживам у тренинзима... Биће све
још боље, чим се опет нађемо
у безбедној зони – истакао је
Предраг Сикимић.
У среду, 7. априла, Железничар је на свом терену укрстио
копља с Јагодином, а већ у
понедељак, 12. априла, поново
игра на СЦ-у „Младост”. Тада
ће угостити Динамо из Врања,
још једног конкурента за опстанак у дру штву прво ли га ша.
После тога „дизелка” гостује
Дубо чи ци, а онда опет на
„спортском” чека краљевачку
Слогу. Четири утакмице – четири директна ривала. Железничар своју судбину држи у својим рукама...

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТО ЗА
СТЕФАНА
На пољанама код хале „Пионир” у недељу, 4. априла, одржано је традиционално пролећно Првенство Београда у кросу.
Као и увек до сада, било је то
масовно надметање, на коме је
учествовало преко 300 атлетичара из двадесетак клубова.

У трци сени о ра на ста зи
дужине 4.000 метара од самог
старта на чело трке је изашао
атлетичар Паноније Стефан
Товиловић. Он је, уз подршку
тренера Мирка Станковића,
доминирао у овој трци и лаким
кораком без замора ушао у циљ
као првопласирани и тако освојио титулу првака Београда у
кросу. Судећи по томе што је
ово његова прва званична трка
за Панонију након доласка у
клуб, а после припрема на Златибору, Стефану предстоји сјајна сезона, у коју улази потпуно
спреман за своје дисциплине.
Већ наредног викенда у Аранђеловцу Товиловић ће наступити на Првенству Србије у
планинском трчању, а после
тога и на Првенству Војводине
у кросу.
Атлетски клуб Панонија ће
се, уз подршку Општине Алибунар, поново представити и у
улози организатора неког такмичења – овог пута трејл трке,
која ће бити одржана 8. маја
на Девојачком бунару. Сви тркачи могу да очекују учесничке
медаље и мајице, као и ручак
после трке. Пријаве и уплате
су искључиво преко сајта trka.rs.
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ТАМИШ МИРНО ЧЕКА КРАЈ ТРКЕ
Против Крагујевчана
извојевана
четрнаеста победа

Аљоша Каначки је у групи
најмлађих, дечака до осам година, зара дио сре бро, док је
Андреј Добричан у надметању
десетогодишњака био трећи.
Нина Јоцић је у групи девојчица до 10 година освојила најсјајније одличје, а Јана Стошић се окитила бронзом. Милица Амиџић је у јакој конкуренцији девојчица до 14 година
заслужила бронзану медаљу.
Иако су остали без трофеја,
запажени су били и: Вук Цвејин, Јован Витас, Петар Стаменковић, Алекса Опачић и
Вук Каначки.
„Аљехин” је још једном показао да заслужено носи звање
једног од најуспешнијих кадетских клубова у држави.

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ТОПОЛА

Завеса се спушта
после Динамика

Рукомет

До краја првенствене трке за
бодове у Кошаркашкој лиги
Србије остало је још једно коло.
Како сада ствари стоје, ове сезоне највероватније неће бити
Суперлиге, већ ће се у плејофу борити српски тимови из
АБА лиге и три првопласиране екипе КЛС-а...
Било како било, панчевачки
Тамиш мирно очекује крај сезоне. Тим из нашег града је свој
основни циљ, опстанак у друштву најбољих, одавно испунио, па се без великих трзавица очекује спуштање завесе на
ову, веома чудну сезону.
Про шлог викен да у Хали
спортова на Стрелишту гостовао је Раднички из Крагујевца,
а после једне врло изједначене
утакмице победу је остварио
домаћи тим: Тамиш–Раднички 94:87, по четвртинама 30:31,
24:23, 20:14 и 20:19.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖИТОРАЂА
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сивац: КРУЛЕ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО (В)
понедељак, 16 сати

Тамиш, у коме је централна
фигура био Џонатан Џордан.
Победник је одлучен у трећој
четвртини. Саша Радовић и његови саиграчи успели су да се мало
резултатски „одлепе”, а потом
су разлику у поенима искусно
сачували до краја сусрета.

на, који је одиграо неколико
одложених утакмица за кратко време, али нисмо успели.
Надвисили су нас у скоковима, постигли су једанаест „тројки”... Честитам домаћину на
заслуженој победи. Када се све
сабере, била је ово још једна

„АЉЕХИНУ” ПЕТ
ТРОФЕЈА
Од 31. марта до 4. априла у
Новим Бановцима је одржан
Кадетски фестивал Војводине
у шаху, који је окупио бројне
младе играче из наше покрајине.
Међу учесницима је било и
десет представника ШК-а „Аљехин”, од којих се петоро окитило медаљама.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Гости су се храбро супротставили домаћем тиму, а предводио их је сјајни Андреја Стевановић. Ипак, то није било
довољно да се савлада врло добар

– Тамиш је стабилан, добро
организован колектив и знали
смо да нам неће бити лако на
овом гостовању. Своју шансу
смо тражили у умору домаћи-

одлична сезона за панчевачки
тим – у духу правих спортсмена причао је на конференцији
за новинаре тренер Крагујевчана Ивица Вукотић.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” САКУПЉА ПРИЗНАЊА
Међународни турнир у стрељаштву „Војводина куп” одржан је про шлог викен да у
Новом Саду. У врло јакој конкуренцији надметало се и петоро чла но ва СД-а „Пан че во
1813”.
Алекса Ракоњац је у групи
јуниора у гађању из ваздушне
пушке, са 616 кругова, освојио
четврто место, а са истим резултатом заузео је осмо место у
надметању сениора. У дисциплини мешовитих парова Алекса је наступио с репрезентативком из СК-а Партизан Јованом Љубојом, с којом је заузео
седмо место.
На такмичењу мешовитих
парова у гађању из ваздушног
пишто ља јуни о ри Мари на
Мијатовић и Велимир Нинковић заузели су четврто место у
сениорској конкуренцији. Марко Нинковић и Новосађанка
Катарина Галантић били су
шести, а Стефан Кешишјан и
Драгана Вранешевић седми.
У исто време у Уљми је одржано последње, осмо коло Лиге
пионира Војводине, у коме су
наступиле све четири екипе
СД-а „Панчево 1813”.
Тим пионирки у гађању из
ваздушне пушке освојио је треће место, са 469 кругова. Ива
Ракоњац је зарадила сребро
(177 кругова) у појединачном

Тамиш је играо у саставу:
Филип Анђушић, Петар Ребић
(осам поена), Иван Смиљанић
(17), Бревин Прицл (пет), Џонатан Џордан (18), Зоран Крстановић (17), Никола Вујовић
(четири), Саша Радовић (три),
Лука Петровић (три) и Марко
Павићевић (19).
– Жао ми је што, због епидемиолошке ситуације, на трибинама није било гледалаца.
Мислим да би љубитељи кошарке имали шта да виде на овој
утакмици. Био је то добар меч,
у дресу Радничког бриљирао је
Стевановић, али и ми смо имали добре моменте. Радује ме
што смо постигли 21 поен из
контаранапада, али нисам задовољан начином на који смо примали неке поене. Била је ово
утакмица са два различита полувремена, ако се гледа аспект
одбране. У првом полувремену
смо примили превише поена, а
у наставку смо деловали боље.
Ближимо се крају трке, наша
жеља је да победимо у сваком
мечу, а да ли ћемо успети, видећемо – истакао је први тренер
Тамиша Небојша Видић.
У уторак, 6. априла, момци
из нашег града гостовали су у
Чајетини, где су одиграли одложени сусрет против Златибора, а у последњем мечу ове
сезоне, идућег викенда, у главном граду ће одмерити снаге с
Динамиком.

ПИОНИРСКИ ТУРНИР
У МАЧЕВАЊУ

УСПЕХ ЛАНЕ
И ДАМЈАНА
Други турнир који се бодовао
за ранг-листу Мачевалачког
савеза Србије одржан је прошлог викенда у Националном
мачевалачком центру на Београдском сајму.
У конкуренцији двадесетак
пионира из целе Србије, КМК
„Карађорђе” из нашег града
остварио је одличне резултате
у дисциплини мач.
Лана Шкаљак је освојила прво
место, а Дамјан Глуваков се
окитио бронзаним одличјем.

надметању, а наступиле су и
Катја Богдановић (153) и Ивана Неранџић (139 кругова).
Екипа пионира из нашег града
окитила се сребрним одличјем, погодивши 507 кругова.
Пуцали су: Огњен Лукић, Немања Ђорђевић, Огњен Бунчић,
Немања Станишић и Богдан
Стокић.
Тим пионира СД-а „Панчево 1813” освојио је највреднији трофеј у гађању из ваздушног пиштоља. Пуцали су Марко Нинковић (други појединачно, са 176 кругова), Огњен Бунчић и Немања Ђорђевић. Екипа пионирки у истој дисциплини заузела је треће место, а
гађале су Ивана Неранџић и
Катја Богдановић.

Проглашени су и најбољи
појединци у Лиги пионира ове
сезоне.
Ива Ракоњац је победница у
гађању из ваздушне пушке, а
Марко Нинковић у групи дечака који су пуцали из ваздушног
пиштоља. Екипно, у дисциплини пиштољ, дечаци из нашег
града заузели су прво, а девојчице треће место. Тим пионира који је гађао из пушке заузео је друго место, док су пионир ке сезо ну завр ши ле на
четвртом месту.
Наредног викенда панчевачки стрелци наступиће на Првенству Вој во ди не у гађа њу из
серијске ваздушне пушке, које
ће бити одржано у стрељани у
Панчеву.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ
субота, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА – СПАРТАК 1911
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БАНАТ
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – МУНДИЈАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2
субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 29:31
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН – ЖРК ПАНЧЕВО 20:32
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
Јабука: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ

26:28
29:37

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ– РАДНИЧКИ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

94:87
85:80

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
М. Митровица: ПОДРИЊЕ–ДИНАМО

71:55

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАГОДИНА

1:1
5:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 2:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ

1:0
4:1
3:2
3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

5:0
4:2
2:1
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
5:1
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
2:1
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 2:1
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

0:0
1:0
7:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Hausen
8
7
6
5
4
3
2

Такмичење је одржано у складу са свим прописаним епидемиолошким мерама Владе
Републике Србије. Наредно надметање пионира биће на програму 24. и 25. априла.

1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

И НИШЛИЈЕ ОДНЕЛЕ
БОДОВЕ ИЗ ПАНЧЕВА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дерби оправдао очекивања
Девојке нижу победе
Седмо коло плеј-офа Суперлиге за рукометаше, које је одиграно протеклог
викенда, донело је још један пораз панчевачких „жуто-црних”. Момци које
предводи тренер Аким Комненић овог
пута су морали да положе оружје пред
разиграном екипом из Ниша: Динамо –
Железничар 1949 29:31 (14:18).
Гости су били бољи такмац у првом
полувремену. Надиграли су своје домаћине, успели чак осамнаест пута да
погоде циљ, па су већ у првих тридесет
минута утакмице одрадили значајан део
посла.
Била је ово веома добра рукометна
представа. Прави првенствени окршај,
дерби у коме је, због директног телевизијског преноса, могла да ужива и широка рукометна публика. Истина, Нишлије су контролисале утакмицу целим
током, биле у резултатској предности,
али „жуто-црни” су увек били ту, играли су веома добро и општи је утисак да
је недостајао само који детаљ како би
ухватили прикључак, па чак и преокренули ток утакмице у своју корист.
Железничар је на голу имао расположеног Мирослава Коцића, капитена екипе и сјајног голмана, који је био тај тас
на ваги. На крају сусрета проглашен је
за најбољег актера меча и сигурно је најзаслужнији што су бодови отишли у Ниш.

Динамо је имао своје прилике, али
повољне ситуације, чак и са играчем
више, често није решавао у своју корист
и шансе су одлазиле унеповрат.
– Сјајна утакмица. Играло се с много
набоја, било је лепих потеза, много квалитета на једном месту. Драго ми је да
је РТС изабрао баш овај меч за директан ТВ пренос, јер су момци гинули на
терену за сваку лопту. Заиста изванредан рукомет. Препоносан сам што сам

Криви знакови
Седи омладина по клупама.
Нека. Има неко нешто против тога у ово време?
Кад је све стало.
Више се ни дрвеће не покреће када дуне ветар.
Све цркло, брате. И сестро.
Нису криви омладинци.
Криве су очигледне ствари.
Попут знакова поред пута.
био део ове спортске приче – на најбољи начин описао је дуел у Хали спортова на Стрелишту тренер Железничара
Ђорђе Теодоровић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Марко Иванчевић, Урош Павловић
(два гола), Миљан Буњевчевић (пет),
Милан Бошковић (четири), Стефан Ковачевић, Урош Станић, Лазар Павловић,
Огњен Тонић, Иван Дистол (три), Борислав Урта, Милан Голубовић (шест),
Милош Костадиновић (пет), Данило
Радовић (два), Ненад Вучковић, Никола Радовановић и
Урош Митро вић
(два гола).
– Честитам гостима на заслу же ној
победи. Разлика коју
је
Желе зни чар
направио у првом
полувремену одлучила је победника.
Недопустиво је да
на свом терену примимо чак осамнаест голова у првих
тридесет минута. У
наставку меча покушали смо да надокнадимо пропуштено, борили смо се
до последње секунде. Наши голмани
нису били на висини задатка, док је
Железничар имао расположеног Коцића. Тешко је после свих везаних пораза, али нећемо клонути. Имамо малу
паузу због финалног турнира Купа Србије, на коме, нажалост, нећемо учествовати. Покушаћемо да се што боље припре ми мо за дер би с Вој во ди ном –
истакао је први тренер Динама Аким
Комненић.

Дакле, првенствену трку за бодове
„жуто-црни” настављају 17. априла, када
ће у нашем граду гостовати шампион
из Новог Сада.
За разлику од момака, девојке нижу
победе. У Супер Б лиги за рукометашице одиграно је 15. коло, а тим који предводи тренер Марко Крстић још једном
је терен напустио уздигнутих руку: Петроварадин – ЖРК Панчево 20:32 (9:15).
Коначан исход довољно говори о односу снага на овој утакмици. Александра
Васић и њене другарице наметнуле су
свој ритам од самог почетка и стекле
резултатску предност, коју су успешно
сачувале до краја утакмице. Домаћи
тим није имао ни грам наде да може
остварити повољнији резултат.
ЖРК Пан че во је играо у саста ву:
Милица Илић, Анастасија Грговски
(један гол), Боја на Бала бан, Тија на
Симић (четири), Теодора Станојевић
(један), Марија Митрић (два), Хелена
Инђић (шест), Анастазија Јамбрушић
(два), Даринка Петронијевић (један),
Дијана Балабан, Ана Лончар, Александра Васић (четири) и Валентина Божиновић (11 голова).
На првенственој табели води Београд,
са 26 бодова, друга је Црвена звезда са
24, а трећепласирана Кикинда и четвртопласирано Панчево имају по 20 бодова.
Прилику да увећају свој салдо девојке које предводе Марко Крстић и Светлана Ничевски имаће већ наредног
викенда. У Халу спортова на Стрелишту долази последњепласирана Житорађа, тим који у досадашњем делу шампионата није освојио ниједан бод. Ако
је судити по стању на табели, биће то
још један рутински посао за сјајну рукометну дружину из нашег града.
А. Живковић

Стога – збуњ
Где се улази у ову кућу?
Збуњено проматрамо и ништа не капирамо.
Је л’ треба да се развали „панелка”?
Или да се заборави на плочу и замоли за кључ?
Где нам је култура дијалога...
Зашто смо постали толики странци?
Да не верујемо ништа једни другима.
Ко је крив за то?

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ ЗА МЛАДЕ КАРАТИСТЕ

СТАСАВАЊЕ НОВИХ ШАМПИОНА
Првенство Србије у каратеу за полетарце, пионире и наде одржано је прошлог
викенда у Београду, а одличне резултате
остварили су и наши најмлађи суграђани.
Чланови КК-а Младост обогатили су
своју ризницу трофеја, а најуспешнија
је била Дуња Јовановић, која је освојила најсјајније одличје у катама. Бронзом
се окитио тим мушких нада у борбама

(Николић, Јаворац
и браћа Милутиновић), а одличја истог
сјаја заслужили су
и Никола Јаворац и
Немања Рачуница.
Боје клуба бранили
су и: Војин Николић, Маријан Вуковић, Лука Николић,
Анастасија Крстић,
Новак Нико лић,
Неда Недељковић,
Мили ца Вуко вић,
Филип Вуј но вић,
Маша Јованов и Ана
Вучковић. Иако је
на Првенству Војводине освојио друго
место, Никола Арсенијевић није наступио, због болести.
Тренери Милош и Тихомир Макитан
веома су задовољни учинком својих
такмичара.
Запажен наступ су имали и млади
борци КК-а Динамо. Бронзом се окитио Лука Доброта, док су Мартина Пузић
и Вук Воркапић остали без трофеја у
реперсажу.
На овом пре сти жном над ме та њу
учествовали су и Јелена Вучковић и

Па... Врх
Не можеш да се попнеш до 11. спрата а да те не ухвати вртоглавица.
Или се фолираш да те није.
Људски је скочити с велике висине, јер дуго падаш.
Имаш осећај да летиш.
Све остало на ту тему је баронијада.
Тамо куда смо ми кренули је 111. спрат.
Врх. Имаш осећај да летиш.
Али немаш крила, немој да си глупа персона.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

Наталија Игић, а због повреде на тренингу није наступио Лазар Николић.
Најмлађи такмичари Динама показали су евидентан напредак, део њих
је први пут наступио у борбама и одлично су се, без страха, борили с много
искуснијим и физички јачим такмичарима. Они озбиљно тренирају и имају шта да науче од својих тренера Иване Палалић и Николе Николаша, који
су најзаслужнији за њихове досадашње
резултате.
А. Ж.
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