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ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Редовну новчану надокнаду за све који немају други извор прихода
својим грађанима већ дају неке земље у окружењу

Нова свештеница
Словачке цркве

» страна 2

ПРОМО

страна 4

ПЕНЗИЈЕ СВИМ СТАРИЈИМA ОД 65:
ЈЕСУ ЛИ МОГУЋЕ И ОД КОГА ЗАВИСИ

Шта се зна о соју
короне омикрон стелт

» страна 3

страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

МашинскашколаПанчево
добилаполамилионаевра

ПОДРШКА ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 5

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ОДЛУЧИЛА стр. 2

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ
Обавештавамо клијенте да ће током предстојећег празника
Дана државности благајна „Панчевца” за пријем огласа 
и читуља радити уобичајено. Редакција



давању на коришћење ствари у јавној
својини Града Панчева Републици
Србији, Министарству унутрашњих
послова, Дирекцији полиције, Поли-
цијској управи Панчево.

Представници грађана у локалном
парламенту затим су усвојили и изме-
не финансијских планова и програма
рада за 2022. годину Народног музеја,
Дома омладине, Историјског архива,
Завода за заштиту споменика културе,
Градске библиотеке и Културног цен-
тра Панчева, као и установа културе у
насељеним местима. Програм рада и
финансијски план Туристичке органи-
зације града Панчева за 2022. годину
добио је подршку одборника.

Предлози закључака о давању сагла-
сности на одлуке надзорних одбора

јавних комуналних предузећа „Зеле-
нило”, „БНС” из Банатског Новог Села,
„Комбрест” из Банатског Брестовца и
„Вод-ком” из Јабуке добили су зелено
светло, а без расправе су усвојени и
решења о отуђењу двеју градских непо-
кретности и Предлог решења о разре-
шењу и избору чланова Комисије за
прописе Скупштине града Панчева.

Промене челних људи

Затим, утврђен је престанак мандата
вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад „Солидарност” Панчево
Јасне Вујачић, а директорка Центра у в.
д. мандату, који треба да траје до годину
дана, поново ће бити дипломирани
социјални радник Сања Паталов Стоја-
диновић.

Исто се догодило и у случају Јавног
комуналног предузећа „Водовод и
канализација”. Скупштина града Пан-
чева променила је директора предузе-
ћа, па је досадашњем в. д. директору
Зорану Ашанину утврђен престанак
мандата, а на челну позицију је враћен
Александар Радуловић, који је оба-
вљао ову функцију у неколико манда-
та. И он треба да буде решење најдуже
до годину дана.

На крају, именовани су нови члано-
ви Школског одбора ОШ „Борисав
Петров Браца”.

Да седница панчевачке Скупштине
не прође без излазака представника
грађана који не учествују у власти за
говорницу, побринуо се одборник с
листе „Панчевци 2020” Стефан Ста-
менковски, који је поставио три одбор-
ничка питања. Њему је сметало то што
се материјали за седницу Скупштине
касно достављају. Према његовим
речима, он је за ову седницу Скупшти-
не материјал добио десет минута
након њеног почетка, а такав начин
достављања материјала онемогућава
квалитетну расправу о битним темама
за грађане Панчева. Стаменковски се
занимао и за новац утрошен за нового-
дишњу расвету, а ради се о 12,5 милиона
динара, односно о више од 100.000
евра. Треће питање се односило на
решење о престанку мандата председ-
нику и члановима Надзорног одбора
ЈКП-а „Зеленило”, које је, како је оце-
нио, закаснило, јер је особа која је била
у том телу одавно преминула.

Без обзира на његов излазак за
говорницу може се закључити да је
седница Скупштине града прошла у
нескупштински мирној, исувише тихој
атмосфери. С. Трајковић

Град иде у приватно
партнерство за
сузбијање комараца

Нови-стари директори у
Центру за социјални рад
и ЈКП-у „Водовод
и канализација”

Одборници Скупштине града Панчева
имали су пред собом 33 тачке дневног
реда на 18. седници, одржаној 4.
фебруара. Прва од њих била је
Предлог одлуке о изменама и допунама
Плана детаљне регулације за подручје
Северне индустријско-пословно-
-производне зоне 2 у Панчеву.

Градска менаџерка Маја Витман
објаснила је да је измену овог плана
затражила компанија „Брозе”, јер жели
да у оквиру фабричког круга изгради
објекат за боравак деце запослених ста-
ре између једне и тринаест година.
Предлог је усвојен већином гласова.

Брз пролаз кроз дневни ред

Уследили су Предлог одлуке о измена-
ма и допунама Плана генералне регу-
лације насељеног места Глогоњ и
Предлог одлуке о спровођењу поступ-
ка јавно-приватног партнерства, са
елементима концесије, за реализацију
пројекта пружања услуга сузбијања
комараца, крпеља и других штетних
организама на територији града Пан-
чева, који су такође усвојени.

Потом су, без расправе, изгласани и
Предлог одлуке о ангажовању ревизо-
ра за обављање екстерне ревизије завр-
шног рачуна буџета Града Панчева за
2021. годину, као и Предлог одлуке о
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Одлазак
„доктора са
више круна”
Када некоме у било ком послу
који је у јавном интересу не иде,
ред је да се, само, повуче. За то
„само” треба имати образа. Мора
човек да поразговара сам са собом
и да схвати да је боље да сам оде
него да и надаље добија танке
похвале удворица и жестоке, аргу-
ментоване критике јавности.

Зато је важна вест за Панчевке и
Панчевце да је Покрајинска влада
Војводине прошле недеље разре-
шила др Стојана Вишекруну с
меставршиоцадужностидиректо-
ра Дома здравља у Панчеву. Вође-
ње рачуна о пацијентима и аде-
кватна здравствена заштита јесу у
најужем опису посла првог човека
панчевачког Дома здравља, а
Вишекруна, когсупацијентинази-
вали „доктором са више круна”,
није био дорастао том изазову.

Одакле почети: наравно, од
неадекватне здравствене заштите
пацијената. Чињеница је да су,
посебно у последње време, грађа-
ни Панчева суочени с вишечасов-
ним чекањем у непрегледним
редовима испред ковид амбулан-
ти. Свакоме добронамерном јасно
је да није једноставно организова-
ти комплексан систем здравстве-
не заштите, али ако некоме то не
иде, онда треба дати шансу особи
којој су те ствари једноставније. Ту
је Вишекруни пала прва круна,
долазе способнији уместо њега.

Нећемо много о томе какав је
Вишекруна био према пацијентки-
њама током обављања приватне
праксе, коју је, што је у Србији нор-
мално, имао док се бавио јавним
послом. Довољно је рећи да је било
много притужби на његову струч-
ност као гинеколога. Можда је
било и уплашених и неадекватних
реакција, али притужби је свакако
било. Зато му се и ту круна криви.

Међу његовим „крунским”
достигнућима је и комуникација с
новинарима. Да ли због сујете или
нечег другог, Вишекруна није
сматрао да је у опису његовог
посла да је важно да с публиком
панчевачких медија подели акту-
елне догађаје у Дому здравља. Ово
је можда и најбитније, јер отворе-
ност установе од јавног значаја
показује да она ради за грађане.

Наравно, због оних што правил-
но мисле да је ружно „шутирати по
палима”, треба рећи и да је „Панче-
вац” писао о некомпетентности др
Стојана Вишекруне у првој години
његовог мандата, током 2018, што
је проверљиво на нашем сајту.

Самовољно отићи с позиције у
моменту у коме још увек имаш
дигнитета, себе, да тобом после не
плаше децу, врашки је тешко. Јер,
круне падају.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Будућност града.

У Народној башти, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ИЗМЕНЕ ПЛАНОВА УСТАНОВА КУЛТУРЕ

У склопу пројекта јавно-приватног
партнерства за финансирање, рекон-
струкцију, рехабилитацију и одржава-
ње путне инфраструктуре у зимском и
летњем периоду, настављени су радови
на територији града Панчева: до сада
су завршене 122 улице и асфалтирана
су 54 километра путева.

Градска менаџерка Маја Витман
најавила је реконструкцију Улице Боре
Шипоша. Рекла је:

– На основу многобројних захтева гра-
ђана, почетак сезоне грађевинских радо-
ва, након снежних падавина, почињемо
у Улици Боре Шипоша. Захвални смо
свим грађанима на стрпљењу – коначно
више неће имати земљане улице, ни
калдрму. Тренутно се врши припрема за
асфалтирање. Радови су подељени на
три деонице у укупној дужини од 920
метара, у пуној ширини коловоза. Први
део је од Улице Олге Петров до новог
асфалта у укупној дужини од 165 мета-

ра, други део је од Улице Бранка Савића
до Улице Светозара Марковића у дужи-
ни од 405 метара, а трећи део је од Ули-
це Светозара Марковића до Улице Жар-
ка Зрењанина у дужини од 350 метара.
Радиће се на ојачавању коловозне кон-
струкције и асфалтирању с банкинама
од ризле. Такође, упоредо се радови
изводе и у Качареву, у Пролетерској ули-
ци, а након тога ће се наставити и у
Косовској улици. Настављају се радови у
улицама Цара Лазара, Бранка Радичеви-
ћа и Јосифа Маринковића. Радови у
насељу Младост приводе се крају, а
почињу у дворишту „америчких зграда”.

Маја Витман је подвукла да је рав-
номеран развој града и свих девет
насељених места од веома великог
значаја, те да ће стабилна политика,
План и Стратегија развоја града, као и
директна улагања из буџета Града
Панчева великом броју суграђана
обезбедити асфалтиране улице. С. Т.

НОВО АСФАЛТИРАЊЕ У ГРАДУ

Реконструкција Улице Боре Шипоша

ПРИЈЕМ ЗА НОВУ СВЕШТЕНИЦУ СЛОВАЧКЕ ЦРКВЕ

Духовна и религијска подршка за све
Присуствовао и Јарослав
Јаворник, бискуп 
Словачке евангеличке
цркве у Србији

Градоначелник Панчева Александар
Стевановић организовао је у градској
кући пријем за Лидију Злох, нову све-
штеницу Словачке евангеличке а. в.
цркве у Војловици. Званичном састан-
ку су присуствовали и Јарослав Јавор-
ник, бискуп Словачке евангеличке
цркве у Србији, Слађан Данијел Срдић,
свештеник за Јаношик, Хајдучицу и
Падину и сениор за Банат, Бранислав
Кулик, председник Матице словачке у
Србији, Марина Томан, начелница
Јужнобанатског управног округа, Маја
Витман, градска менаџерка, и Ивана
Росић, покрајинска посланица.

Александар Стевановић је изразио
велику част и задовољство да у граду
Панчеву може да угости Лидију Злох и
Јарослава Јаворника са сарадницима.

– У разговору који смо имали могли
смо да чујемо да смо добили један

бисер, једну сјајну особу, за коју сам
сигуран да ће дати велики допринос
словачкој заједници у нашем граду.
Ми као локална самоуправа бићемо
ту да помогнемо и да сагледамо
потребе Словака у граду Панчеву и
бићемо на располагању евангеличкој
цркви. Имали смо конструктиван
састанак с бискупом. Могу да кажем
да сам презадовољан што сам имао
прилику да упознам бискупа и раду-
јем се сарадњи коју ћемо у будућно-
сти, сигуран сам, остварити – рекао је
градоначелник.

Лидија Злох је казала:
– Надам се да ће нам сарадња у Вој-

ловици бити добра и да ће моја подр-
шка свима значити, да ћемо изградити
добар однос. Не мислим да то што сам
жена, а пре су свештеници били
мушкарци, прави велику разлику. Као
свештеница радим сада први пут. Ста-
жирала сам и добила квалификације у
САД. Имам магистратуру са словачког
универзитета у Братислави. Тамо сам
студирала теологију, а после сам оти-
шла у Њујорк, где сам имала тренинг

као болнички капелан. Специјализова-
ла сам се током друге године на педи-
јатрији, тако да сам свим тим људима,
пацијентима у болници, породицама
пацијената, деци која су била пацијен-
ти, као и особљу у болници пружала
емоционалну, духовну и религијску
подршку која им је била потребна.

Јарослав Јаворник је био задовољан
пријемом и конструктивним разгово-

ром с градона-
челником, током
ког се причало о
томе са чиме се
суочава словачка
заједница у
нашем граду.

– Драго ми је да
је градоначелник
Панчева баш
нама изашао у
сусрет. Многе
ствари смо реши-
ли и верујем да
ће у будућности и
све остале бити
решене. Дана-

шњи дан је значајан по томе што смо
приредили добродошлицу нашој све-
штеници која ће овде да буде на слу-
жби. Интересантно је то што она дола-
зи из Њујорка. Трудићемо се сви, и ја
као бискуп и сви остали који су заду-
жени за то, да на овом простору ствар-
но ради тако како она замисли. Подр-
жаћемо је у свему томе – закључио је
бискуп. С. Т.
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Према проценама, око 200.000
људи старијих од 65 година у
Србији не остварује право на
пензију. Они би могли да добију
неку гарантовану надокнаду уко-
лико би држава увела такозвану
гарантовану или социјалну пен-
зију. Мишљења синдиката и еко-
номиста о томе су подељена.

Програмска директорка Центра
за социјалну политику Горданa
Матковић каже за РТС да је међу
онима који нису остварили право
на пензију више од 85 одсто жена.
Наглашава да из аспекта правич-
ности то социјално или гаранто-
вано давање не би требало да буде
веће од минималне пензије.

Горданa Матковић истиче да
је циљ гарантоване пензије сма-
њење сиромаштва.

– За те људе који су старији,
који највећим делом не могу да
раде, наравно да је то велика
подршка. Често су у питању жене
и онда то доноси одређену само-
сталност, јер ако немате ника-
кав лични приход, значи да зави-
сите од некога из породице –
каже Матковићева.

На питање да ли је Србија
спремнадауведегарантованупен-
зију Матковићева је рекла да је то
заправо питање опредељења.

Она истиче да је можда бољи
израз социјална пензија, јер он

подразумева да се исплаћује из
буџета и да није везан за уплату
доприноса.

– Најновији подаци показују
да је број оних који нису покри-
вени пензијским осигурањем, а

старији су од 65 година или има-
ју 65 година, негде око 130.000
до 135.000, а ако бисмо сада
рекли да је социјална пензија за
оне од 70 година и старије, онда
тих људи има негде око 90.000
– наводи Матковићева.

Напомиње да је социјално
питање у Србији женско пита-
ње, јер је више од 85 одсто жена
међу онима који нису оствари-
ли право на пензију.

Незванично, у нашој земљи би
загарантованапензија, уколикодо
њеногзаконскогреализовањадође,
износила око 12.000 динара. Нај-
ниже пољопривредне и породич-
не пензије су испод 10.000 дина-

ра. То је и један од аргумената да
се не уведе. Критичари кажу –
било би дестимулативно за младе.

Матковићева наглашава да из
аспекта правичности то давање
не сме да буде веће него што је
минимална пензија.

– Тај износ треба да буде мањи
одминималнепољопривреднепен-
зије. Ако јетогарантованодавање,
социјалнапензија, ондабитопод-
разумевало да они као породични
пензионеричијесепензијенеподи-
жунанивоминимуматакођемогу
да остваре допуну до тог миниму-
ма како год га дефинисали – обја-
шњава Матковићева.

Говорећи о томе који би били
основни критеријуми, навела је
да постоје два модела.

– Један модел је да то буде лич-
но право и да се суштински тести-
ра само пензијски приход – да ли
остварујете право на пензију и да
ли је то право ниже од тог мини-
мума који сте дефинисали. Друга
могућност, која подразумева већу
уштеду и ефикасност, јесте да се
додељује уз проверу материјал-
ног стања, да се имају у виду не
само ваши приходи из свих могу-
ћих извора него и имовина –
закључила је Матковићева.

У више од сто земаља постоје
слична давања. Имају их и земље
у окружењу – Северна Македо-
нија и Хрватска.

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Поскупела карта 
за Београд

Панчевачко предузеће „Пан-
транспорт” подигло је у уто-
рак, 8. фебруара, цене карата
на линији Панчево–Београд.
Уместо досадашњих 200, нова
цена је 250 динара. Повратна
карта, уместо 300, сада кошта
400 динара.

Цена студентске карте на
истој релацији подигнута је
са 150 на 200 динара (поврат-
на са 210 на 300). Путници
су до „Малог раја” до уторка
путовали по цени од 100
динара, а сада морају издво-
јити 150 динара. За превоз
до свих успутних станица од
„Сибнице” до последње ста-
нице пре Панчевачког моста
требало је платити 150 дина-
ра, а садашња цена је 200
динара. Месечна карта за
запослене од наредног месе-
ца ће коштати 6.950 динара.

У среду, 9. фебруара, цене на
истој релацији подигао је и
„Ступ” Вршац. У оба предузећа
су изненадно поскупљење оправ-
дали првенствено скоком цене
горива за 25 процената. Д. К.

УДЕС У КАЧАРЕВУ

Тешко повређен
пешак

Пешак Д. С. тешко је повре-
ђен када га је у петак, 4.
фебруара, око 18 сати, у
Kачареву ударио аутомобил,
не зауставивши се.

За воланом је био Кача-
ревац С. П., а на пешака је
налетео док се он кретао по
неосветљеном коловозу у ули-
ци у којој постоји тротоар.
Повређени човек пребачен
је хитно у Ургентни центар
у Београду, након што је
возач, иако је отишао с лица
места, позвао хитну помоћ
и полицију и признао шта је
урадио. Против њега је под-
нета кривична пријава.

Сутрадан је отац повређе-
ног пешака под дејством
алкохола отишао на адресу
возача и претио њему и
његовима да ће их убити,
заклати секиром и запали-
ти. Реаговала је полиција, а
Тужилаштво је предложило
судији да му одреди при-
твор. Д. К.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог 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 неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПАНЧЕВЦА

Кршанин 
привредник године

Мирољуб Kршанин, оснивач и
сувласник компаније „Техномар-
кет” из Панчева, добитник је
награде Привредне коморе Вој-
водине за најуспешнијег при-
вредника у 2021. години.

Проглашени су и најуспешни-
ја привредна друштва и најуспе-
шнија привредница, а награде
су добитницима уручене у При-
вредној комори Војводине. Цере-
монији је, између осталих, при-
суствовао Игор Мировић, пред-
седник Владе Војводине.

Кршанин, који је пре више од
три деценије с братом основао
„Техномаркет”, исто признање је
добио и 2017. године. Компанија
данас успешно послује на више од
40 тржишта на свим континенти-
ма и има око 200 запослених.

Овогодишњи добитници награ-
да Привредне коморе Војводине
за најуспешнија привредна дру-
штва су „Grow Rasad”, „Рапид
инвест” и„ДДОР осигурање”. Награ-
ду за најуспешнију привредницу
добилаје Драгана Чалија. Призна-
ње „Златно перо привреде” уруче-
но је Горану Ерору, новинару и
уреднику РТВ Војводине. Д. К.

ПРВА РАТА ПОРЕЗА

Рок истиче 
у понедељак

Рок за плаћање прве овогоди-
шње рате пореза на имовину исти-
че у понедељак, 14. фебруара. Порез
на имовину прикупљају локалне
самоуправе, а плаћа се у четири
рате – прва до 15. фебруара, друга
до 15. маја, трећа до 15. августа, а
последња до 15. новембра.

С обзиром на то да рок за упла-
тупрве ратеза 2022. годину доспе-
ва 14. фебруара, то јест на дан
када надлежни орган ради, тај рок
се не помера, нагласили су из
Секретаријата за јавне послове.

Закон о порезима на имовину
прописује обавезу аконтационог
плаћања пореза на имовину у виси-
ни обавезе за последње тромесечје
претходне фискалне године све до
добијања решења о утврђивању
пореза за текућу фискалну годину.
Уколикосе тада испостави дапосто-
ји разлика за уплату, обавеза је да
се она плати у року од 15 дана.

Поштовањем рокова за уплату
порезаизбећи ћете камату. Порез на
имовину физичкалица могуплати-
ти и одједном или у мањем броју
рата од законом прописаних. Д. К.

Омикрон стелт, мутирана вари-
јанта омикрон соја коронавиру-
са, званично је потврђен у нашој
земљи. Присуство овог соја коро-
не лабораторијски је утврђено
код два пацијента из Новог Паза-
ра. Постоји вероватноћа да је
присутан код још оболелих од
ковида 19 у нашој земљи и тре-
нутно се ради анализа како би
се потврдило да ли га има неко-
лико пацијената из Ковид бол-
нице у Батајници и с Клинике
за инфективне болести УКЦС-а.

– Очекивали смо да ћемо утвр-
дити да је ова подваријанта оми-
кронаприсутнауСрбији. Универ-
зитетски клинички центар Србије
има PCR тест за откривање оми-
крон варијанте, као и за потврђи-
вање ове подврсте. С обзиром на
то да се код неких пацијената
посумњало да имају овај подтип
ковида, техником секвенцирања
наМедицинскомфакултетууБео-
граду потврдили смо присуство

омикрон стелта. Засад немамо
многоподатакаоњему, осимда је
заразнији од оригиналне варијан-
те омикрона – каже за „Полити-
ку” професор др Тања Јовановић,
вирусолог и члан Кризног штаба
за сузбијање ковида 19.

ОмикронстелтсеназиваиБА.2
и засад је потврђен у више од 60
земаља, као и у земљама у нашем
окружењу, Хрватској, Словенији...

Подсећамо да је ових дана про-
фесор др Бранислав Тиодоровић,
епидемиологичланКризногшта-

ба за сузбијање ковида 19, рекао
да је омикрон стелт сличан кла-
сичном омикрону, али да су код
њега промене у вирусу различите
од промена у досадашњим мута-
цијама. Он сматра да је појава
омикрон стелта изазов за имуно-
логе и вирусологе јер морају тач-
но да установе његово понашање,
а самим тим је тешко давати било
какве прогнозе о томе до каквих
проблема може да доведе.

И професор др Зоран Радова-
новић, епидемиолог, навео је да
се он лакше преноси, али да се не
зна да ли изазива блажу или тежу
клиничку слику, као и да ли осо-
бе које су прележале омикрон
варијанту ковида 19 сада могу да
оболе и од омикрон стелта.

Епидемиолозиподвлачедавак-
цина штити од средње тешких и
тешких форми болести.

Бустер (додатна, појачана) доза
вакцине против ковида 19 при-
мењује се код свих који су при-

мили две дозе вакцине, објавио је
Институтза јавноздравље„Милан
Јовановић Батут”, и то:

• најмање пет месеци после
давања друге дозе код људи који
су претходно примили две дозе
вакцине„Фајзер/Биoнтек” (мРНК)
или „Спутњик” и „Астра Зенека”
(векторске вакцине);

• најмање четири месеца после
давања друге дозе код људи који
су претходно примили две дозе
„Синофарма” (инактивисане вак-
цине);

• најмање пет месеци после
давања додатне, треће дозе код
људи са урођеним или стеченим
ослабљеним имунитетом.

Оставља се могућност да осо-
ба која се вакцинише изабере
врсту вакцине која ће бити при-
мењена као бустер доза.

Уколико се вакцина „Спутњик”
примењује као бустер доза, даје
се прва компонента наведене вак-
цине.

ОД ДРЖАВЕ ЗАВИСИ

ПЕНЗИЈА ЗА СВЕ СТАРИЈЕ ОД
65 ГОДИНА: САН ИЛИ СТВАРНОСТ?

НОВИ СОЈ КОВИДА 19 ПОТВРЂЕН У СРБИЈИ

Омикронстелтзаразнији, алисенезнадалијеиопаснији

У нашој земљи би
загарантована пензија,
уколико буде уведена,
износила око
12.000 динара.



Овај кров ни доку мент
дефи ни са ће буду ће
смер ни це раз во ја гра да

На сед ни ци коор ди на ци о ног
тима за изра ду Пла на раз во ја
гра да Пан че ва од 2022. до
2028. годи не одр жа ној почет -
ком ове неде ље през ентованa
je трећa фазa изра де, у сми слу
циље ва, мера и инди ка то ра
који тре ба да буду поста вље -
ни. Маја Вит ман, град ска мена -
џер ка, рекла је да се ради о
доку мен ту од нај ши рег обу -
хва та и нај ви шег зна ча ја за
нашу једи ни цу локал не само -
у пра ве и да су гра ђа ни након
инфор ми са ња да је у току изра -
да Пла на раз во ја и одр жа них
фокус гру па има ли могућ ност
да са сај та Гра да Пан че ва пре -
у зму анкет не упит ни ке и оце -
не рад локал не само у пра ве,
али исто тако да дају пред ло -
ге и суге сти је како би се уна -
пре дио живот ни стан дард свих
Пан чев ки и Пан че ва ца у свим
сег мен ти ма.

Дода ла је:
– Кон сул тант ски тим је на овој

сед ни ци свим актив ним уче сни -
ци ма изра де Пла на раз во ја пре -
зен то вао Нацрт пла на, који тре -
ба да буде упу ћен Град ском већу,
а након тога иде на јав ни увид.
После јав ног уви да пла ни ра се
јав на рас пра ва и усва ја ње на сед -
ни ци Скуп шти не гра да Пан че ва
до кра ја мар та. Од вели ког нам
је зна ча ја укљу чи ва ње јав ног сек -
то ра, али исто тако и јав ног мње -
ња, јер овим пла ном, као кров -
ним доку мен том, дефи ни са ће -
мо буду ће смер ни це раз во ја Пан -
че ва. Испред коор ди на ци о ног
тима и локал не само у пра ве
захва љу јем сви ма на уче шћу и
допри но су. Јав ни увид се пла -
ни ра у току сле де ће неде ље,
након усва ја ња нацр та на сед -
ни ци Град ског већа.

Сло бо дан Мија и ло вић, члан
кон сул тант ског тима Еко ном -
ског факул те та из Бео гра да и
„BDS Consulting-а”, иста као је
да је посто ја ла жеља и потре ба
да се још јед ном про ђе кроз све
подат ке како би их чла но ви коор -

ди на ци о ног тима уса гла си ли, те
да би завр шни садр жај доку мен -
та био пре дат Град ском већу на
усва ја ње.

– Цео ток про це са се доста
добро одви јао. С обзи ром на то
да се први пут ради ло на осно ву
новог Зако на о план ском систе -
му, насто ја ли смо да мето до ло -
ги ју при ла го ди мо и да људи ма
при бли жи мо стра те шки зна чај
Пла на раз во ја у пери о ду од седам
годи на. Овај план пред ста вља

плат фор му за сред њо роч не пла -
но ве – казао је Мија и ло вић.

Пре ма њего вим речи ма, одзив
и актив но уче шће свих слу жби
локал не само у пра ве и кому нал -
них пред у зе ћа гра да Пан че ва
вео ма су добри.

Поверење у
институције, са
акцентом на
стручњацима и
лекарима, зависи
од личног става

Студенти мање поштују
мере које ремете
њихов уобичајени
друштвени живот

Истраживање чији је резултат
студија под називом „Зашто носи-
мо маске? Легитимитет, пове-
рење и поштовање норми у усло-
вима пандемије” урадио је на
узорку од 544 академца свих
година студија Правног факул-
тета Универзитета у Београду др
Данило Вуковић, професор у овој
високообразовној установи. Њего-
во истраживање је показало да
млади још и могу да носе маске,
али дружења и окупљања не могу
да се одрекну ни у јеку епиде-
мије. Уз то, савете углавном не
прихватају и ослањају се само
на своје процене и уверења.

Текст на ову тему објавила је
„Политика”, преносимо га у цело-
сти, а његова опрема је редак-
цијска.

Необазирање
на забрану окупљања

Тумачећи добијене податке, про-
фесор Вуковић додаје да је мало
студената који поштују здрав-
ствене прописе и спроводе епи-
демиолошке мере штитећи се
од вируса корона. Да ли ће носи-
ти маску, бити на растојању када
су у групи и вакцинисати се,
зависи од њиховог личног уве-
рења да те мере имају или нема-
ју смисла. И поверење у инсти-
туције, са акцентом на стручња-
цима и лекарима, такође зависи
од њиховог личног става; неки
га имају, други не.

Социјална контрола, односно
морална критика околине и
законска осуда због непоштова-
ња мера не утичу значајно на
„самозаштитно” понашање мла-
дих. Очекивано, студенти мање
поштују мере које ремете њихов
уобичајени друштвени живот –
тако да од свих препорука нај-
више поштују ону да носе маске,
а најмање се обазиру на забрану
окупљања.

– На самом почетку панде-
мије у јавности су се уобличиле
две представе – да су млади у
мањем ризику од старијих и
болесних и да се они мање при-
државају епидемиолошких мера.
Зато сам покушао да установим

у којој мери они поштују про-
писе и који фактори на то нај-
више утичу. Упркос увреженим
ставовима да су млади бастион
непоштовања мера, на питање
да ли поштујете мере тек шест
одсто њих одговорило је да не
поштују, 16 процената је одго-
ворило „да и не”, док је скоро 80
одсто рекло да углавном или у

потпуности поштује мере. Међу-
тим, питања о поштовању поје-
диначних мера откривају дру-
гачије обрасце понашања и пока-
зују да скоро петина студената
заправо не поштује правила, тре-
ћина њих углавном или у пот-
пуности поштује самозаштитна
понашања, а готово половина
њих налази се у зони амбива-
лентног односа према поштова-
њу мера. Овај налаз показује да

опште уверење да млади не
поштују мере можда и није
сасвим неоправдано – истиче
саговорник „Политике”.

Оне мере које су имале мање
драматичан утицај на свакоднев-
ни и друштвени живот имају већу
подршку студената и обрнуто –
они највише подржавају меру
обавезног ношења маски, а нај-

мањеполицијскичас. Прекополо-
винеакадемацасматрада јеноше-
ње маски делотворна мера, а пре-
ко трећине њих да је одржавање
физичке дистанце сврсисходно.
Тек сваки четврти студент исто
то мисли за забрану рада угости-
тељских објеката, школа и факул-
тета и полицијски час.

– С обзиром на то да судби-
на пандемије не зависи само
од понашања вируса, већ и од
понашања човека, важно је
разумети који фактори утичу
на самозаштитно понашање и
поштовање мера које је држа-
ва прописала. Одговор на пита-
ње зашто људи поштују норме
релативно је једноставан и гла-
си – поштују их када сматрају
да је то поштовање сврсисход-
но и да је власт која прописује
норме легитимна, односно када
имају доживљај да власт ина-
че дела у складу са законом и
сама поштује правила која
доноси. Када мислимо да су
институције система легитим-
не и правичне, ми поштујемо
њихова правила и прихватамо

садржај норми које систем
доноси – појашњава професор
Вуковић.

Критика околине
нема важну улогу

Професор Вуковић се надовезује:
– Међутим, истовремено мора-

мо имати доживљај да је нека
норма сврсисходна – ако нема-
мо доживљај да ношење маски
и вакцинација имају смисла,
нећемо их упражњавати, а то је
показало и ово истраживање.
Осим тога, ова студија је пока-
зала да социјална контрола, одно-
сно морална осуда и критика
околине немају важну улогу у
практиковању самозаштитног
понашања. То значи да млади
не брину превише да ли ће њихо-
во понашање наићи на осуду
друштва јер социјалне норме на
њих немају превелики утицај.
Страх од санкција такође има
мали утицај на поштовање мера
– младима је важно да имају
поверења у институције које
доносе правила и да те институ-
ције с њима комуницирају на
јасан начин. Свет младих је такав
да они захтевају јасна и рацио-
нална објашњења зашто морају
да поштују одређена правила,
али истовремено посматрају и
да ли је политичка елита дослед-
на када је у питању поштовање
тих истих правила.

Ово истраживање је показало
да пресуђује поверење у струч-
њаке – академци који имају више
поверења у стручњаке више
поштују мере. Нешто слабији
утицај има поверење у политич-
ке институције, док поверење у
репресивне институције има нега-
тивни предзнак. Очекивано, епи-
демиолошке мере више поштују
студенти који редовније прате
медије и сматрају их објектив-
ним. Они академци који верују
да су мере делотворне далеко су
склонији да их поштују, а инди-
видуална процена ризика је зна-
чајнији фактор поштовања мера
од социјалне контроле.

– Демократска друштва не
могу се ослонити само на репре-
сију када желе да осигурају при-
мену закона. Управо супротно –
да би били примењивани, зако-
ни морају бити легитимни, одно-
сно грађани их морају сматрати
оправданим и слагати се с њихо-
вим садржајем. Ово слагање
посебно је важно у случајевима
ванредних ситуација, као што је
пандемија, и у томе много већу
улогу има научна рационалност
и доживљај да поштовање пра-
вила има смисла него страх од
социјалне критике и осуде –
закључује др Данило Вуковић.
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Јав ни увид већ сле де ће неде ље

Благо онима којима питања идентитета представљају
средишњу тему живота и уздижу се над наше најбитније
заједничке идентитетне именице, а то су понижавајуће
сиромаштво и општа безизгледност. За државну службе-
ницу Словеније и њену архиву ја желим бити Циго. Ја
сам културни мешанац коме је маца појела домовину и
воли се скитати у старим аутомобилима по државама
домовинско-злочиначког рата, ја сам безизгледно смеће
прошлости које је уживало одговарати на ова питања јер
си умишља да то има смисла. Хвала на пажњи – позор-
ности. Thank you for your atten tion! Cin ce rely yours Gipsy
Mar co from the Past Per fect Ten se.

(In memo ri am музичар, концептуални уметник
Марко Брецељ, портал „Радиосарајево.ба”, 

29. новембар 2012)

* * *
Радничка класа је током ратних деведесетих и у годинама
транзиције не само потпуно егзистенцијално осиромаши-
ла него је остављена на цедилу, јер је систем тако поста-
вљен да су јој готово укинута права да се чује њен глас. Јер
кад човек размишља да ли ће имати пара да купи хлеб и
млеко за породицу и кад је уцењен основним преживља-
вањем, онда ту нема много простора за храброст и за
побуну против таквог система. А филм „Хероји радничке
класе” прављен је управо са идејом да правда може да се
догоди, да људи своју судбину треба да узму у сопствене
руке и да се удруже, јер ће једино тако бити заштићени.
Све док смо усмерени и загледани само у себе и своје
потребе, бићемо слаби, једину добру промену можемо да
остваримо ако почнемо да бринемо и о другим људима и
ако други буду бринули о нама. У таквом искреном зајед-
ништву „малих”, обичних људи видим наш спас.

(Редитељ Милош Пушић, 
„Данас”, 3. фебруар)

* * *
Мржња се лако култивише и узгаја за разлику од љубави
према ближњем свом, са којим се не слажеш у потпуности.
Међутим са злочинима, стрељањима, масовним гробница-
ма, јамама, маљевима, силовањима, бацањима под лед,
рушењем верских објеката, логорима у којима се цивилно
становништво изгладњује до смрти и слично, препуцавање
губи наивну бенигност и постаје темељ за нови сукоб.

(Психолог Владан Беара, 
„Аутономија”, 4. фебруар)

* * *
Знам Мирка (Вичевића, прим. аут.), играли смо заједно
и жао ми га је. Которанин је, католик, није важно ни да
ли се изјашњава као Хрват, то је његова лична ствар. Они
иду на то да чим ниси Србин православне вероиспове-
сти, ти си мање вредан, мука ми је од тога. Ово за Мирка
ми је ван сваке памети. Увезано је све једно са другим,
ми када не знамо шта ћемо, „ајмо национализам”, и то
на ватерполу, на који долази мање публике него на фуд-
бал и кошарку. Једну ружну реч нисам чуо од њега, нор-
малан један тип који гледа своја посла, то је сигурно.
Добар и нормалан човек. Тако и треба да гледамо на све,
да ли су добри или лоши, ово је све превише отишло
далеко, бојим се да се неће завршити на овоме и да ће
ићи даље. Која је порука, није добродошао, а не знамо ни
какав је тренер. И ти га вређаш? Можда ће тај Хрват или
католик донети три титуле. Не знам шта да кажем.

(Бивши ватерполо репрезентативац
Данило Икодиновић, портал „Нова.рс”, 7. фебруар)

* * *
Примећујем стрепњу, константну стрепњу и страх код људи
да кажу, па чак и да мисле оно што желе. Та врста анксио-
зности код одраслих у младима ствара повученост и
незаинтересованост са крилатицом: „Ако нешто не могу да
променим, онда ме то не интересује”. Култура младе мора
да пробуди, испровоцира, да их охрабри. Младе морамо
одвојити од епидемије негативних тема, од непристојних,
неписмених и неваспитаних лица, која нас нападају свако-
дневно са екрана... Од примитивних информација. А треба
их обасипати садржајем који ће их мотивисати да освоје
вредности које формирају здравију реалност, а то су: сло-
бода, љубав, саморазвој, сигурност, креативност... како би
се осећали добро и сигурно у својој различитости.

(Глумица Милена Васић, 
„Данас”, 5. фебруар)

* * *
Уметност је говно! Све се своди на исто, било да неко
брбља глупости, или велича сонете Петрарке, Шекспира,
Рилкеа, било да деље ђонове или резбари Богородице.
Убијање се наставља, профитирање се наставља, глад се
наставља, лаж се наставља: чему онда уметност?

(In memo ri am музичар, концептуални уметник
Пеђа Вранешевић, „Време”, 21. март 2013)

КОНЦЕПТ КОЛИКО СТУДЕНТИ ПОШТУЈУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ

МЛАДИ НОСЕ МАСКЕ, АЛИ СЕ И ДРУЖЕ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Др Данило Вуковић:
„Да би били
примењивани, зако-
ни морају бити
легитимни, односно
грађани их морају
сматрати оправданим
и слагати се с
њиховим садржајем.”



Нови јавни позив за замену
столарије и соларне панеле
уз субвенцију – услови нису
исти као прошле године

Више новца него лани

Министарство рударства и енергетике
расписало је нови јавни позив за доделу
субвенција за унапређење енергетске
ефикасности кућа, стамбених зграда и
станова. На њега се све општине и гра-
дови могу пријавити до 17. фебруара.
За подстицаје је, како пише у конкурсу,
укупно издвојено милијарду динара,
односно око 8,5 милиона евра, а ове
године су у односу на претходни циклус
мало другачији услови и за општине и
за грађане. Количина новца коју ће доби-
ти свака локална самоуправа зависи од
броја становника на њеној територији.

Максималан износ средстава подсти-
цаја који додељује Управа за финанси-
рање и подстицање енергетске ефика-
сности по јединици локалне самоупра-
ве биће 200 милиона динара за градове
који имају више од два милиона ста-
новника. Они који имају између 100.000
и милион становника добиће по 100
милиона динара, док ће општине у који-
ма живи више од 50.000, а мање од
100.000 људи моћи да искористе по 50
милиона динара субвенција. Општине
које имају мање од 50.000 становника
моћи ће да конкуришу за субвенцију од
максималних 25 милиона динара.

Правила игре

У складу са степеном развијености
општина који је одређен Уредбом о

утврђивању јединствене листе развије-
ности региона и јединица локалне само-
управе за 2014. годину општине које
припадају четвртој групи, чији је сте-
пен развијености испод 50 одсто репу-
бличког просека, моћи ће да учествују
са износом од минимално 30 одсто од
укупне вредности подстицаја које доде-
љују Управа и ЈЛС. У те општине спа-
дају Бабушница, Бела Паланка, Бојник,
Босилеград, Бујановац, Владичин Хан,
Голубац, Житорађа, Куршумлија, Леба-
не, Мали Зворник, Медвеђа, Мероши-
на, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сур-
дулица, Трговиште и Тутин.

Наиме, Министарство ће обезбеди-
ти више новца за девастиране општине
и социјално угрожене грађане – уместо
са 50 одсто Министарство ће учество-
вати са 70 процената у најнеразвијени-
јим, односно девастираним општина-
ма. Уједно, увелико се ради с центрима
за социјални рад и тражи се решење да
се помогне социјално угроженим дома-
ћинствима да узму учешће у реализа-
цији овог важног пројекта за побољша-
ње енергетске ефикасности. Остале
општине и градови, а међу њима је и
Панчево, мораће да издвоје више нов-
ца, односно минимум исти износ који
су и тражили од Министарства енерге-
тике на основу конкурса.

„Удео у финансирању појединачних
пројеката енергетске санације стамбе-
них зграда, породичних кућа и станова
од стране грађана је минимално 50 одсто,
а средства подстицаја до 50 одсто зајед-
нопокривајуопштинаиУправазафинан-
сирање и подстицање енергетске ефи-
касности”, стоји у јавном позиву који је
објављен на сајту Министарства енерге-

тике. Министарка рударства и енерге-
тике Зорана Михајловић изјавила је тим
поводом да је држава обезбедила довољ-
но новца, односно за све пројекте енер-
гетске ефикасности за ову годину издво-
јено је 250 милиона евра у буџету.

Шта све може да се уради?

Да подсетимо на шта се све односе суб-
венције. Помоћ ће моћи да се користи
за унапређење термичког омотача путем
замене спољних прозора и врата, а ова
мера обухвата и пратећу опрему, као
што су окапнице, прозорске даске, ролет-
не, капци и остало, као и пратеће гра-
ђевинске радове на демонтажи и пра-
вилној монтажи прозора и врата. Уз
субвенцију, грађани ће моћи да поста-

ве и термичку изолацију за зидове, као
и изолацију испод кровног покривача.
Наведено је да ова мера може обухва-
тити, у случају да је оштећен кровни
покривач, и хидроизолациони кровни
систем, грађевинске радове на замени
хидроизолације и других слојева кров-
ног покривача, као и лимарске радове,
али не и радове на замени конструк-
тивних елемената крова.

Друга мера се односи на унапређење
термотехничких система зграде путем
замене система или дела система ефи-
каснијим системом, односно на заме-
ну котла или пећи, замену постојеће
или уградњу нове цевне мреже, греј-
них тела – радијатора и пратећег при-
бора, уградњу топлотних пумпи или
грејача простора, као и уградњу елек-
тронски регулисаних циркулационих
пумпи. На основу овог конкурса могу-
ће је и опремање система грејања уре-
ђајима за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту, односно
постављање калориметара, делитеља
топлоте и баланс-вентила. Подстицаји
обухватају и уградњу соларних колек-
тора у инсталацију за централну при-
прему потрошне топле воде, као и уград-
њу соларних панела и пратеће инста-
лације за производњу електричне
енергије за сопствене потребе, уградњу
двосмерног мерног уређаја за мерење
предате и примљене електричне
енергије и израду неопходне техничке
документације и извештаја извођача
радова на уградњи соларних панела и
пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који су, у складу
са законом, неопходни приликом
прикључења на дистрибутивни систем.

ДРУШТВО
Петак, 11. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Машинска школа Панчево
добила пола милиона евра

Подршка развоју сарадње
образовних установа
и привреде

Савремена опрема
и дидактичка средства
индустрије 4.0

Једанаест конзорцијума које чине обра-
зовне установе, институције и привред-
ници који су успоставили партнерство
с циљем развоја и имплементације дуал-
ног или кооперативног образовања пред-
ложено је за финансирање у оквиру
прве фазе пројекта „Регионални челенџ
фонд”, а око 4,2 милиона евра опреде-
љено је за улагања у опрему и инфра-
структурне радове у образовним уста-
новама, али и финансирање обука
кадрова из школа и компанија. Поред
тога, средства из Фонда употребиће се
и за адаптације и реконструкције учи-
оница, радионица и лабораторија.

Сјајна вест је да је конзорцијум из
Панчева, који чине Машинска школа
Панчево (носилац), немачке компани-
је ZF и „Брозе”, као и панчевачка фир-
ма „Инокс прерада”, један од победни-
ка овогодишњег конкурса, на коме је
учествовало 37 конзорцијума с Балка-
на. На тај начин обезбеђена је донаци-
ја у висини од 500.000 евра која ће
бити утрошена за опремање Машин-
ске школе Панчево, односно биће наба-
вљена нова опрема за обуку бравара-
-заваривача, оператера машинске опре-
ме и техничара мехатронике, рекао је
за наш лист Ненад Дојчиновић, дирек-
тор ове панчевачке стручне школе.

– Ово је веома важна донација не
само за Машинску школу Панчево већ
и за читав град, јер ће куповином нај-
савременије опреме у нашој школи ста-
савати генерације ученика у духу четвр-
те индустријске револуције, а за буду-
ћи развој привреде то је један од најва-
жнијих услова. Уз нову опрему процес
учења кроз рад биће ефикаснији, тако
да ће будући мехатроничари, операте-
ри, бравари и вариоци бити конкурент-
нији на тржишту рада, чиме ће задово-
љити садашње, али и будуће критери-
јуме компанија које послују на терито-
рији јужног Баната. Прецизније, новац
ће обезбедити комплетирање радног
места горенаведених струка (апарати
за варење, боце, заштитна опрема, тре-

нинг-табле и дидактичка опрема за
индустрију 4.0) – рекао је Ненад Дој-
чиновић.

Немачка иницијатива

На свечаној церемонији која је уприли-
чена поводом проглашења одабраних
конзорцијума у оквиру прве фазе про-
јекта „Регионални челенџ фонд” пред-
стављени су пројекти који су добили
средства и додатно је истакнут значај
финансирања оваквих пројеката за даљи
развој наше привреде и економију Запад-

ног Балкана. Своје импресије о читавом
пројекту изнео је у поздравном говору
МаркоЧадеж, председникУправногодбо-
ра Коморског инвестиционог форума и
председник Привредне коморе Србије.
ОнјезахвалиоНемачкомсавезноммини-
старству за економску сарадњу и развој
и Немачкој развојној банци на подршци
и нагласио да је Немачка земља која је
један од највећих инвеститора у српску
привреду, као и регион. Он је истакао да
пројекат „Регионални челенџ фонд”
доприноси повећању конкурентности
домаће привреде и нагласио његов зна-
чај за образовање младих стручних
кадрова кроз дуално образовање.

– Послодавци и даље не могу да нађу
довољно квалификоване кадрове и то
представља велики ограничавајући фак-
тор за бржи привредни развој. У регио-
ну и даље има око милион незапосле-
них људи, а стопа младих незапосле-
них креће се од 24 до 49 одсто, у зави-
сности од економије до економије –
рекао је први човек Привредне коморе
Србије и изразио задовољство због вели-
ког интересовања за пројекат „Регио-

нални челенџ фонд”, за који се прија-
вило више од 600 компанија из свих
грана индустрије.

Његова екселенција Томас Шиб, амба-
садор СР Немачке у Србији, рекао је да
Немачка има дугу традицију дуалног
стручног образовања као важног фак-
тора да се предузећима обезбеди ква-
лификовано, мотивисано особље и да
се младим људима пружи добра осно-
ва за њихову професионалну каријеру.

– На основу тог искуства, чврсто смо
уверени да је дугорочна сарадња изме-

ђу компанија и установа за стручно
оспособљавање важна основа за одр-
живу, снажну економију. Стога немач-
ка развојна сарадња подржава регион
Западног Балкана у унапређењу њихо-
вих система дуалног образовања. У том
циљу немачко Министарство за еко-
номску сарадњу и развој до сада је ста-
вило на располагање 38,5 милиона евра
за промоцију Регионалног фонда за
изазове као новог инструмента за про-
моцију запошљивости у региону ЗБ у
сарадњи с регионалним Коморским
инвестиционим форумом – додао је он.

Рудигер Хартман, директор Немач-
ке развојне банке у Србији, нагласио је
значај оваквих пројеката и истакао да
овај фонд нуди праву подршку и задо-
вољава захтеве како компанија, тако и
образовних институција, да даље
развијају дуално образовање у Србији.
Он је истакао да РЧФ виде као полазну
тачку за ангажовање Немачке развојне
банке у дуалном образовању у Србији.

– Заједно с Министарством просве-
те, науке и технолошког развоја већ
припремамо нови, свеобухватни про-

јекат под називом „Добри послови за
Србију” с циљем стварања додатних
капацитета за средње и високо дуално
образовање – рекао је Хартман на кра-
ју свог излагања.

Дуално образовање

Габријела Грујић, помоћник министра
за дуално и предузетничко образовање,
истакла је да ће захваљујући средстви-
ма „Регионалног челенџ фонда” наши
млади имати прилику да уче у реал-
ном радном окружењу и на најсавре-
менијој опреми.

– Наши млади имају прилику да
покажу да њихово знање вреди. Оно
што је драгуљ дуалног модела образо-
вање јесте њихова мотивисаност да на
другачији начин уче. Брзина трансфе-
ра знања је наjважнији критеријум за
образовање у 21. веку, што значи да не
можемо говорити само о теоријском
знању. Морамо говорити о компетен-
цијама, односно умреженим знањима,
способностима и ставовима. Једанаест
пројеката које су добиле образовне
институције у конзорцијуму с компа-
нијама представља највећи број међу
свих шест земља Западног Балкана,
што говори о томе да је национални
модел дуалног образовања темељно
упостављен и развијаће се у будућно-
сти на два нивоа, како на средњем, тако
и на високом. Такође, омогућиће срп-
ској привреди одрживост и иноватив-
ност – закључила је Габријела Грујић.

„Регионални челенџ фонд” (РЧФ)
представља јединствени инструмент
дизајниран да повећа запошљивост гра-
ђана, пре свега младих, као и да под-
стакне конкурентност предузећа на
Западном Балкану финансирањем инве-
стиција у опрему и инфраструктуру за
одабране пројекте дуалног или коопе-
ративног образовања. Први круг прија-
ва привукао је чак 205 конзорцијума из
свих шест економија Западног Балка-
на, од чега је чак 40 пристигло из Срби-
је. Прилику да значајно унапреди своје
програме стручног образовања и оспо-
собљавања добило је 11 конзорцијума
уз Србије, које чини 12 образовних уста-
нова и 45 партнерских компанија.

Пројекат „Регионални челенџ фонд”
финансира Немачко савезно
министарство за економску сарадњу и
развој преко Немачке развојне банке.
Главни партнер у имплементацији је
Коморски инвестициони форум Западног
Балкана. Фонд је настао на иницијативу
Немачког савезног министарства за
економску сарадњу и развој.

РЕГИОНАЛНИ ЧЕЛЕНЏ ФОНД

ПАНЧЕВАЧКИ КОНЗОРЦИЈУМ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЈАВНА РАСПРАВА 

Трансформација
све извеснија

Влада Републике Србије најавила је
да ће се нацрт Интегрисаног нацио-
налног енергетског и климатског пла-
на за период до 2030. године и Стра-
тегије развоја енергетике до 2040.
године, с пројекцијама до 2050. годи-
не, ускоро наћи на широкој јавној
расправи. Овом приликом надлежни
у држави позивају све заинтересова-
не организације цивилног друштва и
све грађанке и грађане да узму уче-
шће у процесу њиховог доношења.

Да подсетимо, реч је о два најва-
жнија стратешка документа, који тре-
ба да утемеље енергетску транзицију
наше земље и који ће у себи садржа-
вати најважније одлуке за будућност
српске енергетике. У 2021. донет је
нови законодавни оквир, а започета
је и израда ових двају стратешких
докумената за енергетски сектор.

УПЛАТА ДОПРИНОСА ЗА ПИО

Једноставно и брзо
Радници који желе да провере да
ли им послодавци плаћају допри-
носе и у коликом износу, с којим
датумом су одјављени или прија-
вљени, не морају за сваку проверу
да одлазе до шалтера Фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање, већ
то могу да ураде и електронски. Али
до Фонда ПИО морају отићи да узму
шифру, односно ПИН код, с којим
касније могу, кад год желе, да про-
вере податке о себи.

Да би дошао до жељених подата-
ка, радник на порталу Фонда ПИО
укуцава јединствени матични број,
ПИН код и верификациони систем-
ски код. Грађани који желе да буду
још сигурнији могу да промене ПИН
код у било који шестоцифрени број
помоћу опције за промену ПИН-а
на сајту Фонда ПИО.

ПУНА СКЛАДИШТА

Обезбеђују се енергенти
У Србији је снабдевање гасом и наф-
том стабилно, иако цене тих енерге-
ната на европском тржишту наста-
вљају да расту, саопштило је Мини-
старстворударстваиенергетике. Петар
Станојевић, саветник ресорне мини-
старке Зоране Михајловић, тврди да
Србија „има стабилно снабдевање
плавим енергентом” и да ће држава
у наредном периоду повећати резер-
ве гаса, нафте и нафтних деривата у
складиштима у Србији како би се у
будућности избегло да кризе изазва-
не у другим земљама утичу на ста-
билност домаћег тржишта.

Прецизирао је да нафту увозимо
из Ирака и да у наредним месецима
неће бити проблема са овим енер-
гентом јер већ сада имамо резерве
за 30 дана, али да морамо да пове-
ћамо складишне капацитете како
бисмо могли да контролишемо цене
нафтних деривата.

ЗАМРЗАВАЊЕ ЦЕНА

Основне намирнице на
новембарском нивоу

Цене брашна, уља, шећера, меса
(прецизније, свињског бута) и дуго-
трајног млека остају замрзнуте још
три месеца – саопштила је Влада
Србије, „у циљу даље заштите тржи-
шта, односно спречавања деформа-
ција у формирању цена наведене
робе, која је изузетно важна за снаб-
девање потрошача, а нарочито сиро-
машнијих социјалних категорија”.

Предмет замрзавања цена су бра-
шно тип 400 и тип 500 у паковањи-
ма до пет килограма, шећер кри-
стал у паковању од једног килогра-
ма, сунцокретово уље у паковању од
једног литра, свињски бут и УХТ
млеко са 2,8 процената млечне масти
у паковању од једног литра. Уредба
обухвата произвођаче и трговце на
мало и велико, а цене су замрзнуте
на нивоу од 15. новембра прошле
године.

ДРЖАВА РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДРУГИ КРУГ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Наставља се замена врата и прозора уз помоћ државе
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Бежање није решење

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, колико пута вам
је дошло да побегнете од све-
га? Деси се, капне она кап
што прелије и осетите (опет)
н е о д о љ и в у
жељу да побег-
нете. Побећи,
једноставно, без
кофера, заве-
жљаја, терета,
о с в р т а њ а . . .
Побећи од:
немам, не могу,
нисам, не
желим, не
сада... Побећи
и оставити све
страхове, бри-
ге, стрепње, све
изречено и све
прећутано . . .
Побећи од проблема, сплет-
карења, саплитања, подмета-
ња, умарања, тумарања, лице-
мерја, претварања, наговара-
ња, „добронамерања”...

Можда би требало побећи
у други град, државу, на дру-
ги континент? Што даље од
узрока и извора свих невоља,
сплеткара и душебрижника.
Можда би требало само про-
менити посао, сараднике,
стан, део града или пак треба
променити избор „за сва вре-
мена” – животног сапутника,
животни позив... Можда би
требало променити физички
изглед, боју и дужину косе,
нешто увећати, нешто сма-
њити, нешто прекрити или
нешто сакрити...

Све то „можда” сасвим
сигурно не води никуда,

колико год примамљиво зву-
чало, и то из једног јединог
разлога – свако ово бежање
у „можда” враћа нас на сам
почетак бежања и на питањe:
да ли је могуће побећи? Коју
год опцију да изаберемо, ма
колико далеко отишли, ма
колико се маскирали да нас
нико (споља) не може пре-
познати, остаје нам неко од
кога бежања нема: нико
никада није успео да побег-
не од СЕБЕ. Ето, драги моји,
можете побећи физички
било куда, али ваше ЈА увек
иде с вама. И ви знате да
нисте побегли. Немогуће је
себе лагати дуго. И да ли је
онда све пропало? Да ли неко
мора да живи како не жели

само зато што
је схватио да
не може побе-
ћи?

Не мора се
ништа! Ако смо
до сада живели
желећи да се
допаднемо дру-
гима, не чуди
незадовољство
које осећамо.
То је немогућа
мисија: допада-
мо се другима
само онолико
колико се укла-

памо у њихово виђење нас.
Од проблема се не може побе-
ћи, већ се може само – изди-
ћи. Сагледати свој живот и
људе у њему као изазов, а не
као проблем. То што смо
„разумно” поступали слуша-
јући друге и навело нас је на
бежање. Узети живот у своје
руке је изазов. Искључити ТВ,
не пунити главу ружним ства-
рима и непријатностима, за
почетак је сасвим довољно.
Кад отворимо очи ујутру и
када почнемо да бирамо шта
је оно што хоћемо видети,
тада смо на путу не бежања,
него повратка. Кључна ствар
је у одабиру онога што хоће-
мо у свом животу и од њега.
Све је на нама. Чак и ако иза-
беремо да не учинимо ништа,
и то је избор, зар не?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Кад отворимо 
очи ујутру и када
почнемо да бирамо
шта је оно што 
хоћемо видети, 
тада смо на путу 
не бежања, 
него повратка.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Курје око је твр-

до, упаљено заде-

бљање коже сто-

пала које се нај-

чешће појављује

на пети и ножним

прстима. Курје

очи су неугодне и

често болне, али

је могуће успешно

их лечити. Ево

природних препа-

рата који могу

бити од користи.

Помешајте јед-

ну кашику праха

слатког корена с

рицинусовим уљем да би се добила густа паста. Користите је два

пута дневно, ујутру и увече, неколико дана, на следећи начин.

Пре одласка у кревет нанесите је на курје око у дебљем слоју и

причврстите фластером. Оставите преко ноћи, а ујутру скините

фластер и захваћено подручје оперите млаком водом. Након тога

поново ставите пасту и фластер.

Исцедите сок из листа чуваркуће и нанесите у пределу курјег

ока. Преко тога ставите ханзапласт. Мењајте сваког дана док се

тврда покорица не одвоји с површине. Лагано је одвојте и поку-

шајте да извучете и танак коренчић који досеже дубоко у кожу.

Иситните четири листа свежег бршљана, па их увече, пре спа-

вања, нанесите на комад газе и привијте на предео где се нала-

зи курје око. Добро исперите руке, а прибор за припрему мелема

користите само у те сврхе. Завијте завојем и оставите да одстоји

и делује преко ноћи. Терапију спроводите континуирано у траја-

њу од десет дана.

Исцедите сок из свежег листа траве русе директно на курје

око и преко тога нанесите фластер. Промену третирајте три пута

дневно све док курје око не побели и док се не издвоји површин-

ски слој.

Природни лекови
за курје око

Да бисте се решили целулита
пре но што наступе топли дани,
морате почети већ сада. Приме-
ните неки од природних препа-
рата које можете припремити
сами код куће и будите упорни.
Обратите пажњу и на исхрану и
резултати неће изостати.

Целулит представља желатино-
зну материју сачињену од капљи-
ца масноће, воде и отпадних
продуката насталих разменом
материје у организму. Налази
се непосредно испод коже у
везивном ткиву, између ћелија,
крвних судова и лимфних путе-
ва. Ове наслаге с временом врше
притисак на околно здраво тки-
во и не дозвољавају нормалну и
редовну размену материја у телу.

Целулит може настати још за
време пубертета, али с обзиром
на то да је кожа тада много ела-
стичнија, он се у том периоду
неће видети бар неко време.
Често се овај проблем везује за
гојазност, мада целулит није
облик гојазности и може се јави-
ти и код врло витких особа.

Такође једна од карактеристи-
ка целулита јесте да се чешће
јавља код жена него код мушка-
раца. Разлог за то треба тражи-
ти у различитој грађи поткожног
масног ткива код ова два пола,
али и у женском полном хор-
мону – естрогену. Захваљујући
савременом стилу живота, све
више жена последњих деценија
муку мучи с целулитом.

Зашто и где настаје целулит

До промена на кожи долази када
процес елиминације штетних
продуката почне да се успорава.
У основи свих фактора настан-
ка целулита је нездрав начин
живота.

Лоша исхрана, недовољно уно-
шење течности у организам, пре-
комерна и неконтролисана упо-
треба лекова, неправилно диса-
ње, физичка неактивност, дуго
седење, тесна одећа и обућа,
напетост, стрес, замор, УВ зра-
ци, узимање хормонске терапи-
је... Сви ови фактори доводе до
поремећаја у организму (хормо-
налних, циркулаторних, поре-
мећаја гастроинтестиналног
тракта и других система и орга-
на), што резултује задржавањем
штетних материја.

Целулитом су најчешће напад-
нути бедра, бутине и седални
део. Затим долазе на ред коле-
на, листови, глежњеви, стомак,
доњи део леђа, врат, руке...

Лечење целулита

У лечењу целулита најбитније
место заузима промена нездра-
вог начина живота. Да бисте то
постигли, неопходно је да све оне
факторе који узрокују целулит
елиминишете или промените.

Исхрана мора бити богатија
воћем и поврћем, јер оно садр-
жи хранљиве и заштитне суп-
станце које обезбеђују нормал-
но и редовно пражњење црева.
Препоручују се и риба, затим
биљна уља, мед, јогурт... Из
исхране треба избацити месо
(нарочито свињско), животињ-
ске масти, со, шећер, бело бра-
шно, кафу, газирана пића, алко-
хол и све вештачке и хемијске
производе.

Елиминација или излучива-
ње штетних продуката мора савр-
шено функционисати без обзи-
ра на то да ли је реч о бубрези-
ма, цревима или кожи. Правил-
но лагано и дубоко дисање наро-
чито на чистом ваздуху потпо-
маже елиминацији отпадних
материја. Цигарете обавезно
избаците.

Релаксација је такође важна
јер доприноси ослобађању од
стреса и напетости и отклањању
замора, а све су то такође велики
узрочници настанка целулита.

Физичка активност се апсо-
лутно подразумева, јер је то став-
ка која повезује све претходно
наведене аспекте здравог живо-

та. Међутим, и активност мора
бити контролисана и дозирана
од стране стручног лица, јер у
противном, када се организам
пренапреже, долази до сасвим
супротног ефекта: ствара се још
више млечне киселине и оста-
лих штетних материја, па самим
тим и целулита.

Целулит се може третирати и
на друге начине, а неки од њих
су: стимулација микроциркула-
ције крви и лимфе, ручна или
апаратурна масажа, примена
козметичких антицелулит пре-
парата, електролиполиза, мезо-
терапија (поткожне инјекције
мешавине лекова), липосукци-
ја, ласерски, ултразвучни и ендер-
молошки третмани, разне обло-
ге, парафанго...

Уколико желите да избегнете
радикалне и инвазивне методе,
ево маски, купки и крема које
можете да направите сами, а
чијом ћете редовном применом
у комбинацији с променом живот-
них навика уклонити целулит
или ублажити његову видљивост.

Маска с лимуном и медом

Мед омекшава кожу, те подсти-
че циркулацију у дубљим слоје-
вима, где се накупља масноћа,
док је лимун, попут осталих агру-
ма, одличан у борби против целу-
лита, јер разграђује масноће и
подстиче мршављење и избаци-
вање токсина из организма.

Потребно вам је пола лимуна,
пет кашичица меда и две каши-
чице крупне соли. Све састојке
помешајте и кад добијете густу
смесу, нанесите је на места где
је целулит највидљивији. Потом
преко тога ставите фолију. Након
пола сата фолију скините, а 
подручја захваћена целулитом
измасирајте дрвеном четком.

Паста с парадајзом

Парадајз је одличан за борбу с
наранџином кором, будући да у
свом саставу има ликопен, који
спречава разградњу колагена у
кожи и чува је од акумулације
токсина.

Заправо, очувањем колагена
у кожи задржава се њен заштит-
ни слој, који прелази преко
масног ткива, те чини целулит
мање видљивим.

Ољуштите и изгњечите два
већа парадајза и помешајте их
са соком од једног лимуна, а
затим тиме измасирајте под-
ручја захваћена целулитом.
Оставите да делује док се не
осуши, па исперите топлом
водом. Овај третман примењуј-
те једном дневно.

Kупка од чоколаде

Чоколада, односно какао, има
одлично антистресно, али и
антицелулитно дејство. Храни,
негује и затеже кожу, те укла-
ња вишак течности и токсина
из организма, чиме се појачава
циркулација, као и разградња
масних наслага. Кофеин из
какаоа чини ткиво еластични-
јим, разбија целулит, те успо-
рава процес настанка нове
поморанџине коре.

За пилинг вам је потребно 50 г
морске соли и пола литра мине-
ралне воде, а за купку 200 г какаоа.

Пре него што припремите
купку од чоколаде, препору-
чујемо вам да урадите пилинг
коже помоћу морске соли, коју
сте претходно омекшали у
пола литра минералне воде.
Након тога 200 какаоа сипај-
те у литар вреле воде, те
мешајте док се какао не 
раствори у потпуности. 
Добијену смесу сипајте у каду
напуњену водом. Ово чоколадно
купање не би требало да траје
дуже од 15 минута. После
купања истуширајте се топлом
водом и на суву кожу 
нанесите хидратантну крему.

Kрема од желатина

Поред бројних здравствених
предности, желатин је одличан
за затезање коже – производи
колаген, који спречава масне
ћелије да се пробију кроз доње
слојеве коже и избију на повр-

шину, где узрокују целулит.
Поред примене у облику кре-

ме, желатин можете користити
и у исхрани. Једном дневно додај-
те кашичицу желатина у праху у
било које пиће, те тиме повећај-
те производњу колагена. Жела-
тин у праху можете пронаћи у
продавници здраве хране.

За крему су вам потребни
следећи састојци: кашичица
било којег јестивог желатина,
50 мл воде, супена кашика
меда, 50 мл апотекарског гли-
церина (глицерола) и четврти-
на таблете уситњеног „аспири-
на” од 200 мг.

Након што помешате све
састојке, смесу загревајте на
врућој воденој пари око пет
минута, док се све лепо не сје-
дини. Охлађену смесу мутите
миксером како бисте добили
желатинасту крему. Крему
можете ставити у неку пластич-
ну кутију, те је чувати у фри-
жидеру. Наносите је на 
подручја захваћена целулитом
свакодневно пре спавања. Рок
трајања креме је месец дана.

Маска од глине и лаванде

Глина се од давнина користи

у нези коже, јер чисти поре,
уклања изумрле ћелије епите-
ла, враћа тонус кожи, те је
чини глатком и сјајном. Буду-
ћи да подстиче стварање кола-
гена и еластина, веома често
се користи у борби са упор-
ним целулитом. За себе везује
токсине и убрзава циркулаци-
ју, па тиме поспешује разбија-
ње наслага масног ткива. Њено
дејство може да се појача дода-
вањем етеричних уља лаванде
или руже, те базних уља, попут
уља јојобе или бадема.

Састојци: пет капи уља лаван-
де, 100 г зелене глине и 10 каши-
ка гела алоје вере.

Помешајте све састојке и нане-
сите на подручје захваћено целу-
литом. Обложите фолијом и
оставите 15 минута. Третман
можете поновити два-три пута
недељно.

ЗАПОЧНИТЕ НА ВРЕМЕ БОРБУ С ЦЕЛУЛИТОМ

ДА ПОМОРАНЏИНА КОРА НЕСТАНЕ ДО ЛЕТА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



У бригади није довољно бити
врло добар и одличан. Мора се
ићи до нивоа изврсног. А досе-
зање тог квалитета је као покрет-
ни циљ, стално се мора тражити
и тежити ка њему, каже у интер-
вјуу за „Политику”, првом за
цивилне медије, бригадни гене-
рал др Мирослав Талијан, коман-
дант 72. бригаде за специјалне
операције Војске Србије, писа-
ла је „Политика” у недељу, 30.
јануара.

Реч је о искусном специјалцу,
ратном ветерану који због сво-
јих заслуга у најтежим ситуаци-
јама има изузетну репутацију
међу колегама, али и међу сви-
ма који познају прилике у вој-
сци и не тако давну прошлост.
Међутим, командант, није пре-
терано рећи, легендарне једи-
нице није само човек праксе, он
је и докторирао на тему борбе
против тероризма, a обављао је
и дужности начелника Школе
националне одбране и Војне ака-
демије.

• Јединица којом командујете
формирана је пре 30 година. У
каквим временима је и због чега
настала?

– Првоформирана, 72. десант-
но-јуришна бригада створена је
у ратном вихору на простору
СФРЈ. Облици и садржаји тада-
шњих борбених дејстава (која су
и данас актуелна) указивали су
на потребу за формирањем једи-
нице намењене за извођење спе-
цијалних дејстава, пре свега,
извиђачко-диверзантских, про-
тивтерористичких и противпо-
буњеничких. Бригада је форми-
рана 26. јуна 1992. године и пот-
чињена директно Генералштабу
Југословенске армије. Након тога,
формирањем Корпуса специјал-
них јединица Војске Југослави-
је, а као његов део, ова бригада
је преобликована и добила ново
име – 72. специјална бригада.

Током периода од 2006. до
2019. године, када је била обје-
дињена са братском 63. падо-
бранском бригадом, преимено-
вана је у Специјалну бригаду.
Указом председника Србије 14.
јуна 2020. године поново јој је
враћена ратна застава са бројем
72, коју краси Растков соко, с
којим је по предању Растко Нема-
њић ишао у лов, и од тада се
препознаје као 72. бригада за
специјалне операције.

Почеци оперативне употребе
бригаде, њено борбено крште-
ње, повезани су са 27. јануаром,
када се прославља највећи срп-
ски светитељ – Свети Сава. Данас
је то дан и слава наше јединице,
а и наша база – касарна носи
име „Растко Немањић”.

Тридесет година од форми-
рања бригаде и њен пут указују
да је то јединица с релативно
кратком али блиставом тради-
цијом, и са изузетно бремени-
тим искуством и борбеним деј-
ствима за углед. У њој још увек
раде поједини специјалци, рат-
ници коју су почињали своју
каријеру када се бригада успо-
стављала и у борбеним дејстви-
ма стасавала, а у осекама спе-
цијалних операција се обнавља-
ла и припремала за борбу про-
тив савремених изазова. Данас
бригаду чини и велики број при-
падника из млађих генерација,
тако да је она спој младости и
искуства, односно јединица у
најбољим годинама – у изван-
редној форми.

• Ваша каријера је нераски-
диво повезана са 72. бригадом
за специјалне операције?

– Мој официрски пут у 72.
бригади, након завршене Војне
гимназије и Војне академије и
неколико година рада у трупи,
започео је новом, селективном
обуком, а потом обављањем
дужности командира вода у падо-
бранско извиђачко-диверзант-
ској чети извиђачко-диверзант-
ског батаљона. Затим прелазим
у Батаљон за противтерористич-

ка дејства, где сам обављао све
командне дужности, од коман-
дира тима до команданта бата-
љона. Следи командно-штабно
усавршавање у Школи нацио-
налне одбране и командне
дужности у одреду „Кобре”, а
затим рад у образовном систе-
му Министарства одбране, у ком,
уз учешће у образовном проце-
су и обављање руководећих функ-
ција, завршавам и друге видове
каријерног образовања, као и
стицање научнообразовних зва-
ња и титула. Овај период само
ме је физички одвојио од 72.
бригаде. Дух и снага специјалца
су ме непрекидно испуњавали,
а осећај повезаности са овом
јединицом и њеним припадни-
цима никада није престајао.
Садашња дужност команданта
елитне јединице 72. бригаде за
специјалне операције значи и
чини круну у мојој војничкој
каријери.

На дужности команданта овог
изузетног строја трудим се да
оправдам указано поверење вој-
ног и државног руководства и
да искористим прилику да своје
искуство, животно, професио-
нално и ратно, пренесем мла-
ђим генерацијама које чине бри-
гаду данас. Да их учиним бољим
и спремнијим него што смо ми
то били када смо почињали да
градимо свој пут и пут бригаде.

• Каква је намена јединице
данас, можете ли нашим читао-
цима укратко да представите њену
организацију и ниво опремље-
ности савременим средствима?

– Војнички речено, 72. брига-
да за специјалне операције је,
према прописаним стандарди-
ма, оспособљена за извођење спе-
цијалних дејстава, самостално и
у оквиру операција ВС, на вла-
ститој територији, у захвату
фронта и у позадини непријате-
ља у тактичкој и оперативно-
-стратегијској дубини у свим

земљишним, метеоролошким и
борбеним условима. Лепеза анга-
жовања снага за специјалне опе-
рације наше бригаде слична је
као и код свих релевантних спе-
цијалних јединица страних арми-
ја, било да су источне или запад-
не провенијенције. Почиње изви-
ђањем, а завршава се комплек-
сним операцијама уништења
непријатељских центара моћи
или терористичких група.

Организација и делотворно
функционисање 72. бригаде за
специјалне операције стално се
унапређују и развијају. Тај про-
цес је заснован на осведоченим
властитим искуствима, као и
искуствима братске 63. падо-
бранске бригаде, а делом и на
страним искуствима. Главну
одредницу чини неопходност да
се професионално одговори зах-
тевима које пред бригаду поста-
вља војно руководство, а у скла-
ду са борбеним начелима и док-
тринарним документима која
дефинишу остваривање безбед-
ности Србије.

Као и у већини сличних фор-
мација, оперативни састав је орга-
низован у формације од тима до
батаљона за специјалне опера-
ције. Главну снагу бригаде, уз
Командни батаљон, чине бата-
љони за специјалне операције –

„Грифони” и „Соколови”, који
баштине традиције извиђачко-
-диверзантског и батаљона за про-
тивтерористичка дејства. У једи-
ници смо посебно поносни на
82. чету речних диверзаната. Сви
на челу носимо број 72 и студе-
нички крст, а једино они имају
други број, једино су они „82 у

72”, али такав третман и заслу-
жују јер су у свему посебни. Ова
чета негује традиције некадашњег
82. поморског центра, који су
чинили диверзанти, од којих су
неки и данас у нашој јединици.

Специјално својство бригада
има и по средствима ратне тех-
нике, те су у складу с тим, а
нарочито последњих година, уло-
жена знатна средства у њено
опремање савременим наоружа-
њем и војном опремом стране и
домаће производње. Поред лич-
ног и колективног наоружања
које спада у сам врх опремања
специјалних јединица, бригада
је опремљена савременом
заштитном балистичком опре-
мом и новим електронским сред-
ствима за осматрање и управља-
ње ватром. Посебно бих истакао
опремање новим домаћим бор-
беним оклопним возилима
„милош” и даљински управљи-
вим борбеним системима „мали
милош”. Такође, у овој години
добили смо и противоклопне
ракетне системе „корнет”.

• Како се постаје припадник
бригаде којом командујете, шта
је најважније за специјалца?

– Кључна реч је селекција,
која је овде у бригади непрекид-
на. Врата су отворена, а основни
принцип на ком почива долазак

у 72. бригаду за специјалне опе-
рације јесте добровољност. Када
се припадник регрутује за 72.
бригаду за специјалне операци-
је, након иницијалне селекције
у погледу здравља, безбедносне
провере и улазних тестова, оно
што следи је селективна обука.
Симболично, она траје 72 дана.

Њен први део је фаза елимина-
ције, где се испитују и показују
крајње границе издржљивости
човека у најтежим условима рата
и извођења противтерористич-
ких акција и операција. Следи
фаза квалификације, где се поје-
динац „квалификује” за борбе-
не тимове, по специјалностима.
Све то је физички и ментално
изузетно напоран процес у ком
просечно тек око 10 процената
заинтересованих успе да уђе у
састав јединице. Кад неко поста-
не припадник, предстоји му
период социјализације, и уз рад
перманентно обучавање и уса-
вршавање. На бази његових скло-
ности, способности и вештина
одлучује се куда даље с њим и
да ли је вредно да се у њега ула-
же. Ту не може бити да јуче јеси,
а данас ниси спреман. У сваком
тренутку мораш бити на очеки-
ваном, изврсном нивоу – народ-
ски речено, „јеси или ниси”.

Због упућености људи једних
на друге, односи у бригади су
специфични. Код нас влада тим-
ска организација и таква свој-
ства која компетенције поједин-
цу допуњују из колектива. Тај
дух колектива и изузетни међу-
људски односи најважнија су
одлика специјалне јединице. Сва-
ком од нас је дат формални ауто-

ритет који се заснива на чину и
положају. Међутим, веома је
важан и тај лични ауторитет који
се заснива на способности и
посвећености. Када млад офи-
цир дође у бригаду, он мора да
покаже поштовање према иску-
сном подофициру. Да учи од
њега, подиже своје способности,

развија добре међуљудске одно-
се и само тако ће постати прави.
Из тога проистиче оно што је
суштина међусобних односа, а
то је поверење да ће човек поред
тебе урадити све за људе око
себе и задатак који извршава.
Тај лични печат у колективу сва-
ког припадника прати током
целе његове професионалне
каријере, али и касније када
заврши с радом у бригади. То је
оно по чему ће се он, за сва вре-
мена, памтити у братству вој-
них специјалаца.

• Да ли код вас има места за
војнике на добровољном служе-
њу војног рока, постоји ли резер-
вни састав?

– За примерене војнике увек
има места у нашој јединици.
Након основне обуке у центри-
ма за обуку ВС, део војника на
добровољном служењу војног
рока, који изрази жељу и испу-
њава потребне психофизичке
захтеве, долази у нашу једини-
цу. Већина је заинтересована за
рад у бригади у својству профе-
сионалних војника након одслу-
жења редовног војног рока. Због
специфичности организације и
структуре јединице, резервни
састав није бројан и чине га лица
која су војни рок провела у нашем
саставу. Они се редовно позива-
ју на тренаже и обуку и кон-
стантно радимо на њиховом под-
млађивању. Године чине своје,
али то никако не значи да се с
нашим резервистима, а погото-
во с припадницима активног
састава растајемо – они остају
специјалци за цео живот. И у
минулим данима славе Светог
Саве били смо у заједничком
строју и као увек обишли смо
спомен-собу бригаде, евоцира-
ли успомене и сећања и помо-
лили се Господу Богу за покој
душа погинулих другова и за
срећу и здравље наших актуел-
них припадника и њихових поро-
дица. Милан Галовић

ТЕМА БРОЈА
Петак, 11. фебруар 2022.
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РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: БРИГАДНИ ГЕНЕРАЛ ДР МИРОСЛАВ ТАЛИЈАН, КОМАНДАНТ 72. БРИГАДЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ВС

БРАТСТВО СПЕЦИЈАЛАЦА ЧУВА БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Трудим се да своје
искуство, животно,
професионално и
ратно, пренесем
млађим генерацијама
које чине јединицу данас.

Тај дух колектива и
изузетни међуљудски
односи најважнија су
одлика специјалне
јединице.

Ф
О

Т
О
: 

В
С

Генерал Мирослав Талијан (десно) прима дужност команданта 72. Специјалне бригаде од генерала Зорана Величковића у октобру 2018. 

Јединица специјалне бригаде у касарни „Растко Немањић” у Панчеву

Ф
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Петак, 11. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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У оквиру „Дана вина Долово 2022” у
Улици Живојина Мишића, 8. фебруара
одржана је промоција добровољног слу-
жења војног рока са оружјем и курса за
резервне официре Војске Србије. Ујед-
но су се заинтересовани обају полова
пријављивали за добровољно служење
војног рока са оружјем, што ће се реа-
лизовати од марта 2022. године, као и
за курс за резервне официре Војске
Србије, који ће се одржавати од марта и
септембра 2022. године. На лицу места
су се могле добити све информације у
вези са служењем војног рока које су од
помоћи потенцијалним кандидатима
који размишљају о овом позиву.

Да би остварили право пријаве, канди-
дати су морали бити држављани Репу-
блике Србије старости од 19 до 30 годи-
на који испуњавају услове конкурса.
Услови које је било неопходно испуни-
ти јесу да кандидат није осуђен на казну
малолетничког затвора или безусловно
на казну затвора због кривичног дела
(све док казну не издржи или не буде
пуштен на условни отпуст); да се не води
кривични поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности;
да је здравствено способан за војну слу-
жбу; да није одслужио војни рок са оруж-
јем, као и да има место пребивалишта
на територији Републике Србије.

Кандидат за слушаоца курса за резер-
вне официре, поред општих услова,
мора испуњавати и неке додатне.
Потребно је да има завршене основне
академске студије односно основне стру-
ковне студије од значаја за Војску Срби-
је, да испуњава услове прописане за
регруте који се упућују у посебне једи-
нице Војске Србије и да има позитивну
безбедносну проверу.

Након пријаве у Центру Министар-
ства одбране Панчево следи упућивање
кандидата на извршење лекарских пре-
гледа и психолошких испитивања, где
се утврђује здравствена способност кан-
дидата. На основу лекарских прегледа,
школске спреме и плана упута, као и
њихових жеља, врши се регрутовање
односно одређивање рода и службе у

којима ће регрут служити војни рок.
За добровољно служење војног рока

регрути закључују уговор с Министар-
ством одбране. После потписивања уго-
вора који дефинише права и обавезе
обеју страна кандидат се упућује у један
од три центра за обуку Војске Србије –
Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Добровољно служење војног рока
траје шест месеци, од којих се један и
по месец реализује у центрима за
основну обуку, један и по месец траје
специјалистичка обука, а три месеца
војник проводи у јединицама Војске
Србије. Предвиђена новчана прима-
ња војника на добровољном служењу
војног рока са оружјем износиће око
35.000 динара.

Могућност електронске пријаве
преко портала eУправа и Поште

Сви они који су заинтересовани за
добровољно служење војног рока, а нису
знали за промоцију, могу да се пријаве
електронским путем, посредством пор-

тала еУправе Владе Републике Србије,
једноставним попуњавањем обрасца
пријаве за добровољно служење војног
рока са оружјем који се налази на поме-
нутом порталу.

Такође, кандидатима се омогућава
подношење пријаве за добровољно слу-
жење војног рока посредством Поште.
Све што кандидат треба да уради јесте
да оде на шалтер Поште у месту преби-
валишта. Конкурс је стално отворен.

Бројне повластице након 
одслуженог војног рока

Након одслуженог војног рока канди-
дати имају могућност да се запосле у
Војсци Србије и Министарству одбра-
не и Министарству унутрашњих посло-
ва. Такође, имају могућност запослења
у казнено-поправним заводима Управе
за извршење кривичних санкција Мини-
старства правде и у агенцијама за физич-
ко-техничко обезбеђење, као и могућ-
ност конкурисања за пријем у активну
резерву Војске Србије.

Превенција обухвата низ поступака који
се спроводе с циљем спречавања настан-
ка болести и раног откривања малигних
обољења како би се на време отпочело с
терапијом, а то су редовни одласци на
прегледе, вакцинација, али и едукација.

Дугачка је листа болести које свако-
дневно односе животе зато што се касно
открију. Обољења срца и крвних судо-
ва, повишен крвни притисак, шећерна
болест, хронична плућна обољења, кар-
цином плућа, дојке, грлића материце,
простате и дебелог црева само су неке
од њих. Зато је превенција кључна.

Недавно је обележен Светски дан
борбе против рака, који нас је навео на
размишљање о томе колико смо одго-
ворни према себи и колико водимо
рачуна о превенцији. О овој теми смо
разговарали с нашим суграђанима.

ТИЈАНА ЦВЕТКОВИЋ,
менаџер за заштиту животне средине:

– Жене не воде пуно рачуна, то је
оно што видим у свом окружењу. Углав-
ном се воде класичним балканским
правилима „неће мене” и „није ништа
док ме не заболи”. Лично идем редов-
но на превентивне прегледе, два пута
годишње обавезна је посета гинеколо-
гу, због превенције рака грлића мате-
рице. Сазнала сам да у Норвешкој и

Шведској, уколико се редовно иде на
превентивне прегледе, а до болести
ипак дође, држава плаћа лечење, а у
супротном особа сноси сама комплет-
не трошкове лечења. То је добар начин
да се спречи или открије болест у раној
фази. Жао ми је што тога нема код нас.

РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ, 
лабораторијски техничар:

– Повећање знања и свести је важно
за превенцију свих болести, а наро-
чито карцинома, који је у великој екс-
панзији у нашој земљи. Уз превенци-
ју, благовремену дијагностику и лече-
ње паралелно треба радити на про-
моцији здравог начина живота. Пре-
венцију болести као предмет треба
увести у школски образовни систем,
и то у основни образовни систем.
Наша држава треба да буде друштве-
но одговорна, јер је превенција дале-
ко јефтинија од лечења.

ИВАН ПЕТРОВИЋ, 
пољопривредни техничар:

– Потребно је редовно одлазити на
превентивне лекарске прегледе. Мислим
да то треба да буде нормална ствар. У
неким случајевима и више од два пута
годишње, како би се на време открило
и спречило напредовање болести.

ЈАДРАНКА ЋУЛУМ, 
професор књижевности и књижевница:

– Превенција је култура одгоја и
живљења. Колико волимо себе, пока-
зује и то колико бринемо о здрављу.
Брз начин живота и мноштво обавеза
не смеју бити изговор. Зато мислите на
себе баш онда кад сте највише здрави!

ДРАГАНА ТАРАБИЋ,
техничар за козметичку технологију:

– Веома је важно да се иде на прегледе и
да се на време види да ли има неких про-
мена или не, јер ако је почетак и установи
се да има нечега, може се излечити. Може
да се спасе живот ако на време идемо и
било би боље да су доктори мало ажурнији
око пацијената. Само, данас јако мали број
жена иде на гинеколошке прегледе.

МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Мислим да не водимо рачуна уоп-

ште, а и они који би да то раде не могу од
ковида. Знам да је превенција битна јер је
мој брат три пута оперисао рак у послед-
њих двадесетак година и још увек је, богу
хвала, жив и здрав само зато што живи у
Немачкој, где су му на време дијагности-
ковали малигна стања, а потом одмах,
без чекања, одстранили малигнитете и
ево га и данас. Нажалост, ми живимо у
земљи где је човек потрошна роба.

Ј. ЋУЛУМИ. ПЕТРОВИЋ Д. ТАРАБИЋ М. ЈОВАНОВИЋР. ЈАНКОВИЋТ. ЦВЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта ми се више исплати:
поклон или наслеђивање?

Заробљени 
у пластичном отпаду

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Свакодневно се тежи да се укаже на
велику штетност пластичних кеса и
пластике генерално за животну сре-
дину и природу, као и на неопход-
ност да променом навика сви допри-
несемо смањењу овог опасног отпа-
да у нашем животном окружењу.
Пластичне кесе за једнократну упо-
требу, по статистичким подацима
организација за заштиту животне
средине, користе се у просеку 25
минута, док је за њихово распадање
потребно од сто до петсто година.
За то време емитују отровне мате-
рије које загађују екосистеме, земљи-
ште, воду...

Да би се смањила потрошња пла-
стичних кеса и очувала животна сре-
дина колико је то могуће, уведено је
плаћање кеса за једнократну упо-
требу. Иако је доста грађана пла-
стичне кесе заменило цегерима, још
увек је велики број оних који нису
променили навике. Поред тога има-
мо и ружну навику да смеће оста-
вљамо изван контејнера, одлажемо
на места која тако постају дивље
депоније и тиме стварамо још већи
проблем. Чести су призори заробље-
ног дрвећа који опомињу и показују
шта се заправо дешава природи –
бива заробљена.

КОЛИКО ВОДИМО РАЧУНА О ЗДРАВЉУ?

Превенција најважнија

Шта је повољније када су у питању
трошкови код јавног бележника у
наслеђивању имовине: да ли путем
оставинске расправе (син наслеђу-
је од оца) или када се имовина за
живота оставиоца преда наследни-
ку уговором о поклону или неким
другим начином? – пита Јелена С.
с Котежа?

Награда јавном бележнику обра-
чунава се на основу стварне вред-
ности имовине која је предмет прав-
ног посла, како у случају када се
ради солемнизација уговора о
поклону, тако и када се спроводи
оставинска расправа, као повере-
ни посао од стране суда. Међутим,
у ова два случаја примењују се две
различите тарифе.

Уколико се солемнизује (потврди
и овери) уговор о поклону између
наследника првог реда, као што су
отац и син, награда јавном бележни-
ку одређује се на бази основне јав-
нобележничке тарифе, с тим што за
солемнизацију уговора о поклону у
првом наследном реду, између роди-
теља као поклонодавца и детета као
поклонопримца, јавном бележнику
припада награда у висини од 50%
награде из табеле ове тарифе. Тако-
ђе, има још начина на које отац може
да располаже својом имовином за
живота тако да његова имовина поста-
не синовљева у неком тренутку, а
један од њих је и уговор о доживот-
ном издржавању. Састављање овог
уговора код јавног бележника, тако-
ђе, зависи од вредности имовине која
је уговором обухваћена. У овом слу-

чају такође се примењује основна
јавнобележничка тарифа, с тим да
не постоји ослобађање од 50 одсто,
као код уговора о поклону између
оца и сина. Уколико постоји овај уго-
вор, којим је обухваћена целокупна
имовина оца, нема расправљања зао-
ставштине, јер у тренутку смрти при-
маоца издржавања његова имовина
прелази у власништво даваоца издр-
жавања. У случају да се у оставин-
ском поступку код јавног бележника
расправља имовина тарифа која се
тада примењује је посебна јавнобе-
лежничка тарифа – за поступање јав-
ног бележника као повереника суда
у расправљању заоставштине и у овом
случају нема ослобађања због првог
наследног реда.

Обе тарифе су јавни документи,
који имају скале на основу којих
можете проценити трошкове у кон-
кретном случају.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

У време када је овај број „Панчевца”
био у припреми „Електровојводина”
за предстојећи викенд и наредну неде-
љу није најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на терито-
рији нашег града. То значи да би, уко-

лико се нешто не промени, снабдева-
ње струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима редов-
но се ажурирају на сајту „Електровој-
водине”, па се о најавама евентуал-
них додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

КОНКУРС ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ПРОМОЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ 
СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА



Правовремена обрада
земљишта пре свега

Употребљавати само
здраво семе

Ово је период када се у продав-
ницама пољопривредне робе
нагло увећава тражња сорти и
хибрида коренастог биља, као
што су шаргарепа, ротквица, пер-
шун, пашканат, цвекла, целер...

Стога би многима могло да
буде интересантно како квали-
тетно обавити сетву.

Креће се од краја фебруара

А када је о томе реч, што се
било које културе тиче, потреб-
но је испунити два „основна”
услова: правилна и правовре-
мена припрема земљишта и
употреба здравог, сертифико-
ваног семена.

Према речима стручњака за
ову област др Владимира Фили-
повића са Института за проуча-
вање лековитог биља, та прави-
ла се код нас неретко не пошту-
ју, па отуда долази до разнора-
зних последица.

– Међутим, онима који се уз
наведене придржавају и других
агротехничких мера, као што су
правилан плодоред, исхрана,
заштита, на крају сезоне могу
да се надају повољном резулта-
ту. Зато, чим дозволе времен-
ски услови, крајем фебруара или
почетком марта, земљиште тре-
ба површински обрадити и ство-
рити оранични слој од три до
четири центиметра, и то од
добрих водно-ваздушних и меха-
ничких особина. Уз то и уз про-
верено здравствено стање семе-
на може се приступити сетви,
која се обавља на више начина,
у зависности од изабране сорте
и типа земљишта – наводи овај
стручњак.

У нашим условима најчешће
гајене поменуте коренасте врсте
управо припадају мартовској
сетви.

– Примера ради, за сетву шар-
гарепе треба бирати лакша
земљишта, слабо киселе до неу-
тралне pH реакције. Као један
од најранијих коренастих усе-
ва на отвореном пољу она се
може сејати и у фебруару, па
чак и у децембру и то се најче-
шће изводи на банковима чије
су средишње линије удаљене

75 центиметара. Ширина бан-
кова на врху треба да износи
15–20 центиметара и исто толи-
ке висине, са основом од 30
центиметара. На банкове се
обично сеју две траке међусоб-
но удаљене седам до десет цен-
тиметара и с растојањем изме-
ђу биљака у реду од четири до
пет центиметара. Оваквим
начином сетве обезбеђују се
повољни услови за развој ујед-
наченог корена којим се у
каснијим фазама лакше мани-
пулише, као и за лакше уни-
штавање корова међуредном
обрадом. Поред гајења на бан-
ковима, шаргарепа се сеје на
равној површини у редове на
размаку од 20 до 40 центиме-
тара или у шесторедне траке.
Дубина сетве за све начине сеја-
ња износи од један и по до два
центиметра – прича Филипо-
вић.

Он истиче да је након сетве
обавезно ваљање ребрастим ваљ-
цима, којим се омогућује кон-
такт семена с влажном земљом
и касније равномерно ницање.

– Будући да споро ниче, у
неким крајевима шаргарепа се
сеје с културама брзог раста, као
што су салата, спанаћ или рот-
квица, које у почетном периоду
служе као оријентир за редове.
Начин и густина сетве зависе од
примењене сорте, агротехнике
и намене. У сушним годинама
је након сетве потребно навод-
њавање. У компетицији с белим
или црним луком, празилуком,
рузмарином, црним кореном или
жалфијом делује се ефикасно
на поједине шаргарепине ште-
точине – каже стручњак.

Време и за першун, 
пашканат, целер...

Филиповић додаје да ротквицу
треба посејати чим се за то створе
временски услови – од фебруара
па док спољашњи услови то
дозвољавају, и то на размак од
20 до 30 центиметара или у
четвороредне траке, а дубина не
би смела да прелази два центи-
метра.

– Пожељно ју је сејати на осун-
чаним местима у заједници с

краставцем, одређеним сортама
грашка, купусом, салатом, шар-
гарепом, першуном... Кад смо
код овог последњег, морфоло-
шке разлике першуна лишћара
и коренаша „пренете” су на отво-
рено поље, где се први сеје на
међуредном растојању 20–30
центиметара, а други на већем
размаку између редова, 30–40
центиметара. Како и першун
успорено клија и ниче, у почет-
ку се могу сејати културе с бржим
ницањем, које у својим односи-
ма позитивно утичу једне на дру-
ге – истиче овај Панчевац.

Када је реч о другом корена-
стом биљу, Филиповић каже да
је пашканат усев који се одли-
кује великом отпорношћу на
ниске температуре, па се нерет-
ко оставља на отвореном пољу
преко зиме.

– С друге стране, цвекла као
изузетно топлољубива култура
најбоље успева када је споља-
шња температура у интервалу
20–25 °C, и то на плодним и
структурним земљиштима. Сетва
цвекле се може обавити двојако
– сетвом у редове и заснивањем
преко трака. У неким земљама
се пре сетве семе наклијава држа-
њем око сат времена у води, а
потом се остави на температури
од 18 до 20 °C до појаве три до
пет одсто „белих тачака”, то јест
клица. Сетва за добијање расада
обавља се крајем фебруара или
почетком марта у топлим леја-
ма. Целер коренаш се гаји искљу-
чиво преко расада, мада се може
производити и директном
сетвом, чији је главни недоста-
так споро клијање семена и
самим тим гушење младих биља-
ка коровима. Ради убрзања ница-
ња семе се пре сетве држи 24
сата потопљено у води, а потом
још неколико дана на топлом
месту уз повремено влажење.
Сеје се почетком марта у топле
леје, у редове, на међуредном
растојању од пет до шест центи-
метара са сетвеном нормом.
Покривањем асурама постиже
се непрекидно обезбеђење семе-
на влагом до ницања, које насту-
па од 10 до 15 дана након сетве,
а расађивање након 70 дана у
фази биљке с пет до осам листо-
ва – закључује стручњак.

И, на крају, сви који желе да
се баве гајењем ових захвалних
биљних врста могу се јавити за
савете на надлежном месту.
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У НОВОМ БРОЈУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Ко славски колач воли, нек изволи!

Поводом недавног обележа-
вања школске славе Свети
Сава, Основна школа „Аксен-
тије Максимовић” спровела
је други конкурс посвећен нај-
већем српском просветитељу,
у сарадњи с Великом црквом
у Долову.

Тако су на литерарном кон-
курсу у категорији нижих
разреда прва три места осво-
јили Ања Илић, Борис Ста-
нишић и Милица Пуја, док
су најбољи међу ученицима
виших разреда били Алекса
Живојиновић, Радован Јова-
новић и Огњен Марковић.

С друге стране, ликовни
конкурс организован је у три
категорије. Код предшколске
деце три награде поделили су
Исидора Биров, Марко Стој-
ков и Марија Пуја. У конку-

ренцији ћака од првог до
четвртог разреда најбољи рад
је имао Борис Станишић, а
друго и треће место заузели
су Елена Петровић и Андрија
Илић. Код ученика виших 
разреда испред других су били
Ивана Марковић, Давид
Рашитовић и Kатарина
Kостић.

Поменутим ученицима су
подељене пригодне награде,
а конкурс су организовали
учитељи, васпитачи, настав-
ници ликовне културе и Бојан
Гавриловић, свештеник и
вероучитељ у школи.

Банатски Брестовац: Заврше-
не су банкине од ризле у Ули-
ци Ратка Павловића, а рекон-
струисана је и банкина у Ули-
ци 1. маја. У плану је кречење
просторије у згради Месне
заједнице. Институт „Тамиш”
је најавио предавање за пољо-
привреднике, а термин ће бити
накнадно утврђен.

Банатско Ново Село: Радови
на ентеријеру зграде Месне
заједнице у пуном су јеку, а у
току је комплетно реновирање
приземља. Отклоњени су мали
кварови на уличној расвети.
Служба „Зоохигијене” прошле
недеље је спровела акцију хва-
тања паса луталица, али ни то
није дало неких ефеката. 

Долово: Јанош Балинт из Зре-
њанина, један од највећих пче-
лара у Србији, приредио је пре-
давање у петак, 4. фебруара, у
Дому културе. Удружење пен-
зионера одржало је годишњу
скупштину. Двадесет четврта
„Винаријада” отворена је про-
моцијом на градском Корзоу,
а главни догађај биће уприли-

чен у суботу, 12. фебруара,
почев од 8 сати, на платоу код
Дома културе, где сви они који
желе да пријаве узорке младог
вина могу да их донесу и лич-
но тог дана, до 15 сати. 

Глогоњ: На последњој седни-
ци градске скупштине изме-
њен је ПГР Глогоња, што је нај-
значајнији корак за прошире-
ње православног гробља. Удру-
жење повртара приредило је
изборну скупштину у суботу,
5. фебруара, у Дому културе,

када су изабрани нови управ-
ни и надзорни одбор, а пред-
седник и у наредном мандату
биће Данаил Вучковски.  

Иваново: КУД „Жисел” отво-
рен је за пријем нових члано-
ва из Иванова.

Јабука: Настављени су радови
на реконструкцији парка, а при
крају је и реновирање вртића.

Качарево: Почели су радови
на асфалтирању северног дела
Kосовске улице. Дом културе
организоваће вече староград-
скихпесамаупетак, 11. фебруара,
од 19 сати, у свечаној сали
Месне заједнице, када ће насту-
пити оркестар Александра Ђор-
ђевића.

Омољица: Представници
Месне заједнице су с људима
из Електродистрибуције оби-
шли село и констатовали места
на којима треба да буду про-
мењене и додате бандере. Изме-
рене су дужине улица које ће
бити асфалтиране када почне
лепше време, у склопу јавно-
-приватног партнерства.

Старчево: Друштво пчелара
организовало је у среду, 9.
фебруара, гостовање омољич-
ког пчелара Јована Поткоња-
ка, који је представио своја
искуства у бављењу пчелар-
ством на Новом Зеланду и у
Немачкој. Вече сећања на Нена-
да Радуловића – Нешу Лепти-
ра биће уприличено у суботу,
12. фебруара, од 17 сати, у
Креативном културном клубу.
Манифестација „Избор за нај-

лепши славски колач” биће
одржана у недељу, 13. фебруа-
ра, од 13 сати, у великој сали
Дома културе.

Месне актуелности

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ГЛОГОЊСКОГ УДРУЖЕЊА ПОВРТАРА

Продаја земље никако, евентуално замена
Расправа вођена
поводом изградње
ауто-пута од Београда
до Зрењанина

Удружење повртара „Глогоњ”
одржало је изборну скупштину
у суботу, 5. фебруара, када су
чланови имали више тачака на
дневном реду.

Највише речи утрошено je на

тему изградњe ауто-пута од Бео-
града до Зрењанина који треба
да пролази у близини овог
панчевaчког места, то јест кроз
плодне парцеле ових произво-
ђача. С тим у вези, поменута
организaција јединствена је у
томе да се, ако је икако могуће,
заустави изградња те саобраћај-
нице, а ако ипак дође до екс-
пропријације – да се направи
замена земљишта, јер се ника-

ко не прихвата откуп. С тим у
вези основано је и радно тело у
саставу Драган Лазаревић,
Милан Јаћимовски и Маринел
Муцуљ, које треба да синхро-
низује ставове с локалним рата-
рима и другим заинтересова-
нима у вези са овом ситуаци-
јом. Председник удружења
Данаил Вучковски тражиће и
састанак локалног Савета МЗ,
да се изјасни о свему томе.

Напослетку су на период од
четири године изабрани нови
чланови управног одбора: Коста
Требјешанин, Зоран Ивановић,
Драган Лазаревић, Дејан Спа-
сић, Милан Младеновић, Дали-
бор Величковић и Данаил Вуч-
ковски, који ће и надаље бити
председник удружења, док ће
надзорни одбор сачињавати
Оливер Петковић, Маринел
Муцуљ и Милан Јаћимовски.

УСКОРО ПОЧЕТАК ГАЈЕЊА ШАРГАРЕПЕ, РОТКВИЦЕ, ЦВЕКЛЕ...

СЛЕДИ ПРИПРЕМА СЕТВЕ
КОРЕНАСТОГ БИЉА

Први овогодишњи или 337. број
старчевачког гласила на трећој
страни доноси најаву овогоди-
шње манифестације „Избор нај-
лепшег славског колача”, која
ће, уз богат програм, бити упри-
личена у недељу, 13. фебруара,
од 13 сати, у великој сали Дома
културе. Позвани су сви грађа-
ни, па ако неко жели да се так-
мичи, може да умеси колач и
донесе га на оцењивање, док они
који желе да представе своје про-
изводе морају да се благовреме-

но јаве организаторима како би
им обезбедили тезгу.

На наредној страни је фото-
-репортажа с референдумског
гласања, када су Старчевци
већински подржали уставне про-
мене у односу 60 према 40 одсто,
а следи извештај са осме седни-
це Савета МЗ, на којој је усвојен
овогодишњи буџет.

Гост великог интервјуа је
директор ЈКП-а „Хигијена” Мишо
Марковић, у  „Кафенисању у
’Ђерму’” говори „окорели” Стар-

чевац Александар Ђокић, док је
„Лице с насловнице” Миленко
Милојевић, изузетно активан пен-
зионер, који се поред свега бави
и израдом гусала.

Нису изостале ни вести из кул-
туре, школе, цркава, пољопри-
вреде, извиђаштва, као ни рубри-
ка „Култиватор”.

Анкета је била посвећена слу-
чају „Новак против Аустралије”,
када су Старчевци показали да
су, како пише у наслову, „уз нашег
највећег спортисту, али ипак...”.

СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС ПРИРЕЂЕН У ДОЛОВУ

Малишани лепо 
цртали и писали

У знак сећања на великог просветитеља

Важно је придржавати се свих агротехничких мера
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За нашег суграђанина Вука Вуч-
ковића (1986), изузетно успе-
шног сликара млађе генераци-
је, члана УЛУС-а и самосталног
уметника, сигурно сте већ чули.
Ако нисте били на некој од њего-
вих више од 25 самосталних или
преко 120 колективних изло-
жби, онда можда поседујете неки
његов рад или сте пак чули за
студио „Wolf Art” који се бави
производњом и продајом умет-
ничких принтова по мотивима
његових слика.

Дигитални принтови његових
радова с мотивима Београда,
Њујорка, Лондона, Новог Сада,
Чикага, Беча и Панчева су наро-
чито познати. Они су званичан
сувенир Београда и Новог Сада,
дипломатски поклон Скупшти-
не Србије, Скупштине града
Новог Сада, Туристичке органи-
зације Србије и Београда, као и
многих великих корпорација.

Добитник 
Новембарске награде

Студио „Wolf Art” је, иначе, мно-
гима познат и по томе што је
2019. основао „Вучковић награ-
ду за младе уметнике Панчева”.
То се десило након што је овај
Панчевац те 2019. добио Новем-
барску награду Града Панчева.
Целокупан новчани износ који
му је тада припао Вук је иско-
ристио управо да оснује наград-
ни фонд за истакнуте младе ства-
раоце. Ако не пре, онда је тада
постало сасвим извесно да се
оваквом уметнику и оваквом
човеку смеши светска каријера.

И, ево, она се управо дешава:
у галерији „Mour lot” на Менхет-
ну, у Њујорку, крајем јануара
отворена је Вукова изложба „No
Two Ali ke” („Не постоје два иста”)
и она ће тамо бити постављена
све до почетка марта.

Откуд Панчевац у 
„великој јабуци”

У Вучковићевој биографији на
његовом веб-порталу видећете
реченицу да он тренутно живи
на релацији Панчево–Њујорк,
што би било потенцијално обја-
шњење чињенице да он излаже
у том великом граду... Али јасно
је свима да није довољно да
живите у Њујорку да бисте били
добродошли као излагач у било
којој њиховој галерији.

– Већ дуго кокетирам с тим
градом, неколико пута као сту-
дент сам живео и радио тамо. Пре
шест година сам сазнао да могу
да затражим исељеничку визу на

основу „изузетних достигнућа у
својој области”, па сам почео да
радим на томе. Пут до „зелене
карте” се отегао, а прошле године
сам с породицом отпочео живот
у Америци или боље рећи на рела-
цији Панчево–Њујорк – објаснио
је овај уметник.

Изложба у „великој јабуци”
као да му је била суђена. Ево
како је до ње дошло:

– Ту је Панчево умешало прсте.
Друг из основне школе, Срђан,
који сада живи у Њујорку, током
боравка у том граду упознао ме
је с власником галерије „Mou r -
lot”. Њему се свидео мој рад,
здружили смо се и убрзо ми је
понудио да приредим изложбу
у његовој галерији – испричао је
Панчевац.

Не постоје два иста

Љубитељима уметности у Аме-
рици наш суграђанин се пред-

ставио с 37 слика рађених у тех-
ници акрилних боја на платну.

– Реч је о радовима који су
настали у последњих неколико
месеци. Значајни су ми јер се из
њих развила нова серија на којој
су се издвојили патерни – шабло-
ни. Изложба носи назив „No Two
Ali ke” или „Не постоје два иста”,
што донекле сажима смисао ове
серије. Иако су споља исти обли-
ци који се понављају, унутра-
шњост ових облика увек је пот-
пуно различита и апстрактна.

Због епидемиолошке ситуа-
ције, која ни у Америци није
ништа боља него у Србији, при-
ређена су два отварања изложбе:
20. и 25. јануара.

– Отварања су била полузатво-
реног типа, али упркос томе било
је доста људи. Пресрећан сам
како је све изгледало. Људи су
одлично реаговали, било је пуно
позитивних коментара, похвала
и одушевљења. Интензитет боја,
добро друштво и вино потпуно
су опустили људе и све је поново
личило на добра стара времена.
Било је и наших суграђана на
отварању, што ме је посебно обра-
довало – рекао је Вучковић.

Радови планули

Он је испричао и о чему је 
разговарао с посетиоцима изло-
жбе и направио поређење изме-
ђу оваквих догађаја у Србији и у
Америци:

– Већину времена на отвара-
њима провео сам у разговору с
колекционарима. Галериста и
његови асистенти били су веома
задовољни резултатом, готово
половина радова је продата на
отварању, тако да ће се сарадња

наставити. Било је помена да ће
они пренети позитивна искуства
о сарадњи са мном својим коле-
гама у другим градовима и држа-
вама, па се надам да ће ова изло-
жба отворити нека нова врата.
Њујорчани су веома отворени,
лако започињу разговор о најра-
зличитијим темама. Kултура посе-
ћивања музеја и галерија је вео-
ма развијена и то се осети у
разговорима. Овим градом се
шетају веома занимљиви људи
из свих крајева света, може се
чути мноштво различитих јези-
ка, па то свему даје посебну чар.
Невероватан је осећај променити
континент, а имати практично
исти одзив и реакције публике.

Ово је тек почетак

Занимало нас је и на чему наш
Панчевац тренутно ради и какви
су му планови после ове велике
изложбе. Одговор ће вас импре-
сионирати – следи још једна, а
можда и још две изложбе у Аме-
рици!

– Тренутно највише времена
проводим у атељеу, спремам нову
самосталну изложбу, која ће се
десити у априлу у галерији
„DSGNRR” компаније „3Lite” у
Бруклину. На њој ћу представи-
ти нове радове. Биће то надо-
градња постојећој апстрактној
серији слика. Током априла ћу
отићи у Њујорк да поставим и
отворим изложбу. Уколико не
буде неких суперузбудљивих
понуда, требало би да крајем
године завршим слику „Was hing -
ton DC” коју сам започео пре
скоро две године. Ако то успем
да изведем, следи промоција сли-
ке у Вашингтону – открио је Вук.

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Промовисане две 
књиге Душице Ивановић

ИЗЛОЖБА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Представили се 
чланови Фото-клуба

Свечана сала Народног музеја у
Панчеву у петак, 4. фебруара,
била је зборно место љубитеља
писане речи који су желели да
сазнају нешто више о две нове
књиге Душице Ивановић, од пре
годину дана наше суграђанке.

О поетским збиркама „Тако се
гради кућа” на српском и „Кљу-
чеви живота” на енглеском и срп-
ском, поред ауторке, говорили су
и Стево Ћосовић, уредник изда-
вачке куће „Свет књиге”, и рецен-
зенткиња Гордана Влајић.

Занимљиво је да је двојезич-
на збирка поезије „Кључеви
живота” посвећена деци и мла-
дима из Удружења породица и
самохраних родитеља деце са
инвалидитетом „Плава шкољка”

и свим особама с посебним
потребама. Стихове из ове књи-
ге читале су управо две чланице
„Плаве шкољке”.

Ова промоција је имала и хума-
нитарни карактер будући да је
ауторка на крајусвоје књиге покло-
нила посетиоцима. Они су имали
прилику да, према својим могућ-
ностима, оставе донацију за изград-
њу Куће наде у Бањи Ковиљачи,
намењене породицама с децом с
посебним потребама.

Душица Ивановић је књижев-
ница која иза себе има десет
објављених књига поезије и про-
зе и добитница је неколико зна-
чајних књижевних признања.
Пре доласка у Панчево година-
ма је живела у Канади.

ПРЕДСТАВА У ПЕТАК У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Код шејтана или 
једна добра жена

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

У суштини све што се могло ре-

ћи за „Su i ci de Squ ad” Џејмса

Гана може се копипејстовати

на серију „Pe a ce ma ker” (2022),

која је настала као спиноф тог

филма, а да

се не промени

ни слово.

Да, све је

то полузабав-

на вашарска

„ м о з а к -

на-отаву” су-

перхеројска

деконструк-

ција са уси-

љеним хумо-

ром који пр-

коси политич-

кој коректно-

сти, нешто

мало акције и

доста празног хода. Aли чиње-

ница је да је све то већ боље,

супстанцијалније и смисленије

одрађено у серији „The Boys”,

па је и сам Ган већ имао на

сличну идеју бољи одговор у

виду филма „Супер” из 2010.

године, који заслужује бољи

статус и репутацију.

Џејмс Ган овим насловом

помало спушта суперхеројшти-

ну у етажу дегламуризованог

средњоамеричког „red neck”

искуства. Он притом активира

и теме и даље активног и акут-

ног расизма, „токсичног маску-

линитета” који се проповеда

оваквим на-

словима, огр-

ћући све ам-

блемима аме-

ричке поп кул-

туре. Такви су

хеви метал

музика из

осамдесетих и

разне паро-

дијске триви-

јалности које

се тичу аме-

ричког наду-

ваног патри-

о т с к о г 

осећања, од 

Писмејкерових кола у боји аме-

ричке заставе до орла као кућ-

ног љубимца.

Оно што је боље у односу на

„Su i ci de Squ ad” јесте то што је

трокрилни шифоњер у виду

Џона Цене добио у свом лику

какву емотивну запремину и

контуре човека од крви и меса,

а не само декламатора квази-

духовитих пошалица и гнома.

Овај дериват карневалског

циркуса какав је био „Su i ci de

Squ ad” најбоље функционише

као општа пародија осветнич-

ког суперхеројског филма. Он

се може погледати као један

непретенциозни спој тврде, пе-

сничарске акције и комедије,

која се каткад претерано труди

да буде духовита бесомучно по-

нављајући расистичке, ксено-

фобичне и шовинистичке форе

којима се као притом и руга.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Pea ce ma ker”: 
Каква шала!

Позоришни комад „Код шеј-
тана или једна добра жена”
Соње Савић, у режији Стева-
на Бодроже, биће изведена у
петак, 11. фебруара, од 19.30,
на Малој сцени Културног
центра.

„Ово је прича о самоосло-
бађању једне жене које је
дошло прекасно у њеном
животу да би успело. Ово је
приповест о простору и вре-
мену који су само наизглед
садашњи и савремени, али
који испод маске псеудомо-
дерности и даље крију дубоко

традиционалне, ритуалне,
мизогине улоге које су у живо-
ту додељене женама. Ово је
драма једне жене која више
не може да издржи бесмисао
и недостатак љубави у којима
је њена свакодневица огрезла.
Ово је комад посвећен свим
женама које су имале дарове,
снове и надања и никада им
се ни издалека нису прибли-
жиле зато што им нико није
пружио подршку и охрабрио
их да искораче у непознато”,
наводи се у саопштењу којим
се најављује представа.

Улоге у комаду тумаче:
Јасмина Вечански, Михаела
Стаменковић, Ивана Недељ-
ковић, Михаило Лаптошевић,
Игор Боројевић, Младен Вуко-
вић и Милан Алексић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ово је полузабавна
вашарска 
суперхеројска
деконструкција са
усиљеним хумором,
нешто мало акције
и доста празног хода.

Изложба фотографија члано-
ва Фото-клуба Дома омладине
Панчево отворена је у среду, 2.
фебруара, у галерији Дома
омладине.

Радови које панчевачка
публика може да погледа наста-
ли су на радионици „Мала шко-
ла фотографије”, одржаној од
септембра прошле до краја 
јануара ове године. Радионицу
је водио фотограф, сниматељ
и мађионичар Лука Ивановић.

Своје радове су представили
следећи аутори: Ања Андрић,
Јелена Kозловачки, Јована Сте-
фановић, Лука Вујчић, Мили-
ца Kужић, Мирјана Даутовић,
Реља Јарковачки, Софија
Kривокућа и Урош Ђоровић.

Фото-клуб Дома омладине
на редовним састанцима оку-
пља младе људе који воле да
уче, снимају и разговарају о
фотографијама. Чланство у клу-
бу је бесплатно.

ВУK ВУЧKОВИЋ ИЗЛАЖЕ У АМЕРИЦИ

У ЊУЈОРКУ ГА ВОЛЕ КОЛИКО И У ПАНЧЕВУ
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ВОЖЊА КРОЗ ЈУЖНИ БАНАТ

КАРАВАН „МИНИ МОРИСА”
Караван сачињен од дванаест махом
старијих модела легендарних аутомо-
била „мини морис” продефиловао је
кроз град 29. јануара, на опште оду-
шевљење Панчеваца. Разлог ове нео-
бичне поворке, која нас враћа у про-
шлост, јесте зимска вожња и дружење
љубитеља аутомобила „мини морис”,
у организацији „Мини клуба Србије”,
али и панчевачког „Мини класик клу-
ба”. У Србији има стотинак олтајмера
„мини морис”, а њихови власници се
у клубовима друже, размењују иску-
ства и делове, јер мајстора за ове четво-
роточкаше више нема.

– Поред нашег „Мини клуба Панче-
во”, члан сам управног одбора „Мини
клуба Србије”, који окупља власнике
из целе Србије, а поред тога имамо и
пријатеље из бивших република који
су чланови наших клубова, као и ми
њихових. У оквиру клуба организује-
мо зимску вожњу. Најпре је био пла-
ниран одлазак на Тару, али због епи-
демиолошке ситуације одустали смо
од тог плана. Дошли смо на идеју да
ми из „Мини класик клуба Панчево”
будемо домаћини. План је био да
направимо маршруту по јужном Бана-
ту. Најпре смо обишли пивару „Диле-
му”, где су наши гости имали прили-
ку да виде како се прави пиво по ста-
рој рецептури, након тога смо се про-
возали по граду, а онда смо кренули
пут Вршца, преко Новог Села , Вла-
димировца, Банатског Карловца... У
Уљми смо скренули и преко Избишта
стигли у Каштел „Маријета”, где смо
имали организован ручак. Ту смо про-
вели време у дружењу, мало проше-
тали и обишли пределе. Како су нам
испричали, ту се налази Вучја доли-
на, тринаест километара у једном
правцу и седамнаест у другом про-
стире се најстарија шума, која ника-
да није сечена, један од најдужих
нетакнутих предела, који се наставља
у Румунији. Пут смо наставили до
Вршца, где смо обишли винарију „Дра-
шковић”. Ту смо се окрепили у пре-
лепом амбијенту, дегустирали њихо-
ве производе, па наставили пут преко
Црвене Цркве, до Беле Цркве. Ми смо
се преко Ковина вратили у Панчево,
а наши гости су продужили за Бео-

град. У вожњи и дружењу је учество-
вало дванаест возила. Било је и нових
„минија”, имамо другаре који имају
класике, али и новије моделе које
користе за зимске вожње јер је тешко
доћи до зимских гума – испричао нам
је Срђан Богавац.

Љубав према „минију” 
спаја људе из региона

– Возим „мини” од деведесете године;
наравно, ту је ауто који је за сваки дан.
У мом власништву су седам „мини мори-
са”, стари „лендровер” и још нека стара
возила... Волим то. Као и сви ти људи
који су у „Мини клубу” Панчева и Срби-
је, братским клубовима „Мини клубу”
из Бара, „Олдтајмер клубу” из Ниша, то

су људи с којима време „протрчи” за
час, разговарамо о нашим проблемчи-
ћима, кваровима, отклањању тога. Врло
брзо нам прођу дружења, па једва чека-
мо ново окупљање – рекао је Срђан.

Делови су права реткост, а мајсто-
ра нема, али за праве љубитеље овог
четвороточкаша то је премостива поте-
шкоћа.

– Сви који возимо „мини” имамо
неке своје лагере делова које смо годи-
нама сакупљали, чували и то несебич-
но делимо и помажемо. Мајстора више
нема за та возила – објаснио је Срђан.

Олдтајмер без статуса олдтајмера

– Ми немамо статус олдтајмера, годи-
нама се прича о томе и требало би да

се донесе закон по ком би наша вози-
ла могла да се региструју, не само
„мини морис”, већ сва старија вози-
ла, олтајмери старији од тридесет
година. Важили би стандарди који су
били на снази када су се та возила
производила. На пример, ако је еми-
сија гасова била евро 1, не може сада
да задовољи евро 4 или евро 5, или
ако нису имали наслоне за главу... То
су неки проблеми за које се надам да
ће се решити законом, како не бисмо
имали проблеме на техничким пре-
гледима – објаснио је Срђан.

Ту потешкоћама није крај. Да би се
прошло на техничком прегледу,
потребно је набавити потврду од про-
извођача на којој пише по каквим
стандардима је аутомобил произве-
ден у датој години. У Србији није
могуће добити такву потврду за
„мини”.

– Тешко је, али то волимо. Труди-
мо се да их што лакше и боље одржа-
вамо и возимо. Возим „мини” и сваке
године њиме пређем између пет и
десет хиљада километара, у зависно-
сти од тога колико има дружења. Ове
године смо мало проредили због епи-
демиолошке ситуације – испричао је
Срђан.

„Девет живота Роуз Наполитано”
ауторке Доне Фрејтас дирљива је
прича о жени која је мислила да
никада неће пожелети да буде мај-
ка. Али живот може да изненади
на много начина.

Попут ефекта лептира, ова при-
ча нас девет пута води свим стаза-
ма и одлукама које обликују живот.
Kроз сва очекивања, све изборе,
сваки исход – сваки делић себе који
изгубимо и пронађемо на том путу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
која ваша веза је била највећа ката-
строфа. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Она у којој сам након три месеца
љубави сазнала да је мој момак про-
читао мање од пет књига у животу. А
у тих пет се убрајају три сликовнице
и две лектире у основној школи. Веза
није потрајала, наравно.”

„Она у којој је она упоредо била
са још двојицом. Никад рогатији
нисам био него кад сам то сазнао.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који би наслов носи-
ла књига о вашем животу:

„Двоумим се између ’Како најлак-
ше све упропастити’ и ’Како да успе-
шно отерате све људе од себе’. Само,
ко би то читао?”

„Ја бих написала књигу о роди-
тељству. Звала би се ’1.000 зашто,
1.000 зато што ја тако кажем!’”Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Која је ваша
стратегија за превазилажење тешких
тренутака у животу?”, наградићемо
по једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Kетрин Меј нас у „Зими у нама”, дир-
љивој личној исповести, прожетој при-
чама из књижевности, митологије и
света природе, позива да променимо
начин на који се односимо према
тешким периодима у свом животу,
приповедајући о преображавајућој
моћи одмарања и успоравања.

Попут световног мистика, ауторка
ствара сопствену филозофију и с нама
дели своје стратегије преображавања
тешких животних раздобља, оне зиме
у нама која претходи појави новог
годишњег доба, новог живота.

Зима у нама

Девет живота
Роуз Наполитано

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Шта мислите,
шта сте били у прошлом животу?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову
имејла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Годинама уназад на помен Панчева
главне асоцијације су биле бувља пија-
ца и загађен ваздух. Иако је ово град
који је изнедрио значајне историјске
личности, попут Вајферта, Црњан-
ског, Предића, Олге Смедеревац, град
који лежи на две реке, великих тури-
стичких потенцијала, град у ком се
одржавају догађаји попут Џез фести-
вала, карневала и „Дана Вајферта”,
град предивне архитектуре... Као да
све то није било довољно да га по
томе препознају...

Панчево памти дане када су људи из
целе Србије долазили да пазаре на
бувљој пијаци, за коју су дошла нека
друга, мирнија времена, па није ни
чудо што се глас о повољним ценама
далеко чуо. Данас је, чини се, попу-
ларнији стари бувљак, који се шири
из недеље у недељу и окупља све већи
број људи, како продаваца, тако и
купаца. Док једни мисле да је он ругло
и да ту нема ничег вредног, други се
шетају из недеље у недељу Бавани-
штанским путем у нади да ће их сре-
ћа послужити као Београђанина који
је на вашару у Аранђеловцу купио
слику која му се визуелно допала за
хиљаду динара, а кад је донео кући,
сазнао да ју је насликао чувени Ван
Гог и да вреди неколико милиона
евра. Да ли се тако нешто догодило
на нашем бувљаку, није познато, али
једно је сигурно – овде се могу наћи
веома занимљиви предмети.

Асортиман – од игле до локомотиве

Део старог бувљака резервисан је за
аутентичне, старе и ретке предмете.
Сатови, лампе, намештај од пуног дрве-
та, старинска огледала, порцелан, сли-
ке – само су део онога што се може
видети у галерији на отвореном, које
продају неретко власници из својих

кућа, али и они који се баве препрода-
јом оваквих предмета. Цене варирају, а
продавци су често спремни и за дого-
вор.

Недеља на старом бувљаку је
прилика за колекционаре да у сво-
је колекције додају још неки при-
мерак. Разгледнице, плоче, књи-
ге, маркице, старе кованице, пред-
мети из ратног периода неки су од
предмета које можете овде прона-
ћи уколико сте спремни да редовно

обилазите бувљак и будете истрај-
ни у својој потрази.

Шта се купује?

Алат је оно за чим трага мушка попула-
ција. На цени су бушилице, бургије, гедо-
ре, тестере, убодне тестере, шлајферице,
како нове, тако и половне.

– У потрази сам за одређеним алатом.
Надам се да ћу успети да пронађем оно што
ми је потребно, мада је неписано правило
да када дођете наменски нешто да купите,
то сигурно нећете наћи. Овде је увек фактор
изненађења, никада незнате шта ћете наћи.
Има свега, од игле до локомотиве – рекао
нам је Марко из Баваништа.

Има и оних који разгледају и, како
кажу, купују ситнице. У томе их нису
спречиле ни ниске температуре.

– Нисам у потрази за нечим посеб-
ним. Гледам шта има на пијаци и купу-
јем неке ситнице. Има лепих ствари по
ниским ценама. Има свега, од игле до
локомотиве – рекла нам је суграђанка.

ЗА СТАРИ БУВЉАК ДАЛЕКО СЕ ЧУЛО

Антикварница на отвореном

ЧЕТРНАЕСТА „МИНИЈАДА”

Ове године, од 23. до 26. јуна, у

Врњачкој Бањи ће бити одржана

четрнаеста „Минијада”, изложба

„минија”, која ће бити интернацио-

налног карактера. Поред домаћих

љубитеља „мини мориса”, очекују се

гости из Бугарске, Мађарске, Грчке,

Хрватске, Македоније, Црне Горе.

ВЕНЧАНЕ ФОТОГРАФИЈЕ

ПРЕДАКА ПРЕДМЕТ 

ЗА ПРОДАЈУ

На бувљаку се често могу видети

лична документа, сведочанства,

венчане фотографије и фотогра-

фије из војске које вас наводе на

размишљање о томе какве су биле

њихове судбине. Поставља се

питање како је дошло до тога да

их њихови потомци нису сачували

и како су постале предмет за про-

дају који ће завршити у рукама

неког колекционара.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић
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Властимир Мадић, професор
ликовног, који живи и ствара у
Панчеву, рођен је 1941. године
у пиротском селу Дојкинци.

Након што је веома рано иску-
сио многе животне тешкоће, по
завршетку основне и средње шко-
ле преселио се у ове крајеве и
почео да се самостално издржава.

Он је још одмалена, чувајући
овце и говеда на Старој планини,
показао завидан сликарски тале-
натцртајућиугљеном, којијекори-
стио и не знајући да је то заправо
признати ликовни материјал.

Касније је, искључиво захва-
љујући великој упорности, жељи
и вољи, успео да упише Ликов-
ну академију. Прве две године
завршио је у Београду, али због
немаштине и глади одлучио је
да оде у Беч, где је радио на
конзервацији цркве и упоредо
студирао.

А онда је 1970. године добио
позив да ради као наставник
ликовног у старчевачкој школи,
што је прихватио, и на том месту
је провео пуне тридесет четири
године. Паралелно с тим дипло-
мирао је на београдској Ликов-
ној академији, а све време гра-
дио је сликарску каријеру. Дуго-
годишњи је члан УЛУС-а и
УЛУПУДС-а и иза себе има вели-
ки број самосталних и колек-
тивних изложби.

Ожењен је и отац је двоје деце,
која су завршила престижне аме-
ричке колеџе и направила успе-
шне професионалне каријере.

ПАНЧЕВАЦ: Имали сте тежак
животни пут?

ВЛАСТИМИР МАДИЋ: Рођен
сам у пиротском селу Дојкин-
ци, где сам започео и школова-
ње, али сам четири разреда
основне школе похађао у нај-
ближем месту Паклештица, што
је значило да сам свакодневно
морао да преваљујем пешке по
шеснаест километара у оба сме-
ра. У међувремену сам се досе-
лио у Старчево, где сам завр-
шио осми разред и потом упи-
сао Школу ученика у привреди,
како бих учио за млинара. Тако
сам још две године био ђак
пешак, јер није било могућно-
сти да се возим аутобусом, а
последњу годину завршио сам
на, за мене, много комфорнији
начин – помоћу бицикла. По
окончању школе запослио сам
се као млинар и по годину дана
радио у Глогоњу и Панчеву. Све
то време, кад год би ми се ука-
зала прилика, нешто сам сли-
као, углавном портрете. То се
наставило и у војсци, коју сам
служио у Тетову и Скопљу, где
сам најчешће цртао девојке и
веренице војника, по њиховим
жељама. Веома сам поносан и
на то што сам за време боравка
у армији завршио куварски курс.

• Када је кренуо уметнички
заокрет?

– Срећу ми је донео Владан
Суботић, сада познат сликар,
који се, поред осталог, касније
усавршавао и у Паризу. Наиме,
сасвим случајно срели смо се у
Београду, јер смо хтели да ста-
тирамо у филмовима „Алекса
Дундић” и „Монголи”. Међу-
тим, испоставило се да једино
нас двојица нисмо знали да је
снимање отказано, али смо, чека-
јући, кроз разговор схватили да
имамо иста интересовања. Чув-
ши за то, Владан ме је убеђивао
да није касно да упишем ликов-
ну академију, што је и сам учи-
нио нешто раније. На крају сам
га послушао и однео своје радо-
ве на поменути факултет и на
основу њих сам стекао услов за
полагање. Док сам сликао на
пријемном испиту, наишао је
Руди Габерц, легендарни про-
фесор анатомије, који је одмах
уочио мој таленат и уверавао
ме да ћу бити примљен. Ипак,
преостали чланови комисије
имали су другачије мишљење,
сматрајући да немам адекватно
претходно формално образова-

ње. Стога сам уписао курс сли-
карства у Шуматовачкој шко-
ли, а упоредо сам радио на Ади
Циганлији, обављајући све што
треба, од мајсторија до физика-
лија. Тамо сам упознао и једног
од наших највећих глумачких
бардова Пају Вујисића, који ми
је такође предсказао уметничку
каријеру и помагао у томе, поред
осталог и тако што је убедио
директора да ми скрати радно
време како бих стизао на време
на сликарску обуку. Велики труд
је уродио плодом, па сам наред-
не године успео да упишем
Ликовну академију. Ипак, ни то
није прошло без проблема, јер
сам у први мах аутоматски одби-
јен без разматрања моје прија-
ве, зато што сам навео да кон-
куришем за ванредно студира-
ње, а таква могућност није ни
постојала. Ипак, пре свега захва-
љујући интервенцији поменутог
професора Габерца, пријава ми
је преиначена и комисија је
позитивно оценила моје радо-
ве, па сам глатко примљен на
сликарски одсек као редовни
студент.

• Важан део тог времена про-
вели сте и у Бечу.

– У наредне две године имао
сам све саме десетке и стекао
први степен академских студи-
ја. Међутим, живот у студент-
ском дому тешко ми је падао,
јер сам од скромног студент-
ског кредита могао сваког дана
себи да приуштим само векну
хлеба, литар млека и евентуал-
но комад џигерњаче. Последи-
ца тога био је чир на желуцу, па
сам 1968. године донео одлуку
да се, попут многих у то време,
окушам у Бечу. Тамо сам оти-
шао преко пријатеља и најпре
се запослио у једној радњи за
урамљивање. У међувремену сам
сазнао да се у оближњој цркви
тражи неко ко се разуме у реста-
урацију, а ја сам ту имао солид-
на искуства, јер сам током сту-
дија извесно време провео на
конзервацији фресака у мана-
стира Студеница. Шеф тих радо-
ва био је најпре неповерљив, па
ме је примио на три месеца, али
је у међувремену схватио да се
није преварио што ме је анга-
жовао. Касније сам превео

диплому и успео да наставим
студирање на бечкој ликовној
академији, где сам завршио
годину у групи уваженог про-
фесора Јозефа Микла.

• Уследио је повратак у ове
крајеве...

– На позив великог пријатеља
Миливоја Филиповића, који је
постао директор школе у Стар-
чеву, одлучио сам да 1970. годи-
не напустим Беч и све могућно-
сти тог велеграда, како бих попу-
нио упражњено место наставни-
ка ликовног у највећем панче-
вачком селу. Притом, добио сам
на коришћење стан са атељеом,
где сам живео док се нисам пре-
селио у град, неколико година
касније, након што сам се оже-
нио и стекао породицу. Будући
да ми је остало да дипломирам
на Ликовној академији, извесно
време сам и радио и редовно
студирао. Све у свему, у Старче-
ву сам радио пуне тридесет чети-
ри године, а последње две про-
вео сам у ОШ „Васа Живковић”,
док сам у извесном периоду хоно-
рарисао и у Музичкој школи.
Увек сам се трудио да деци дам
максималну слободу и да их
само усмеравам, јер су рецимо
једни били талентованији за
цртеж, други за боју. Многи од
њих су освајали награде, али нај-
срећнији сам због тога што је
Старчево било расадник тале-
ната, од којих су многи заврши-
ли Ликовну академију, попут
сестара Марије и Иване Дими-
трић, Маје Пољак, Јоване Јан-
ков... Важно је истаћи да је седам-
десетих година прошлог века то
мало место имало и утицајну
сликарску седмочлану групу под
називом „Фрања Радочај”, која
је урадила много слика под сво-
довима Дома културе и прире-
дила више знаменитих изложби.

• Паралелно је текла и сли-
карска каријера?

– Мој стил је класика, иако
нисам био имун ни на савреме-
но сликарство, а често сам радио
и стилизоване пејзаже. Што се
тиче признања, освајач сам првих
награда Октобарског салона у
Београду, ликовних педагога
Србије, пролећнеизложбеУЛУС-а,
као и награда на октобарским
салонима у Панчеву и Ковину.
Имао сам петнаестак изложби,
од којих и једну у Бечу, а уче-
ствовао сам у многим колонија-
ма, пре свих тридесетак пута у
оној чувеној у Делиблатском
песку, коју су обележили и мно-
ги панчевачки великани, као што
су главни организатор Миле Ђор-
ђевић, па Стојан Трумић, Добри-
воје Војиновић, Нада Оњин
Жужић и многи други... Откако
сам у пензији, нисам активан
као некад, али примера ради
сваке године ми сликари
пензионери, члановиУЛУС-а, при-
ређујемо макар једну годишњу
изложбу. Јордан Филиповић

Шабачка улица припада тери-
торији Месне заједнице Котеж.
Под овим називом постоји од
1985. године, а простире се од
Суботичке улице. Први њен
назив, до 1971, био је Црвена,
а потом, до 1985. године – Зре-
њанинска.

„Шабац је богата варош на
граници двају царстава која се
и именом ’Малог Париза’ могла
назвати. То је варош која се и
Капијом Јевропе може звати,
варош која корача подједнако
са Београдом, штавише у мно-
го чему и предњачи...”

Овако је немачки географ и
путописац Феликс Каниц опи-
сао изглед шабачке вароши, у
коју је дошао за време Јеврема
Обреновића.

Најмлађи брат кнеза Мило-
ша Обреновића у марту 1816.
године постао је оборкнез
Шабачке нахије, када му је
било само 26 година.

Јеврем Обреновић је био
један од најученијих људи тада-
шње Србије, па стога не чуди
што је за кратко време Шабац
постао „први град у Србији”.

У овом мачванском граду
су постављена прва стакла на
прозорима, уведени су први
кревети по европским стан-
дардима, отворена је прва апо-
тека, улице су прављене под
правим угловима, а калдрми-
саним улицама су пролазили
и први фијакери... И баш у
овом граду први пут су се у
Србији чули клавирски тоно-
ви, захваљујући Јеврему Обре-
новићу, који је за своју ћерку
Анку наручио клавир.

Први клавир стигао је из
Сомбора (тадашња Аустроугар-
ска), како се наводи, а с њим у
Шабац је стигао и учитељ музи-
ке Јосиф Шлезингер, који је
подучавао Јевремову ћерку.

* * *
Чивијом се назива клин, одно-
сно осигурач који точак кола
држи причвршћеним на осо-
вину. Да тога клина, чивије,
нема, точак би спадао са осо-
вине. У српском језику посто-
ји израз „ударити коме чиви-
ју” са значењем „насамарити
кога”, „преварити кога”, 
„подвалити коме”...

Шапчани се надимком
„чивијаши”, писао је стари,
сада покојни новинар Вито-
мир Бујишић, „поносе и пре-
познају у школи, војсци, кафа-
ни, ратном јуришу, бежани-
ји, на свадби”. Добили су га
пре више од једног века, а
помињу се четири варијанте
његовог настанка...

Према првој причи, њено

величанство  шабачка чивија
везана је за ваљевског трговца
Марка Калабу, који је по овим
крајевима продавао ракију на
велико. По обављеном послу
волео је да се карта, због чега
је често навраћао у Шабац, где
је за коцкарским столом оста-
јао по два-три дана. За то вре-
ме Шапчани би поднапили
његове рабаџије, источили већу
количину шљивовице и уме-
сто ње у бурад насули воду.

Кажу да ни Калаба није оста-
јао дужан. Тако је једном при-
ликом у кафани код свог при-
јатеља и великог шаљивџије
Мије Ражића на картама добио
већу суму новца, фијакер и два
вранца. Погодба је била да
Шапчани дотерају фијакер у
Ваљево и тамо га предају Кала-
би, који је за ту прилику оку-
пио већи број својих суграђа-
на. Пред саму примопредају
газда Мија је наредио својим
момцима да поваде чивије из
точкова. Не слутећи ништа,
Калаба се попео на фијакер,
потерао вранце десетак мета-
ра и – завршио у прашини.

У Шапцу је 16. септембра
1906. године изашао први број
листа за шалу, забаву и сатиру
„Шабачка чивија”, који је наста-
нак градског надимка овако
објаснио: „У стара времена,
када су се сељаци враћали са
шабачке пијаце, пошто су про-
дали своје производе, успут би
свраћали у кафане, којих је
тада било доста у свим шоро-
вима, а нарочито на Камичку.
Попили би онако с ногу, по
једну, а неко и по више чока-
ња или сатљика. Кренувши
кућама, почели би да се утрку-
ју својим таљигама. Онако,
напити и весели, један другом
би повадили чивије са точко-
ва.”

По трећој верзији, Шапчани
су чивију извадили из фијаке-
ра којим се у њихов град дове-
зао кнез Михаило Обреновић.
Сав важан, владар се возао по
граду у којем је господарио
његов стриц Јеврем Обрено-
вић, а клавир свирала Јевре-
мова љубимица Анка, која је
своју ћерку Катарину намера-
вала да уда за скоро разведе-
ног кнеза. Другој династији

(Карађорђевићима) наклоње-
ни Шапчани успели су да кне-
зу Михаилу извуку чивију из
точка, а отресајући блато са
одела, он је само изустио:
„Чивијаши”.

У четвртој причи улоге су
изменили кнез Михаило и први
нововековни краљ Србије
Милан Обреновић, а поента је
остала иста.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ШАБАЧКА

Чивијаши и пијанисти

У ДРУШТВУ С МАРИНОМ АБРАМОВИЋ

И ШОБАЈИЋЕМ

Властимир Мадић је за време

студија време и простор

делио с данас светски позна-

тим личностима из света сли-

карства.

– Био сам у групи врсног

професора Стојана Ћелића,

који је одмах приметио мој

таленат и током часова, про-

лазећи крај мене, умео да ме

потапше по рамену и ободри

речима: „Само тако настави,

момче!” С друге стране, мно-

го више пажње посвећивао је

појединим студентима који су

потицали из елитистичких

кругова, а реч је о данас свет-

ски прослављеним уметници-

ма, попут Милоша Шобајића

или Марине Абрамовић, која

је према мом мишљењу има-

ла скромне сликарске могућ-

ности, али је тежила ка нечем

другом, другој изражајној

форми, и у томе се на крају

остварила – наводи Мадић.

НАШ ГОСТ: ВЛАСТИМИР МАДИЋ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР И ПРОФЕСОР ЛИКОВНОГ У ПЕНЗИЈИ

КРОЗ ТРЊЕ ДО СЛИКАРСКИХ ЗВЕЗДА

Јеврем Обреновић са сином
Милошем и ћерком Анком



робе, попут македонског пасу-
ља, свежег спанаћа, млевеног и
куваног парадајза, а веома је
тражена и бундева, која није ни
увозна ни хибридна, већ прави
домаћи дулек. Иначе, услови на
„зелењаку” су из године у годи-
ну све гори: на све стране цури
и малтене ништа не ваља – од
кровова на тезгама до слабог
чишћења и прања, па ово све
више личи на уџерицу, попут
оближњег Малог Лондона. Али
закупнину и пијачарину тезге
морам да платим у минут – каже
Јоца.

Јединствену социјалну ком-
поненту пијаци дају управо
људи попут њега, који је увек
расположен да поразговара с
муштеријама, чак и када оне
ништа не пазаре.

Једна од њих је и Даринка
Кнежевић, која у комшилуку
живи сама и воли да прошета

до највеће градске тржнице, кад
евентуално купи кромпир, лук
или бундеву и друго воће или се
макар слатко издивани. Горда-
на из Јабуке долази редовно на
панчевачку пијацу, поред оста-
лог и зато што је у њеном селу
слабија понуда.

С друге стране, Коста каже да
ретко купује овде зато што је
скупо, евентуално јаја и још поне-
што.

– Али никако зелениш, који
је повољнији, рецимо, у „Мак-
сију”, где је притом лепше и
топлије. Примера ради, тамо је
кромпир 50-60 динара, а овде и
до 90. Невероватна разлика је
код целера: 100 динара за кило-
грам је у маркету, док је овде
„астрономских” 250 динара –
каже Коста.

Што је много – много је, чак
и за једну институцију са оволи-
ком традицијом...
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Панчевачка Зелена пијаца годи-
нама је не само место за набав-
ку поврћа, воћа и других јести-
вих и нејестивих потрепштина
већ и једно посве аутентично
стециште људи разних фела, ста-
тусних нивоа и погледа на свет.

Многима од њих опскрба је
само повод како би удахнули
ваздух, протегли ноге и заподе-
нули неки чапраздиван, успут, с
ногу или у некој од не баш мало-
бројних импровизованих (читај:
склепаних) кафаница „с душом”.

Међутим, иако је тај друштве-
ни аспект још увек неоспоран
(премда млади баш и не свра-
ћају масовно на „зелењак”),
основна делатност постаје све
проблематичнија, а многи 
указају и на све упадљивији 
недостатак услова достојних
данашњицe.

Обрни-окрени, на пијаци је
све мање људи, како продаваца,
тако и купаца, а то се највише
примећује током хладнијих дана.

Ипак, још их има, чак и у зим-
ском периоду, а неки од њих
тамо су свакодневно већ више
деценија.

Сам (први) поглед на Зелену
пијацу једног од недавних хлад-
них зимских дана одавао је ути-
сак ледене празнине.

Ипак, није све тако сиво и
умртвљено, јер већ на улазу и те
како има живости. Попут каквих
стражара, запоселе су га две
„замарамљене” млађе продава-
чице, које су, својски дерући
грла, навалентно нудиле „робу
врхунског квалитета”. И док она
с десне стране, која је на кар-
тонској кутији имала само каи-
шеве, није толико неиздрживо
било нападна, њена колегиница
слева упорно је нудила „прили-
ку за непропуст” (нарочито ако
сте мушког пола): фантастичне
парфеме који и принцезе оба-
рају с ногу! И то за само хиљаду
и двеста динара. А на питање
зашто су толико јефтини она се
није дала збунити...

– Ма, то су ти све, бре, орги-
нал парфеми из Немачку! Про-
давам их за пет ’иљаде, ал’ 
разграбили људи, па ми понестало,
а ове крчмим да што пре идем у
набавку! Ево, мо’ш да бираш –
„шанел”, па „мен 212”, „лако-
ста”... Прсни да ви’ш да роба не
лаже! Ево, за тебе за ’иљаду! Ма,
стан’, бре, специјална понуда:
платиш две, дам ти три комата!
И, бре, каки си – ово ти посô
века, мо’ш се миришиш три годи-
не за две ’иљаде, па ди то има –
упорна је продавачица.

„Из те чаше сви смо пили...”

Недалеко одатле су, као и увек,
неизбежни продавци цвећа, али
за оне најтужније пригоде. Госпо-
ђа продавачица гласно је нуди-
ла робу широког спектра – од
букета за гробља по цени од 400
динара, до нешто скупљих „суза”
и венаца, који иду и преко 700-
-800 динара.

Тик уз тај цветни кутак фор-
миран је ред код вишегодишњег
локала за умножавање кључева.
Цена по једном класичном реза-
њу је 150 динара, док је за неке
компликованије браве то много
скупље.

Насупрот томе, неки метар
даље, код ништа мање старе и
познате рибарнице, овог пута нема
гужве. Кажу, прошао пост, па се

људи вратили М(рсним) витами-
нима, али „не знају шта пропу-
штају” – баш лепо „изрезбарене”
потковице од деверике за пола
„црвене” по килограму, док је
цена живог шарана 400 динара.

А с тог места пружа се упеча-
тљив поглед на централни и онај
најаутентичнији део „зелењака”
– тезге с воћем и поврћем. Доду-
ше, као што је речено, поглед
овог тмурног фебруарског дана
био је баш-баш суморан – ем
све модро, ем тек само понека
тезга попуњена – тамо цитруси,
онамо шаргарепа и купус, па
онда празно, празно, празно, па
коштуничаво воће и алева одно-
сно туцана паприка у ринфузу.

А за то време одјекивао је
меганародњачки хит „Из те чаше
сви смо пили...”, док се групица
измрзлих пијачара, упркос све-
му, радосно смејала. Да ли од
лепоте садржаја из гореопеване
чаше или од муке? Или, поме-
шано, јер познато је – чаша меда
иште чашу жучи...

Ни јабуке не иду као некад

Било како било, неким људима
је и ова и оваква пијаца најбољи
избор за стицање егзистенције.
И верни су јој дуги низ година,
па с њом не престају да „деле
добро и зло”.

Рецимо, Снежана из Другов-
ца, села код Смедерева, дваде-
сет година је на „зелењаку”...

– Нисам овде само ја из Сме-
дерева; има нас десетак – цео
овај први ред с воћем. Што се
мене тиче, Панчево је одабрано
зато што су ми свекар и свекрва
још одавно долазили овамо, а и
једноставније је стићи, јер нема
много гужве на путу. Иначе, сва-
кодневно излазимо на пијацу,
изузев када је велики мраз. Чак
овде изнајмљујемо стан. Главни

производ нам је јабука и имамо
готово све врсте: слатке, киселе,
накиселе... Али, нажалост, воћар-
ство се све мање исплати, због
чега смо воћњак од два и по хек-
тара свели на нешто мање од
пола. Нарочито је лоше ове годи-
не, када нам је град малтене све
уништио и веома мало је остало
лепе јабуке. Поред тога, откупна
цена није никаква – давали смо
робу чак и за пет динара по кило-
граму. Сада на мало иде до сто
динара. Најчешће се продаје сор-
та ајдаред, за 50-60 динара, као
и муца, а нису лоше пролазиле

ни мушмуле. Нажалост, све то
није ништа у поређењу с неким
прошлим временима, када је три-
ста килограма могло да плане до
поднева, а сада нам за то требају
три дана. С друге стране, ова пија-
ца је постала ругло и треба мно-
го тога урадити, почев од замене
тезги и њиховог наткривања.
Међутим, надлежни не хају мно-
го за то, али су зато веома ревно-
сни у наплаћивању. И скупо је –
за закуп двеју тезги месечно оде
нам 4.400 динара, плус свако-
дневна двострука пијачарина од
180 динара, што, колико знам,
нема нигде – каже Снежана.

Тридесет година на истој тезги

Неколико метара даље налази
се живописна тезга с пчелињим
производима породице Милу-
тиновић, а стари ас Радивој већ
пуних тридесет година продаје
на овој пијаци.

– Пчеларство нам је породич-
ни посао. Кренуло је још од деде,
преко оца и мене, па је сада и
син наставио. Што се тиче про-
мета, он зависи од године до
године, а у зимском периоду
продајемо највише око Божића
и Нове године. Моментално нај-

боље иде ливадски мед за 800
динара, па липа – 1.100, багрем
– 1.200, планински – 1.300, а
људи траже и матични млеч, па
„бронхи”, као и онај за жлезду и
за простату. Мед јесте мало оти-
шао нагоре, али ни то није стра-
шно, ако се зна да је на Бајло-
нијевој пијаци све скупље за око
двеста динара. Што се тиче усло-
ва, јесу лошији, па је вероватно
и због тога мало празно – наво-
ди Радивоје.

Недалеко одатле је и Коса
Милановић, која има такође три-
десетогодишњи стаж на пијаци
и за то време готово да није
мењала тезгу.

– Ту сам од самог отварања,
када су постојале бетонске тезге,
које су касније наткривене. У то
време пијаца је радила искљу-
чиво суботом, али се продавало
много, много више. Све то вре-
ме нудим само оно што муж,
деца и ја произведемо на плацу
од око два ланца на Новосељан-
ском путу, попут купуса, прази-
лука, кеља, а некад смо садили
и гладиоле. Тренутно све иде
веома слабо, чак и купус, који је
донео какву-такву зараду у сезо-
ни кисељења. Све у свему,
мислим да пијаца пропада откад

су маркети постали конкурен-
ција, иако је тамо роба углав-
ном лошија, али је јефтиније и
може на картицу. С друге стра-
не, овде су све лошији услови и
све више подсећа на картонско
насеље, а има и много прекупа-
ца, много више него нас 
произвођача – жали се Коса.

Астрономски целер

Неизоставни део пијачног фол-
клора већ петнаест година је и
Јован Пејчев, звани Јоца Штру-
дла. Није тешко погодити и
зашто, јер чим се спусти поглед
на тезгу на доминантном месту
је гомила руда уредно упакова-
не банатске „шпеције” с филом
од мака.

– Ових хладних дана немаш
ни коме да продаш, чак ни с
ким да поразговараш, што је
мало фрустрирајуће, јер овде
сам од пола седам па малтене
до мрака. Поред штрудле с
маком, имам још много добре

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

Црна вучјакиња
Женка немачког овчара тражи нови
дом, након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против бесни-
ла.

То је изузетно лепа и паметна куца,
научена на поводац, а тренутно се при-
времено налази у градском прихвати-
лишту (352-148) у Власинској улици.

Она тамо чека одговорне удомите-
ље, којима ће заузврат сасвим сигур-
но улепшати живот.

Јаза
Овај мужјак јазавичара пронађен је
повређен у Улици Милоша Требињца
и после извесног периода јавили су
се власници и рекли да ће доћи по
њега, али су одустали чим су сазнали
да ће морати да плате трошкове хва-
тања пса и боравка у прихватилишту.

Јаза се опоравио и чека да буде удомљен, па се нада да ће овог
пута наћи одговорније власнике, који ће се заиста бринути о њему.

Предобар је, мазан и пун енергије, а иде и на повоцу.
Потенцијални удомитељи могу га наћи у градском прихва-
тилишту (352-148).

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.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!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

МАЛО ЉУДИ НА НАЈВЕЋОЈ ГРАДСКОЈ ТРЖНИЦИ ТОКОМ ХЛАДНИХ ДАНА 

ЧУВАРИ „ПИЈАЧНЕ ВАТРЕ” У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Парфеми, каишеви и наравно „сузе”

Снежана и јабуке из Друговца

Коса је од почетка на пијаци са својим поврћем

Радивој већ три деценије продаје мед на истом месту

Јоца Штрудла уме да увесели муштерију

Понека воћка из Смедерева и много празних тезги
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Приуштите партнеру романтичан
излазак. Одавно се нисте овако
добро осећали. Повећан прилив
енергије и додатна зарада даће
вам ветар у леђа да убрзате реа-
лизацију својих планова.

Кад трошите, не знате да станете,
све вам треба и све вам је неоп-
ходно. Имаћете несугласице с
партнером, па размислите о
наредним корацима. Добро је да
су вам звезде наклоњене за сва-
ки вид зараде, па чак и за доби-
так у играма на срећу.

Прилив новца ни ове недеље неће
бити велики, чак ни онолики коли-
ки сте планирали. Превише прича-
те и сами себи затварате многа
врата. Смирите се. Ништа не може
на брзину. Будите само посматрач
ове седмице. Пустите да неки људи
сами покажу своје право лице.

Звезде вас подржавају, па иско-
ристите прилике које вам присти-
жу. Обуздајте жељу за трошењем
јер вам се може догодити да упад-
нете у велике дугове. Психички
сте јаки, па коначно решите свој
емотивни статус.

Следите своју интуицију, али и
посаветујте се с неким. Помало
сте брзоплети и превише бурно и
бучно реагујете кад не иде онако
како сте планирали. Не правите
од комарца магарца. Једноставно
се стрпите.

Спремни сте да делујете у сваком
тренутку. Имате много позива за
изласке, али добро се организујте
да се не бисте префорсирали.
Проблем с финансијама је само
привремен, јер већ крајем седми-
це стиже потребан новац.

Можете очекивати зараду од свог
хобија, од пољопривреде, али и с
доласком некога из иностранства.
Решавате крупне ствари ове сед-
мице и пред вама је изузетно
повољан период за посао и за
финансије. Незаустављиви сте.

Искористите помоћ пријатеља да
дођете до особе до које вам је ста-
ло. Све је на вашој страни да поч-
не једна лепа љубавна прича.
Преморени сте, али немате вре-
мена за одмор. Добра пословна
понуда, већа зарада и пословни
пут.

Не наваљујте на партнера да вам
каже шта га мучи – кад за то дође
време, ви ћете први сазнати.
Неке пословне понуде одраније
поново ће бити активне. У стисци
сте с новцем, али постоји могућ-
ност неке старе наплате. Ви сте
Риба, зато пливајте.

Било каква врста сарадње са
странцима доноси вам могућност
да добро зарадите. Без обзира на
то да ли је посреди наплата дуго-
вања или неки кредит – новац
добијате. Паметно га искористите.
Мање преправке у стамбеном
простору. Контролишите притисак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Просто сијате ове седмице, а то
задовољство вам се види и на
лицу. Који год посао да вам се
понуди, не одбијајте, чак ни ако
захтева путовање. Какав год да
вам је статус, пред вама је одли-
чан љубавни период.

Ако имате неке тужбе које сте
покренули пре неколико месеци
или чак година у вези с послом,
до краја ове недеље очекујте
позитивне вести. Многи се труде
да вас изнервирају, али останите
хладни и прибрани. Време ради
за вас. Пазите шта потписујете.



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

ФИЈАТ панда, 1.1 young,

2002. годиште, путнич-

ки, рег. До 03. 01. 2023

године. Тел. 061/138-68-

73, 065/421-22-10

(СМС)

ПУНТО ван 1.2, 2003,
петора врата, фабрички
плин, 93.000 км, реги-
строван. 064/130-36-02.
(312677)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002,
клима, серво, сити, од-
личан. 064/856-60-65.
(312667)

ПРОДАЈЕМ пасат, 1999.
годиште, није регистро-
ван, цена 950 евра.
063/436-918. (312631)

ПРОДАЈЕМ форд ц –
макс, 2007, 1.6, дизел,
повољно. 063/269-987.
(312554)ПЕЖО 206, 2002, на

продају. 064/149-24-70.

(312702)

БРАВО 1.4, 2009, фул

опрема, фабрички плин,

167.000 км, регистрован.

064/130-36-02. (312677)

ДАЧИЈА логан, рестај-

линг, 1.6, 2009/10, нов,

атестиран плин, фул

опрема. 064/130-36-02.

(312677)

ДОБЛО макс 1.4,

2009/10, теретни, пет се-

дишта, носивост 730 кг,

клима, 97.000 км.

064/130-36-02. (312677)

ПРОДАЈЕМ југо корал
ин, 2006, и голф II,
1990. Милан. 064/169-
68-54. (312730) 

ОТКУП свих врста ауто-
мобила, долазак на
адресу, исплата по обо-
страном договору.
063/161-08-19. (312711)

КУПУЈЕМ возила од 100
до 2.000 евра. Стање не-
битно. 063/165-83-75.
(312685)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомо-
биле у било ком стању.
Плаћам по најбољим це-
нама. 062/193-36-05.
(312711)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

ПРОДАЈЕМ две монта-

жне гараже, Стрелиште,

2.200. 064/271-53-73.

(312607)

ЧАМАЦ -ГЛИСЕР, Г-370,
3.72 x 1.65 x 0.59. Тел.
065/421-22-10 (СМС)

МЕШАНО суво дрво са
превозом и сечом, мере-
ње на лицу места, 5.500 .
065/420-79-00. (312006)

УЉАНИ радијатор, ми-
кроталасна, комбинова-
ни фрижидер, уградна
рерна, комода, телеви-
зор. 063/86182-66.
(312634)

ПРЕВОЗ, сеча – бесплат-
ни, мерење код вас,
5.000 динара. 065/420-
78-99. (312006)

ЈЕДНОДЕЛНА судопера,

1.500 динара. 069/609-

167. (312587)

ПРОДАЈЕМ огревно др-
во: багрем, буква, храст,
цена 5.000. Моб.
064/513-53-63. (312005)

ОГРЕВНО дрво, све вр-
сте, цена од 4.500 дина-
ра. Бесплатан превоз.
064/356-03-93. (312316)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елеме-
те, ново, повољно.
063/773-45-97. (312618)

СМЕДЕРЕВАЦ 9, кауч,
фрижидер, трпезаријски
сто са столицама, самач-
ки кревет. 063/861-82-
66. (312634)

ПРОДАЈЕМ два старин-
ска ормара, три кауча –
један кожни. 064/587-
50-24. (312677)

ПРОДАЈЕМ крека весо,
очувана, краљица кикин-
да 2 гранит, тросед ле-
жај и фотеља. 062/621-
096. (312675)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке, тешке од 45 до
50 кг. Тел. 060/500-30-
91, 013/632-145.
(312670)

ПРОДАЈЕМ симпов тро-
сед (развлачи се) двосед
и фотеља. 064/040-82-
72. (312642)

ПРОДАЈЕМ летње гуме
са фелнама 155 х 80 П
13, прешле 1500 км,
опел корса 1.24 и 1,0.
Тел. 013/402-865,
066/302-685. (312617)

ПРОДАЈЕМ брачни кре-

вет, огледало, две натка-

сне, тросед и фотељу.

065/344-85-77. (312636)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
250 л, замрзивач верти-
кални 210 л, продајем
повољно. 063/240-784.
(312740)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
лим, бакар, месинг, алу-

минијум, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
веш-машине и остало.
061/322-04-94. (312382)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (312423)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алумини-

јум, веш-машине, замр-

зиваче, телевизоре за от-

пад, лимузине, долазим.

061/321-77-93. 

(312722)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/488-40-22. (312540)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

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 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. ФЕБРУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

Петак, 11. фебруар 2022.18 ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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.

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 2 – 75,92 m²
Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m² + I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m² + galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m² + galerija 38,22 m²)

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ,

ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПРОДАЈЕМ
ВОЋЊАК 
у Иванову, 

у пуном роду

шљива, стар

шест година, 

површине 

72 ара и 57 квм. 

Тел. 065/201-02-29
(ф)

ОМЕГА, 
шафхаузен, ролекс,
патек и друге сатове

ОТКУПЉУЈЕ 
КОЛЕКЦИОНАР.

063/200-423

(7
/3

1
2

7
1

5
)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, веш-маши-

не, замрзиваче, телеви-

зоре и све остало, дола-

зимо. 061/206-26-24.

(312722)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, му-

зичке инструменте, стри-

пове, сифон флаше, ста-

ро покућство. 063/705-

18-18, 335-930. (312601)

КУЋА, нова Миса, 180

квм, 2.6 ари, хитно,

88.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (312390)

ПРОДАЈЕМ плац 8790

квм. 063/354-520.

(312622)

ПРОДАЈЕМ кућу 160

квм, власник, 1/1, може

кредит, центар пет мину-

та. 063/777-87-77-

(312694)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабу-
ци. 063/102-27-98.
(312627)

КОТЕЖ 2, кућа четворо-
собна, намештена, 5,5
ари, може и за пословне
намене. 0634/831-56-24.
(312674)

ХИТНО плац од 28 ари,
на продају, градско
грађ. земљиште, Панче-
во. 064/248-95-28.
(312656)

ПРОДАЈЕМ викендицу
између Омољице и Бре-
стовца на самој Поњави-
ци, 11 ари, са викенди-
цом. Тел. 063/436-918.
(312631)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, вода, канализа-
ција на плацу. 064/212-
52-52. (312653)

ПРОДАЈЕМ новију кућу
у Панчеву и грађевински
плац на Баваништан-
ском путу. 066/363-454.
(312728)

КУЋА, Миса, ПО, ПР и

ПК, укњижена, 2.80 ари,

21.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (312741)

МИСА, плац, 9 ари, од-

лично место, одличан

фронт, 4.000 евра/ар.

069/744-286. (312741)

НОВА МИСА, плац, Ма-

кедонска улица, 2,87

ари, струја, вода, кана-

лизација, асвалт.

063/321-327. (312576)

КУПУЈЕМ кућу са пла-

цем већим од 10 ари,

околина Панчева.

061/613-10-11. (312547)

ДВОСОБАН, Миса, ни-

ско приземље, 53 квм,

укњижен, 26.000 евра.

(470), „Дива”, 064/246-

05-71. (312713)

ПРОДАЈЕМ локал 44 квм

и стан 28 квм, може да

се споји или мењам за

стан од 40 квм, уз допла-

ту, на Котежу 1. Тел.

061/161-24-81. (312637)

ГАРСОЊЕРА 32 квм, ЦГ,

потпуно реновиран. Те-

сла, 37.000 евра. Тел.

065/807-52-55. (312654)

СТАН двособан, 44 квм,
ужи центар, 39.000 евра,
први спат, ТА. 065/412-
77-14. (312624)

ПРОДАЈЕМ стамбено-
пословни простор, 60
квм, са грејањем на Со-
дари. Тел. 063/320-588.
(312665)

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм,
поткровље, косине, по-
вољно, укњижен. (470),
„Дива”, 064/246-05-71.
(312713)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 62 квм, Котеж `1,
трећи спрат, одлична ло-
кација. 061/613-10-11.
(312547)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 37, 65 квм,  могућ-
ност куповине на кредит.
060/043-52-98. (312579)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,
локација Карађорђева 2,
продајем без посредни-
ка. 063/255-276.
(312552)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Стрелишту,
ЦГ, 44 квм. Тел.
064/118-56-11. (312615)

ПРОДАЈА ексклузивних
станова у изградњи, 50,
51, 59 квм, Карађорђева
109. Могућност резерва-
ције. 063/321-327.
(312576)

СТРЕЛИШТЕ, 74, ЦГ, ПР,
договор. „Трем 01”,
063/836-23-83. (312597)

СОДАРА, 55 квм, ЦГ, V,
лифт, без већих улагања,
52.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (312597)

КУПУЈЕМ стан, лично,
без посредника, од вла-
сника, у згради, једносо-
бан или двособан, може
у лошијем стању.
062/309-661. (312645) 

СТРЕЛИШТЕ, Вељка
Влаховића, трособан, V,
65.600. „Кров”, 060/683-
10-64. (312729)

ТЕСЛА, двособан, 53
квм, ВП, ЦГ евра/квм.
„Кров”, 060/683-10-64.
(312729)

НА ПРОДАЈУ одмах усе-
љив стан, 58 квм, Кара-
ђорђева, први спрат
спрат, са лифтом, пар-
кинг местом, нова град-
ња. 064/371-62-74.
(312720)

ТЕСЛА, гарсоњера, I, 25
квм, сређена, намеште-
на, 35.000. 069/744-286.
(312741)

ТРОСОБАН, 80 квм,

паркинг тераса, 64.000;

сива фаза, 56.000. 341-

789, 063/818-36-99.

(312739)

МИСА, приземље, 46

квм, двособан, двори-

ште, 50.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(312741)

СТРЕЛИШТЕ, 37 квм, V,

ЦГ, две терасе, комплет-

но сређен, 36.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (312741)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39, сређен, усељив,

29.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (312741)

ГАРСОЊЕРА, Пепељаре,

II, 16 квм, комплетно

сређена, 23.500. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (312741)

НОВИ БЕОГРАД, блок

63, једноипособан,

лифт, 40 квм, III, ЦГ,

80.000.(67), „Милка М”,

063/744-28-66. 

(312741)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, по-

требни станови, све ло-

кације. Брза реализаци-

ја. 063/744-28-66.

(312741)

АПАРТМАН, чисто,

уредно, климатизовано

за фирме/раднике, wi/fi,

четири особе, Тесла,

зграда. Тел. 063/840-69-

77 (СМС)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, II спрат, грејање гас

и топлотна пумпа.

063/221-254. (312734)

ЈЕДНОСОБАН дворишни

нов стан,  намештен,

улица Жарка Зрењанина

код млина, дворишни,

цена 100 евра. Само

озбиљни закупци. Миро-

слав, 063/762-22-44.

(312603)

ИЗДАЈЕМ стан код На-

родне баште, ЦГ, интер-

фон, интернет, паркинг.

066/400-702. (312738)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан у центру,
код Аутобуске, ТА, ка-
бловска, депозит.
063/742-14-27. (312737)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, плинско грејање,
заебан улауз. Јабука.
063/351-709. (312532)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру. 060/043-52-98.
(312579)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру гра-

да, ТА, клима, депозит.

063/498-981. (312578)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

Тесла, намештена, ЦГ,

на дуже, време.

064/137-63-19. (312606)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 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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ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ
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ИЗДАВАЊЕ
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Ресторан и посластичарница „Poco Loco”
проширује тим па су нам потребни: возач, кувар
и помоћни кувар, пекар, посластичар и помоћни
посластичар. Уколико немате радног искуства,
али сте вредни и имате вољу да учите кроз 
посао, и за вас смо отворили неколико радних
места. Нудимо вам сигуран посао у фирми која
успешно послује већ 17 година.

Пријаве и информације на 064/874-03-16
(ф)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ:

– на паковању производа – 3 радника

– оператер за машином, услов машинска
школа и пет година радног искуства 
– 2 радника.

За информације можете позвати
на тел. 061/649-80-58, 

сваког радног дана од 7 до 15 сати.
(ф)

DOO MINESAL из Панчева тражи
раднике у производњи палета.

013/373-488. 063/256-360. (ф)

DOO „PAVLE” PANČEVO
Ul.Stevana Šupljikca br. 16

objavljuje 

O G L A S

1. Potreban mašinski inženjer za tehnološku pripre-
mu proizvodnje. Potrebno znanje Auto Cad,Office,
Izrada crteža za CNC mašine. Poželjno je znanje
engleskog jezika.

2. Potrebni radnici za rad u proizvodnji , pravljenje
lajsni za termoizolaciono staklo i za obradu stakla

Zainteresovani mogu poslati svoj CV na mail
office@pavle.rs biće im odgovoreno putem maila 

ili će biti pozvani na razgovor.

Kompaniji Cards Print doo potrebno
10 radnika za rad u proizvodnji.

Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip,
Pančevo

Poslati CV na mail adresu:
info@cardsprint.rs

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи 
и конобарица.

063/216-788 (4/312614)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”,
060/625-97-17

(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

ПОТРЕБАН радник са

искуством у раду са обо-

јеним металима, за рад

на отпаду. 065/551-17-

22 (СМС)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, ком-

плет услуга са превозом

и радницима. 061/322-

04-94. (312382)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, ри-

зла, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(312440)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене, одмах. 064/495-

77-59, 013/331-657.

(312641)

ПОТРЕБАН пекар.

062/404-144. (312727)

ПОТРЕБАН квалифико-

вани, пекар за рад у пе-

кари у Баошићима, Црна

Гора. Обезбеђен стан,

пријава и фиксна, од

1.200 евра. Тел.

069/030-179. (312573)

ПОТРЕБАН мушко-жен-

ски фризер стални рад-

ни однос, пријава од-

мах. 064/134-62-62.

(312594)

ПЕКАРИ у Стачеву по-

требна спремачица.,

063/835-08-48. (312595)

ПОТРЕБНА продавачица

у малопродајном објекту

пекаре. Кон. Телефон

063/865-80-48. (312735)

ПОТРЕБНА хигијеничар-

ка у пекари. Конт. Теле-

фон 063/865-80-48.

(312735)

ПОТРЕБАН помоћни

радник у пекари. Конт.

Телефон 063/865-80-48.

(312735)

ПОТРЕБНА конобарица

за рад у СУР бифе „Апо-

ло”. Тел. 063/217-464.

(ф)

ПЕКАРИ потребан рад-

ник са искуством пра-

вљења домаћих пита.

Тел. 060/565-62-81.

(312480)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање пилића на пољо-

привредном газдинству.

064/172-79-38, 064/365-

65-56. (312330)

ПОТРЕБАН возач у пе-

кари. Контакт: 064/217-

48-56. (312461)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у Маркету „Идеал”.

063/855-65-56, 013/333-

162. (312706)

ПОТРЕБНИ помоћни

радници и роштиљ-мај-

стор у ћевабѕиници „Код

Тому Лесковчанина”.

065/900-50-08. (312649)

РЕСТОРАНУ у центру
потребни радници: по-
моћни радник у кухињи,
шанкери, спремачице за
одржавање хигијене.
064/149-99-73. (312661)

ПОТРЕБНИ мушкарци за
рад у магацину.
064/119-89-70. (312692)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије. 064/119-89-
70. (312692)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за сакупљање от-

падног уља из рестора-

ну. 064/119-89-70.

(312692)

ПОТРЕБНЕ жене, са ис-

куством, за рад у шива-

ри. 065/403-31-16.

(312965)

ПОТРЕБНА радница за

рад на пијаци. 063/354-

337, Весна. (312699)

ПОТРЕБНИ фасадери и

молери, за рад у Београ-

ду. 062/564-494.

(312700)

ФИРМИ BE DEM

ENERGY SO LU TI ONS

DOO потребни искусни

возачи Е категорије.

Услови: валидна тахо

картица возача, валидна

квалификациона карти-

ца возача, валидно ле-

карско уверење, дипло-

ма стручне спреме. По-

жељно пребивалиште во-

зача у Панчеву и околи-

ни. Пријаве слати на

адресу vo za ci @be de -

mes.co m (312619)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку, разно-

шење кафе. 064/132-98-

12. (312559)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм и

двособан, 60 квм, клима,

оба намештена, ЦГ, Мо-

равска. 063/528-610.

(312575)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-

бан, стан, празан или

полунамештен, центар и

гарсоњеру. 061/131-79-

04. (312586)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-

бан, зграда, ЦГ, преко

од школе, Стрелиште.

065/439-88-47. 

(312592)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан, зграда, близу цен-

тар, етажно грејање, 200

евра. 063/890-90-60.

(312663)

ИЗДАЈЕМ двособан, на-

мештен стан, Стрелиште,

ЦГ, телефон. 065/366-

45-11, 064/568-81-41.

(312671)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-

нособан стан на Котежу

1. Тел. 063/851-56-02.

(312673)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, намештен, ТА, на

2. спрату, Тесла насеље.

060/339-04-67. (312676)

ИЗДАЈЕМ у центру гар-

соњеру, први спрат,

лифт, комплетно наме-

штену са централним

грејањем, 150 евра.

064/211-09-16. 

(312678)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм,

полунамештену, наме-

штен, по жељи, може не-

ка врста делатности,

центар. 063/233-558.

(312680)

КУЋА за издавање, тро-

собна, погодна за поро-

дицу, пословни простор

или за раднике. Наме-

штена, паркинг.

062/244-222. 

(312696)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни стан + двосо-

бан наметшен стан, згра-

да, Стрелиште. 064/218-

83-45. (312687)

ПРОДАЈЕМ локал 18 квм

+ 4 квм, са централним

грејањем, тоалетом, има

и заштитну ограду. Тел.

063/267-666 или 319-

744. (312430)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,

центар. Звати после 16

сати. 013/346-448.

(312313)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. 

(312705)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

два локала на Зеленој

пијаци, на добром ме-

сту, повољно. 060/634-

00-36.  (312570)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

у центру Панчева.

064/866-22-70. 

(312664)

МЕЊАМ или продајем

локал у Београду за јед-

нособан стан у Панчеву.

064/467-63-01. (312663)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру, 24 квм. 064/866-23-

50, 061/257-01-71.

(312635)



TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Петак, 11. фебруар 2022. 21ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

13
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.
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.

065 866 2508

http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/

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

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 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, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ. бр. 5735 КО Панчево, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности По+П+3+Пс и помоћног објекта-зидане

ограде П, у Панчеву, Максима Горког 14, израђен од

стране „Evla Engineering”, доо, Београд, за инвести-

торa „Јадран” доо, Београд, Корнатска 2.

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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 18. 02. 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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. 

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

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 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, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3139;3140 КО Панчево, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности По+П+4+Пс, у Панчеву, Ул. Змај Јове

Јовановића бр. 29 и 31, израђен од стране атељеа

„Студио 3”, Панчево, за инвеститорa „Прва грађе-

винска компанија” доо, Београд, Радојке Лакић бр.

26.

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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 18. 02. 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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. 

300-820, 300-830300-820, 300-830

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

ИНФУЗИЈЕ, инјекције,

замена катетера, меди-

цинска сестра са иску-

ством. 060/067-61-05.

(312610)

РОЛО НАЈ: уградња тра-

кастих завеа, комарни-

ка, хармо врата, туш-ка-

бина. Најповољније,

проверите. 063/894-21-

80. (312710)

РОЛО-НАЈ: уградња тен-

да, роло челична врата

за излоге, гараже, најпо-

вољније. 063/894-21-80.

(312710)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”, дубинско прање,

тепиха намештаја. 302-

820, 064/129-63-79.

(312732)

РОЛО-НАЈ: поправка,

уградња, ролетна, вене-

цијанера, зебра завесе,

најповољније, провери-

те. 063/894-21-80.

(312710)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче,  шпо-

рете, ТА пећи, бојлере

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (312647)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвоз, непо-

требних ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67. Владимир.

(312571)

КЛИМЕ, монтажа, сер-

вис, антибактеријско

прање. „Фриго Матић”,

060/521-93-40 (312585)

ИЗРАДА намештаја по

мери. Склапање, раскла-

пање и селидба вашег

плочастог намештаја.

Све столарске услуге.

Ненад, 064/287-97-96.

(312582)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-

сталације, бојлере, инди-

каторе, ТА пећ и остале

ел. Инсталације.

060/521-93-40. (312585)

ПРИПРЕМА и поставља-

ње свих врста керамич-

ких плочица, повољно.

Тел. 063/744-08-24.

(312591)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, глетовање,

кречење, фасаде, гипс,

фарбање столарије.

061/692-23-85, 064/171-

32-57. (312596)

ПРЕВОЗ камионом ки-

пером, шљунак, песак,

сејанац, ризла, итд, уто-

вар, одвоз шута.

060/474-74-57. (312599)

ХАУСМАЈСТОР – црно-

травац, све поправке у

вашем стану и двори-

шту, веш-машине, бојле-

ре. 063/828-57-75.

(312600)

РЕЛАКС МАСАЖА, нај-

боља у граду, закажите

свој термин и дајте себи

предаха, чека вас мари-

јана. 061/162-73-00.

(312721)

ЧИСТИМО таване, по-

друме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(312722)

КЕРАМИЧАР искусан,

квалитетљан и педантан

и молер тражи посао.

061/203-70-87. (312736)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка, старих , уградња

нових цеви, санитарија,

одгушења. 062/382-394.

(312563)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (312590)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, Та

пећи, бојлера, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (312703)

ОБАРАМ, сечем дрвеће,

сецкам гране, крчим

плацеве, орем баште.

069/400-99-18. (312630)

РАДИМО све физичке

послове: рушења кућа,

шупа, одношење ствари,

итд. 060/035-47-40.

(312638)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (312623)

ЧИСТИМО подруме,

дворишта, обарање ста-

бала, рушења, одношење

ствари, итд. 064/122-69-

78. (312638)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

комбијем, цигла великог

формата. Раде, 060/518-

95-80. 

ЧИШЋЕЊЕ подрума, се-

чење и обарања дрвећа,

избацивање и утовар шу-

та, уношење дрва и угља.

063/898-53-08. (312644)

ПРЕВОЗ кипером, грађе-

вински материјал, туца-

ник, огрев, утовар, одвоз

шута. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-

02-72. (312666)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(311981)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (311950)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: вр-

шимо све водоинстала-

терске услуге - ренови-

рање старих и израда

нових купатила, замена

бојлера, вентила, умива-

оника, ве-це шоља.

061/632-38-32 (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

керамика. Проверите.

062/816-66-78. (312707)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, тавана, подрума,

гаража. Рушење старих

објеката. 064/505-62-44.

(312440)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312260)

ВРШИМО селидбе и

превоз робе са радници-

ма. Превоз аутомобила.

062/816-6-78. (312707)

ЧИСТИМО подруме, та-

ване и шупе, цена по-

вољна. 063/705-18-18,

335-930. (312601)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-

них ствари, чишћење по-

друма, тавана, двори-

шта, башта, гаража.

063/772-64-56. (312604)

НЕГА старих и болесних.

Могућност доживотног

издржавања. 060/067-

61-05. (312610)
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I НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Пре ма Од лу ке о бу џе ту Гра да Пан че ва за

2022. го ди ну, сред ства у из но су од

40.000.000,00 ди на ра, на ме ње на су за Кон курс

за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме -

диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми -

са ња у 2022. го ди ни. 

На ме на кон кур са је су фи нан си ра ње про из вод -

ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин -

фор ми са ња, ко ји до при но се исти ни том, не при -

стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном ин фор -

ми са њу свих гра ђа на Гра да Пан че ва; за шти ти

и раз во ју људ ских пра ва и де мо кра ти је; уна -

пре ђи ва њу прав не и со ци јал не др жа ве; сло -

бод ном раз во ју лич но сти и за шти ти де це и

мла дих; раз во ју кул тур ног и умет нич ког ства -

ра ла штва; раз во ју обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и

ме диј ску пи сме ност као део обра зов ног си сте -

ма; раз во ју на у ке, спор та и фи зич ке кул ту ре;

за шти ти жи вот не сре ди не и здра вља љу ди; и

оста лих ме диј ских са др жа ја ко ји до при но се за -

до во ља ва њу по тре ба гра ђа на за ин фор ма ци -

ја ма и са др жа ји ма из свих обла сти жи во та, без

дис кри ми на ци је, има ју ћи пре све га у ви ду осо -

бе са ин ва ли ди те том и на ци о нал не ма њи не.

Са др жа ји на ме ње ни де ци мо ра ју по што ва ти

етич ке нор ме и све за кон ске про пи се из обла -

сти за шти те пра ва де те та.

Mедијски са др жа ји ко ји бу ду пред ло же ни у

при ја ви на Кон курс Гра да Пан че ва уз ува жа ва -

ње кри те ри ју ма на ве де них у прет ход ном ста ву

тре ба да обез бе де ин фор ми са ње и укљу чи ва -

ње гра ђа на у раз вој ло кал не за јед ни це та ко

што ће омо гу ћи ти:

– да се обез бе ди јав ни ин те рес гра ђа на Пан -

че ва и на се ље них ме ста на те ри то ри ји Гра да

Пан че ва за про из вод њу и об ја вљи ва ње сле де -

ћих ме диј ских са др жа ја: оп шти ин фор ма тви ни

ме диј ски са др жа ји, са др жа ји из обла сти по ли -

ти ке, кул ту ре, обра зо ва ња, ко му нал не по ли ти -

ке, ре ли ги је, еко но ми је, со ци јал не за шти те, за -

шти те жи вот не сре ди не, ци вил ног сек то ра, ма -

њин ских гру па, де це, омла ди не, спор та, кул ту -

ре, ра зо но де и све дру ге са др жа је ко ји су бит -

ни за жи вот гра ђа на;

– да се обез бе ди пра во вре ме но ин фор ми са ње

гра ђа на Пан че ва и на се ље них ме ста на те ри -

то ри ји Гра да Пан че ва у слу ча ју еле мен тар них

не по го да, не сре ћа и свих си ту а ци ја ко је мо гу

иза зва ти по ре ме ћај у уо би ча је ном жи во ту гра -

ђа на (вре мен ске не по го де, за га ђе ње и слич но);

– про це се јав них слу ша ња и јав них рас пра ва у

по ступ ку из ра де и до но ше ња oдлука Скуп шти -

не Гра да Пан че ва, ко је ди рект но ути чу на ква -

ли тет жи во та, стан дард и ува жа ва ње људ ских

и ма њин ских пра ва сва ког чла на ло кал не за -

јед ни це;

– пре зен то ва ње ин фор ма ци ја од јав ног зна ча -

ја из де ло кру га ра да ор га на Гра да Пан че ва;

– да се обез бе ди пра во вре ме но и пот пу но ин -

фор ми са ње као и еду ка ци ју гра ђа на о пар ти -

ци па тив ном бу џе ти ра њу, то ком про це са из ра -

де и до но ше ња Од лу ке о бу џе ту Гра да Пан че -

ва за 2022. го ди ну;

– пре зен та ци ју и пра ће ње им пле мен та ци је

свих про је ка та фи нан си ра них из бу џе та Гра да

Пан че ва, пу тем Кон кур са, за ор га ни за ци је ци -

вил ног дру штва;

– пре зен то ва ње ру рал ног раз во ја у на се ље -

ним ме сти ма са те ри то ри је Гра да Пан че ва,

про мо ци је и еду ка ци је по љо при вред ни ка, зна -

ча ја удру жи ва ња, али и са др жа ја из кул ту ре,

здрав ства, бри ге о мар ги нал ним гру па ма;

– пре зен то ва ње спорт ских и кул тур них до га ђа -

ја, као и кул тур ног и ин ду стиј ског на сле ђа са

те ри то ри је Гра да Пан че ва, са ци љем очу ва ња

и пра вље ња ар хив ске гра ђе о ло кал ним ак те -

ри ма и те ма ма.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА

На Кон кур су мо же уче ство ва ти:

1. из да вач ме ди ја чи ји је ме диј упи сан у Ре ги -

стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при -

вред не ре ги стре;

2. прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји се

ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и ко ји

има до каз да ће су фи нан си ран ме диј ски са др -

жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи -

сан у Ре ги стар ме ди ја.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју из да ва чи

ме ди ја ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су

у прет ход ном пе ри о ду до би ла сред ства на ме -

ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго -

во ре ном пред ви ђе ном ро ку и про пи са ној фор -

ми под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај

и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на -

мен ски тро ши ла. 

Уче сник Кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са

jедним проjект ом на јед ном кон кур су.

Из да вач ви ше ме ди ја има пра во уче шћа на

Кон кур су с јед ним про јек том за сва ки ме диј.

Нај ма њи из нос сред ста ва ко ји се мо же одо -

бри ти по про јек ту из но си 50.000,00 ди на ра, а

нај ве ћи из нос сред ста ва по про јек ту из но си

15.000.000,00 ди на ра

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка -

та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па -

не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске

аген ци је, мо же под не ти зах тев за су фи нан си -

ра ње нај ви ше до 80% вред но сти про јек та.

Про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју пу тем штам па них

ме ди ја, на ра ди ју и ин тер нет пор та ли ма, сред -

ства ће се до де љи ва ти у скла ду са Уред бе о

пра ви ли ма и усло ви ма за до де лу др жав не по -

мо ћи ма ле вред но сти (de minimis по мо ћи)

(„Слу жбе ни гла сник РС” бр.23/21), од но сно по

пра ви ли ма за др жав ну по моћ ма ле вред но сти

(de minimis др жав на по моћ).

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка -

та про из вод ње ме диј ских са др жа ја, мо же под -

не ти зах тев за су фи нан си ра ње ау ди о ви зу ел -

них де ла нај ви ше до 50% вред но сти про јек та,

а у скла ду са Уред бом о усло ви ма и кри те ри ју -

ми ма ускла ђе но сти др жав не по мо ћи за кул ту -

ру („Слу жбе ни гла сник РС” 61/21).

Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској

го ди ни већ ко ри стио сред ства на ме ње на про -

јект ном су фи нан си ра њу у обла сти јав ног ин -

фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском

или ло кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на кон -

кур су за су фи нан си ра ње истог про јек та са мо

још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко ји уз

сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80%

вред но сти про јек та про из вод ње ме диј ских са -

др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет

ме ди је и но вин ске аген ци је, док за про јек те ау -

ди о ви зу ел них де ла не пре ла зи 50% вред но сти

про јек та. 

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти

про јек ти при ја вље ни на Кон курс су:

1) Ме ра у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив -

ност по доб на да оства ри јав ни ин те рес у обла -

сти јав ног ин фор ми са ња:

2) Mера пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но -

сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским

стан дар ди ма.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог

чла на, по себ но се оце њу је:

1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:

• оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав -

ног ин фор ми са ња;

• оства ри ва ње на ме не кон кур са;

• ускла ђи ва ње про је ка та са ре ал ним про бле ми -

ма, по тре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

• иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по -

тре ба циљ них гру па,

• за сту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про -

јек ту и но ви нар ско ис тра жи ва чог при сту па. 

2. Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:

• ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци -

ље ви ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма и по тре ба -

ма циљ них гру па;

•сте пен ути ца ја про је ка та на ква ли тет ин фор -

ми са ња циљ них гру па;

• мер љи вост ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пра -

ће ње ре а ли за ци је про јек та;

• раз ра ђе ност и из во дљи вост пла на ре а ли за -

ци је про јек та;

• сте пен раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти

про јек та (по зи тив ни ефек ти про јек та на ста -

вља ју се на кон што се окон ча по др шка).

3. Ка па ци те ти са ста но ви шта:

• сте пен ор га ни зо ва них и упра вљач ких спо соб -

но сти пред ла га ча про јек та

• нео п ход ни ре сур си за ре а ли за ци ју про јек та;

• струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци

пред ла га ча про јек та, ко је од го ва ра ју пред ло -

же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про јек та.

4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва 

са ста но ви шта:

• пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та,

ко ји по ка зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка

са про јект ним ак тив но сти ма;

• еко ном ске оправ да но сти пред ло га бу џе та у

од но су на циљ и про јект не ак тив но сти.

Спе ци фич ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње

про је ка та су:

1. оп шти ин фор ма тив ни и спе ци ја ли зо ва ни ме -

диј ски са др жа ји од зна ча ја за жи вот и рад гра -

ђа на као и пре зен то ва ње ра да ор га на ло кал не

са мо у пра ве на те ри то ри ји Гра да Пан че ва;

2. ак ту ел ност те ме и до ступ ност ве ћем бро ју

ко ри сни ка;

3. до при нос у очу ва њу срп ског на ци о нал ног и

кул тур ног иден ти те та и jезика;

4. до при нос очу ва њу на ци о нал ног и кул тур ног

иден ти те та на ци о нал них ма њи на ко је жи ве на

те ри то ри ји Гра да Пан че ва;

5. до при нос пред ло же ног про јек та уна пре ђе њу

и рав но прав но сти положаjа осе тљи вих и мар -

ги нал них дру штве них гру па;

6. про јек ти ко ји до при но се ме диј ској ори ги нал -

но сти и ра зно вр сно сти;

IV РО КО ВИ

При ја ве на Кон курс за су фи нан си ра ње проjе-

ката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла -

сти jавног ин фор ми са ња у 2022. го ди ни, под -

но се се у ро ку од 20 да на од да на обjављива-

ња у не дељ ном ли сту „Пан че вац”, 

Кон курс на ко ми си ја је ду жна да обра зло же ни

пред лог о рас по де ли сред ста ва до ста ви гра -

до на чел ни ку Гра да Пан че ва.

Ре ше ње о рас по де ли сред ста ва до но си се нај -

ка сни је у ро ку од 90 да на од да на за кљу че ња

кон кур са.

Пе ри од им пле мен та ци је про је ка та је нај ка сни -

је до 31. 12. 2022. го ди не, а рок за под но ше ње

из ве шта ја је до 30. 01. 2023. го ди не.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Уче сник кон кур са је оба ве зан да по пу њен

обра зац за уче шће на Кон кур су до ста ви у пет

при мер ка. Обра зац се пре у зи ма са сај та гра да

Пан че ва.

Уче сник Кон кур са је оба ве зан да при ло жи и ко -

пи је сле де ћих до ку ме на та у јед ном при мер ку:

1. ре ше ње о регистрациjи прав ног ли ца или

пред у зет ни ка у Агенциjи за при вред не ре ги -

стре;

2. ре ше ње о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја

од но сно Ре ги стра јав них гла си ла у Аген ци ји за

при вред не ре ги стре;

3. по твр да На род не бан ке Ре пу бли ке Ср би је

да не ма еви ден ти ра не осно ве и на ло ге у при -

нуд ној на пла ти ( да не ма бло ка де ра чу на)

4. до каз о тех нич кој опре мље но сти за ре а ли за -

ци ју по ну ђе них ме диј ских са др жа ја (из ја ва од -

го вор ног ли ца или по пис основ них сред ста ва)

5. до зво ла за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про -

гра ма из да та од Ре гу ла тор ног те ла за елек -

трон ске ме ди је;

6. ове ре на изjава/са гла сност ме ди ја (или ви ше

њих) да ће про грам ски садржаj би ти еми то -

ван/об ја вљен у том ме ди ју (оба ве зно са мо за

прав на ли ца и пред у зет ни ке ре ги стро ва не за

продукциjу телевизиjског и радиjског про гра ма);

7. ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са -

др жа ја (треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

8. пот пи са на из ја ва уче сни ка на кон кур су о то -

ме да ли му је и у ком из но су до де ље на др жав -

на по моћ ма ле вред но сти (de minimisдржавна

по моћ) у те ку ћој фи скал ној го ди ни, и у пред -

ход не две фи скал не го ди не

9. до каз о упла ти Град ске ад ми ни стра тив не

так се у из но су од 129,00 ди на ра на ра чун број:

840-742241843-03, број мо де ла: 97, по зив на

број: 02-226, на ме на Та риф ни број 1. Од лу ке о

град ским ад ми ни стра тив ним так са ма („Слу -

жбе ни лист Гра да Пан че ва” бр. 16/08, 26/09,

25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16,

33/17, 34/18, 41/19 и 70/20).

VI ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ

По зи ва ју се но ви нар ска и ме диј ска удру же ња,

ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма

рас пи си ва ња Кон кур са, да пред ло же чла но ве

кон курс не ко ми си је. По зи ва ју се и ме диј ски

струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра ду

ко ми си је да се пи са ним пу тем обра те Гра ду

Пан че ву – Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со -

ци јал на пи та ња.

Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до ста ви ти до -

каз да је удру же ње ре ги стро ва но нај ма ње три

го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња овог Кон кур -

са, као и би о гра фи је пред ло же них кан ди да та.

Пред ло зи за чла но ве ко ми си је до ста вља ју се у

ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња Кон кур -

са у днев ном ли сту „Пан че вац”.

Пред ло же на ли ца не сме ју би ти у су ко бу ин те -

ре са ни ти оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду

са пра ви ли ма о бор би про тив ко руп ци је.

VII ОП ШТЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

Кон курс за су фи нан си ра ње проjеката про из -

вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног

ин фор ми са ња у 2022. го ди нии и Обра зац 1

(При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла -

сти јав ног ин фор ми са ња и Бу џет про јек та а/ )

за при ја ву обjављују се и мо гу се пре у зе ти на

сај ту гра да Пан че ва, где су ви дљи ви и до ступ -

ни све вре ме тра ја ња Кон кур са.

Ре ше ње о су фи нан си ра њу про је ка та по рас пи -

са ном кон кур су, би ће обjављено на ин тер нет

стра ни ци Гра да Пан че ва www.pancevo.rs, и

до ста вље но свим уче сни ци ма кон кур са у елек -

трон ској фор ми.

Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или

на по гре шном обра сцу, не ће би ти раз ма тра не.

При ја ве сла ти на адре су:

Град ска упра ва гра да Пан че ва,

Трг Кра ља Па тра I, број 2 - 4,

26000 Пан че во,

са на зна ком за: 

КОН КУРС ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА

ПРО ИЗ ВОД ЊЕ МЕ ДИЈ СКОГ СА ДР ЖА ЈА 

ИЗ ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА 

У 2022. ГО ДИ НИ

До дат не информациjе се мо гу до би ти у Град -

ској упра ви Гра да Пан че ва, у Се кре та ри ја ту за

јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња рад ним да -

ном од 8 до 15 са ти, у кан це ла ри ји број 207

или пу тем те ле фо на: 013/308-795 и 013/308-

906.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

На осно ву чла но ва 18. и  19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње), Уред бе о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти

др жав не по мо ћи за кул ту ру(„Слу жбе ни гла сник РС” 61/21), Уред бе о пра ви ли ма и усло ви ма за до де лу др жав не по но ћи ма ле вред но сти (de minimis по мо ћи) („Слу жбе ни гла сник РС” бр.23/21,) чла -

но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та Гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва” бр.25/15-пре чи шћен текст и 12/16  8/19, 16/19 и 2/21),  Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за  оства ри ва ње јав-

ног ин те ре са  у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је”  број 16/16 и 8/17),  Од лу ке о бу џе ту Гра да Пан че ва за 2022. го ди ну „Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва” бр.35/21) и Ре -

ше ња Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи број: 401-00-00026/2022-01/3 од 27. 01. 2022. го ди не Гра до на чел ник Гра да Пан че ва  расписуjе:

К О Н К У Р С

за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња у 2022. го ди ни
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

СВЕТЛАНА

Последњи поздрав

кума Цеци

од РАДЕТА, ВИЛМЕ,

ВУКА и МИЛЕНЕ

(77/312650)

3. фебруара 2022, у 79. години, после дуге и тешке болести преми-

нуо је наш вољени

ДИМИТРИЈЕ ЕРГАРАЦ

Сахрана је обављена 6. фебруара 2022. године на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛА, синови АЛЕКСАНДАР и НЕМАЊА,

снаје ДУШАНКА и СОЊА, унуци СТРАХИЊА, ОГЊЕН, СТЕФАН,

НЕВЕНА и МИЛА

(84/312659)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДИМИТРИЈЕ ЕРГАРАЦ

Хвала за предивна дружења.

Почивај у миру.

Пријатељи ПЕШИЋИ

(83/312659)

Последњи поздрав нашој најдражој мами и супрузи

ЦЕЦИ

Бићеш увек у нашим срцима.

Твоји: ДРАГИ, МАКИ и ПОП

(103/312690)

СВЕТЛАНА ИЛИЋ
1964–2022.

Не боли смрт, већ боли све оно што иде после. А

после, нажалост, не иде ништа. И управо то

ништа највише боли.

ВЕСНА, СИМО, МАКСИМ и СНЕЖАНА

(102/312689)

САВА АДАМОВ
7. IX 1965 – 8. II 2022.

Сине мој, кад би могле мајкине сузе да те оживе, оживеле би те.

Твоја мајка ДЕСА и ЉИЉА и ДОБРИЛА са породицом

Сахрана је обављена 10. фебруара 2022.  године

(114/312717)

Последњи поздрав

САВИ

од БОСЕ и БОРЕ са породицом

(115/312718)

Последњи поздрав

другару и колеги

САВИ

АДАМОВУ

од бившег

обезбеђења

Луке „Дунав”

(116/312719)

2. фебруара 2022, у 83. години, преминула је

наша драга тетка

СОФИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ СОКА

Ожалошћени: сестрићи АЛЕКСАНДАР

и ЗОРАН са породицом

(29/312564)

Последњи поздрав

драгој сестри

СОФИЈИ

ВЕЛИЧКОВИЋ

СОКИ

од сестре ЂУРЂЕВКЕ
са децом

(28/312564)

СТАНИСЛАВА МЕДИЋ

Последњи поздрав Беби

од породице ЖАРКОВИЋ

(48/312589)

Последњи поздрав мајци и баки

СТАНИСЛАВИ МЕДИЋ
1947–2022.

АЛЕКСАНДАР, СТАНИСЛАВ, МИНА, АНА, 

ЗОРАНА и ОЛИВЕРА

(120/312726)

Последњи поздрав

БЕБИ

од брата МИЋЕ

са породицом

(117/312723)

Последњи поздрав

драгој Беби

СТАНИСЛАВИ

МЕДИЋ

од ЈОШКЕ, ТОМЕ

и ВИОЛЕТЕ

(119/312725)

Драга

ЛАТИНКА ВУЛИЋ
1925–2022.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Воле те: твоје ћерке РАДМИЛА и НАДА,

унуци БОЈАНА, БРАНКА, ИВАН,

праунуци МИОНА, ВУК, МИЛОШ

и зетови НЕБОЈША и НЕМАЊА

(112/312714)
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IN ME MO RI AM

СТОЈАН МОРАР

Последњи поздрав од дружине: МИРА, 

ЈЕЛКА, НАДА, ЉУБА, МАРИЋ, МАРИЦА,

СТРИНА, НЕЂА, МИЛУТИН и МИЛКА

(1/312531)

Последњи поздрав нашем дугогодишњем члану „поча-
сном капетану обале”

ПЕТРУ НИКОЛИЋУ ПЕЂИ
1970–1922

од чланова УСРМ „Херој Марко Кулић”
13/312546)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 3. фебруара

2022. преминуо наш вољени

РАДИВОЈ ШЕВИЋ
1949–2022.

Сахрана је одржана 5. фебруара 2022. године, у 16 са-
ти, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга МАРИЦА, син МИРОСЛАВ, 
сестре АНГЕЛИНА и ЉУБИЦА са породицама, 

остала многобројна родбина и пријатељи
(16/312550)

СТОЈАН

МОРАР

Нека те анђели

чувају.

Драги наш друже,

никада те нећемо за-

боравити, ми твоји

из VI II-2 ОШ „Жарко

Зрењанин” Панчево

(31/312566)

До следећег сусрета, докторе мој

ПЕТАР НИКОЛИЋ ПЕЂА

Твој брат МИРСАД, ВЕСНА, ГОРАН и НЕНАД

(62/312621)

Последњи поздрав

драгој

РАДМИЛИ

ЈАШИН

Никада те нећу забо-

равити.

Кума ДРАГАНА

МОЈИН ПЕШИЋ

са породицом

(85/312660)

Последњи поздрав

РАДЕТУ ШЕВИЋУ

Кошаркашки клуб „Динамо”

(118/312724)

2. фебруара 2022. напустио нас је наш драги пријатељ

ПЕТАР НИКОЛИЋ ПЕКИ
1970–2022.

На неко далеко место заувек је отишао мој највећи фан, мој комшија, мој

пријатељ. 

Не постоји трка коју си пропустио, не постоје ни тим, ни аутомобил, који

су по теби, били довољно добри за мене. 

Путуј добри мој Пеки, нека су ти широки небески путеви, гледај ме одо-

зго, а прва моја победа биће само за тебе.

ДУШАН ДУЦА БОРКОВИЋ

(122/312733)

Последњи поздрав дру-

гу и пријатељу

МИЛОШУ

СИМИЈОНОВИЋУ

СПИНКСУ

Велико хвала на друже-

њу.
НЕЂО НЕДИЋ

(71/312639)

6. фебруара 2022, после дуге и тешке болести, упокојио се наш

драги

АЛЕКСАНДАР АТАНАЦКОВИЋ
1955–2022.

Сахрана је обављена 8. фебруара на гробљу у Војловици.

Остаје нам да чувамо све лепе успомене на љубав и бригу коју нам

је пружио и чему нас је учио наш вољени супруг, отац и деда.

Твоји: супруга ЛЕПА, ћерке ЈАДРАНКА, БИЉАНА и ДРАГАНА, 

зетови ВЛАДА и МИЛАН и унучићи ТЕОДОРА и ПАВЛЕ

(94/312681)

АЛЕКСАНДАР АТАНАЦКОВИЋ

Драги брате,

отишао си и оставио вечну празнину и тишину.

Недостају ми шале које понекад нисам желела

да слушам, наше мале расправе и упорно звоно

телефона када си желео да ме чујеш.

Твоја сестра МИРЈАНА

(94/312682)

Последњи поздрав

ујка

АЦКУ

ЛАЗАР, РАЈКО

и МИЛИЦА

са породицама

(96/312682)

8. фебруара 2022. преминула је наша вољена мајка, бака и прабака

ДАФИНА СИМОВСКА

Ожалоћени: син ДУШАН, снаја ВЕРИЦА, 

унуци АЛЕКСАНДРА и ВЛАДИМИР са породицама

(89/312669)

Последњи поздрав баки

ДАФИНА СИМОВСКА
Уз тебе сам начинио свој први, а ти уз мене свој по-
следњи корак.

Воли те унук и хвала
(88/312669)

ДЕСАНКА ПЕКЕЧ

Наша вољена преминула је..., али ће заувек

живети у нашим срцима.

Синови ВЕЛИБОР и МИЛАН

(87/312668)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 2.

фебруара 2022. напустио наш драги

СТЕВАН КЕПИЋ

Сахрана је обављена 5. фебруара 2022, на Новом

гробљу.

Ожалошћена породица

(92/312679)

МИЛАН ДУВЊАК

Последњи поздрав Миланчету од другара

из „Фамилије”

(24/312560)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав куму

МИЛАНУ ЦВЕТКОВИЋУ КЛАНФИ

Нека те анђели чувају.

Од ЛАЗАРА, ДУШАНА, МИРОСЛАВА и КРИСТИНЕ ПЕТКОВИЋ

(6/312542)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЦВЕТКОВИЋУ

КЛАНФИ

СЗВР „Југо”

(7/312542)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ ЦВЕТКОВИЋУ

од куме НАДЕ РАДОВИЋ

(8/312542)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ЦВЕТКОВИЋУ

од ВЕРЕ ЖАКУЛЕ

(9/312542)

МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

Последњи поздрав добром и драгом комшији

од ДУЊЕ и РАЈА

(52/312608)

МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

Био си посебан и драг. 

Неизмерно смо тужни.

РАША, ЉИЉА и КСЕНИЈА

(57/312611)

РАДОМИР ЈАКШИЋ
1934–2022.

Наш вољени отац и дека преминуо је

30. јануара.

Последњи поздрав од породица

ЖЕГАРАЦ и ЛУПУЛОВ

(60/312616)

Последњи поздрав

КЛАНФИ
од ВУКА

са породицом
(51/312605)

Последњи поздрав

драгом

КЛАМФИ

Твоју доброту

памтиће ЈОЛЕ

и ЉУБИЦА са децом

(59/312613)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ЦВЕТКОВИЋУ

ЦВЕЛЕТУ

Породици искрено сау-
чешће.

ЗЛАТКО и ВЕРА
са породицом

(61/312620)

РАДМИЛА ЈАШИН

27. VI II 1939 – 4. II 2022.

Борила си се к’о лавица све ове године,

али твоје срце није издржало.

Твоји: СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(69/312632)

4. фебруара 2022, у 70. години, преминуо је

наш вољени отац, муж и брат

МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

Заувек ћемо те носити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(91/312678)

Последњи поздрав

КЛАНФА

Твоји ловци: ДУЛЕ, ЗВОНКО, ЗОКИ, МИЛАН, 

ВЛАДА, СТЕФАН и МИРКО

(107/312701)

МИЛАН

ЦВЕТКОВИЋ

КЛАНФА

Последњи поздрав

од ИКЕ МАРИНА

(108/312701)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ ЈАШИН

од Тањиних пријатеља из „Сидра” : ЈАНКЕЉА,

МИКИЦА, ЉУБА, ДИГА, ВЛАДАН, ПАЈКОВИЋ,

РАЛЕ МАЈКА, ФЛЕШ, ПЕШКО, ГАГИ ЂЕНЕРАЛ,

ТОЂА, МИЗГЕ, РАДОШ, СТЕВИША, САЛЕ

ПОТРЧКО, ПЕРА ФРЕШ, ЈАЛЕ

и породице ВЛАЈИН
(109/312704)

После кратке и тешке болести преминула је наша

БОРКА ЦВЕТКОВИЋ
рођ. Ристић

1935–2022.

Наша вољена преминула је 6. фебруара, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА, 

зет САША и унуке АЊА и ИВА
(65/312628)

БОРКА ЦВЕТКОВИЋ

Твој одлазак за мене је велики губитак. Биле смо

пријатељице педесет година. То је знак оданости

и искреног пријатељства. 

Била си анђео који земљом хода. 

Почивај у миру.

Твоја ВЕРИЦА ПЛАВШИЋ
(101/312688)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

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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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав брату и ујки

ХЕТИХ ЗОРАНУ

Нека те анђели чувају.

Сестра ДАНИЈЕЛА, зет СЛАВКО и сестричина

и сестрић АЊА и НЕМАЊА

(45/312583)

Последњи поздрав нашем

ЗОРАНУ ХЕТИХУ

Отишао си изненада из наших живота, али

никада из сећања.

Ожалошћени: таст ЈАНОШ

и ташта БОРИШКА

(63/312625)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

од ЂУРЕ

са породицом

(64/312625)

Преминуо је наш најдражи

ЗОРАН ХЕТИХ
1968–2022.

Прерано си нас напустио, али ћеш заувек остати у нашем сећа-

њу а наша срца ће куцати уместо твог.

Твоји најмилији: супруга КЛАРА, ћерка МИА, син СТЕФАН,

унук ОГЊЕН и зет ДУШАН

(76/312648)

ПРЕДРАГ СТАМЕНКОВИЋ
1964–2022.

Заувек ћеш нам недостајати.

Последњи поздрав од супруге ЈОЛИКЕ,

ћерке ВИОЛЕТЕ, САНДРЕ и НЕВЕНЕ,

унуке МИЛИЦЕ и зета МАРЈАНА

(39/312577)

ПРЕДРАГ СТАМЕНКОВИЋ
1964–2022.

Последњи поздрав вољеном течи

од породице РИСТИВОЈЕВИЋ

(41/312577)

ПРЕДРАГ СТАМЕНКОВИЋ
1964–2022.

Последњи поздрав вољеном зету

од породице БАЛОГ

(40/312577)

ПРЕДРАГ

СТАМЕНКОВИЋ

Последњи поздрав пријатељу Гаши од

МИЛЕНE и РАДЕТА

(58/312612)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ СТАМЕНКОВИЋУ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(75/ф)

Последњи поздрав нашој драгој мајци, ба-

ки и сестри

СТАКИ МИРЧИЋ
1936–2022.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: синови ДРАГАН, ЗОРАН

и МИОДРАГ и ћерка ВЕРИЦА

са породицама и родбином

(86/312662)

После краће болести, 8. фебруара 2022.

преминуо је наш вољени

ИВАН ВЕЛИЧКОВ
1948–2022. 

Отишао си из наших живота, али никада

из наших срца.

Супруга МАРКА, ћерка АНИТА, 

зет ГОРАН и унуци ЈОВАНА и БОЈАН

(105/312698)

Последњи поздрав вољеном деди

ВЕЛИЧКОВ ИВАНУ

Унука ЈОВАНА и зет АЛЕКСАНДАР

(106/312698)

ИВАН

ВЕЛИЧКОВ

Последњи поздрав

брату Иви од сестре

СЕКЕ са породицом

(121/312731)

Последњи поздрав

МИША ИВАНИЋ
1961–2022.

Драги тата,

говорио си да сам твоје сунце а твоје је стало срце.

Без поздрава отишао си тата, нека ти се широм отворе небеска врата.

Почивај у миру драги тата.

Твоје СУНЦЕ

Последњи поздрав од твоје ћерке ТАЊЕ, зета МАРКА и унуке МАРИНЕ и АНЕ

(37/312488

ГРОЗДАНА ЂУРИЋ

Драга наша Гоцо, делили смо лепе и тужне догађаје,

прерано си отишла... Почивај у миру!

Породица РАДОЈЕВИЋ
(111/312712)
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УЈНА

Година је прошла,

али сећање на тебе

није.

Породица

РИСТИВОЈЕВИЋ

(53/312609)

ЉИЉО

Нисам те заборави-

ла, нити ћу.

БАБА ИРЕНА

(54/312609)

ЉИЉО

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Фамилија

БОРБАНДИ

(55/312609)

ЉИЉО

Прође година откако

отишла ти си, али из

наших срца никада

ниси.

Породица БАЛОГ

(56/312609)

ЉИЉАНА САВИЋ

Мама,

дани пролазе, али ни један без суза и сећања на

тебе. И даље су твоја снага, твој дух, љубав,

осмех и енергија наша звезда водиља. Недостаје

твој топли загрљај, осмех и твоја утеха. За све

што долази недостајеш.

Ћерка ДЕЈАНА, зет МИКИ и унуке

(79/312653)

МАМА

Знала си колико те волим, али никад нећеш зна-

ти колико ми недостајеш.

Твоја ЈЕЈА
(80/312655)

У суботу, 12. фебруара 2022, у 11 сати, дајемо го-

дишњи помен нашој

ЉИЉАНИ САВИЋ

Прошла је година откада си нас тихо напустила.

Истина је болна, туга бескрајна, речи мало, а бо-

ла много да би рекао колико нам недостајеш.

Супруг ДЕЈАН

(97/3122683)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ
8. II 2018 – 8. II 2022.

Заувек у нашим ми -

сли ма и срцима.

Твоја породица,

родитељи и сестра
(98/312684)

Годину дана без тебе

ЉИШКА

Колико пуно туге у две речи... Недостајеш нам.

Твоји: МИКА, ПЕЂА, МАРКО и ДУМБА

(99/312686)

ЉИЉО

Већ годину дана живимо са болом и тугом.

Твоји тата и мама

(100/312686)

СЕЋАЊЕ

ЈОВКОВИЋ

РАДУЛА РУЖИЦА
рођ. Рајцић

2007–2022. 2007–2022.

Петнаест година без вас

С љубављу и поштовањем породица ЈОВКОВИЋ

(93/312680)

12. фебруара 2022. навршава се четрдесет дана како нема наше

вољене мајке, баке и таште

ДОСТАНЕ РАНИСЛАВИЋ
1938–2022.

Туга и бол не престају. Снагу нам дају сећања на твој позитиван

дух, чисту душу и љубав коју си нам пружала. Знамо да сада

одмараш и да твоје плаве очи спавају „са очима изван сваког зла”.

Твоји: ћерка БРАНИСЛАВА, зет ЗОРАН и унуке ИВАНА и ИРИНА

(113/312716)

ВАСА ОСТОЈИН
из Банатског Брестовца

трговац у пензији

24. IX 1952 – 31. I 2022.

преминуо је изненада, у 70. години.

Ожалошћена породица: мајка МИЛИЦА,

супруга ЦУКА, синови ДЕЈАН и ДРАГАН,

снаје ДРАГАНА и ЈАДРАНКА, 

унука ВАЛЕНТИНА и унуци НЕБОЈША,

МАРКО и НИКОЛА

(3/312538)

Последњи поздрав драгом и једином брату,

ујаку, шураку и деда уји

ВАСИ ОСТОЈИНУ

Отишао си изненада... Остала је туга која ника-

да неће проћи.

Много ћеш нам недостајати...

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Тугују за тобом твоји: сестра КОСА, 

зет НИКОЛА, сестрић БОЈАН и сестрић

ДРАГАН са супругом ЈОВАНОМ

и децом НИКОЛОМ И СТЕФАНОМ
(81/312657)

ЈЕРИНА ПАНАЈОТОВИЋ

Последњи поздрав од СЛОБОДАНКЕ и ЦВЕТКА

ПОШТИН

(42/312580)

ЈЕРИНА ПАНАЈОТОВИЋ

Наша вољена преминула је 5. фебруара 2022.

али ће заувек живети у нашим срцима.

Синови ЗОРАН и ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА, 

унука МИЊА и унук СЕРГЕЈ

(43/312580)

МАЦА ТОМАШЕВИЋ
1941–2022.

Напустила нас је 2. фебруара 2022. наша драга мама и
бака.
Памтићемо те по доброти. Твоји: син ЗОРАН, снаја ВЕ-
СНА, мили унуци ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

(36/312572)

Последњи поздрав

мами

МАЦИ

ТОМАШЕВИЋ

Почивај у миру.

Син ДРАГАН

и снаја СНЕЖАНА
(35/312572)

Последњи поздрав

куми

МАЦИ

ТОМАШЕВИЋ

Почивајте у миру.

Кума БОРКА

и кум МИЛЕ

(50/312602)

Последњи поздрав

ЈАНИ

СПАСИЋ
1939–2022.

МИРКО, ПЕРИЦА,

МИЛКА, МАРИЈА,

унучад и праунучад

(17/312551)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

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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13. фебруара је четрдесет тужних дана од смрти

НЕДЕЉКО ГОЈКОВИЋ

Прошло је мало времена а много нам недостајеш.

Тугују за тобом твоји: ЗОРИЦА и СНЕЖАНА са породицама

(11/312544)

Пет година

15. II 2017 – 2022.

ДУШКА

СТЕВАНОВИЋ
Омољица

Породица

СТЕВАНОВИЋ

и пријатељи
(12/312545)

11. фебруара 2022. навршава се годину дана откад ни-
је са нама

СЛОБОДАН ЈАНЕВСКИ
1945–2021.

Породица ЈАНЕВСКИ
(15/312549)

16. фебруара 2022. навршава се годину дана откако није са нама

наш драги

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК
2021–2022.

Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи којима се мо-

же описати колико нам недостајеш.

Твоји најмилији

(18/312553)

Прошло је тридесет година откада није са нама

ДРАГАН РИСТОВСКИ ДРАКЧЕ
1953–1992.

Чувамо сећање на твоју љубав и доброту.

Твоји: супруга ДАНИЦА, синови ДЕЈАН

и ДУШАН, снаје МАРИЈАНА и МАЈА

и унука КРИСТИНА
(27/312562)

12. фебруара обеле-

жавамо годину од

смрти

СТЕВАНУ

НИКОЛИЋУ
1936–2021.

Ћерка ВЕСНА, 

зет ЖИВА, 

унуци БРАНИСЛАВ

и БОЈАН

са породицама

(30/312565)

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ
2021–2022.

Чувамо успомену на

тебе.

Супруг МИЛОВАН

и син СВЕТИСЛАВ

са породицом
(32/312567)

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ
Драга мамице, време
иде али бол не престаје.

Вечно ћеш бити у нашим
срцима.

Ћерка ЦАНА

с породицом

(33/312568)

13. фебруара навршава
се шест месеци откако
је преминула

СЛОБОДАНКА

БАБИН
Ожалошћени: супруг

ЈЕФТА, синови САША
и БРАНКО, снаја

ДРАГАНА и унуци
СТРАХИЊА и УРОШ

(34/312569)

9. II 2009 – 9. II 2022.

БРАНИСЛАВ

ГРУЈИЋ

Са поносом и љуба-

вљу увек са нама.

Супруга МИЛИЦА

и ћерка БИЉАНА

са породицом

(44/312581)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Прошло је пет дугих година откако ниси са

нама.

Време пролази а бол и туга за тобом не престаје.

Нека те анђели чувају.

Твоја породица
(68/312629)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Године пролазе, али не бришу сећање на тебе. 

Памтимо твоју доброту и поштење и чувамо од

заборава.

Твоја тетка ЛЕПА са породицом

(67/312629)

16. фебруара 2022. навршавају се две године

од смрти наше вољене

АНЂЕ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Време пролази, али бол, туга и празнина оста-

ју. Хвала ти за све. Увек ћеш бити у срцима и

мислима својих најмилијих: супруга , ћерке,

синова, зета, снаја и унучића

(78/312651)

МИЛИСАВ

МИЛОВАНОВИЋ

МРКИ
10. II 2017.

Иако је прошло пет го-
дина откада ниси са на-
ма, бол због твог одла-
ска се никад не смању-
је....

Твоји: 

супруга МИРЈАНА, 

ћерка ДАНИЈЕЛА, 

син ЖАРКО, 

снајка МАРИЈА, 

унуци СТЕФАН, 

ТЕОДОРА и ЈАЊА
(90/312672)

16. фебруара 2022. навршава се двадесет пет година
откако није са нама наша највољенија и никада непре-
жаљена баба и прабаба

ЈЕЛЕНА ПОПЕСКОВ
рођ. Тасић

1912–1997–2022.

Воле те и чувају од заборава твоји најмилији унуци

ЗОРАН и ЈУГОСЛАВ и праунука МИРОСЛАВА.

Јако нам недостајеш вољена наша бако.
(70/312633)

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ЏИВЏА
1937–2022.

У недељу, 13. фебруара 2022. године даћемо четрдесе-

тодневни помен нашем вољеном супругу, оцу и деди.

Помен ће бити одржан на гробљу Котеж Панчево, у

11.30.

Супруга ВАСИЛКА и синови ЗОРАН и АЛЕКСАНДАР

са породицама
(82/312658)

Прошла је тужна година

СТАНКО ЗЕНГ
1948–2021–2022.

Недостајеш... 
Твоји: ЕВИЦА и ЈОВАН

(104/312693)

Навршава се година

откако смо се опро -

сти ли од нашег драгог

ЕМИЛА

ЗАНОВЈАКА

Остаћеш у нашим нај -

лепшим се ћа њима. 

ДРАГАНА

ДЕАНОВИЋ са

породицом

(110/312709)

СЕЋАЊЕ

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ

Са поносом чувамо сећање на твоје поштење и

доброту.

Успомене и сећања имамо заувек.

Твоји: синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА, унуци

АЛЕКСАНДАР, НИКОЛАЈ и супруга ЛЕПА

(66/312629)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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15. фебруара навршава се десет година откада није са нама наш вољени,

никад непрежаљен

СЛАВОЉУБ СЛАВИША БУЦА ГОШИЋ
1974–2012.

Тешко је речима описати бол и празнину коју осећамо откако ниси са на-

ма. Време пролази, а ми учимо како да живимо без тебе. Постоји љубав ко-

ју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Немоћни да променимо ту-

жну стварност остаје нам да те са љубављу памтимо и заувек у срцу носи-

мо. Почивај у миру. Био си нам звезда водиља и наш понос заувек. Воље-

ни не умиру, чувају се у срцима.

Чувају те од заборава и у срцу носе твоји најмилији
(2/312535)

12. фебруара даваћемо четрдесет дана нашем

вољеном

ЂУРИ

Одлазиш међу анђеле, јер ти је тамо место.

Никада те неће заборавити твоја супруга

ДРАГИЊА и шурак МИЛОШ

(4/312539)

16. фебруара 2022. на-
вршава се пет година
откако ниси са нама,
вољени

ЖИВОМИР
СИМИЋ
МИРКО

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима

(5/312541)

СЕЋАЊЕ

ДУШАНКА ЗОРИЋ
9. II 2018 – 9. II 2022.

Сећања су ту. Успомене су ту – само тебе нема.

Твоја кума СЛАВИЦА КОЗЛОВАЧКИ

(10/312543)

15. фебруара 2022. го-

дине, у 11.30, на Новом

гробљу, дајем четрдесе-

тодневни помен супругу

РАДИ

ВРАЊЕШУ

Супруга ВИДА са децом

(14/312548)

11. фебруара 2022. године навршава се шест месеци откад нас је напустио

наш драги и никад непрежаљени

МИЛЕНКО ИВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећању.

Твоји најмилији: супруга БИЉА, ћерке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА, зет МИЛАН и

унуци МИХАЈЛО и МАТЕЈА
(26/ф)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИРКО МИЛИЦА
2005–2022. 1995–2022.

(19/312555)
                                              Син РАДИША са породицом

Мужу, оцу и деди

Имрету

ИМРЕ

ВАНЧЕК

Четрдесетодневни

помен од супруге

ИВАНКЕ и сина

ДАНИЈЕЛА

са породицом.

Остаћеш увек у

нашим срцима

(20/312556)

Зету

ИМРЕТУ

ВАНЧЕК

Четрдесетодневни

помен од свастике

МИЛАНКЕ

са породицом.

Никада те нећемо

заборавити

(21/312557)

Зету

ИМРЕТУ ВАНЧЕК

четрдесетодневни помен од ДРАГОЈЛА са породицом

Никад те нећемо заборавити.
(22/312558)

Зету

ИМРЕТУ ВАНЧЕК

четрдесетодневни помен од МИЛАНЧЕТА са породицом.

Никад те нећемо заборавити.
(23/312558)

ДРАГОЉУБ

ЂУРИЧИН
11. II 1987 – 11. II 2022.

Време нам враћа оне

које смо изгубили

кроз мудрост и успо-

мене.

СЕКА и НАДА

(25/312561)

Последњи поздрав

тати

РАДЕ

ВРАЊЕШ

од сина МИЛАНА

(38/ 312574)

IN ME MO RI AM

ЈОВАН МОЦ
11. II 1997 – 11. II 2022.

Двадесет пет година је прошло откако се ниси

вратио са „успеле” операције. Увек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ДУШАНКА, син

ДРАГОМИР и ћерка ДРАГАНА са породицама
(47/312588)

СПОМЕНКА ПАНДУРОВ
учитељица

10. фебруара 2022. на Старом православном гро-

бљу, даваћемо четрдесетодневни помен, у 11 са-

ти, мами, баки и прабаки, која је преминула 2.

јануара 2022. у 91. години.

Породица: БИЉАНА, ДАВИД, НЕНАД, ДЕЈАН,

НИКОЛА и ГОЦА
(49/312598)

СТЕВАН МАТЕЈИЋ

У суботу, 12. фебруара 2022, у 11 сати, на Ста-

ром гробљу, даваћемо шестомесечни помен.

Твоја породица

(46/312584)

У четвртак, 17. фебруара 2022. године на-

вршава се тужних четрдесет дана откада

није са нама наш вољени

БЛАГОЈЕ СТАМЕНКОВСКИ

Знамо да нас и даље чуваш само са неког

другог места.

ДАРА. ЛИДИЈА и АНИТА

(72/312640)

18. фебруара навршава се годину дана откада нас је
напустила наша

ЖИВКА КОВАЧЕВИЋ
Од заборава је чувамо у нашим срцима.

Породица
(74/312646)

17. фебруара навршава се годину дана откада није са
нама наш

ЗЛАТИБОР ЈАНКОВ
17. II 2021 – 17. II 2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
(73/312643)

                                                                             Твоји најмилији

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати



Добро одрађене
припреме за
велика искушења

Први ривал
Рудар из Костолца

Љубитељи игре с лепљивом лоп-
том у нашем граду и околини с
нестрпљењем ишчекују викенд.
Зимска пауза је окончана и за
најбоље рукометне клубове у
Србији, па за који дан стартују
одлучујуће и, претпостављамо,
најинтерсантније битке. Они
најуспешнији бориће се у плеј-
-офу за титулу шампиона, док
ће се друга група надметати у
плеј-ауту и тако покушати да
обезбеди опстанак у елити.

Запаженим играма у регулар-
ном делу шампионата рукоме-
таши Динама су на време
обезбедилиместоуврхуСуперлиге,
што им је донело пласман у плеј-
оф. Момци које предводи тре-
нер Ненад Краљевски показали
су да имају „штофа”, па не тре-
ба сумњати да ће и у мечевима
који им предстоје давати све од
себе како би допринели што
бољем пласману свог тима.

Припреме за други део сезо-
не Динамо је започео 10. јануа-
ра, а после уводног дела, који је
спроведен у Панчеву, „жуто-црна
експедиција” преселила се у
Врбас, где је провела седам дана
и одрадила онај можда и најва-
жнији део, специфични део
физичких припрема, у којима
је акценат био на стварању базе
за тешке предстојеће окршаје на
паркету.

– Све протиче у најбољем реду.
Оно што је најважније, нисмо
имали повређених ни болесних
играча, а момци су све обавезе
савесно извршавали. Боравак у
Врбасу смо искористили за уигра-
вање у одбрани и у нападу, а
пошто смо због пандемије коро-
навируса одложили заказане кон-
тролне утакмице, одрадили смо
и велики број тренинга на вежба-
ма снаге. Све у свему, задово-
љан сам одрађеним припрема-
ма – истакао је први тренер пан-

чевачких рукометаша Ненад
Краљевски.

У оквиру припрема за наста-
вак сезоне Динамо је учество-
вао на турниру „Трофеј Вук Рога-
новић”, који је одржан у Бео-
граду, а надметали су се и Пар-
тизан, Црвена звезда и Вождо-
вац.

Првог дана турнира, у првом
полуфиналу, Панчевци су савла-
дали Црвену звезду са 25:22, док
је Партизан тријумфовао над
Вождовцем с 36:26.

У борби за победнички тро-
феј снаге су одмерили стари
ривали Партизан и Динамо.
Водила се велика борба на тере-
ну дворане СЦ-а „Вождовац” на
Бањици. Панчевци су домини-

рали већим делом сусрета, гото-
во педесет минута, али је трофеј
на крају завршио у рукама „црно-
-белих”: Партизан–Динамо 32:29
(14:15).

Тим из нашег града играо је
у саставу: Стаменковић, Радо-
вић, Чабрило, Бошковић, Кова-
чевић, Станић, Милошевић,
Бекић, Новаковић, Остојић,
Перић, Биркенхојер, Ристић,
Перовић, Тонић, Голубовић,
Дистол, Павловић, Урта и
Костадиновић.

– Три играча, Чоловић, Иван-
чевић и Милуновић, послати су
у суботички Спартак на позај-
мицу, а током паузе нас је поја-
чао Алекса Милошевић, момак
који игра на позицији десног
бека, а бранио је боје Новог Паза-
ра, румунске Решице и других
клубова – додао је Краљевски.

Током припрема рукометаши
Динама су одмерили снаге и с
македонском екипом Алкалоид,
која је састављена од најперспек-
тивнијих играча из Северне
Македоније, први званичан
сусрет била је утакмица претко-
ла Купа Србије на Убу, а оно
најважније, плеј-оф, почиње у
суботу, 12. фебруара. У Хали
спортова на Стрелишту тог дана
ће гостовати Рудар из Костолца,
а већ у среду, 16. фебруара, на
програму ће бити и друго коло
плеј-офа и велики дерби. У Шап-
цу ће се састати Металопласти-
ка и Динамо.
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На интернационалном такми-
чењу у Загребу наша суграђан-
ка, ученица ОШ „Исидора
Секулић” Наталија Каут осво-
јила је четири прва места.
Победила је у категоријама:
диско денс, диско фристајл,
шоу денс и опен денс.

Пет првих места у катего-
ријама: модеран балет, диско
денс, диско фристајл, шоу денс
и опен денс Наталија Каут је
освојила и на такмичењу у
Врњачкој Бањи.

Сјајна је била и Кристина
Секулић, ученица првог
разреда ОШ „Исидора Секу-
лић”. Она је на међународном
такмичењу у Загребу освојила
прво место за соло тачку и дру-
го место у категорији диско.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ МЛАДИХ СУГРАЂАНКИ

ПЛЕШУ ЗА – ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ!
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО СТАРТУЈЕ У ПЛЕЈ-ОФУ

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ МЛАДОГ КАНАЧКОГ

ВУК НАПРЕДУЈЕ ПУНОМ ПАРОМ

Вук Каначки је тренутно
један од најуспешнијих каде-
та панчевачког шаховског
клуба „Аљехин”.

У мору сјајних резултата
које постиже треба подсети-
ти да је победио на два
сениорска турнира у органи-
зацији шаховске школе
„Тадић” у Београду. Вук је на
овим турнирима био један од
млађих учесника, а победио
је знатно старије и искусни-
је играче од себе.

– У последњих годину дана
Каначки је напредовао за пре-
ко 100 рејтинг-поена. Њего-
ве резултате су приметили и
селектори кадетске репрезен-

тације, па су га изабрали да
представља екипу Србије на
недавно одржаном Европском
првенству. То је први пут
након скоро петнаест годи-
на да један Панчевац пред-
ставља репрезентацију Срби-
је на кадетском турниру –
рекао је први човек ШК-а
„Аљехин” Предраг Томин.

И нову, 2022. годину Вук
је започео изванредно, па је
освојио пехар на првом тур-
ниру на коме је учествовао,
на рапид кадетском турниру
у Кикинди је делио прво
место, а на „Светосавском
турниру” у Лазаревцу био је
други.
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Првотимци
Железничара
у пуном погону

Од 4. до 17. фебруара
у Анталији

Поклоници најважније ствари
на свету у Панчеву и околини
ужелели су се доброг фудбала.
Железничар је успео да учини
оно што је деценијама изгле-
дало немогуће, вратио је ову
игру над играма на велика вра-
та у град на Тамишу, а поку-
шаће да начини и корак више.
Да уради оно што никада нико
није успео – да Панчеву пода-
ри и суперлигаша!

Управа клуба агилно ради на
довођењу појачања, момци
вредно тренирају под коман-
дом тренера у стручном шта-
бу, а уједно се играју и кон-
тролне утакмице.

Недавно је на терену код
Хале спортова на Стрелишту
гостовао БСК из Борче. Упр-
кос прохладном времену вели-
ки број гледалаца је присуство-
вао другој контролној утакми-
ци „дизелке” с Тамиша током
зимских припрема. То је само
још један показатељ да Пан-
чевке и Панчевци свим срцем
навијају за „Жељу”.

Припреме су у пуном јеку,
ради се жестоко, комбинују се
тренинзи у теретани и они с
лоптом, уигравају се линије
тима... Иако су момцима ноге
још увек „тешке”, трчало се
добро, па је то била врло зани-
мљива утакмица. Да би се еки-
па што боље припремила за
искушења која јој предстоје у
првенству, мора да има и доброг
спаринг-партнера, а БСК из
Борче то свакако јесте био.

Љубитељи фудбала су има-
ли прилику да виде веома добру

утакмицу, борбену, с много
трчања и лепих акција, у којој
је домаћи тим на крају оправ-
дао улогу фаворита: Железни-
чар–БСК 1:0 (1:0).

Гол одлуке, први у дресу

„дизелке”, постигао је Милош
Стојчев, и то на одлично дода-
вање Луке Петровића. Много
важније од резултата јесте зала-
гање „Жељиних” момака, које
је било на високом нивоу.

„Шпартало” се на средини
терена, „летело” се по бокови-
ма, стварале су се шансе...

У првом полувремену екипу
Железничара су чинили: Мла-
ден Живковић, Стефан Радо-
јичић, Мирољуб Костић, Сте-
фан Дабић, Лука Петровић,
Лазар Марковић, Душан Плав-
шић, Александар Ђорђевић,
Реган Обенг, Лазар Милошев
и Милош Стојчев.

„Жељине” боје у наставку
меча бранили су: Немања
Андријанић, Данило Дашић,
Бојан Балаж, Александар Сим-
чевић, Марко Конатар, Јордан
Јовановић, Ненад Аџибаба,
Вукашин Луковић, Петар Гигић,
Матеја Зувић и Дарио Гргић.

Одавно није било толико
активности у неком спортском
колективу у Панчеву као што је
то случај с популарном „дизел-
ком”. У Фудбалском клубу Желе-

зничар радни дан траје 24 сата.
Упоредо с целокупном орга-

низацијом око првог тима, води
се рачуна и о млађим катего-
ријама, а доводе се и појача-
ња. И то каква!

Бело-плаву опрему задужио
је момак који је претходних
дванаест година провео игра-
јући у иностраним клубовима
и у „Жељу” доноси огромно
искуство.

Рођен је 15. фебруара 1987.
у Крушевцу, сениорску карије-
ру је започео у ОФК Београду,
играо је и за Мачву, Динамо
из Врања и Јагодину... Запа-
жен траг је оставио и у руском
клубу Мордовија, а у Казахста-
ну је постао легенда. У Желе-
зничар долази из клуба Орда-
баси из Шимкента. Конкурен-
цију у одбрамбеној линији поја-
чао је Александар Симчевић!

– Иако сам имао позив да
останем у Казахстану, одлучио
сам да се после дванаест годи-
на вратим у Србију. Нисам дуго
пратио фудбалска дешавања у
нашој земљи, али после само
две речи мог агента одлучио
сам да прихватим позив Желе-
зничара. Ради се о добро орга-
низованом колективу, у коме
се зна ко шта ради. Привукле
су ме амбиције клуба, даћу све
од себе да сви заједно оствари-
мо циљ и пласирамо се у Супер-
лигу. Знам момке, одлично су
ме прихватили, а пред нама је
довољно времена да се још боље
упознамо и уиграмо за иску-
шења која нас очекују – рекао
је приликом представљања у
просторијама ФК-а Железни-
чар Александар Симчевић.

Није ту крај појачањима. Упо-
редо с доласком искусних фуд-
балера, уговоре с панчевачким
прволигашем потписали су и
млади играчи, који ће пред-
стављати светлу будућност
Железничара.

Један од њих је Вукашин
Луковић, талентовани момак
који је рођен 30. новембра 2002.
године, а у први тим је прешао
из омладинског погона Желе-
зничара. Још један наш сугра-
ђанин обукао је бело-плави
дрес. Реч је о Ненаду Аџибаби,
играчу који је рођен 15. јануа-
ра 2001. године, а прошао је
омладинску школу Црвене зве-
зде. Нови члан „дизелке” постао
је и млади Дарио Гргић, члан
омладинске репрезентације
Србије, који је стигао на позај-
мицу из Чукаричког.

У петак, 4. фебруара, „експе-
диција” Железничара се пресе-
лила у турску Анталију, где ће
провести четрнаест дана. Тамо
ће, поред свакодневних „дуплих”
тренинга, одиграти и четири јаке
контролне утакмице. Ривали ће
бити руски клубови Аланија и
Акрон, те украјинске екипе
Металист и Зорја. „Панчевац”
ће бити на лицу места, па у
наредном броју очекујте и вели-
ку репортажу из Анталије.

Панчевачки стрелци наста-
вљају да нижу успехе у новој
години. Заблистали су и про-
шлог викенда на Купу Србије.

Екипа сениора која се над-
метала у гађању из ваздушне
пушке донела је нови трофеј
Стрељачкој дружини „Панче-
во 1813”. Момци су освојили
треће место, а екипу су чини-
ли Алекса Ракоњац, Дејан
Пешић и Габриел Даутовић.

Сениорски тим из нашег
града у гађању из ваздушног
пиштоља сачињавала су три
јуниора, а „дружини” је при-
пало четврто место. Пуцали
су Велимир Нинковић, Сте-
фан Кешишјан и Марко Нин-
ковић. Екипа сениорки, коју
су сачињавале Теодора Кља-
јић, Марина Мијатовић и Ема
Пузић, пласирала се на сед-
мо место.

У финалу Купа Србије, тако-
ђе у Новом Саду, златну меда-
љу је освојио Марко Нинко-
вић, који се надметао у гађа-
њу из ваздушног пиштоља.
Боје клуба су бранили и Алек-
са Ракоњац, Велимир Нинко-
вић и Марина Мијатовић.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

И КУП У БОЈАМА „ДРУЖИНЕ”
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dh7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЗАЛЕТ ЗА НОВУ СТРАНИЦУ ИСТОРИЈЕ!
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Откључали се
Затвореност у себе није прелазна.

    То се, на срећу, не може рећи за ведрину духа.

    Она уме да буде заразна.

    Ако се „закључанима” достави у довољној количини.

    А тако се и ведрима ведрина обнавља.

    Зато не треба бити шкрт.

    Поделити „вишак” са околином много значи.

    Мало више другима, а помало и делиоцима.

Пропали
Шта је супротно од осећања испуњености енергијом...

    Немоћ, слабост, јад, сломљеност.

    Ова стања се преплићу.

    Нико није увек јак.

    Мада може да буде самозадовољан.

    Или препотентан.

    И, што је још важније, нико није непрестано немоћан.

    Само треба бити свестан тога.

Дан
Не постоје унапред утабане, скоцкане стазе.

    Оне се стварају.

    Ни светло у главама што нам помаже да ствари видимо језгро-

витије није ту само од себе.

    Мора се особа за то помучити.

    Ипак, то су слатке муке.

    Ако дође резултат, исход, крајње решење.

    Када се раздани, све оно пре тога постаје искуство.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тимском игром 
до вредних бодова

Повратак неопходног 
самопоуздања

Кошаркаши Тамиша су поново на побед-
ничком путу. Оптимизам се вратио у
редове овог спортског колектива, а само-
поуздање момака сада постаје јако важан
савезник пред велика првенствена иску-
шења.

На веома тешком гостовању у Земуну
кошаркаши Тамиша су успели да изне-
наде актуелног шампиона Адмирал Бет
кошаркашке лиге Србије и да освоје важне
бодове који ће им много значити у борби
за опстанак: Младост–Тамиш 87:101.

Била је то друга узастопна победа еки-
пе коју предводи тренер Бојан Јовичић, а
поклоници игре под обручевима у нашем
граду и околини верују да је победничка
серија њиховог тима тек почела...

Тамиш је од почетка сусрета деловао
моћно. Саша Радовић и његови другови
ушли су у утакмицу са жељом да се достој-
но супротставе фавориту и успели су у
својој намери. Гости су своју предност
учврстили средином прве четвртине и
нису је испуштали све до краја меча.

Стручни штаб Тамиша је одлично при-
премио тактику за овај изузетно важан
дуел. Гости су тачно знали како да напад-
ну фаворизовану домаћу екипу. Сјајан
проток лопте и добра, продорна игра били
су рецепт за победу. Такође, кошаркаши
из нашег града извели су чак седамнаест
офанзивних скокова, што је потпуно поре-
метило игру фаворита из Земуна.

– Изузетно важна победа за наш тим.
Играли смо под великим притиском, јер
нама је свака наредна утакмица као
финале. Морамо да изађемо из зоне
испадања што пре. Честитам мојим саи-
грачима на одличној утакмици – рекао
је Иван Смиљанић, један од најбољих
играча Тамиша.

Најбољи у редовима екипе из нашег
града били су Иван Смиљанић, с девет-
наест поена и осам успешних скокова, и
Тодоровић, који је поред осамнаест пое-
на имао и девет скокова, али и три успе-
шне блокаде. Расположен је био и Марко
Шиник. Све бољи плејмејкер Тамиша
остварио је учинак од тринаест поена и
шест асистенција.

– Било је изузетно тешко, али како и да
буде против такве екипе као што је Мла-
дост. Изузетно поштујем све што тренер

Драган Јаковљевић ради са овим клубом.
Ми смо најзад били комплетни, мада нису
сви играчи били сто посто спремни. Иде-
мо даље, ако нас коначно здравље послу-
жи, можемо да наставимо у овом темпу –
рекао је на конференцији за новинаре после
утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.

У среду, када је овај број „Панчевца”

већ био закључен, тим из нашег града
гостовао је у Ваљеву, где је одмерио сна-
ге с домаћим тимом Младости, а у субо-
ту, 12. фебруара, Тамиш дочекује Слогу
из Краљева.

Биће то нова прилика, за нови три-
јумф. Зато треба подржати панчевачке
кошаркаше! А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВАЖАН ТРИЈУМФ ТАМИША

Навијачи Одбојкашког клуба Борац из
Старчева неће по лепом памтити ни
протекли викенд. После неугодног
пораза у Клеку, у првој рунди настав-
ка шампионата у Првој лиги, уследио
је нови шок.

Прошлог викенда у Хали спортова
на Стрелишту Борац је претрпео пораз
и од екипе из Великог Градишта, па је
сада пао на шесто место на првенстве-
ној табели: Борац–ВГСК 1:3, по сето-
вима 30:32, 25:20, 16:25 и 20:25.

Наредног викенда екипи из Старче-
ва предстоји пут у Младеновац и мег-
дан са истоименим домаћим тимом.

Своје навијаче су обрадовале девојке
из Одбојке 013. Оне су прошлог викен-
да оствариле вредну победу у Другој
лиги група „Север”, па с много више
оптимизма ишчекују предстојеће дуе-
ле. Одбојка 013 – Рума 3:0, по сетови-
ма 25:12, 25:21 и 25:11.

Коначан исход довољно говори о
надмоћности тима који предводи тре-
нер Владимир Јованчић, а који је насту-

пио у саставу: Лана Рњак, Теодора
Минић, Јелена Петров, Николина
Весковић, Бјанка Петковић, Јована

Кљајић, Нина Јовановић, Сара Стани-
мировић, Светлана Ћирилов, Лана
Јеремић, Анђела Дозет, Петра Мијо-
вић, Емилија Станковић и Нина Буда-
лић.

– Наша најискуснија играчица Јеле-
на Петров и овог пута била је најбољи
појединац на утакмици. Али шансу су
добиле све девојке и умеле су да је
искористе. Истина, Рума је много сла-
бија од нас, али ова победа нам је
добро дошла како бисмо повратили
самопоуздање. Посебно сам поносан
што су дебитантски наступ оствариле
Петра Мијовић, Емилија Станковић и
Лана Јеремић – рекао је тренер тима
из нашег града Владимир Јованчић.

Наредног викенда Одбојка 013 госту-
је у Футогу. А. Ж.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ПАО, ДЕВОЈКЕ ПОБЕДИЛЕ


