Треба ли нам обавезно
служење војног рока

» страна 2

» страна 4

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Све о отпису камате
на порез за имовину

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 12. ФЕБРУАРА 2021.

Број 4903, година CLII

АКЦИЈА УКП И ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА КОРУПЦИЈУ

УХАПШЕНА БЛАГАЈНИЦА „ПАНЧЕВЦА”,
ПРИСВОЈИЛА 90.000 ЕВРА ОД ЧИТУЉА
Славица Кнежевић из Јабуке осумњичена да је годинама
део уплата за читуље, помене и огласе носила кући

Град
Наш ваздух
опет међу
најзагађенијим
» странa 8

страна 3

Здравље
Зашто и како оставити
цигарете
» страна 6

Запис

Игор Шуловић:
Са осмехом на лицу
преко спрудова живота
» страна 12

Фото-репортажа

СМОТРА
САМОУБИСТВА КОД МЛАДИХ

страна 7

ДОЗВОЛА УКОЧИЛА РАДОВЕ

страна 9

ПРОМЕНЕ У ПОНАШАЊУ ДЕЦЕ Изградња цркве у Старчеву
СИГНАЛ ЗА УЗБУНУ РОДИТЕЉА биће настављена на пролеће
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Владари
НАШИ СУГРАЂАНИ БАРМЕНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

до 1 ме
6 са
ти

Освојио Енглеску, али
не може без свог града
» стране 13

Рукомет

страна 11

шанка

Загревање за мечеве
у плеј-офу
» страна 31

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

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

Нова година
тешких
искушења
За неке је ова година кренула
одлично, за неке (само) добро,
за неке лоше, а за неке катастрофално.
Познато је да је срећa променљива категорија и да се
њено коло повазда окреће, па
готово да нема (људског) бића
које се није окретало на тој
црно-белој вртешци. Овог пута
су тамнији део рулета званог
живот најпре осетили становници Петриње и околине.
Додуше, њихове земљотресне
муке кренулe су пред сам крај
минуле декаде, али су им патње кулминирале након преласка у ново лето.
Наравно, и свако ко је закачио тежи облик „најпопуларнијег” светског вируса не може се
похвалити да му је баш лепо
почело од 1. јануара. Свакако да
ова прилично убиствена болест
према многима није била
милосрдна – неке је баш намучила, друге је на дужи период
избацила из строја, треће је
озбиљно животно угрозила, а
није мали број оних којима је
ковид био последња станица на
овом свету. Ко не зна – та бољка
неодољиво подсећа на некакву
невидљиву аждају што челичноватреним стиском жари, пали и
меље организам, којем само
преостаје да свим расположивим снагама крене у беспоштедни окршај за опстанак, јер правог лека још увек нема...
Почетком ове године нису
баш били срећни ни Старчевци. Наиме, иако ово место
годинама у свим сегментима
континуирано граби напред,
испада да је у јавној хемисфери
најјаче одјекнуло тек након
што је у њему пала крв и изгубљен један млади живот.
А онда, већ виђено: када се
зло догодило, сви су скочили
на ноге и истог момента су
небројена гласила о томе
ускликнула на сав глас.
За то време су старчевачким
улицама почеле непрекидно да
патролирају јаке интервентне
јединице.
Камо сре ће да су мало
раније...
* * *
Неколико дана касније тектонска операција против Беливука
и његових „принципа” стигла је
чак до Брестовца, у којем су, с
тим у вези, темељно претресани неки објекти.
Тако је и то панчевачко место,
које се такође убрзано развија,
сасвим неочекивано доживело
снажну медијску „афирмацију”.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 12. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

О ПОРЕЗИМА СА СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

РЕДОВНО ПЛАЋАЊЕ ОТПИСУЈЕ КАМАТЕ
Оно о чему грађанство углавном
мало зна јесте како надлежни органи
Града утврђују висину пореза на станове, када се они мењају, да ли дугови могу да се накнадно враћају и под
којим условима... Све то и још понешто покушали смо да рашчивијамо у
разговору с љубазном Љубицом Валашко, помоћницом секретара Секретаријата за пореску администрацију
Градске управе Града Панчева.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли ће ове године
бити мењани износи пореза на станове? Када су ти износи мењани
последњи пут?
ЉУБИЦА ВАЛАШКО: Секретаријат за пореску администрацију Градске управе утврђује обавезе по основу
пореза на имовину у складу са Законом о порезима на имовину. Њиме је
прописано да је јединица локалне
самоуправе дужна да објави акт
којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до
30. новембра сваке текуће године, и
то у складу с начином на који се објављују општи акти на матичној интернет страни. Скупштина града Панчева, сваке године, до законом прописаног рока доноси одговорајуће одлуке,
па је у 2020. години донела Одлуку о
просечним ценама метра квадратног
одговарајућих непокретности по
зонама у периоду од јануара до септембра 2020. и Одлуку о просечним
ценама метра квадратног непокретности. На основу њих су за 2020.
утврђени основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде
пословне књиге и коефицијенти за
зоне. Ово се примењујe за обрачун
пореза на имовину у 2021. години.
l Где су, у том смислу, у Панчеву
станови сада скупљи, тј. како су одређене зоне наплате?
– Скупштина града Панчева донела је и Одлуку о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији
Панчева, која се примењује код утврђивања припадности непокретности
прописаним зонама. Поређењем
просечних цена за станове с ценама
које су важиле у 2020. години, повећање цена је највеће у другој зони –

3,39 одсто, док у четвртој зони имамо
смањење за 8,33 одсто. Код поређења
цена за куће за становање, повећање
је највеће у другој зони – 1,20 одсто,
док у првој зони имамо смањење за
5,13 одсто.
l Како, иначе, тече наплата пореза
грађанима?
– Секретаријат је, редовним и принудним путем, наплатио 99,74 одсто
од утврђених задужења за 2020.
l Какве су могућности отплате
дуговања?
– Законом о пореском поступку и
пореској администрацији прописано
је да пореска управа може, на образложени захтев пореског обвезника,
у целости или делимично, одложити
плаћање дугованог пореза, под условом да оно за обвезника представља
непримерено велико оптерећење. Од
пореског обвезника се не захтева
давање средстава обезбеђења наплате
ако дуговани порез чије се одлагање
тражи, по основу свих изворних прихода, на дан подношења захтева за

одлагање његовог плаћања, износи за
физичко лице до 200.000 динара.
l Шта се дешава у случају да се
порески обвезник не придржава
рокова у одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико не измирује
текуће обавезе?
– Тада ће Секретаријат по службеној дужности поништити споразум
односно решење и доспели а неплаћени порески дуг наплатити: из средстава обезбеђења односно у поступку
принудне наплате пореског дуга. За
овај исти дуг обвезник нема право да
поново поднесе захтев за одлагање
плаћања.
l Постоје ли камате и могућност
њиховог отписа?
– Камата се обрачунава и за време
док траје одлагање, али по стопи једнакој годишњој референтној стопи
Народне банке Србије. По истеку
рока код редовног измирења рате
доспелих обавеза које су одложене,
укључујући и текуће обавезе, отписује се 50 одсто камате која се односи

„Пореска управа може,
на образложени захтев
пореског обвезника, у
целости или делимично,
одложити плаћање
дугованог пореза, под
условом да оно за обвезника
представља непримерено
велико оптерећење.”
на тај дуг плаћен у том периоду.
Такође, када порески обвезник и пре
истека рока плаћања дугованог пореза на рате у складу са законом исплати дуговани порез у потпуности,
пореском обвезнику се отписује 50
одсто камате на тај дуг.
С. Трајковић

ПОЧИЊЕ ДРУГИ КРУГ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ

Панчево прво са Швајцарцима потписало меморандум
Циљ унапређење начина
планирања, расподеле и
контроле трошења
буџетских средстава,
боље пружање услуга
грађанима и већа
транспарентност у раду
Град Панчево и општине Алибунар и
Опово прве су од укупно 48 локалних
самоуправа које су са Швајцарским
секретаријатом за економске посло-

Паркинг.
Ових дана, у центру града
Снимио: Милан Шупица

ве и Пројектом „Реформа локалних
финансија II у Србији” (РЕЛОФ2)
потписале Меморандум о сарадњи.
Њиме се обезбеђује стручна подршка
у успостављању или унапређењу
финансијског управљања и контроле.
Циљ је унапређење начина планирања, расподеле и контроле трошења
буџетских средстава, боље пружање
услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.
Ана Јоловић, директорка Пројекта
РЕЛОФ2, рекла је да очекује да ће се
заједничким радом Пројекта и
локалних управа у наредне две године унапредити управљање локалним
јавним финансијама.
– Желимо да унапредимо начин
управљања локалним јавним финансијама наших партнера до онога што
је наш мото – управљамо да имамо –
и тиме помогнемо да Србија направи
корак напред ка својим грађанима и
ка Европској унији – казала је Ана

Јоловић на свечаном потписивању
Меморандума, 8. фебруара, у Панчеву.
Градоначелник Панчева Александар Стевановић изразио је захвалност донаторима и истакао значај
пројекта, посебно узимајући у обзир
то да се за пројекат пријавило дупло
више локалних самоуправа него што
је планирано. Град Панчево с партнерским општинама Опово и Алибунар једини је град у АП Војводини
који је изабран за учешће у компоненти – финансијско управљање и
контрола. Кроз експертску анализу и
развијање алата за управљање Градска управа ће ојачати капацитете за
финансијско управљање и ефикасно
коришћење свих ресурса, ради
побољшања рада и услуга.
Председник општине Опово Милош Марков исказао је задовољство
што је ова општина део пројекта.
– Оно што ми видимо као бенефит који про је кат доно си јесте

транспарентност финансија према
нашим грађанима, као један вид
одговорности локалне самоуправе.
С друге стране, унапређујемо капацитете запослених у локалној самоуправи – додао је он.
Ивица Росић, начелник за привреду, јавне службе и развој општине
Алибунар, каже да је циљ ове општине да унапреди систем финансијског
управљања и контроле, који је у претходном кругу подршке развијен, како
би у пракси имали још више користи
од оваквог начина управљања.
Ове промене у раду локалних управа су активности у оквиру реформе
локалних јавних финансија и законска су обавеза за све кориснике јавних средстава. Оне омогућавају да се
досадашњи фокус шири са искључивог праћења наменског и законитог
трошења средстава на управљање
усмерено на остваривање циљева и
резултата. Поред основног циља,
Пројекат РЕЛОФ2 подстиче и промовише међуопштинску сарадњу, како
би локалне самоуправе с више капацитета пружале подршку мањима.
Током наредних недеља Меморандум о сарадњи биће потписан и са
осталим локалним самоуправама
које су партнери Пројекта РЕЛОФ2.
То су, између осталих, и Крагујевац,
Аранђеловац, Владичин Хан, Босилеград, Сурдулица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Пирот, Алексинац,
Медвеђа, Зрењанин, Нови Пазар,
Рашка, Трстеник, Врњачка Бања,
Сокобања, Бечеј, Жабаљ, Оџаци, Лајковац, Сремска Митровица, Ужице,
Параћин...
Више о пројекту може се прочитати на www.lokalnefinansije.rs.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 12. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ТЕШКЕ ОПТУЖБЕ НА РАЧУН РАДНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

БЛАГАЈНИЦА „ЧУВАЛА” ФИРМИНЕ
ПАРЕ ИСПОД ДУШЕКА
Због постојања основа сумње
да је извршила кривично дело
зло у по тре ба поло жа ја одго вор ног лица при пад ни ци
Мини стар ства уну тра шњих
послова – Управе криминалистичке полиције, у сарадњи с
Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду, ухапсили су у среду, 3. фебруара,
Славицу Кнежевић (1959) из
Јабуке. После претреса њене
куће одређено јој је задржава ње од 48 сати на осно ву
дотад прикупљених доказа, па
је уз кривичну пријаву и приво ђе ње над ле жном тужи ла штву пуштена да се брани са
слободе.
Ради се о благајници „Панчевца” и сумња се да је као
запослена у нашим новинама,
у периоду од октобра 2015. до
јула 2019. године, наплаћивала текстове за читуље и помене које није евидентирала као
остварени промет, или их је
евидентирала у мањим износима од наплаћених. Тако је,
како су утврдили истражни
органи, прибавила противправну имовинску корист у износу
од преко 10.200.000 динара,
односно око 90.000 евра, што
је и разлог активирања припадника поменутог београдског

ФОТО: FACEBOOK

Славица Кнежевић
(1959) из Јабуке
осумњичена да је
прибавила
противправну
имовинску корист
од око 90.000 евра

Славица и Владимир Кнежевић
Посебног одељења, које се бави
случајевима проневере износа
виших од 1,5 милиона динара.
Славица Кнежевић је, како
су вештачењем утврдили надлежни органи МУП-а, овај износ
противправно за себе узела само
у поменутом периоду и искључиво за читуље и помене, док
вештаци тренутно утврђују колико је још новца отуђила продајом малих огласа и самих новина. Истрага је проширена и на
период пре последње приватизације „Панчевца”, тј. на време
од 2008. до 2015. године.
Она је својим чињењем у
периоду од октобра 2015. до
јула 2019. године оштетила и

Породична кућа Кнежевића у Јабуци

ПРИЗНАЊЕ ПАНЧЕВКИ

Маријана кандидат
за директора МСУ
Наша суграђанка Маријана
Коларић, историчарка уметности, директорка и кустос
галерије „Новембар” у Београду, најбољи је кандидат
за директора Музеја савремене уметности у Беогрaду
– оценио је, према сазнањима портала „SEEcult”, Управни одбор те институције.
То упра вљач ко тело је
листу свих кандидата проследило Министарству културе и информисања Србије
на даље одлучивање. Према
извештају УО, најбољи кандидат је Маријана Kоларић,
а на листи следе Нела Тонковић, Слободан Накарада
и Бранко Поповић. Сва четири кандидата, како је оценио УО, испунила су услове
кон кур са за дирек то ра
МСУБ, који је био отворен
од 4. до 19. јануара.
Министарство културе и
информисања требало би да
предложи Влади Србије кандидата за избор директора с
листе коју је доставио Управни одброр.
Д. К.

ОД 1. АПРИЛА

буџет Републике Србије за порез
у висини од око четири милиона динара.
Такође, постоји основана сумња да је њен супруг Владимир

ценовник услуга „Панчевца”,
на основу ког је тражио и противправно узимао новац грађана. Докази су веома чврсти јер
постоје и изјаве сведока који
су од Славице Кнежевић за пружене услуге добијали тзв. парагон блок признанице уместо
фискалног рачуна.
На утврђивању чињеница у
овом случају радило је седморо људи у последњих годину
и по дана и њих посебно чуди
дрзак начин отимања новца
фирме у континуитету, односно свакодневно. Поред тога,
очи глед на је вели ка несра змера изме ђу пру же них и
наплаћених услуга, што указује на висок степен бахатости осумњичене.
У жељи да у складу с нормама новинарске професије чујемо и другу страну у поступку
који воде београдска полиција
и тужи ла штво позва ли смо
телефоном Славицу Кнежевић.
Она је на молбу да прокоментарише све ове наводе била
веома јасна, рекла је: „Немам
ништа да кажем, нећу с вама
говнима да имам посла, све
ћете ионако да изокренете”.

ЗАТВОР ДО ДЕСЕТ ГОДИ НА
Шта је кривично дело злоупотреба положаја одговорног
лица из члана 227 став 3 у
вези става 1 Кривичног законика: оно се односи на одговорно лице које искоришћавањем свог овлашћења
прибави себи противправну
имовинску корист у износу (у
овом случају) већем од десет
милиона динара. Овакво
вишегодишње чињење осумњичене, што чини кривично
дело у продуженом трајању,
говори о њеној нарочитој
дрскости, као и одсуству било

каквих олакшавајућих околности. За наведену правну
квалификацију запрећена је
казна затвора од две до десет
година.
Међутим, с обзиром на то
да се оштећени грађани и
даље јављају, односно да
постоји могућност да је осумњичена на инкриминишући
начин поступала и дуже од
десет година, могуће је да ће
надлежно тужилаштво изменити квалификацију на још
теже кривично дело, са строжом запрећеном казном.

Кнежевић знао за злоупотребу
положаја своје супруге и да ју
је подстрекивао у томе, чему у
прилог говори то да су странке
„Пан чев ца” чије су читу ље,
помени и огласи излазили у
новинама новац за то носили у
њихову породичну кућу у Јабуци, који је и он лично преузимао. Јавна тајна у том месту је
да десетак година уназад брачни
пар Кнежевић у својој кући има

С обзиром на интересовање
и локалних и престоничких
медија, односно њихове публике, „Панчевац” ће пратити овај
процес и редовно извештавати
јавност о његовом току. Овим
путем позивамо грађане да се
јаве нашој редакцији ако су
Сла ви ци Кне же вић, њеном
супругу и/или ћеркама носили
новац за услуге „Панчевца” ван
наше фирме.
Р. П.

СТИЖЕ НАМ ИЗ САХАРЕ

СЕДМИЦА У ЗНАКУ ШАХА

Упис у први разред

Могућа црвена киша

Упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022.
годину обавезан за сву децу
рођену од 1. марта 2014. до краја фебруара 2015. године и биће
обављен од 1. априла до краја
маја. Пријављивање деце вршиће се у основним школама током
априла, а упис деце реализоваће се током маја. Подноси се
следећа документација: извод
из матичне књиге рођених (за
дете); потврда о здравственом
прегледу детета; фотокопија
личне карте родитеља и уверење предшколске уста нове о
похађању припремног програма.
Испитивање детета за упис
врше психолог односно педагог школе на матерњем језику
детета, применом стандардних
поступака. Дете старости од
шест до шест и по година може
да се упише у први разред,
након провере спремности за
полазак у школу. У школу за
образовање ученика са сметњама у развоју дете се уписује
на основу мишљења интерресор не коми си је за про це ну
потреба за пружањем додатне
обра зов не, здрав стве не или
социјалне подршке.
С. Т.

Велика количина сахарске
прашине стигла је преко Средоземног мора у Европу и већ
је „нападала” у средишњој
Француској, Швајцарској,
јужној Немачкој и Аустрији.
Метеоролози упозоравају
да ће се кретање прашине
наставити ка истоку, па се
због струјања ове топле ваздушне масе, која је и нама донела топлије време, очекује да
ће прашина стићи и до нашег
региона. Kако су у овом делу
Европе најављене падавине,
очекује се да ће киша која
код нас буде падала крајем
недеље бити црвена или жута,
пошто ће садржати честице
пустињског песка.
Реч је о безопасној природној појави, која у Европу стиже два-три пута годишње.
Није опасна за авионски саобраћај, а може се десити да
остави трагове на возилима,
као и објектима. Пошто је
путању прашине тешко прецизно предвидети, није искључена ни могућност да нас ова
киша ипак заобиђе и падне
негде у окружењу.
Д. К.

Турнир ШК-а „Аљехин”
Један од спортских колектива
у нашем гра ду који сво јим
непре ста ним актив но сти ма
скреће пажњу на себе свакако
је Шах клуб „Аљехин”. Сада
већ надалеко познати по раду
с најмлађима, челни људи овог
колектива решили су да направе корак више, па ће од суботе
13. фебруара до недеље 21.
фебруара организовати велики турнир, на коме ће се надметати и сениори.
Предност ће и на овом такмичењу имати кадети, млади
играчи из самог врха српског
шаха, а надметаће се и сениори с титулом мајсторских кандидата, од којих ће млађи имати шта да науче.
На програму ће бити девет
кола, уз темпо игре од сат времена по играчу. Мечеви ће бити
одиграни у просторијама ШК-а
„Аљехин”, које се налазе у згради Месне заједнице Котеж.
Сви заинтересовани за учешће на овом турниру могу се
пријавити на број телефона
061/30-53-137, где ће добити
и ближе информације о самом
такмичењу.
А. Ж.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

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

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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СПЕЦИЈАЛЦИ УНИШТИЛИ „ТЕРОРИСТЕ”
У касарни
72. бригаде за
специјалне операције
војни врх државе
Председник републике и врховни командант Војске Србије
Александар Вучић, министар
одбране Небојша Стефановић
и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић присуствовали су 7.
фебруара приказу способности
припадника 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде и дела јединица Ратног ваздухопловства и
ПВО Војске Србије у касарни
„Растко Немањић” у Панчеву.
Носилац вежбе „Врх копља
2021” била је 72. бригада за специјалне операције, у чијој касарни је и приказано како би изгледало уништење терористичке
групе у урбаном окружењу. Чули
су се рафали, експлозије, хеликоптери у ниском лету, а видела оклопна возила у покрету,
као и извиђач ки дронови.
Урбано окружење симулирали
су објекти уну тар касарне.

отворених врата су „висили” снајперисти. Приказано је и пресретање аутомобила у којем је био
противник, али и како службени пси сустижу једног од њих
који је успео да „побегне”. Свој

део посла обавили су пиротехничари уништавањем заосталих
неексплодираних убојних средстава, као и припадници санитета евакуацијом „рањеника”.
Вучић је после вежбе рекао
офи ци ри ма и вој ни ци ма
следеће:
– Хвала на огромној посвећености и пожртвованости. Фантастично сте извели вежбу. Улагаћемо у војску. Од вас очекујемо да будете чувари наше земље,
бранитељи нашег народа,
заштитници интереса државе
Србије. Хвала вам што сте ту и
кад је нашој земљи тешко. Вама
и вашим породицама желим
добро здравље. Верујем да ћемо
специјалцима да обезбедимо
најбоље услове за даљи напредак да српска армија може да
буде стабилизатор политичких
прилика. Морамо да направимо једну велику касарну овде.
То је услов за даљи напредак и
за још више успеха.
Вучић је вој сци на кра ју
поручио да верује „да ћемо да
обезбедимо и већа примања и
привучемо још већи број људи
војсци”.

ДРУГИ ПИШУ: ДА ЛИ ЋЕ РЕГРУТИ ПОНОВО У КАСАРНЕ

Подстрек економији или бацање новца
Обавезни војни рок није толико
велики трошак за државу, али
мишљења економиста су подељена око тога да ли нам је потребан и какву корист имамо.

* * *
Као и у претходним књигама инсистирао сам на тези
да је такозвана посткомунистичка транзиција идеолошка замка у коју је капиталистички Запад, победник
Хладнога рата, ухватио бивша социјалистичка друштва осигуравајући себи апсолутну доминацију и неограничену контролу над њима. Успео им је наметнути
један циљ без алтернативе, циљ слепог достизања Запада. Сва њихова будућност тиме се свела на понављање
нечије туђе прошлости. Штавише, постсоцијалистичка друштва стављена су под неку врсту западног туторства, попут некаквих малолетника историје незрелих
за управљање властитом судбином. То је била цена
интеграције у глобални капитализам, у којем је многима од тих друштава суђено да никада не достигну
просперитет и моћ својих газда и профитера.
(Филозоф, професор Борис Буден, портал „Бука”, 8.
фебруар)
* * *
У време свеопште деконструкције света питање националности и анационалности постаје примарно, па
било то природним или исфорсираним путем. Оно
најгоре што се може догодити јесте прибегавање екстремима. И сами смо сведоци колико су ти екстреми
били погубни у свежијој историји. Када су започели
ратови на подручју старе (друге) Југославије, национални инстинкт код многих људи различитих профила, структура и групација дошао је напросто до усијања. Ако останемо код нама еснафски блиских појединаца, у свету књижевности, свакако ћемо приметити
колико се одједном појавило писаца који су писали
књиге о национално-историјским темама. И ту нема
ничег лошег уколико се не прелази и улази у исполитизиране просторе. Међутим, чињеница је да је већина тих писаца писала управо једносмерним, оркестрираним и навијачким писмом, односно да су прибегавали тактици „линије мањег отпора” не би ли краћим путем стигли до остварења личних интереса. Те
књиге не бих сврстао у ону групу са национално-историјским предзнаком, него у групу оних књига које су
злоупотребљене кроз наведену тематику. Од таквих
писаца подилази ме мучнина. И управо појаву анационалности, која је у нашој литератури углавном космопоетичка, видим као неизбежан одговор и противтежу националном дендизму.
(Песник Зоран Богнар, „Данас”, 6. фебруар)

Падобрански десант је изостао
због јаког ветра, али је изведен
хеликоптерски, са спуштањем
летелица на земљу и искрцавањем специјалаца. Изнад њих је
кружила летелица са чијих

За државу не би требало да буде
проблем да храни војнике и плаћа им накнаде за време одслужења војног рока, јер прерасподелом у буџету за то увек могу
да се пронађу паре, сложни су
економисти. Али су њихова
мишљења подељена да ли нам
такав трошак треба и какву економску корист има сваки град у
коме постоји касарна.
Трошак од око 70 милиона
евра за издржавање 10.000 војника није много велики, јер
трошимо милијарде евра за
разне ствари, каже Љубодраг
Савић, професор Економског
факултета. Он сматра да увође ње оба ве зног вој ног рока
може Србији да донесе економ ску, али и дру штве ну
корист.
Као неко ко је служио редовно војни рок у Сомбору, каже
да су мештани добро живели
од издавања станова родбини
која је долазила у посету војницима, а локални ресторани
и продавнице које су снабдевале касарну такође су имали
користи.
Наша некадашња војска није
била неко ко је само трошио
новац, каже Савић. Пре тридесет или четрдесет година није
било ниједне велике акције коју
војска није подржавала у смислу спасавања људи, изградње
мостова (јер су имали јаку грађевинску оперативу), а многи
пасивни делови Србије су имали какав-такав излаз у свет
захваљујући војсци.
– Војска је заиста била школа живота. Из ње излазе мало
другачији и васпитанији људи
него што у војску дођу, с много
више знања и социјалне укључености у колектив – наглашава
Савић.
Као професор је уочио да
студенти који су долазили на
факултет после одслуженог војног рока, када су куцали на
било која врата, чиновника или
професора, сачекали би најпре
да им се каже слободно, па
потом улазили у просторију.
Осим васпитања, многи су стицали корисна знања, наглашава професор Економског факултета. Према његовим речима,
млади људи који су долазили
из пасивних крајева научили

су доста практичних послова.
Многи су у војсци положили
возачки испит, па су касније
релативно лако налазили посао.
Студенти медицине су одлазили у војне гарнизоне, дежурали
са искусним војним лекарима,
учили и стицали искуство.
– То је ипак био уре ђен
систем, који је имао одређене
мане, али је био најуређенији
систем који смо имали – каже
Савић и додаје да има много
разлога због којих треба размишља ти о понов ном уво ђе њу
војног рока, не улазећи у оне
безбедносне.
Према његовим речима, у
градовима у којима би оживеле касарне била би подстакнута потрошња, јер касарне троше доста за исхрану, одржавање. Шивење постељине и војних униформи донело би посао

више него што би мора ло.
Полиција је потребна и без ње
ниједна земља не може опстати. Србија с војском нема шта
да ради на међународној позорници – уверава Маџар.
Ипак, за ову годину држава
је за вој ску опре де ли ла 36
милијарди динара, што је три
пута више него за полицију.
Фискални савет је кроз своје
анализе више пута указивао да
трошимо много пара на наоружавање, а то нам је, сматра,
беспотребно. Србија за капиталне расходе у војсци и полицији издваја 0,7 одсто БДП-а,
а земље централне и источне
Европе 0,3 одсто БДП-а.
Уопште га не импресионира,
како каже, то што би дошло до
повећања промета зато што би
оживеле касарне и војницима у
посету дошли родбина и прија-

текстилној индустрији. С тим
што ће повратак младих људи
у касарне наметнути и трошак
обнове тих зграда јер су многе
девастиране, а неке су чак промениле намену.
Љубомир Маџар, професор
Економског факултета у пензији, с тим се не слаже. Он
сматра да би Србија требало
да укине војску, а да оне који
су се затекли у војсци на хуман
начин пензионише и испрати.
– Међународни односи су
такви да о у сукобима у којима
би војска имала шта да ради
не одлучујемо ми, него велике
силе. Тако да мислим да је
финансирање војске бацање
пара, а посебно је штетно и
бесмислено наоружавати војску, што се деша ва током
последње три или четири године. Чини ми се да купујемо
опрему за војску и полицију

тељи, који би у тим градовима
плаћали преноћиште и храну.
– То нису активности које
стварају доходак. То су активности које троше доходак. Наш
проблем никада није био с недовољном потрошњом и тражњом,
него смо се увек суочавали с
проблемом недовољне производње, ограничених капацитета и
мале ефикасности у тим производним системима. Тако да
мислим да је идеја о увођењу
војног рока лоша – каже Маџар.
Он скреће пажњу да у власти постоје неки сектори који
су за то заинтересовани и који
у томе виде могућност своје
промоције, али то што је добро
за њих није добро за друштво.
– У питању су појединачни
интереси који не би требало
да буду задо во ље ни, јер је
друштвена ште та од таквог
једног задовољавања већа од

ОДБРАНЕ

Ако дуго живите у свету „погрешних дозвола”, лако од
тихог суседа постанете злочинац; од обичног човека
„натчовек”, који себе почиње да доживљава као сувереног господара туђих живота и туђих судбина. Када
су ме у Венецији када сам освојио „Златног лава”
новинари питали шта сматрам највећим изумом, одговорио сам: „Огледало”. Има ли већег мерака него себи
ујутро рећи – ђе си, мајсторе? Тај јутарњи разговор
важан је за здравље човека. Живот је кратак и ваља
нам размислити о томе хоћемо ли са овога света отићи као лоши момци или као људи поносни на то што
смо на крвавом Балкану увек бирали праву страну.
(Глумац Емир Хаџихафизбеговић, магазин „Карактер”, 3. фебруар)
* * *
За мене је израз независно новинарство плеоназам,
јер ако неко новинарство није независно, оно није ни
новинарство. У социјалистичкој Југославији новинари су имали статус друштвенополитичких радника и
у то време је тешко било бити прави новинар, мада их
је било ту и тамо, нарочито после Титове смрти. Данас
је огроман број оних који себе сматрају новинарима,
а у ствари су пуки гласноговорници власти. Насупрот
њима постоје врхунски професионалци и ту пре свих
мислим на оне новинаре који се баве истраживачким
новинарством. Репортерска фотографија је у нераскидивој вези с добрим новинарством и њен задатак је да
документује оно о чему пишу новинари. Ово је период регресије. Сваког дана смо све даље од демократије и све је мање личних слобода. Људи се сврставају
по националним, верским или партијским кључевима. Оно што је добро јесте да таква ситуација не може
вечно да траје и да се крај таквом стању неумитно
приближава.
(Фотограф Драгољуб Замуровић, „Данас”, 6. фебруар)
* * *
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користи коју тај појединачни
чинилац оствари кроз те и сличне акције – истиче професор
Економског факултета у пензији.

Није било ниједне
велике акције коју
ЈНА није подржавала
у смислу спасавања
људи, изградње
мостова…
Србија је са свих страна окруже на држа ва ма чла ни ца ма
НАТО-а (осим БиХ) и са суседима немамо спорења.
– Активирање тог оружја и
његова употреба би подразумевали спор с НАТО-ом, јер
једно од правила НАТО-а јесте
да сукоб било које чланице с
било ким зна чи и сукоб са
самим НАТО-ом. Не би требало да ратујемо с НАТО-ом. Већ
смо то искусили и уверили се
да је то једна неугодна ствар –
закључује Маџар.
Горан Николић, виши научни сарад ник Инсти ту та за
европске студије, сматра да се
од увођења обавезног војног
рока не може очекивати економска корист јер ту нема никакве новостворене вредности
осим пове ћа не без бед но сти
земље, што је шира импликација од економске.
– Увођење војног рока је ствар
политичке одлуке и то је пре
свега политичко и друштвено
питање. Економске користи су
само те које се односе на јачање поверења у државу, зато што
под војском може снажније да
одвраћа потенцијалне непријатеље – каже Николић.
Према Николићевој оцени,
издвајање и од чак 100 милиона евра за смештај, храну,
грејање и превоз 10.000 војни ка годи шње није вели ки
издатак за државу. То је 0,2
одсто БДП-а, мада су наши
остали издаци за одбрану доста
високи. Он наводи да европске
земље за одбрану у просеку
издвајају око 1,5 одсто БДП-а.
(„Политика”)

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НЕУСПЕЛИ ДОГОВОР ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ФРИЛЕНСЕРА

ДА ЛИ ЈЕ ПОНУДА НЕПРИСТОЈНА!?
Предложено 43 одсто,
а тражи се 20 одсто
Неће да плаћају пун
допринос за ПИО и
здравствено осигурање
У Америци чак 80 одсто
одлази држави
Влада Србије објавила је на свом
зва нич ном сај ту пред лог напла те
пореза на доходак фриленсерима, а
који су прошле недеље одбили представ ни ци Удру же ња рад ни ка на
интернету. Како је наведено у саопште њу каби не та пре ми јер ке Ане
Брнабић, предложено је да се радницима на интернету (фриленсерима) обустави поступак наплате пореза на доходак до измена закона које
би биле усвојене до 1. маја ове године и да се нормирани трошкови признају у висини од 43 одсто остварених прихода. Поред тога, држава је
понудила фриленсерима да исплате
обавезе из претходног периода на
120 рата, одно сно 10 годи на, без
обрачуна камате. Проста рачуница
каже: неплаћени порез у износу 5.000
евра у прет ход них пет годи на по
предложеном моделу био би умањен
на 3.000 евра, што би у динарској
противвредности, уз отплату на 120
рата без камате, био износ од 3.000
динара месечно.
Струка каже да је ово изузетно
коректна понуда Владе Србије, која
би оне који зарађују на овај начин
увела у легалне токове без нарушавања пореског система државе, а с друге стране не би оптеретила њихов
месечни буџет. С друге стране, Удружење радника на интернету сматра
да је предлог катастрофалан. Како
кажу, „понуђено је једино да се отписом камата на обрачунати дуг и повећањем нормираних трошкова са 20
на 43 одсто делом смањи обрачунато
пореско задужење”.

Свако има своју рачуницу
Да подсетимо, српски фриленсери два
месеца воде битку с Пореском управом и Министарством финансија, који
однедавно и за њих примењују Закон
о порезу на доходак грађана из 2001.
године. Након позива Пореске управе

Србије појединим слободњацима да
плате порезе и доприносе за претходних пет година формирано је Удружење радника на интернету, које у
пре го во ри ма с Вла дом Репу бли ке
Србије представља више од десет хиљада претежно младих људи запослених на интернету.
Закон је веома јасан – обавеза је
физичког лица које оствари приходе
из иностранства да поднесе пореску

пријаву у року од 30 дана од сваког
појединачно оствареног прихода и да
плати припадајући порез и доприносе. Приход физичких лица остварен у
иностранству опорезује се према Закону о порезу на доходак грађана. Пореска основица је бруто приход умањен
за нормиране трошкове. На тај износ
се обрачунава порез по стопи од 20
одсто и допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 25,5
одсто (укупно 45,5). Уколико лице
није запослено, обрачунава се и допринос за здравствено осигурање по стопи од 10,3 одсто, односно од укупне
зараде незапослени фриленсер држави треба да плати 55,8 одсто. Они
имају право на умањење обавезе за
порез ако поседују доказ да су на тај
приход платили порез другој држави.
Занимљиво је да се фриленсери
слажу да треба плаћати порез, али
имају своју рачуницу, која се не поклапа с државном. Спремни су да плате
20 одсто од зараде, а све преко тога

не желе. Вреди истаћи да највећи број
њих месечно у просеку заради између 1.000 и 1.500 евра.

Проклета је Америка...
А шта на ову тему „каже свет”? У
неким земљама су скоро деценију на
снази регулативе које препознају фриленсере. Порез на доходак фриленсера у Румунији износи 16 одсто. Што
се пензијског осигурања тиче, могу

да плаћају пун износ од 26,3 одсто,
али могу да плаћају и 10,5 процената, па се и њихова пензија умањује.
Уколико зарађују мање од 300 евра,
могу да изаберу да не плаћају то
осигурање, али онда немају права на

пензију. Здравствено осигурање је другачије решено и оно је обавезно. Износи 5,5 одсто прихода из претходне
године и плаћа се четири пута годишње. Дакле, укупно 47,8 одсто.
Немачки фриленсери не плаћају
порез на добит, али плаћају порез на
доходак (14–42 одсто), као и ПДВ од
19 одсто, мада он може бити и нижи
у зависности од услуге коју пружају.
Што се тиче социјалних права попут
пензије и здравственог осигурања, за
то немају никакве обавезе према држави. У просеку немачки фриленсер
плаћа око 50 одсто.
У САД су порези за фриленсере
толико компликовани, као и закони,
да они ангажују пореске саветнике.
Постоји порез за социјално осигурање и здравствену заштиту од 15,3 процента, који плаћа фриленсер. Такође, треба платити порез на самозапошљавање, а он зависи од много фактора, али ко не може да се снађе или
не жели да плати књиговођу, опредељује се да за ову ставку издвоји око
30 процената. Они страшљивији одвајају чак и до 40 одсто од зараде. Затим
постоји порез на пројектовани приход, који треба редовно плаћати, али
његова висина је такође варијабилна.
У зависности од града и државе, такође могу постојати додатни порези,
тако да је тешко направити јединствени пресек тога колико тамошњи
фриленсери издвајају за порезе, али
то је свакако више од 30 одсто. Када
се све стави на папир, у Америци
фриленсер за државне намете укупно треба да издвоји готово 80 одсто
зараде.

Порез на доходак је опорезивање
прихода физичког лица. Најзаступљенији вид опорезивања дохотка
код нас је опорезивање плата
(порез на зараду). Према овом
решењу, порез на зараду исплаћује се сваког месеца. Послодавац је
дужан да ову суму обрачуна и
уплати пореским органима у име
радника. Пореска стопа износи 10
одсто бруто плате, с тим што постоји мањи неопорезиви цензус (у
2020. он износи 16.300 динара). У
поређењу с другим државама,

порез на доходак у Србији није
висок; пореске стопе су у другим
земљама често више, али то не
значи да плате нису оптерећене
давањима држави – највећи терет
одлази на социјалне доприносе, а
не на сам порез.
Месечна дажбина за порез и
доприносе на плату запосленог у
државним службама износи укупно 46,55 одсто. Порез на зараду је
10 одсто, допринос за ПИО је 25,5
одсто, за здравство 10,30 одсто, а
за незапослене 0,75 одсто.

Непосредна комуникација је кључ успеха
Нафтни гигант користи
друштвену мрежу као алат
у процесу регрутације

У име НИС-а признање је добио Стефан Деспотовић, директор Центра за
односе с јавношћу НИС-а, који је том
приликом истакао да су веома срећни што је њихов труд у области комуникација на друштвеним мрежама
запажен. Како је рекао, ова компанија посвећује велику пажњу наступу на
дигиталним платформама.
– Пажљиво бирамо садржај и настојимо да на овај начин нашу комуникацију с људима учинимо што непосреднијом. Награда за најбољи „LinkedIN”

Прва рата одложених пореза и
доприноса правних лица, предузетника и пољопривредника доспела
је за наплату у среду, 10. фебруара.
Одложено плаћање ових дажбина омогућено је уредбом Владе
Србије која је донета као део помоћи привреди угроженој пандемијом, а њоме је прописано да доспеле обавезе могу да се плате најдуже на 24 једнаке месечне рате.
Ову помоћ је прихватило око 250
фирми с 1.050.000 радника. Требало је да отплата рата почне од јануара, али је касније држава одложила
почетак плаћања за још месец дана.
– Нико од привредника не сме
да прескочи плаћање ниједне од
24 рате, јер ће им се онда све рате
које нису платили сабрати – упозорио је Небојша Атанацковић,
почасни председник Уније послодаваца Србије.
Д. К.

МИНИСТАРСТВО ПОЗВАЛО
ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ

Очистимо Србију
сви заједно
Министарство заштите животне
средине упутило је јавни позив
локалним самоуправама да пријаве дивље депоније на својој територији, ради заједничког решавања тог проблема. Потребно је да се
надлежном министарству доставе
подаци о локацијама дивљих депонија, количини отпада и процени
трошкова уклањања.

Како стоји у позиву, готово да
нема града и општине у Србији
који нема проблем с дивљим депонијама и зато је Министарство
одлучило да подржи локалне самоуправе, како би удруженим снагама решили тај проблем. Министарка Ирена Вујовић тим поводом је
истакла да дивље депоније постоје
због недостатка средстава у локалном буџету и да то више неће бити
случај, јер је ресорно министарство решило да помогне градовима и општинама у уклањању и санацији дивљих сметлишта.

ЛОШЕ ВРЕМЕ ЗА
ГРАЂЕВИНАРЕ

Мање грађевинских
радова у Војводини

Пословна веза за респект

Окренути будућности

Доспела прва рата
пореза и доприноса

ЛЕКАР, ПРО ФЕ СОР, ПОЛИ ЦА ЈАЦ, ЧИСТА ЧИ ЦА…

НИС-ов ПРОФИЛ „LINKEDIN” НАЈБОЉИ ОНЛАЈН САДРЖАЈ

Компанија НИС је добитник признања часописа „PC Press” – „Топ 50 најбољих онлајн садржаја”, у категорији
„LinkedIn”. Признања су додељена 24.
пут и представљају једини званични
избор најбољих страница на друштвеним мрежама, сајтова и апликација у
Србији. Као једна од највећих компанија у земљи, НИС користи профил
на мрежи „LinkedIn” да пратиоце
информише о својим пословним и
друштвено одговорним активностима, али и да подели добре HR праксе
које примењује и представи своја
достигнућа као један од најпожељнијих послодаваца у Србији.
Поред канала за комуникацију, НИС
свој профил користи и као алат у процесу регрутације односно проналажењу експерата и професионалаца, за
којима смо у константној потрази.

ПОДСЕТНИК ЗА
ПОСЛОДАВЦЕ

профил је посебно значајна, јер је то
једна специфична мрежа, намењена
комуникацији с пословном и професионалном заједницом. Као једној од
највећих компанија у земљи и уједно
компанији која носи титулу најпожељнијег послодавца, ово је још један
показатељ да на прави начин комуницирамо с јавношћу на дигиталним
платформама – рекао је на крају Стефан Деспотовић.
Као компанија окренута будућности, НИС је свестан изузетне важности друштвених мрежа, које користи
као канал за директну комуникацију
са својим пратиоцима, али и прилику да се представи јавности на близак
начин. На овој мре жи НИС дели
информације о својим свакодневним
активностима, као и приче о запосленима. Пажљиво бирани садржаји, као

и формати постова, привукли су 40.000
пратилаца.

Препорука је предност
Вреди знати да је ова пословна друштвена мрежа намењена повезивању
послодаваца и људи који траже посао.
Настала је с циљем ефикасног представљања професионалних способности њених чланова, повезивања и што
бржег спајања послодаваца и радника. „LinkedIn” je највећа светска професионална пословна друштвена мрежа, на којој пословни људи размењују искуства, учествују у расправама и
деле занимљиве садржаје.
Након отварања профила корисник
има могућност постављања своје радне биографије, може делити садржаје које сма тра реле вант ним и
занимљивим, може се придруживати

различитим групама и страницама,
пратити огласе за посао.
На основу могућности за умрежавање које „LinkedIn” поседује, претраживање корисника или понуде
послова могу се обавити на више начина. Основно глобално претраживање
уједно је и најједноставније, а далеко
је препоручљивије користити контакте и пут до жељене особе или посла
пронаћи преко њих. Препорука пружа могућност изградње репутације и
увида у квалитет обављаних послова,
без обзира на то да ли се ради о послодавцу или запосленом. На тај начин
се прво сама претрага, а касније и
евалуација резултата претраге обавља
на најједноставнији начин, при чему
је главни циљ одабир квалитетног
кадра односно доброг посла код доброг
послодавца.

Вред ност гра ђе вин ских радо ва
изведених на територији Србије
опала је у четвртом кварталу 2020.
за 10,4 одсто у текућим ценама,
док у сталним ценама тај пад износи 8,9 одсто у односу на исти прошлогодишњи период – објавио је
Републички завод за статистику.
Посматрано према регионима, у
четвртом кварталу 2020. вредност
изведених радова у сталним ценама повећана је у Београдском региону (4,4 одсто) и у Региону Шумадије и западне Србије (три одсто).
Опала је у Региону Војводине
(19,2 одсто) и у Региону јужне и
источне Србије (27,9 одсто) у односу на исти квартал 2019. године.
Од укупне вредности грађевинских радова на територији Србије
изведено је 96 одсто, док је преосталих четири одсто изведено на
градилиштима у иностранству.
Укупна вредност радова извођача
из Србије за радове који су изведени
на територији Србије и иностранства опала је за 9,4 одсто, посматрано у текућим ценама, док у сталним
ценама тај пад износи 7,9 одсто.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
ХИ Т НА ПО МО Ћ

Кад санитет прође на
црвено, заслужује ли
возач казну?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Закон о безбедности саобраћаја, чланови тог закона и
њего ва при ме на у прак си
неизбежне су теме, јер без
наших санитета на друмовима, без сигурне и правовремене вожње, не би било ни
ургентности ни помоћи онима којима је та помоћ најпотребнија. О важности Закона
и недоумицама свих актера
на које се овај закон односи
најбоље говоре чињенице да
је брзина указивања хитне
медицинске помоћи један од
најважнијих чинилаца у борби за очување здравља и живота пацијента.
Члан 108 Закона говори да
у возила с првенством пролаза спадају возила Полиције,
Безбедносно-информативне
агенције, Војске Србије, Војно-безбедносне агенције, Хитне меди цинске помо ћи и
Ватрогасне службе, када дају
посебне светлосне и звучне
знаке. Посебни светлосни и
звучни знаци возила с првенством пролаза су најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак
промен љи ве фреквен ци је.
Плаво светло и сирена упозоравају остале учеснике у саобраћају на обавезу да пропусте возила с првенством пролаза, да им омогуће мимоилажење и претицање, односно
обилажење, и по потреби да
уклоне возило с коловоза или
да се зауставе. Пешаци не смеју да ступе на коловоз и дужни
су да се склоне с коловоза да

би омогућили несметан пролаз возилима с првенством
пролаза. На ова возила се не
примењују одредбе Закона о
безбедности саобраћаја које се
односе на ограничење брзине, пропуштање пешака, забрану пресецања колоне пешака
и забрану претицања и обилажења возила, под условом да
не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају.
Про блем наста је оног
момента када санитетско возило Службе хитне медицинске
помоћи наилази на раскрсницу са упаљеним црвеним светлом на семафору. Закон налаже да возило с првенством
пролаза мора да се заустави и
пропусти сва возила којима
зелено светло на семафору
сигнализира слободан пролаз
на раскрсници. По тумачењу
Комитета за безбедност саобраћаја, возило Хитне помоћи са укљученим ротационим
светлима има право да прође
раскрсницу и када је црвено
светло на семафору, али под
условом да испоштује првенство пролаза оних возила за
која светли зелено. Пракса
нас, међутим, демантује и на
адресу наше службе долазе
прекршајне пријаве Полицијске управе Панчево за пролаз
санитетског возила под ротацијом кроз црвено светло. Да
се закон различито тумачи и
при ме њу је, потвр ђу ју нам
подаци да за исте ситуације
на територији Београда наши
возачи не добијају прекршајне пријаве.
Ова тема је веома важна
јер уноси немир и притисак
како на возаче, тако и на друго медицинско особље које је
у обавези да буде правовремено на лицу места. Можда
би ипак требало да се мало
више поведе рачуна о члану
Закона по којем надлежна
организациона јединица може
оду ста ти од про це су и ра ња
прекршаја ако је он учињен
због тога што је учесник у
саобраћају поступао с циљем
заштите безбедности односно
заштите и спасавања живота,
здравља и имовине.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природно лечење
остеопорозе
Проблем губитка коштане масе и
смањене густине костију погађа
из године у годину све већи број
људи. Ова неугодна болест,
позната под називом остеопороза, интензивира се у позним
годинама, али нису је поштеђене
ни млађе особе. Срећом, природни лекови за остеопорозу постоје
и налазе се свуда око нас. Превенција је кључ у лечењу овог обољења, те се велика важност придаје здравој исхрани и вежбама.
На обнављање костију позитивно утиче и ниво полних хормона.
Јако је битан и оптималан унос додатних витамина и минерала.
Предлажемо вам и следећи чај за остеопорозу. Помешајте
коприву, кичицу и хајдучку траву, па шест кашика мешавине прелијте литром тек кључале воде. Овај народни лек примењујте три
пута дневно, и то укупно две шоље напитка. Зарад јачег дејства
додајте кашику пчелињег полена, сачекајте да се добро растопи,
па онда испијте. Терапија траје укупно 10 дана.
Од хајдучице узмите водени исцедак и утрљавајте болна
места. Такође, користите младице маслачка. Оне обилују бором,
а имају и доста калцијума и силицијума, који су веома значајни
за јачање костију.
Направите и овај лековити уварак за кости. У велики суд
сипајте два литра воде и додајте рибље кости (остатак од оброка). Уколико су кошчице јако ситне, замотајте их у газу. Пустите
све нек проври, поклопите и још кувајте (најмање пола сата).
Након тога додајте неколико шака ситно исецканог купуса и
листова маслачка, коприве, першуна, лободе и тушта. Кувајте
уварак неколико минута, док зелен фино не омекша. По жељи
додајте соли, бибера или других зачина. Пре послуживања процедите добро и уклоните кости. Служи се као чорба од поврћа.

Петак, 12. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ОСТАВИТИ ЦИГАРЕТЕ

НАЈВЕЋА ПУШАЧКА ЛАЖ:
„ЈОШ ОВУ И ПРЕСТАЈЕМ”
Чиње ни ца да дуван ски дим
садржи преко 7.500 хемикалија и хемијских једињења, од
којих је више од 70 канцерогено, не спречава трећину пунолетних грађана Србије да свакодневно попуши барем по једну цигарету.
Без обзира на то колики је
ваш пушачки стаж и колико
цигарета попушите дневно, с
пушењем је могуће престати.
То дока зу ју мили о ни људи
широм света којима је то пошло
за руком. Постоје и природни
препарати на бази лековитог
биља који вам могу помоћи на
путу ка ослобађању од ове штетне навике.
Изложеност дуванском диму
узрокује бројне озбиљне болести, као што су рак плу ћа,
инфаркт миокарда, мождани
удар, срчана смрт, настанак и
погоршање астме и других обољења дисајних органа. Наравно, изузетно је висок проценат
становника свесних ових чињеница, но мало који пушач ће
се лако одрећи те штетне навике. Разлог лежи у психичкој и
физичкој зависности коју цигарете стварају. Данас је она јача
него икад и изједначава се чак
са зависношћу од хероина.
И за то постоји објашњење:
дуванска индустрија, наиме,
користи све јаче супстанце у
производњи цигарета, па кризе приликом престанка пушења наликују онима какве доживљавају уживаоци тешких дрога. Ипак, то не треба да послужи као изговор, јер разлога за

ста. Народни лекови помажу
људима да се изборе с тешкоћа ма које се јавља ју при
остваривању овог циља. Ево
најпопуларнијих.

Антиникотински чај
Чај се припрема на следећи
начин: каши чи цу листо ва
индијског или цејлонског чаја
прелити двема шољама воде.
Дода ти пола каши чи це
мешавине од уситњеног корена цико ри је и вале ри ја не,
листова коприве, нане, руте.
Оставити да одстоји сат времена, па процедити. Узимати
по пола шоље два-три пута на
дан.

Испирање уста

остављање цигарета ипак има
далеко више.

А шта може криза мени
У панчевачком Заводу за јавно
здравље подсећају да не постоји без бе дан ниво изла га ња
дуванском диму, те да ефикасна заштита подразумева потпуну елиминацију дуванског
дима из сваког затвореног јавног и радног простора.
Онима који планирају да престану да пуше стручњаци саветују да то ураде одједном и без
одлагања, јер план познат под
називом „само још једна цигарета” никада никоме није помогао да уђе у друштво срећних
непушача.
Чињеница је да је пет до
десет дана кризе најгоре што
може да се деси свима онима
који одлуче да се одвикну од
пушења. Они који прегрме тај
период могу бити сигурни да
су се физичке зависности у
огромном проценту решили.
Једино што их евентуално може
навести да поново запале, јесте
психа, односно прегршт погрешних уверења која су им годинама служила као изговори да
би наставили са овом лошом
навиком. Један од најчешћих
и најбизарнијих изговора тог
типа је онај да цигарета (препуна отрова!) заправо смирује.
Мили о ни ма људи широм
света у остављању пушења, али
и у превазилажењу психичке
зависности помогла је чувена
књи га „Лак начин да пре станете да пуши те” Ала на
Кара. Поред тога што је
исправна, ваша одлука да оставите пушење мора бити и чвр-

Kашику ризома срчаника прелити чашом кључале воде, па
додатно кувати на средњој температури два-три минута. Оставити да стоји 40–50 минута.
Процеђеним екстрактом испирати уста сваки пут када се јави
потреба да се запали цигарета.
Kада се користи овај рецепт,
могућа је појава мучнине и
повраћања, што ствара аверзију према дувану.
Да бисте ослабили жељу за
дува ном, рас тво ри те јед ну
кашику соде бикарбоне у чаши
воде, па тиме испи рај те
уста. Раствор такође можете
пити, али у том случају растворите четири кашичице соде

ПУША ЧИ У ВЕЋЕМ РИЗИ КУ
ОД ЗАРА ЗЕ КОРО НОМ
Резултати
истраживања
Канцеларије за превенцију
пушења из 2020. године
показују да епидемија коронавируса није битно утицала на пушачке навике већине пушача (91%). Штавише,
четири одсто пушача је
повећало број цигарета, али
је исто толико њих смањило
број цигарета попушених у
току дана. Само један одсто
пушача је престало да пуши.
Стручњаци упозоравају
да пушење и употреба дувана негативно утичу на
бикарбоне. Напомена: рецепт
није погодан за особе које имају про блем са желу дач ном
киселином.
Kада осетите жељу за цигаре том, пожва ћи те кома дић
корена иђирота. Такође, можете направити есенцију од уситњене нане и корена иђирота у
размери 2 : 1 на чашу воде.
Kада се јави жеља за пушењем,
исперите уста овим средством.

Лековите мешавине
Узети једну кашичицу корена
маслачка, валеријане и мацине
траве, прелити шољом кључале

Пет разлога да престанете да пушите
Инсти тут „Батут” наво ди
ових
пет
нај ва жни јих
разлога који могу да вас
мотивишу да одлучите да
једном заувек раскрстите с
цигаретама.
Живећете дуже
Половина од свих дугогодишњих пушача прерано умре
од болести повезаних с
пушењем, укључујући рак
плућа, хронични бронхитис
и болести срца. Престанак
пушења вам продужава
живот.
Лакше ћете дисати
Пушење знатно утиче на
слабљење функције плућа.
Када престанете да пушите,
лакше ћете дисати и мање
кашљати. Побољшање рада
плућа осетићете кроз разлику у вашим свакодневним активностима, када се
пењете уз степенице, трчите, шетате и сл.
Имаћете више енергије
Након две недеље до дванаест недеља од престанка

пушења проток крви у
вашем телу ће се побољшати. То ће вам омогућити да
постигнете веће успехе у
сваком раду, а нарочито да
физичке активности обављате лакше и да постигнете добре резултате у спорту.
Имаћете беље зубе
Вишегодишње
пушење
може изазвати болести
десни и губљење зуба. Када
престанете да пушите, ваши
зуби ће бити мање обојени,
имаћете лепши осмех и
свеж дах.
Имаћете лепшу кожу
Пушење лоше утиче на
кожу. Видећете нове боре
на лицу много раније него
кадa не бисте пушили. Кад
престанете да пушите, кожа
постаје здравија и свежија.
Имаћете више новца
Уместо да баците новац на
цигарете, можете га потрошити на нешто што ће вам
донети корист и усрећити
вас.

имуносистем, што отежава
способност организма да се
брани од инфекције, па се
зато пушачи могу сматрати
посебно осетљивом групом
када је у питању ковид 19.
Ризик повећава и то што
пушачи не могу да испоштују препоруку да се ради превенције преноса коронавируса избегава додиривање
лица рукама. Поред тога,
током пушења скида се
маска, која је у току пандемије у затвореним просторима обавезна.
воде и кувати 10 минута. У другој посуди лист малине и нане
прелити једном шољом кључале воде и оставити да одстоји
20 минута. Помешати одварак
и чај и пити када се јави жеља
за цигаретом.
Највећи проблем свих пушача јесте навика да сваки слободан тренутак користе за уживање у цигарети, па у том случају могу им помоћи одварак
и чај од кантариона, који делују антидепресивно и смирујуће. Чај се припрема тако што
се јед на каши чи ца пре ли је
шољом кључале воде. Напитак се пије охлађен, три пута
на дан.

Тинктуре
Направите тинктуру од једнаких количина боквице, валеријане, раставића и рена. Стаклену теглу до 2/3 напуните
биљном мешавином. Налијте
до врха алкохол (40–50%) или
неку квалитетну домаћу ракију. Теглу затворите, промућкајте и држите на собној температури две недеље. За то време
потребно је сваки дан мућкати
и протресати. Цеђењем се добија тинктура, коју је најбоље
држати у стакленој посуди, на
тамном месту, може и на собној тем пе ра ту ри. Узи мај те
редовно три кашичице дневно
у трајању од три месеца.
Такође, кад год осетите жељу
за цигаретом, можете узети
неколико капи и држати у устима један минут пре него што
прогутате. Иста тинктура ће
додатно ојачати плућа и подстаћи чишћење ако се једном
до два пута дневно утрља у груди и леђа у пределу лопатица.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ПРЕВЕНЦИЈА САМОУБИСТАВА КОД МЛАДИХ

ПРОМЕНЕ У ПОНАШАЊУ ТИНЕЈЏЕРА СУ СИГНАЛ ЗА УЗБУНУ
Чињеница да је депресија водећи узрок смрти у узрасту од
11. до 24. године, као и најновији случај петнаестогодишњака из нашег града који је прошле недеље извршио самоубиство, подстакли су нас да о овој
сло же ној про бле ма ти ци по разговарамо са стручњаком.
Од саме помисли да једно дете
или тинејџер оконча свој живот
и пре но што је он истински
почео, стеже се срце, али се
буди и оправдана забринутост,
тим пре што ово није први случај самоубиства деце и младих
ни у нашој земљи ни у свету.

као и да 40–90% мла дих с
депресијом има још неки психијатријски поремећај, као што
су анксиозни поремећај понашања или хиперкинетски поремећај с поремећајем пажње и
злоупотребом психоактивних
супстанци. Занимљиво је да
ране психоаналитичке теорије
говоре о постојању депресије
чак и код беба, и то већ након
осмог месеца живота.
– Депресија се сврстава у
основне афективне одговоре
човека и може постати озбиљан психички поремећај који
захтева укључивање психијатра
и психолога у процес лечења.

повишена агресивност, ниска
толеранција на фрустрацију...
Недостатак осећања задовољства и радости је још један
дијагностички критеријум на
који посебно треба обратити
пажњу – обја шња ва наша
саговорница.
Према њеним речима, најчешћи узроци депресије код
деце су велике промене у породичној динамици, као што су
развод, смрт у породици и пресељење. Поред овога, понекад
и уобичајене животне околности, попут рођења млађег брата или сестре или полазак у
вртић или школу, могу бити
„окидач” за депресију. Једно
од најважнијих питања која се
сама по себи намећу јесте како
можемо помоћи детету у овим
ситуацијама.
– Када су у питању трауматски догађаји, као што су развод
или смрт у породици, неопходно је да одрасли односно родитељи имају механизме којима
ће превазићи сопствену кризу,
како би успешно помогли детету да прође кроз њу. Не заборавимо да деца најчешће уче
по моделу и да од родитеља
усвајају како обрасце понашања, тако и обрасце емоционалног реаговања. У овим ситуацијама саветује се укључивање
стручних особа – психолога,
психотерапеута, а по потреби
и психијатара, како би се помогло породици да заједничким
ресурсима превазиђе кризу –
исти че Јадран ка Гру ји чић
Ђурић.

Покажите саосећање

Јадранка Грујичић Ђурић
Овај најновији случај поново је покренуо важна питања:
постоји ли депресија код мале
деце и адолесцената, како да
препознамо њене знаке, шта је
проузрокује, како да реагујемо
када уочимо симптоме, како
да то стање разликујемо од пролазног нерасположења...
Тема је и више него комплексна, а ми смо одговоре на многа од ових питања успели да
пронађемо у удружењу „Психогенеза”, где смо разговарали с
Јадранком Грујичић Ђурић, психологом и психотерапеутом.
Јадранка је многим нашим
суграђанима позната из Саветовалишта за младе и Саветовалишта за брак и породицу,
која су, захваљујући подршци
Града, пре пандемије бесплатно радила у Панчеву, а требало
би да ускоро наставе активности.

Забрињавајућа статистика
У нај ве ћем бро ју слу ча је ва
самоубиству, барем код одраслих, претходи период депресије. Иако већина људи мисли
да су деца премала да би имала такве тегобе, реалност је
сасвим другачија. Статистика,
наиме, потврђује да приближно два одсто деце и од четири до осам одсто адолесцената
болује од депресије.

Подаци кажу и да је управо
депресија водећи узрок смрти
у узрасту од 11. до 24. године,

О поре ме ћа ју се ради када
депресивни симптоми имају
негативне последице на свакодневно функционисање и значајно ремете квалитет живљења. Иако се депресија код младих може излечити, само једна од пет депресивних младих
особа се лечи. За разлику од
одраслих, који имају способност да сами потраже помоћ,
млади најчешће зависе од родитеља, наставника и других особа из блиског окружења које се
о њима брину и од којих се
очекује да препознају њихову
патњу и пруже им подршку или
упу те на лече ње – исти че
Јадранка Грујичић Ђурић.
Она додаје и то да је врло
важно да се упознамо са симптомима депресије код деце и
младих, како бисмо могли да
уочимо већ и саме прве знаке
када се јаве. Разговор о проблему и пружање подршке први
су кораци у опоравку.

Када је сумња оправдана
Повремена лоша расположења, туга или бурне емоционалне реакције нормални су део
детињства и адолесценције, али
депресија је нешто друго. Родитељи се често питају како да
пре по зна ју када се ради о
развојној фази, а када има основа за сум њу на озбиљ ни ји
проблем.
– Иако су дијагностички критеријуми за депресију исти за
децу и одрасле, постоји разлика између изражавања симптома код деце, адолесцената и
одраслих. Дете предшколског
узраста није довољно вербално нити интроспективно како
би могло пронаћи речи да опише стања која указују на депресију. Оно показује углавном
соматске симптоме депресије
– жали се на болове у стомаку,
муч ни ну, гла во бо ље. Поред
соматизације, један од доминантних симптома депресије
код млађе деце је раздражљивост: лабилност расположења,

Уколико приметите симптоме
депресије код свог детета, психолог саветује да разговарате с
њим и да га охрабрите да вам
се отвори.
– Изразите своју забринутост,
реците које сте специфичне
промене у понашању и емоционалном реаговању приметили

дајете саве те и поста вља те
услове и не покушавајте да
оповргнете депресивна осећања, чак и ако вам се емоције
које дете показује чине бесмисленим и нерационалним. Уколико не покажете саосећање,
дете ће сматрати да га не разумете и не схватате озбиљно.
Подстичите физичку активност и дружење код детета.
Информишите се и охрабрујте и своје дете да што више
сазна о депресији. То ће му
помоћи да схвати да није једино с таквим проблемом и да
боље разуме шта му се догађа
– саветује Јадранка Грујичић
Ђурић.

Шта мучи адолесценте
Наша саго вор ни ца је рекла
нешто више и о психичким
тегобама које се јављају код
адолесцената.
– Дијагностички показатељи
депресије у адолесценцији су

про блема тич но пона ша ње.
Депресија је често маскирана
различитим облицима одступања у понашању, те одрасли
често иза агре си је, крше ња
норми и правила понашања, а
посебно отпора према ауторитетима, не препознају прави
проблем – објашњава Јадранка Грујичић Ђурић.

Закаснела реакција
Према објашњењу овог психолога, за адолесценте је посебно карактеристично такозвано
acting out понашање. Карактеришу га импулсивне и афективне моторне или вербалне
абреакције – намерно или спонтано оживљавање и „пражњење” афеката који су били повезани с потиснутим представама и сећањима на неки трауматски доживљај.
– Адолесценти често бивају
бесни, агресивни, љути на аутори тет, роди те ље, дру штве не

Како да разговарате с тинејџером о суициду?
Из центра „Срце” упозоравају да је важно на који
начин медији извештавају о
суициду, јер је степен публицитета самоубиства у јавности повезан с бројем самоубистава која могу да уследе.
Појава опонашања или
копирања
самоубиства
позната је под називом
„Вертеров ефекат”. Након
објављивања Гетеове приче
„Јади младог Вертера”,
1774. године, у којој се
главни јунак убија због
несрећне љубави, уследило
је, наиме, мноштво извештаја о младићима који су
користили исти метод да
изврше самоубиство.
Имајући у виду актуелна
дешавања, питали смо психолога како разговарати са
адолесцентом о суициду и
шта радити уколико се то
деси у блиском окружењу.
– Важно је да никако не
избегавате ту тему. Будите
доступни у сваком тренутку

за разговор са својим адолесцентом. Пружите му подршку, будите отворени, разговарајте о губитку. Поделите
своје мишљење и осећања,
дозвољавајући му да види и
вашу реакцију, рањивост и
сузе. Нагласите важност
проживљавања осећања и
помозите му да обради
непријатне емоције, да вербализује и покаже оно што
осећа, а не да то потискује и
пати у себи. Објасните му да

је осећај туге нормалан, да
може трајати дуго, да процес
жаловања траје и да је то у
реду. Разговарајте о бољим
могућностима за решавање
проблема. Допустите му да
се повеже с позитивним осећањима везаним за преминулог, кроз цртеж, писмо,
слике или разговор са стручним лицем, што ће допринети превазилажењу губитка –
саветује Јадранка Грујичић
Ђурић.

и охрабрите дете да с вама
подели осећања. Може се десити да оно не жели да призна
проблем, може бити посрамљено или се може уплашити да
га нећете разумети. Покушајте
да га разуверите и да стекнете
његово поверење. Потражите
помоћ дечјег психијатра или
психолога и причајте с наставником и пријатељима вашег
детета. Разговарајте с дететом
када није рас тр за но и када
нисте у журби. Дајте му до знања да сте ту и да га безусловно
при хва та те. Избе га вај те да

повлачење у себе, самооптуживање, несигурност у сопствено тело, преоптерећеност
физичким изгледом. Адолесценти нису у стању да контролишу све оно што им се
дешава с телом, нити имају
капа ци тет да под не су кон фликт и фрустрацију. Депресивни адолесценти никада не
траже емпатију околине, бунтовни су и неприхватљиво им
је да признају беспомоћност,
те симптоми депресије нису
класични, већ се најчешће препо зна ју кроз изо ла ци ју или

норме и правила. С обзиром
на то да немају капацитет да
се на прави начин суоче са стварима које их муче, импулсивна нит поприма облик агресије усмерене на себе и може
завршити самоубиством. Поред
импулсивности и проблематичног понашања, адолесценти се
често могу жалити на апатију,
тугу, на недостатак енергије и
досаду. Родитељи адолесцената углавном касно реагују, јер
необично понашање везују за
пубертет и биолошке промене.
Међутим, важно је направити

разлику између туге и депресије. Туга краће траје и нормалан је одговор на губитак или
одвајање. Интензитет туге је у
складу с јачином узнемиравајућег догађаја који је изазива.
У тузи нема самооптуживања,
адолесцент успева да одржи
самопоштовање и није обесхрабрен у погле ду деша ва ња у
будућности – објашњава Јадранка Грујичић Ђурић.

Узроци и последице
Наша саговорница истиче да
постоји мноштво разлога за
адолесцентску депресију: од
слабијих оцена у школи, преко
лоших односа с вршњацима,
до сексуалног опредељења и
притиска породице као средине у којој се намећу одређене
вредности и навике.
– Уколико ни пријатељи ни
породица нису довољни да адолесцент превазиђе проблеме,
па се и поред толике подршке
он и даље осећа изоловано и
несрећно, тада говоримо о адолесцентској депресији. Овај
поремећај често доводи до проблема у школи, до злоупотребе алкохола и психоактивних
супстанци, промискуитетног
понашања, насиља међу вршњацима и зависности од интернета – истиче Јадранка Грујичић Ђурић.

Шта учинити
На питање како родитељи могу
помоћи адолесценту који показује симптоме депресије, психолог наглашава да пре свега
треба разговарати са својим
дететом и охрабити га да се
отвори и проговори о ономе
што га мучи.
– Будите нежни, али упорни. Разговор о депресији може
бити врло тежак за младу особу, па поштујте границу коју
адолесцент може поднети и
суздржите се од критиковања
и процењивања. Пажљиво слушајте своје дете и схватите га
озбиљно. Избегавајте да дајете
савете и постављате услове и
не покушавајте да оповргнете
депресивна осећања чак и ако
вам се она чине бесмисленим.
Уколико не покажете саосећање, дете ће сматрати да га не
разумете и не схватате озбиљно – наглашава Јадранка Грујичић Ђурић.
Депресија се успешно може
излечити уколико се на време
уоче симп то ми и потра жи
стручна помоћ психијатра и
психолога. У лечењу се најчешће примењује медикаментозна терапија уз обавезну психо те ра пи ју. Вео ма је важно
укључивање целе породице у
процес психотерапије, како би
се умањила шанса повратка
симптома и како би се адолесцент, уз подршку најмилијих,
што пре опоравио.
Д. Кожан
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Шта ако нисте задовољни робом
нарученом преко интернета?

Читаоци су се више пута обраћали
нашој редакцији с питањима која се
тичу њихових права да врате робу
коју су наручили преко интернета, а
за коју се, када им је стигла, испоставило да је неодговарајућа. Кратак одговор гласи: имате право да,
без навођења разлога, вратите робу
продавцу у року од 14 дана, при чему
сами сносите трошкове повраћаја. А
ево и дуже верзије одговора волонтера из Центра потрошача Србије.
„Уколико сте купили робу на презентацији, преко интернета или каталога, законодавац је предвидео специфична правила. Замисао законодавца је била да се изађе у сусрет
потрошачима, јер је ово роба која се
приликом куповине не може непосредно прегледати, као што је то
иначе случај у продавницама, те се
потрошачи касније могу предомислити. Стога уговоре с продавцима
који су вам продали робу путем
интернета можете раскинути без
навођења разлога у року од 14 дана.
Раскидом уговора ослобађате се свих
уговорних обавеза, осим трошкова
повра ћа ја робе. Дакле, нисте у

обавези да плаћате пенале или додатне трошкове на име раскида уговора. Трговац је дужан да без одлагања изврши повраћај уплата које је
примио од потрошача, укључујући
и трошкове испоруке, а најкасније у
року од 14 дана од дана када је примио образац за одустанак.”

Уговоре с продавцима
који су вам продали робу
путем интернета можете
раскинути без навођења
разлога у року од 14 дана.
Оно што је неопходно да знате
када је рок од 14 дана у питању – он
се рачуна од тренутка када потпишете наруџбеницу (у случају куповине изван пословних просторија)
односно од тренутка када вам је роба
испоручена (у случају куповине на
даљину или преко интернета).

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Позовите дворску луду!

Петак, 12. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНОВО СМО МЕЂУ НАЈЗАГАЂЕНИЈИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ

НЕ ВИДИШ ИХ, А РАЗАРАЈУ
ТИ ПЛУЋА, ШТА ЈЕ ТО?
Ваздух у Панчеву је за викенд и током
претходних дана поново био загађенији него што смо навикли, а у петак,
5. фебруара, од Завода за јавно здравље Панчево добио је наранџасту тројку, што значи да је био нездрав за
осетљиве групе.
Суде ћи по пода ци ма са сај та
www.paneko.rs, на загађеност је у највећој мери, као и прошле године у
ово доба, утицала повећана вредност
ПМ10 и ПМ2,5 – ситних честица прашине које су познате по епитету „невидљиве убице”.

Честице од 2,5 микрометара и мање
су посебно опасне, јер могу да прођу
кроз нос и грло, те да продру дубоко у
плућа, а чак могу да уђу и у крвоток.
Истраживања су показала тесну везу
између излагања финим честицама и
превременој смрти од кардиоваскуларних или плућних болести. Фине
честице су такође познате по способности да изазову или погоршају хронична обољења као што су астма, срчани напад, бронхитис и остали респираторни проблеми.

У петак у 20 сати на мерном месту
Завод за јавно здравље Панчево вредност ПM10 била је чак 414,13
микрограма по метру кубном, док
је забележена вредност ПM2,5 била
366,29. Повишене вредности регистроване су и у суботу, 6. фебруара, такође у 20 сати. Тада је вредност ПМ10 била 220,96, а вредност ПМ2,5 била је 201,90. У понедељак, 8. фебруара, у 18 сати, измерено је да ПМ10 износи 118,41,
док је вредност ПМ2,5 била 115,45.
Да с ваздухом ових дана поново нешто није у реду, поред непријатног мириса, указује нам и то
што он често постаје видљив – поготово ноћу и у раним јутарњим сатима, а то нити је леп призор, нити је
здрава појава. А њој у великој мери
доприносимо ми сами.

Истраживање објављено у часопису
„Journal of the American Medical Asso-

Шта су честице ПМ10 и ПМ2,5
Ове фине честице могу доћи из више
извора, као што су струјна постројења, топлане, индивидуална ложишта
(угаљ – као најгора врста чврстог горива), моторна возила, авиони, сагоревање дрвета, шумски пожари, паљење њива, вулканске ерупције и пешчане олује. Неке од њих се емитују
директно у ваздух, док се остале формирају када гасови и честице имају
међусобне интеракције у атмосфери.
Пошто су врло мале и лагане, фине
честице имају тенденцију да остају
дуже у ваздуху него теже честице. Ово
повећава шансе да човек или животиња удахну ове честице у плућа.

Опасне по живот

ciation” говори о томе да дуготрајно
излагање честицама ПМ2,5 може довести до таложења плакова у артеријама, изазивајући васкуларно запаљење
и смањење еластичности артерија, што
потенцијално може довести до срчаног удара или шлога. Научници који
су спровели истраживање проценили
су да за сваких 10 микрограма по метру
кубном повећања финих честица у
ваздуху постоји до осам одсто повећања смртности изазваних кардиопулмоналним обољењем или раком плућа.
Фине честице су, према проценама
Свет ске здрав стве не орга ни за ци је
(СЗО), сваке године одговорне за преурањену смрт више од 5.400 људи у
Србији.

Важни савети
Будући да је током зиме ваздух у
Панче ву, упра во због пра шка стих
матери ја и чађи, често на листи

најзага ђе нијих у држа ви, ваља се
информисати шта нам је чинити када
већ по боји и густини онога што удишемо схватимо да су се отровне честице устремиле на наша плућа и крвоток.
У Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево још прошле зиме смо добили
препоруке о томе како треба поступати у случају констатованог повећања загађености амбијенталног ваздуха.
– Потребно је да грађани смање
кретање и боравак на отвореном у
градској зони, посебно у јутарњим и
вечерњим сатима, када је концентрација чађи у ваздуху највећа. Такође,
требало би смањити проветравање
просторија до промене временских прилика. Ризичним групама становништва, као што су хронични болесници, старија популација, мала деца и труднице, препоручује се, ако је то могуће, боравак у срединама где нема загађујућих материја. Физичке активности, попут спортских тренинга,
треба реализовати у затвореним,
за то прописаним просторима.
Хро нич ни боле сни ци мора ју
редовно да узимају терапију, уз
консултације с лекаром. Грађанима се саветује да прате медијска саопштења о стању квалитета ваздуха –
рекла је тада за „Панчевац” др Радмила Јовановић, начелница Центра
за хигијену и хуману екологију.
Она је подсетила и на то да је, с
циљем смањења загађења, важно подизати свест о неопходности редукције
коришћења индивидуалних возила и
индивидуалних ложишта, као и да треба радити на уштеди електричне енергије, с обзиром на то да се на тај начин
омогућава смањење сагоревања лигнита у термоенергетским комплексима у
Србији, а самим тим и аерозагађења.
Резултате мерења квалитета ваздуха у Панчеву можете пратити на сајту
Агенције за заштиту животне средине sepa.gov.rs, на сајту Завода за јавно здравље Панчево www.zjzpa.org.rs
(одељак „Мониторинг ваздуха”), као
и на сајту www.paneko.rs.
Д. Кожан

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ СЕ ВАКЦИНИСАТИ?

Да, можда, не
Знате ли у шта израсту она размажена деца која су све добијала на
тацни, која никад прстом нису морала да мрдну и чији су родитељи трчали да им испуне сваки захтев? Израсту у људе који верују да и остатак
света треба да се понаша исто према
њиховом краљевском височанству.
Кад неког представника ове врсте,
познате под латинским називом bezobraznikus nakvadratus на пример,
не дај боже, увредите захтевом да
оде да баци ђубре, он ће то, ако баш
мора, урадити уз обавезно колутање

очима, тако што ће кесе или џакове
спустити на прво погодно место које
угледа пред собом. Што да се мучи
да пронађе контејнер или да макар
набави адекватну канту кад ће ионако неко то већ покупити уместо њега.
Наравно, под условом да се смећа
пре тога не докопају пси, као што
очигледно може да се деси...
Но, све и да се тако нешто догоди,
шта се то његове краљевске размажености тиче. Нека ће се дворска
луда већ побринути за тај проблем,
као и увек.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ових дана вероватно
без искључења
У време када је овај број „Панчевца” био у припреми „Електровојводина” за предстојећи
викенд и наредну недељу није
најавила искључења због радова на електричној мрежи. То значи да би, уколико се нешто не

Страну
припремила
Драгана

Кожан

промени, снабдевање струјом
у данима који су пред нама
требало да буде редовно како
у самом граду, тако и у припадајућим селима.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на
сајту „Електровојводине”, па се о
наја ва ма евен ту ал них додат них
радова можете свакодневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Р. МИТРОВИЋ

С. ЧИКОШ

Д. БЛАГОЈЕВИЋ

Р. ДИМИТРИЈЕВ

Пријављивање за имунизацију против коронавируса кренуло је још у
јануару. Грађани се јављају преко портала електронске управе, као и путем
кол-центра. У приоритетне групе у
Србији спадају корисници домова за
старија лица, здравствени и медијски
радници, војска и полиција.
До сада је у нашој држави вакцинисано пола милиона људи. Грађани
бирају између „Фајзерове”, руске вакцине „Спутњик” и кинеског„Синофарма”.

бих се сигурно. Засад сам чуо само за
ове нуспојаве. Овако млад чуваћу се
од ковида 19 колико могу, имунизација ми засад није потребна. Једино
ћу променити одлуку, ако се заиста
реализује, како је било речи, увођење
ковид пасоша. Уколико не будем могао
без потврде да прелазим границу,
онда бих попустио. Јако ми је битно
путовање. Али без те потребе сигурно нећу прибегавати вакцини у својим годинама.

РАДМИЛА МИТРОВИЋ, пензионер:
– Алергична сам, а уз то сам и срчани болесник. Не смем да примам ни
вакцину против грипа. Добијала сам
осипе, позлило ми је након три дана,
шест месеци је трајало то исцрпљујуће стање. Не смем да се вакцинишем,
не ради се о томе да нећу. Можда ми
овог пута не би било ништа, али ја
нећу да се играм. Уместо тога, строго
се чувам и пазим од коронавируса.

ДУШАН БЛАГОЈЕВИЋ, пензионер:
– Чекам да ме позову, пријавио сам
се. Прошле недеље је ћерка послала
захтев за мене, видећемо. Не желим
да рескирам, боље је да се заштитим.
Нуспојаве ће проћи, али вирус неће.
Боље је да будемо безбедни. Пријавио
сам се за руску вакцину. Али, како
кажу, старији грађани, они преко 65
година, примиће кинеску вакцину.
Тако су расподелили. Гледао сам анкете у новинама, па се испоставило да су
руска и кинеска најсигурније.

СТЕФАН ЧИКОШ, ученик:
– Чуо сам много гласина о утицају
вакцине на стерилност. Због тога се
не бих усудио. С друге стране, да сам
старији, да имам децу, вакцинисао

РУЖА ДИМИТРИЈЕВ, фризерка:
– Пријавила сам се, нису ме још
позвали. Добила сам обавештење да

Д. ШАПОЊА

М. ЗУБОВИЋ

ће нам јавити када можемо да дођемо. Сви вероватно чекамо да се заврши имунизација приоритетних група. Нисам бирала вакцину, већ ћу
примити ону коју будем могла. Мени
је најважнија превенција.
ДРАГАН ШАПОЊА, пензионер:
– Планирам да се пријавим. Опредељујем се за „Спутњик”. Највише
поверења имам у њих. Чекам да се
ситуација мало смири, па ћу онда
попунити пријаву за вакцинацију. Не
плашим се последица.
МАРИНА ЗУБОВИЋ, оптичар:
– Мислим да ми вак ци на није
потребна, тако ми се чини. Прележала сам блажи, лакши облик ковида 19. Чула сам да не бих ни смела
одмах након болести да се вакцинишем. Ипак мислим да ће нас све
приморати на ову врсту заштите. У
том случају ћу, наравно, морати да
примим вакцину. Сматрам и да би
могло бити разних нуспојава. Бираћу вакцину у складу с препорукама
људи. Видим да се многи опредељују за „Синофарм”.
Јелена Катана
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ЗАШТО ЈЕ ОБУСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ДРУГОГ ХРАМА У СТАРЧЕВУ?

ПРОБЛЕМ ЗВАНИ ДОЗВОЛА
НЕДАВНО РЕШЕН
Наставак радова
на пролеће
Будућа Црква Огњене
Марије покриваће
парохију у Горњем
крају
Пре нешто више од годину дана
започета је изградња нове цркве
у Старчеву, тачније у тамошњем Горњем крају, јер је, према проценама надлежног свештенства, постојала потреба да
се, поред постојећег, направи
још један верски објекат у том
делу места, односно на плацу
у Улици кестенова број 5, за
који благослов дао банатски
епископ Никанор.
Међутим, након што је ударен темељ и стављена плоча,
радове је убрзо, у јануару прошле године, обуставила надлежна инспекција јер, како се
испоставило, није постојала
адекватна документација.
На питање шта се заправо
дого ди ло, про то је реј Зоран
Малетић, задужен за ту парохију, каже да није била завршена грађевинска дозвола.
– Запо че ли смо радо ве у
децембру 2019. године пре свега зато што нам је тадашњи
пројектант рекао да можемо,
али морали смо да их прекинемо када смо схватили да то
није тако. У међувремену смо
заменили пројектанта и кренули у прибављање неопходне
документације. И крајем октобра добили смо све урбанистичке услове, закључно с дозволом, па би с доласком лепог
времена, негде после Ускрса,

Долово: Започети су радови
на асфалтирању улица Соње
Маринковић и Иве Лоле Рибара, које су посетили градска

Место где ниче друга православна црква у Старчеву
требало да наставимо посао –
каже протојереј.
Он истиче да су досадашње
радове обављали добровољци
верници, који и финансирају
изградњу, па позива и све друге да, уколико желе, уплате
прилог на текући рачун 3259500600037013-72 код „Војвођанске банке” или директно у
цркви, а сврха уплате је: за
градњу Храма Огњене Марије.
Овај објекат, величине 20 пута
10 метара, према пројекту, биће
направљен у класичном српско-византијском стилу.

Треба рећи да је Старчево
одавно подељено на две парохије, које захватају целине установљене још приликом насељавања, у 18. веку, када је место
формирано у облику два троугла. Тако је Доњи крај (ближе
Панчеву) насељаван православним Србима, а Горњи крај (ка
Омо љи ци) римо ка то ли ци ма
Хрватима, Немцима и Мађарима.
Православци су најпре одлазили у манастир Војловица, све
до 1911. године, док није подигнут Храм Светог Пантелејмо-

на у централном делу српског
краја.
И тако, након векова и промене структуре становништва,
почела је изградња Цркве Огњене Марије (по којој се зове и
старчевачка слава) у парохији
у Горњем крају, а у њу су укључена и насеља Шумице и Раднички крај.
У међувремену, пре осам година, у Старчево је дошао и други
свештеник, јереј Недељко Санчанин, који је преузео Доњи крај,
док протејереј Зоран Малетић
службује у Горњем крају.

У славу Светог Трифуна, двадесет трећи пут
Дома културе. У тој установи,
од 15 до 20 сати, одвијаће се
и пријем узорака младих вина,
које чине две фла ше истог
пића, а котизација износи двеста динара.
Другог дана, у суботу, у 8
сати, на тргу у центру села почеће традиционална дегустација
и продаја вина, као и меда,

СВЕ ЖИВЉЕ У НОВОСЕЉAНСКОЈ УСТАНОВИ

Класика у Дому културе
Под сводовима новосељанског
Дома културе почиње све више
активности. Најпре је прошле
среде, 3. фебруара, у малој сали
те установе одржан први интерни
час виолине ученика који похађају недавно формирано издвојено одељење панчевачке Музичке школе „Јован Бандур”, где је
запослен редовни професор гитаре Александар Антић. Он ће у
истом простору наступити већ у
суботу, 13. фебруара, у 18 сати.
Пре ма речи ма дирек то ра
Дома културе Бојана Бољанца,

Банатски Брестовац: Скупштина Актива жена „Сосе” одржана је у суботу, 6. фебруара,
када је, уместо Милке Чурић,
која је поднела оставку, изабрана Љиљана Ђурић. На
састанку Удружења повртара
„Брестовачки род” такође је
оставку поднео Драган Перић,
а на том месту заменио га је
Александар Дракшан. Новосаграђени вртић при основној
школи почео је да ради у понедељак, 8. фебруара.
Банат ско Ново Село: Уз
пошто вање свих државних
мера, Александар Антић,
редовни професор гитаре у
Музичкој школи „Јован Бандур”, одржаће концерт у суботу, 13. фебруара, у 18 сати, у
малој сали Дома културе. Тамо
се за наредни период планирају и други концерти класичне музике, као и изложбе слика у галерији Дома културе.

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА БИЋЕ ОДРЖАНА ДОЛОВАЧКА ВИНАРИЈАДА

Доловачка „Винаријада”, у организацији Удружења винара и
виноградара „Свети Трифун”,
идућег викенда биће одржана
двадесет трећи пут.
Програм практично стартује у петак, 12. фебру а ра, у
9 сати, када ће бити отворена
изложба под називом „Песак,
ветар, човек” у гале ри ји

Месне актуелности

биће поштоване све актуелне
државне мере, уз присуство
ограниченог броја посетилаца.
– Наш гост ће изводити дела
Доменика Скарлатија, Марија
Тедеска, Карла Домениконија... Концерт ће бити снимљен
и приказан онлајн сутрадан у
18 сати на нашем „Јутјуб” каналу – наводи Бољанац.
Он најављује да се за наредни период планирају изложбе
слика у галерији Дома културе, као и концерти класичне
музике.

Интерни час виолине ученика
истуреног одељења Музичке школе

штрудле, колача и других производа. Сат касније биће настављен пријем узорака младог
вина, што ће трајати све до 15
сати, када ће стручна комисија започети оцењивање. У међувремену, од 11 сати, организатори ће својим члановима бесплатно делити саднице винове
лозе.

И на крају, на сам дан славе удружења „Свети Трифун”,
тачно у подне, биће приређено сим бо лич но оре зи ва ње
винограда и резање славског
колача, док ће термин церемоније проглашења победника бити накнадно утврђен, а
они ће бити бла го вре ме но
обавештени.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КАЧАРЕВАЧКОГ
ДОМА КУЛТУРЕ

мена џер ка Маја Вит ман и
председник Савета МЗ „Мита
Вукосављев” Драгослав Глигоријев. Школа је, заједно с
Великом црквом, организовала ликовни конкурс за ученике у три категорије. У току
је санација двеју просторија
у Дому културе које ће бити
намењене чувању фолклорне
традиције Срба и Румуна из
Долова. Двадесет трећа „Винаријада” биће одржана од петка до недеље, то јест од 12. до
14. фебруара.
Глогоњ: Месна заједница припрема материјал за нови мобилијар и поправку старог у парку и на плажи Скела. Домаћи
фудбалери су у припремном

мечу ремизирали 3 : 3 с „Потисјем” из Kнићанина.
Иваново: И даље је у току
реконструкција зграде Месне
заједнице. ФК „Стрела” је у
припремној утакмици изгубила од „Борца” из Старчева
с 3 : 1.
Јабука: У последњих неколико дана успешно су саниране
две хаварије на гасоводу. У
току је сређивање зграде старе амбуланте, а досад је избачено неколико тракторских
при ко ли ца сме ћа. Месна
заједница прати водостај на
Тамишу, који и даље расте,
па иако није алармантно, у
свакодневном је контакту с
надлежним штабом.
Качарево: Мештанин Предраг
Бурсаћ увидео је проблем комшије Љубе и кренуо да скупља
новац за замену прозора на
његовој кући, поред осталог и
тако што је поставио кутију у
својој продавници у Омладинској улици. Акцију је подржало и Удружење грађана „Волонтери”, а позивају се да то учине и други људи добре воље.
Омољица: У току је прокопавање кишних канала у новоасфалтираним улицама, а с
лепшим временом очекује се
наставак санације сеоске депоније. ФК „Младост” је одиграо још једну утакмицу у
склопу припрема за пролећни део првенства и изгубио
од ФK-а „Поштар” са 2 : 0.
Старчево: Ове године, због
епи де ми о ло шке ситу а ци је,
изостаће манифестација „Најлепши славски колач” у досадашњем формату, али ће ипак
бити скромно обележена у
просторијама Удружења жена
„Неолит”, уз поштовање свих
прописаних мера. Дом културе је са члановима Уметнич ке ради о ни це „Пера
Пољак” договорио квартални
план и програм, а једна од
идеја је да се позову ученици
из школе и да се направи тамбурашки подмладак.

ОДРЖАНО ЛИКОВНО ТАКМИЧЕЊЕ
ДОЛОВАЧКИХ УЧЕНИКА

Посветили радове
великом просветитељу

Драгојла Лацковић
изложила пејзаже
Панчевачка ауторка
Драгојла Лацковић
представила је слике у среду, 3. фебруара, у свечаној сали
качаревачке Месне
заједнице. Изложбу
је организовао Дом
културе.
Ова умет ни ца,
родом из Доло ва,
сликарством се бави
око два де сет пет
година и за то време
излагала је десетак
пута. Члан је и многих ликовних клубова, поред осталог и
удру же ња сли ка ра
Вој ске Срби је, а
опробала се у више
уметничких стилова.
– У последње време највише сам се
Ауторка са својим сликама
посветила пејзажиЗаин те ре со ва ни могу да
ма, који, пролазећи кроз годишња доба, нуде богат колорит и погледају поставку сваког раднепресушну инспирацију. Све ног дана, између 10 и 15 сати,
то се може видети на изложеним све до 19. фебруара, а улаз је
сликама – истиче Лацковићева. бесплатан.

Награђени ђаци
Недавно је доловачка Основна школа „Аксентије Максимовић”, поводом обележавања славе Свети Сава, у сарадњи с тамо шњом Вели ком
црквом, приредила ликовни
конкурс за ученике, који су се
такмичили у три категорије.
Радови, пре свега посвећени вели ком про све ти те љу,
пристизали су отада до пре
неколико дана, када је донета одлука о најбољима.
На крају је код предшколаца победила Дариа Николић, а други и трећи били су

Јован Алекса Јанкулов и Алекса Новаков. У конкуренцији
ученика нижих разреда најбоља је била Лена Kрстић,
испред Уне Kасап и Давида
Јарковачког, док су се код
виших раз ре да издво ји ли
Милица Ђорђевић, Софија
Јовић и Давид Рашитовић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ПОКЛОН-КЊИГЕ ЗА ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

УКРШТЕНЕ УМЕТНИЧКЕ РЕЗИДЕНЦИЈЕ

Уџбеник оптимизма
„Нина од Арабије”

РАСПИСАН КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ
СТРИПА У 2021. ГОДИНИ

избор

МОЈ
МОЈ
Само буди овде
Јасмина Несторов,
доктор стоматологије
ФИЛМ: Љубитељ сам драмских заплета и акционих трилера. На трону маестралне глуме, по мом мишљењу, нашао
би се Дензел Вошингтон, чије
су улоге, најчешће, карактерно јаки ликови који се воде
снагом ума, праведношћу и
борбом за истину. Ипак, издвојила бих „Ограде” („Fences”),
где његова улога не може проћи незапажено иако одступа
од неког „стандарда” за Дензела. Он тумачи човека који
мисли да је увек у праву, себичан је, огорчен, има строг однос
према сину и, донекле, понизан однос према жени (која
увек изнова доказује да је стуб
куће и способна да опрости).
Иако његово понашање није
за одобравање, немогуће је
доживети га као негативца.
„Ограде” су буквалне и метафоричке препреке које, у овом
случају Афроамериканци, свесно или несвесно стварају у
себи или у односу с другима.
КЊИГА: И у литерарном свету динамика је та која ме осваја. Мој актуелни одабир пада
на књижевни опус Гијома
Мусоа и његове оригиналне
приче у којима се преплићу
елементи трилера, мистерије,
психологије и љубавних заплета. Посебно ми се допадају
стални преокрети, без устаљених образаца, дешавања која
је тешко претпоставити. Озбиљне животне теме приказане су
на лежеран начин, па ми његове приче нису тешке за читање, а напети моменти ми окупирају пажњу и буде жељу да
што пре окренем следећу страну. „Само буди овде” једна је
од мојих препорука. Писац је
инспирацију за овај роман
нашао у личном трауматичном искуству након тешке

Страну припремила

Мирјана
Марић

Француски институт у Србији,
Град Панчево, агенција „КомуникАрт” и Међународни центар за стрип и илу стра ци ју
(Ангулем, Француска) расписали су конкурс за укрштене
уметничке резиденције у области стрипа за 2021. годину. У
окви ру овог про гра ма биће
подржана два стрипска пројекта у виду уметничке резиденције стрип ауторке/аутора из
Србије у Ангулему (Француска)
током јуна и јула 2021. године,
као и стрип ауторке/аутора из
Француске у Панчеву (Србија)
у октобру 2021. године. Конкурс је отворен од 1. до 28.
фебру а ра у поноћ, а име на
добитница/добитника биће објављена 13. априла на сајту Француског института у Србији.
Добитница/добитник стипендије из Србије боравиће у „Кући
аутора” у Ангулему, где ће на
располагању имати опремљен
смештај и атеље током трајања резиденције, а дела која
настану у току уметничке резиден ци је биће при ка за на на
изложби организованој у оквиру „Нова фестивала” у Панчеву у октобру 2021. године. „Кућа
аутора” је интегрални део Међународног центра за стрип и
илустрацију, који у свом саставу има и Музеј стрипа, изложбене галерије, архив, специјализовану библиотеку, Центар
за документацију, књижару и
биоскоп. Од свог настанка 2002.
године до данас „Кућа аутора”
уго сти ла је више од три ста

младих талената или реномираних стваралаца из Француске и читавог света.
Детаљне пропозиције конкурса и формулар за пријаву
доступни су на интернет страни: http://www.institutfrancais.rs/ukrstene-umetnicke-rezidencije-iz-oblasti-stripa-srbijafrancuska/. За додатне инфор-

одабраће стручна комисија у
Ангулему, а одлуку о резиденту/резиденткињи донеће комисија у Србији сачињена од представника партнера на програму: Француског института у
Србији, Града Панчева и агенци је „Кому ни кАрт”. Добит ник/добит ни ца сти пен ди је
бора ви ће у Пан че ву током

уметничке резиденције из области стрипа Србија–Француска”
резултат је тог споразума и подразумева успостављање стрипрезиденција између две земље.
У 2020. години је српска резиденткиња у Ангулему била Драгана Радановић, чији је пројекат „Нова слика детињства –
екс пе ри мен ти” истра жи вао

мације кандидати/кандидатки ње могу се јави ти путем
имејл адресе rezidencije@komunikart.rs (за Србију) и maisondesauteurs@citebd.org (за
Француску).
Истовремено с конкурсом у
Србији, отворен је и конкурс у
Ангулему за резиденцијални
бора вак у Пан че ву. Ужи
круг кандидата/кандидаткиња

месец дана у октобру, а своје
радове ће изложити на „Нова
фестивалу” у Панчеву.
Да подсетимо, у оквиру посете пред сед ни ка Репу бли ке
Француске Емануела Макрона
Србији 2019. године потписан
је споразум о сарадњи у области културе и стрипа између
француских и српских институ ци ја. Про је кат „Укр ште не

конструкцију детињства у стриповима и нове начине приповедања о том животном периоду. Француска резиденткиња
у Панчеву била је Ализе де Пен,
која је развијала свој нови пројекат, стрип-албум од 120 страна о нуклеарној катастрофи, по
сценарију Жан-Франсоа Жилијара, директора организације
„Гринпис” у Француској.

На конкурс је стигло осамсто седам де сет радо ва деце
узраста основних и средњих
школа из Србије и региона.
Жири су чини ли Миле та
Милорадовић, карикатуриста

и ликовни педагог, Владимир
Весовић, стрип-аутор и ликовни педагог, Филип Станковић,
стрип-аутор, и Урош Максимовић, графички дизајнер и
илустратор.

МЕЂУНАРОДНИ СТРИП-КОНКУРС

Успех панчевачких цртача

саобраћајне незгоде коју је
доживео, а интересовао се и за
искуства људи који су доживели клиничку смрт. Када се
заврши читање књиге, размишљања о заплету се не завршавају неко време, па остану
отворена питања на која читалац сам тражи одговоре.
МУЗИКА: Она је неизоставни део моје свакодневице,
вечити извор инспирације,
лековита за душу. Концерт
уживо, мјузикл у позоришту,
ђускање при обављању кућних послова или лешкарење
уз песме неке радио-станице
стварају посебан осећај задовољства. Тешко је издвојити
само једног извођача, али свакако су у ужем кругу Здравко
Чолић и Тоше Проески. Код
Чолића доминирају полетне
емоције, а мој фаворит је „С
тобом је права ствар”. Драго
ми је да сам доживела његов
концерт уживо, непоновљиво
иску ство уз опште по зна ту
Здравкову енергију и моћан
глас. Тоше то ве песме ме
посеб но дир ну, јер мојим
венама тече македонска крв
по мајчиној линији, па бих
издвојила једну македонску
народ ну песму у извед би
Тошета: „Мајка на Марика
думаше”, где ће сама мелодија учинити да вас прође
језа, чак и ако не разумете
текст. Љубитељима музике
која буди успомене топло препоручујем и Радио „Носталгију”. Нећете се покајати.

Полазници ликовне секције
„Чаробни свет цртања” из Панче ва оства ри ли су запа жен
успех на Међународном стрип-конкурсу „Каиш 2020”, у организацији Дечјег културног центра Београд.
Трећу награду је добила Ирина Балог (9), у категорији од
седам до десет година, за стрип
„Тужан крај”, а индивидуалне
похвале добиле су Дуња Драгаш (9), у категорији од седам
до десет година, за стрип „Неодговорност”, и Емилија Белић
(12), у категорији 11–14 годи-

на, за стрип „Метаморфоза”.
Поред награђених радова, за
изложбу су селектовани и радови Кали не Пала лић, Уро ша
Богићевића, Луке Ђорђевића,
Лене Врањковић и Луке Модошанова.
Ликовна секција „Чаробни
свет цртања” део је Логопедско-едукативног центра „Корак
по корак 2” и на њој деца, уз
стручно вођење ментора Николе Драгаша, панчевачког карикатуристе и илустратора, стичу знања и вештине из карикатуре, стрипа и илустрације.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

Почетак позоришне сезоне
Након дуге паузе због пандемије, у Културном центру Панчева од фебруара
поново креће позоришни
програм, извођењем представе „Кишне капи на врелом камењу” редитеља Југа
Радивојевића и драматурга Тијане Грумић, по делу
чувеног филмског и позоришног редитеља Рајнера
Вер не ра
Фас бин де ра.
Пред ста ва ће бити на
репер то а ру КЦП-а 26.
фебруара у 19.30, свега
неколико дана након премијере 20. фебруара. Према речима Југа Радивојевића, Фасбиндер је „остао
упамћен као аутор који је
знао да у својим радовима препозна и антиципира проблеме који се често
карак те ри шу као табу
теме”, међу којима су ксенофобија, сексуалне слободе, биготерија, малограђанштина, хомосексуалност.
На фебруарском репертоару
налази се и позоришни програм
за децу, с представама „Цеца переца и посластичар Пеца” Позоришта „Јеленица” из Београда

чизмама” Дечје позоришне сцене „Пођи туда”
Културног центра Панчева (27. фебруар, 12 сати).
У галеријском програму током овог месеца у
фокусу ће бити изложба
„Сећа ње” Сло бо дан ке
Шоботе, на којој ће бити
представљени репрезентативни радови из приватне колекције, „Атељеа
61”, Гале ри је „Тера” и
Народног музеја Панчева. Текстове и селекцију
је приредио ликовни критичар Сава Степанов, а
отварање је заказано за
10. фебруар у Галерији
Милорада Бате Михаиловића. Истог дана у фоајеу
Културног центра Панчева биће отворена изложба
сли ка „Сећам се тебе”
ауторке Наташе Јанковић.
У Гале ри ји савре ме не
уметности 17. фебруара
биће отворена и изложба „Време маски – која је тво ја?”
Ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина.
Музички програм у фебруа ру поче ће соли стич ким
ПРОМО

Издавачка кућа „Мали Немо” из Панчева и ауторка
романа Марина Булатовић
поводом 14. фебруара,
Дана заљубљених или
празника Светог Трифуна,
који обележавају православни верници широм
света, поклањају три књиге „Нина од Арабије”.
Потребно је јавити се
12. фебруара у 11 сати на
имејл редакције pancevac@pancevac-online.rs.

другачијем светлу него
што је познајемо. Тако
сазнајемо да су камиле и прашњаве путеве
заменили џипови који
сумануто јуре аутострадама, да су некадашња
шаторска насеља сада
отмене стамбене четврти, а шопинг-центри од
стакла и челика постали
су савремени сукови. Ауторка
на врло питак и пријемчив
начин открива еманципацију
тамошњих жена, које полако
престају да робују традицији,
па сада возе аутомобиле, а црне
абаје одлажу на депо модне
историје, док истовремено
мушкарци постају све веће
жртве традиције.
Књигу су, такође, познати
српски глумци Љиљана Благојевић, Неда Арнерић, Ива
Штрљић и Ненад Ненадовић
пред ста ви ли кроз чита ње
одломака, у форми кратког
видео-записа, што се може
наћи на „Јутјуб” каналу Марине Булатовић Барни.
Марина Булатовић данас
живи и ради у Канади, дописник је портала „Спутњик Србија” и „РТС Дијаспора”, као и
„Илустроване
политике”,
„Бизнис магазина” и магазина
„Туристички свет”. Њен роман
можете набавити у Панчеву у
књижари „Ризница”. Љ. Ђ.

ФОТО: КЦП

Издавачка кућа „Мали
Немо” из Панчева објавила је треће издање
романа „Нина од Арабије” Марине Булатовић,
које се од прошле године, поред Србије, може
наћи и у Црној Гори и
Босни и Херцеговини.
Уколико вас занима
колико се променила
Лоренсова Арабија од почетка
двадесетог века до данас, у
овом духовитом штиву ауторке Марине Булатовић можете
пронаћи одговоре. Први пут
после Лоренса, Марина Булатовић описује тајанствени Оријент, где је живела десетак година, све до лета 2016. Ова књига руши предрасуде и открива
нам Саудијску Арабију у

(6. фебруар, 12 сати), „Патролне шапе” „Машиног позоришта”
из Београда (13. фебруар, 12
сати), „Залеђено краљевство 2”
„Алегрето театра” из Вршца (20.
фебруар, 12 сати) и „Мачак у

концертом гитаристе Александра Антића, 10. фебруара, у
19 сати. Концертни програм
„Барокни витраж”, у изведби
Мине
Ковач
Мар ко вић
(сопран) и Душана Марковића (клавир), на репертоару је
17. фебруара у 19 сати. Наступ
пијанисткиње Маје Рајковић
с програмом „Женско музичко стваралаштво кроз векове
(17–21. века)” заказан је за 23.
фебруар у исто време. Сви концерти се одржавају у дворани
Културног центра Панчева, а
улаз је слободан.
Фебруарски филмски програм отво ри ће ани ми ра ни
филм за децу „Безрепи Пеле”,
који ће на репертоару бити од
5. до 7. фебруара у 17 сати у
дворани КЦП-а. У истом периоду, али од 19 сати, на програму је филм „Ноћна смена”. Од
11. до 14. фебруара у 19 сати
биће приказивано остварење
„Шарлатан”, а од 18. до 21.
фебруара у исто време филм
„ДНК”. Ани ми ра ни филм
„Душа” затва ра фебру ар ски
филмски репертоар пројекцијама од 27. фебруара до 1. марта, у 17 и 19 сати.

Петак, 12. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ БАРМЕНИ

ДОМАЋИНИ, УГОСТИТЕЉИ И ПРИЈАТЕЉИ
У кафани се склапају најбољи послови, стичу познанства, ужива у кафи с
пријатељима, а понекад и остављају
проблеми. Разлози да неку посебно
заволимо су разни, али најчешће су
то опуштена атмосфера, добра кафа
и пријатно особље на челу с барменом, који чини срце локала.

Магија шанка
Марјан Влајкиновски (24) завршио је
ЕТШ „Никола Тесла”, а угоститељством се бави од 2015. године. Као
основну одлику овог посла издваја
однос с људима и то што је бармен
углавном онај који чује све. Тренутно
ради у бару „Кулишић”.
– Доброг бармена карактеришу брзина, шарм и осмех, али, шалу на страну, мислим да је у овом послу најважније имати осећај за атмосферу и
способност процене ситуације и карактера госта – прича Марјан.
У последњих годину дана доста се
интересује за коктеле, чак се осмелио
и да направи пар својих, за које каже
да су добро прошли код гостију.
– У овом послу је најлепше то што
си окружен људима, слушаш њихове
приче и посматраш те људе, у свему
различите једне од других, који се на
крају дана концентришу око једног
места, око шанка. Током година сам
стекао доста добрих пријатеља баш
захваљујући томе што се бавим овим
послом – каже.

Слађана Фера

и ван њега. Наравно, и да се потруди
да гостима буде фино и угодно.
– Бармени су често и шоумени.
Сматрам да су позитиван став и умеће прављења добре атмосфере јако
важни. Моја специјалност су коктели, и алкохолни и безалкохолни. Тај спој воћа, чоколаде, алкохола, сокова, пенушавих вина, поврћа... шта
год ми падне на памет... буди
дете у мени и то је игра без
граница. У последње време
доста експериментишем и са
еспресо кафом, која је због
свог укуса, боје и текстуре
добар састојак у коктелу –
каже Слађана.
У овом послу уме да буде
напорно обучавање нових
радника.
– „Лако је знање знати,
али није лако знање другом
Марјан Влајкиновски
дати.” За овакав подухват се
Најтеже је, наравно, дуго стајање и обично наоружам стрпљењем, јер уме
то што се радно време често мења.
да ми одузме доста енергије – прича
– Људи лако отворе душу бармену. она.
Постоји нека магија шанка, али ми
Разговор с људима је саставни део
смо као адвокати и лекари, и све што посла, како она каже, али важно је
је изречено остаје строго поверљиво, остати професионалац.
само за наше уши – објашњава Мар– Гости често имају потребу да пријан.
чају о свакојаким темама и у барменима виде савршене саговорнике. Та
Позитиван став и добра
интеракција између бармена и госта
атмосфера
уме да буде јако занимљива. Због свих
Слађана Фера (36) по струци је хемиј- тих дешавања и сплета околности барски техничар, мајка је једног дечака, мени, поред својих уобичајених споа у слободно време се бави музиком, соб но сти и вешти на, доста добро
свира клавир и пева. Била је члан познају психологију личности а да
црквеног хора, чита и проучава пси- често те своје моћи нису ни свесни –
хологију.
закључује она.
– У угоститељству сам почела да
радим 2005. године, прво викендом, Ширина знања и интересовања
хонорарно, јер су моје амбиције и Амир Хамзагић (24) студент је Рударидеје у вези с тим чиме бих се бавила ско-геолошког факултета у Београу животу тада биле потпуно другачи- ду. Бави се угоститељством и фотоје. Пар година касније упознала сам гра фи јом („Инста грам” про фил
боље ову професију и она је постала cisto_zbog_ukusa).
део мог живота. Тако је и данас –
– Пре четири године се отварао
прича Слађана.
ноћни клуб у Панчеву и другарица
Овај посао има широк спектар рад- која га је водила позвала ме је да
них задатака и подразумева одређене
вештине којима бармен треба да овлада.
– Потребни су извесно знање и техника, која је јако важна у овој професији: познавање врста, особина и намена пића, затим руковање, одржавање
и сортирање барског инвентара... Када
се те две ствари споје у једну целину,
тада настаје магија у бару – објашњава.
Сла ђа на је запо сле на у кафеу
„Coffee Shop”, за који каже да јој је
друга кућа.
– На моје велико задовољство, имала сам прилику да радим и учествујем на разно ра зним семи на ри ма,
радионицама и курсевима који су уско
везани за свет угоститељства, а одржавали су се у разним клубовима,
кафићима и ресторанима у нашем
граду, али и у Београду – прича она.
За доброг бармена је важно да буде
одговоран, комуникативан, дружељубив, брз, уредан, флексибилан, спретан и окретан, добро организован, да
познаје основне математичке операције, да има одличну вештину услуживања, као и да прати дешавања и
Кристијан Станковић
реакције гостију како за баром, тако

перем чаше код њих. После пар месеци добио сам прилику да послужујем
пића и апсолутно сам се заљубио у
овај посао. За доброг уго сти те ља
потребна је ширина знања и интересовања, како о пићима, тако и о општој
култури, треба доста читати, слушати
музику, ићи у биоскоп и позориште,
посећивати друге барове, ресторане…
Бити угоститељ није само посао, то је
начин живота – прича Амир.
До сада је радио у ноћном клубу,
затим у једном познатом ресторану у
Београду, а тренутно је у бару који
може да стане раме уз раме с било
којим сличним у свету.
– Овде радим са угоститељима који
су у самом врху угоститељства у Србији. Преко њих и разних путовања
добио сам прилику да се упознам с
доста колега из региона, али и из
Њујорка и Лондона, који су предводни ци у барској сцени на свету, и
Москве и Кијева, који се полако али
сигурно пробијају у сам врх – каже.
Добар бармен треба да буде смирен, одлучан и спреман за преузимање одговорности у решавању разних проблема, од
неза до вољ ног госта до
кашњења набавке.
– Мораш да слу шаш
саговорника и да брзо, али
прецизно, промислиш о
одговору који му дајеш –
истиче.
Труди се да угости људе
како треба, да учини да се
они осећају лепо, да се присете зашто су дошли баш
на то место да попију пиће.
– Лепо је радити с људима и, ко није спреман на
то и не види лепоту у томе,
стварно ће имати потешкоћа да своје
угоститељство подигне на виши ниво.
Уз све мане које рад с људима има, то
је управо највећи адут. Моменат кад
видим да гост излази мрвицу срећнији из мог бара него када је ушао, то је
најјачи ветар у леђа. Најтеже ми пада
мањак времена за драге људе и пријатеље, пошто за бармене не постоје празници, нерадни дани у виду државних

да ради и у Ровињу. Сматра да добар
бармен првенствено мора да буде
љубазан.
– Коктели су ми страст, не бих рекао
специјалност! Најлепша ствар нашег
посла је моменат када угасиш светла
бара и останеш сам у њему да испратиш сву енергију која је прошла туда
– објашњава.
У послу му ништа није тешко, јер
га изузетно воли. Ужива у причама
људи, које га наводе и на сузе и смех
до суза.
– Има толико занимљивих анегдота, али немам ту моћ да их препричам. Оно што могу да кажем јесте да
препоручујем свима да понекад седе
за шанком – каже са осмехом.

Расположење и осмех
Данијел Мергл (37) бави се угоститељством већ десет година. Први посао
му је био у хотелу „Хајат”.
– Нисам имао никакво искуство у
овом послу и почео сам да радим на
банкету и у ресторану као конобар.
Већ након две године добио сам сјајну

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Не брините за
сутра” Градимира
Стојковића
Талентована осмакиња Бојана ска че
од фудбала до фолкло ра, па
од футсала
до филма,
али се труди да, без
дизања
фрке, све
ура ди без
фолирања.
Поред ње, и Наталија звана Наче,
и Заре, и Коста Костарика имају
своје недоумице и проблеме. Битну улогу у одрастању имају и њихови родитељи, нарочито један бивши фуд бал ски тре нер, одно сно
домар. Међу тим, под јед на ко је
важан лик и неко ко је силом прилика неприметан, неко с маргине...
Два читаоца који до 17. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Око чега највише бринете?”, наградићемо по једном књигом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Данијел Мергл

понуду да своју каријеру наставим у
једном од најбољих и најексклузивнијих „Хајатових” хотела у Абу Дабију. Нисам се превише двоумио да ли
да прихватим понуду или не, већ сам
храбро кренуо на пут – каже он.
У том хотелу су радили људи из
преко четрдесет земаља, од Колумбије, Бразила, Јужне Африке и Марока, па све до Аустралије. За њега је
то било див но и неза бо рав но
искуство.
– Након две године прешао сам
у Дубаи. Иако су људи и живот у
њима врло слични, посао се веома разликовао. У Абу Дабију сам
радио у хотелу у центру економског дела града, где су одседали
људи из пословног света, и могу
рећи – савршени гости. Пили су
најбоље коктеле, најбоља вина и
најскупљи шампањац, од пар стотина до пар хиљада евра. А хотел
у Дубаиjу се налазио на чувеном
вештачком острву у облику палме
с предивним плажама. Гости су
углавном били породице с децом,
локално арапско становништво и
пребогати Руси и Британци, који
увек важе за најгоре и најкомпликованије госте... Пре две сезоне
сам с врелог песка прешао на речАмир Хамзагић ни брод и пловим најлепшим рекама у Европи: Дунавом, Рајном,
празника и викенда, и не постоји пиће Мозелом – прича нам Данијел.
после посла, пошто ми радимо после
Каже да посао није само услуживапосла – прича он.
ње пића, већ да има много ствари
Анегдота с посла има много, али које треба одрадити и пре, али и после
он памти једног човека који сваког 1. смене. Треба припремити све за отвафебруара из Истанбула долази у њихов рање, а када сви гости оду, весели,
бар да попије пиће.
рас по ло же ни, па и пија ни, оста је
– Ритуал му је био да седне у ави- чишћење, сређивање и спремање за
он, дође код нас да попије пиће и нову смену и нови дан.
сутрадан се првим летом врати назад.
– Мање лепа страна посла је то што
Обавезно уз то понесе и неки мали сте цео дан на ногама. Смене трају и
поклон и на изласку из бара каже да до дванаест сати, али ви увек морате
га очекујемо и следеће године. Нажа- бити насмејани, чак и када се не оселост, због целе ситуације, ове године ћате најбоље – објашњава.
није дошао, али је послао имејл као
Бармен мора увек бити фокусиран
извињење и рекао да ће првом при- на много ствари, наруџбине, жеље,
ликом доћи, у шта дубоко верујем – различите људе и њихове захтеве.
каже са осмехом Амир.
– Наравно, ако имате сталне госте,
пожељно је да знате њихова имена,
Градски угоститељ
шта пију, шта воле, шта их чини срећКристијан Станковић (27) по струци ним. Најважније је увек бити позитије фризер, али се већ осам година ван, насмејан и расположен, јер онда
бави угоститељством.
то преносите и на госте. Зато је потреб– Код нас бартендера све креће тако но да си увек спреман и да чујеш све
што „утрчиш” другару око прања судо- њихове приче, да делиш лепе животва и тада се роди љубав према бран- не тренутке, али и проблеме. Неки ће
ши! Специфично је што је човек који све то пре испричати бармену него
ради у бару уједно и домаћин објекта психотерапеуту. Бармен је пре свега
и озбиљан психолог – прича Кристијан. домаћин, угоститељ, али и пријатељ
За себе каже да је „градски угости- – закључује Данијел.
тељ”. Поред Панчева, имао је прилику
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Савладај себе”
Дон Мигел
Руиса млађег
Кад год
осетите
навалу
гнева,
фру стра ције, кривице, стида или
било које
д р у г е
негативне
емо ци је,
то је наговештај да
погледате
у себе и проверите шта се збива.
Два читаоца који до 17. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како успевате да савладате негативне емоције?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
коју новогодишњу песму највише
волите. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„На крају 2020. све су ми новогодишње песме биле омиљене, јер
су значиле да је крај те године које
се скоро нико неће радо сећати!”
065/6188...
„Све су новогодишње песме лепе
када их отпевају моји унучићи.”
060/3039...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта волите у вези
са зимом:
„У вези са зимом волим то што
после ње дола зи про ле ће!”
069/1412...
„Дуге шетње по светлуцавом снегу који шкрипи под ногама. Након
њих топао чај има лепши укус,
ћебенце боље греје, а књига више
прија.” 069/1479...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ИГОР ШУЛОВИЋ, РУКОМЕТНИ ТРЕНЕР

КРОЗ СПРУДОВЕ ЖИВОТА
СА ОСМЕХОМ НА ЛИЦУ
Када он објави неки статус или
фотографију на друштвеним
мрежама, лајкови само пљуште.
Једноставно, људи га воле. Он
је вечити дечак који би и најскамењеније срце размекшао
осмехом и духовитим шалама.
Воли да се лепо проведе у кафани, па и да запева, уз искрено
дружење у кругу правих, одабраних пријатеља... Ипак, он је
пре свега успешан у послу којим
се бави. Многи кажу да спада у
ред најталентованијих рукометних тренера које наша земља
тренутно има. Даме и господо,
пред вама је прича о Игору
Шуловићу, нашем суграђанину
који тренутно каријеру гради у
далеком Израелу.
Јунак наше приче, у Панчеву
мно го позна ти ји као Шуле,
рођен је 17. јуна 1979. А кад
год бисмо с њим започели неку
озбиљнију причу о прошлом
времену, Игор би, неизоставно, много реченица посветио
насељу Тесла, које у његовом
срцу заузима посебно место.
– У Основну школу „Исидора Секулић” пошао сам 1986.
године. У тој школи су тада
радили предивни учитељи, учитељице, наставници и наставнице, који су на нас пренели
не само знање него и љубав према тој школи, која траје и данас.
Не могу а да не споменем предивну директорку „Исидорине”
Невенку Филиповић, која је нас
ученике гледала као своју децу.
То није никаква фраза, заиста
је тако било. Сви смо то осећали и захвалан сам што сам био
ученик школе „Исидора Секулић” у мандату Невенке Филиповић – са неизбежним осмехом на лицу премотава Шуле
филм својих сећања.

ТУГА И РАДОСТ
– Рукомет сам хтео да
напустим после смрти мог
брата Радета. Тада ми се
срушио цео свет, али Качарево ме је некако вратило
рукомету. Тешко ми је
било и када сам одлазио
из мог „Динама”, иако сам
имао пуну подршку људи
из клуба. Најсрећнији сам
био када смо с „Динамом”
освојили Куп Војводине и
када су ми се деца родила
– искрено говори Игор.
Као и многи дечаци из тог
времена, ни мали Игор није
одолео чарима лопте као најомиљеније играчке.
– Моје одрастање на Тесли
обележило је интензивно играње на такозваним пањевима,
али и у школском дворишту и
парку Дудара. Иако се већина
мојих другара из генерације у
то време бавила фудбалом, мене
је опчинила лепљива лопта.
Била је то љубав на први поглед.
Највећи кривац за то је мој отац,
који је у то време био у управи
Женског рукомет ног клу ба
„Динамо”. С њим сам одлазио
на утакмице, али и на тренинге, како женског, тако и мушког
клуба. Тесла је одувек могла да
се поноси добрим рукометним
тренерима, али и сјајним спортистима. Не могу да не споменем легенде попут Ненада Кецмана, Милана Крстића и Илије
Вигњевића, те Александра Вига,
Ста ни слава Тути ћа, Душана
Илића, Душана Грандова, Ивана
Ваљаревића, Драгана Томића,
Владу Бубању, Небојшу Радуловића, Јордана Илића, Ољу
Кец ман, Тијану Перу ши ну,
Сашку Стефановић... Кошарком
је владао професор Владимир
Илић, који је и основао и покренуо КК „Крис-крос” у нашем

крају. Изврсни кошаркаш био
је Милош Степанов, а Немања
Дангубић игра на врхунском
нивоу. У фудбалу су се истакли: Петар Дивић, Игор Ђиновић, Мики Јова но вић, Дача
Вујић, Срђан Ћирић, Небојша
Медар; једна од најбољих панчевачких одбојкашица Јелена
Петров такође је с Тесле; имали смо и добре рагбисте, као
што је Данило Маркез, а његови синови Стеван и Милан ишли
су са мном у разред и такође су
били успешни и веома талентовани у игри с јајастом лоптом. Морам да спо ме нем и
нашег при ја те ља Сло бо да на
Дамјанова Рору, који је увек
био уз нас и подржавао наш

месеци од рукомета. Вратио
сам се у марту 2008. године.
Пре у зео сам кача ре вач ко
„Јединство”, које је тада било у
трећем рангу. У том клубу сам
провео заиста незаборавне тренутке у животу, а после готово
три сезоне, уласка у виши ранг
и остављања клуба на здравим
ногама уследили су нови животни изазови – са сетом у гласу
прича наш саговорник о лепим
и тужним моментима који су
обележили његов живот.
Добри резул та ти које је
постизао с клубовима које је
водио, предан рад и одлична
атмосфера у свим екипама у
којима је Шуле био тренер нису
остали незапажени.

Игор Шуловић
рад и напредак. Надам се да се
неће наљутити ненамерно изостављени теслаши – не заборавља Шуле пријатеље и истакнуте становнике њему најомиљенијег панчевачког насеља.
Рукометом је почео да се
бави с девет година, али је сплетом околности битисање на
терену релативно брзо заменио
тренерском клупом и постао
један од најмлађих рукометних тренера које је Панчево
имало.
– Почео сам да тренирам
1988. године, код професора
Благомира Симића, а после њега
тренери су ми били и: Милован Ћурчија, Драгољуб Моц,
Илија Вигњевић, Ранко Јанковић и Ненад Кецман. У кратком временском року 1998. два
пута сам имао неугодну повреду и јако тешко ми је пао растанак од моје омиљене играчке.
Пошто сам се други пут повредио као играч „Јединства” из
Качарева, а тада ми је тренер
био Ненад Кецман, који је знао
колику љубав гајим према овој
игри, понудио ми је да дођем
на један тренинг девојчица које
је он тренирао у ЖЖРК-у „Динамо” и полако почео да ме уводи
у тренерске воде. С њим сам
радио све до 2000. године, као
помоћник, а после тога на његово инсистирање добијам своју
групу девојчица, с којом сам
радио три године – присећа се
Игор времена које је одредило
његов животни пут.
Убрзо је именован за тренера
прве екипе Женског рукометног клуба „Динамо”. Са своје
24 године био је најмлађи „шеф”
у некада врло успешном панчевачком спортском колективу.
– Имали смо веома младу
екипу, а ја сам имао изузетну
подршку коју ми је пружао
покојни Љубомир Покрајац, од
кога сам такође много научио.
У женском клубу сам провео
две године, а после тога сам
прешао у мушки Рукометни
клуб „Динамо”, у којем сам био
тренер од 2004. до децембра
2007. године. Породична траге ди ја, смрт рође ног бра та,
одвојила ме је на неколико

– Рукометни клуб „Динамо”,
са Сашом Павловим на челу,
позвао ме је да се 2010. вратим
у свој матични клуб, где сам
заједно с Радомиром Огризовићем радио на позицији тренера
млађих категорија. Две године
касније постао сам први тренер
„Динама”. Успели смо да вратимо најпре Стојана, а касније
и Бранка Радановића, као играче. Освојили смо Куп Војводине, пласирали смо се у Супер Б
лигу, а мало је недостајало да
се преселимо и у највиши ранг.
Уз договор са Светланом Ничевски, 2015. године сам преузео
ЖРК „Панчево” и тако се вратио у женски рукомет –
препричава, корак по корак,
клуб по клуб, у сада већ богатој
каријери, јунак наше приче.
Већ 2016. године добио је
позив да преузме ЖОРК „Јагоди ну”. Био је то још један
велики и амбициозан изазов за
младог Шуловића.

ЉУБА, БАТА И МИКИ
Где год је радио, Игор
Шуловић је важио за
доброг сарадника и колегу. Стекао је у својој каријери много познанстава и
пријатеља за цео живот.
– Да, заиста је много
људи који су обележили мој
рукометни пут. Ипак, споменуо бих посебно Љубу
Стевковског, Бату Лукића и
Микија Марјановића. То су
људи увек из сенке, секретари клубова, без којих не
би могло да се функционише. С њима сам увек имао
фантастичну сарадњу – не
заборавља Шуле.
Слободана Пешка. Тада сам се
дефинитивно вратио у мушки
рукомет, па сам једно време
предводио и РК „Пожаревац”
– прича Игор како је полако
стасавао у искусног рукометног стратега.
На
позив
пријатеља Андреје Вукојевића,
који већ дуго са успехом ради
у Израелу, 2019. године прихватио је нови изазов. Највећи
до тада.
– Дошао сам у Свету земљу,
градић Арад, који се налази на
југу Израела, на ободу Мртвог
мора. С људима који су започели пројекат прављења и враћања рукометног клуба на велику сцену Израела, у Араду сам
остао све до марта 2020. године и прекида првенства због
пандемије коронавируса. После
неколико месеци добио сам
позив да се вратим у Израел, у
Рукометни клуб „Макаби Димона”. Тренер сам прве екипе,
која се такмичи у највишем
рангу у тој земљи. Разлика у
рукомету између Србије и Израела постоји, али велика улагања и рад наших стручњака у
претходном периоду довели су
до тога да се данас велики број
израелских рукометаша налази у печалби, пре свега у Немачкој, Швајцарској и Француској.
Генерално, много је српских
тренера и играча оставило и
још увек оставља траг у Израелу. И то не само у рукомету
већ и у фудбалу и у кошарци.
Израел је предивна земља која
излази на три мора, Медитеранско, Црвено и Мртво море,
а медитеранска клима је посебан „зачин” који ову земљу чини
још лепшом. Ипак, оно чему
се ја највише радујем и због

ПОРО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋИ ОСЛО НАЦ
Печалбарски живот није
нимало лак. Знају то многи
који су се отиснули „преко”.
Кад носталгија почне да
доминира,
најбоље
је
мислима се макар вратити
најмилијима.
– Посебну захвалност
желим да одам мојим родитељима, који су увек били уз
мене и давали ми безрезервну подршку, иако сам много пута имао тешке периоде
у животу. Они су увек били
– „Јагодина” је у том тренутку била екипа која је испала из
Прве лиге, али административним путем је враћена и била је
највеће изненађење српског
рукомета. Већ после прве сезоне били смо на трећем месту,
што нису очекивали ни највећи опти ми сти у том гра ду.
После епи зо де у Јаго ди ни,
морам да споменем и мој кратак рад у Рукометном клубу
„Јабука”, где сам се обрео на
позив спорт ског дирек то ра

уз мене и подржавали ме да
истрајем у овом свом послу.
Данас ту улогу има моја
супруга. Ожењен сам Јеленом и имамо два предивна
дечака, Вука и Уроша, који
ми јако недостају. Вук такође иде у „Исидорину” школу,
трећи је разред и тренира
кошарку у Крис-кросу. Без
Јелене сигурно не бих успео.
Јако ми је тешко што сам
одвојен од породице – додаје наш саговорник.
чега сам захвалан Господу, јесте
то што сам имао прилике да
посетим Назарет, Јерусалим,
реку Јордан, гору Тавор и остала света места која се налазе у
Израелу – поентира Шуле.
Тако прича Игор Шуловић.
Сада већ искусни рукометни
стратег, отац двојице синова,
„заробљен” у телу вечног дечака... Искрени и друг и пријатељ. Човек кога спортско Панчево једноставно – воли.
Александар Живковић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ОЛИМПИЈСКИХ
ПОБЕДНИКА

Отров за такмичаре
из Србије
Улица олимпијских победника припада територији Месне
заједнице Горњи град. Под
овим називом постоји од
2019. године, а пре тога
је била без и ме ни
сокак.
Зва нич но је
олим пи зам на
тлу дана шње
Срби је зачет
23. фебруара
1910. године
оснивањем
Српског олимпијског клуба,
на иницијативу младих офици ра шко ло ва них у Француској,
међу који ма је
воде ћу уло гу имао
капе тан Све то мир С.
Ђукић.
Идеја се родила у редакцији листа „Ново време”, на
четвр том спра ту послов не
зграде „Палате Русија”, која
ће касни је поста ти хотел
„Москва”. Уредници и новинари су предложили да Краљевина Србија постане део
олимпијског покрета, који је
четрнаест година раније у
Ати ни обно вио Пјер де
Кубертен.
За директора је изабран
баш капетан Ђукић, за секрета ре пот по руч ник Милош
Илић и студент Александар
Боди, за благајнике дрогериста Мило сав Јова но вић и
капетан Милорад Петровић,
а за почасног председника
генерал у пензији Никодије
Стевановић.
Финансијску помоћ Српском олимпијском клубу пружали су „Ново време” и Трамвајско друштво, а затим и
Министарство народне привреде, управа Топчидерске
економије и Казненог завода, Мини стар ство вој но,
Команда места, Београдска
општина, Команда жандармерије, Прометна банка, Бродарско друштво, Војна академија, Српско народно позориште, Коло српских сестара, Народна одбрана и Двор.
Краљ Петар је често посећивао такмичења, у Кошутњаку је одредио место за вежбање, а принц Ђор ђе је био
члан Српског олимпијског
клуба.
Годину дана касније чланови Српског олимпијског
клуба сазнали су да постоји и
Међу на род ни олим пиј ски
комитет, па су променили име
у Централни олимпијски клуб.
А две годи не од првог
састанка у редакцији „Новог
времена” из ње су на Игре у
Сток хол му отпу то ва ла два
наша олимпијца – прва двоји ца наших олим пи ја ца –
Душан Милошевић и Драгутин Томашевић (на слици).
Милошевић (1894–1967) био
је свестрани спортиста – тркач,
али и фудбалер БСК-а...
Он је 20. маја 1912. победио у квалификационој трци
на 100 метара у Кошутњаку
у Београду, с резултатом од
12,00 секунди, чиме је обезбедио пласман на Олимпијске игре, коју су одржане јуна
те године у престоници Шведске. На Играма је био трећи
у сво јој ква ли фи ка ци о ној
групи, с временом од 11,6

секунди, али му то није обезбедило пласман у друго коло,
јер су даље ишла само прва
два такмичара из групе.
Да је и обезбедио пласман у сле де ћи
круг, не би био
способан да се
такмичи, јер је
због болова у
стомаку пребачен у болницу у Стокхолму.
П о с л е
лекарских
испитивања у
њего вом телу
је
про на ђен
арсен, што указује на то да је био
трован. Милошевић
је провео неколико седмица у болници, где га је
посетио и председник Олимпиј ског коми те та Пјер де
Кубертен са својом кћерком.
Шведска полиција је започела истрагу о томе како је
српски атлетичар био отрован, али се то никада није
дознало.
Дра гу тин
Тома ше вић
(1890–1915) из родног села
Бистрица код Петровца на
Млави 1905. одлази у Београд код ујака да учи трговач ки занат. Поста је члан
соколског друштва „Душан
Силни” и врло брзо испољава изузетан таленат за гимнастику и атлетику. Имао је
19 година кад се тркао с возом
„Ћира” на релацији Пожаревац–Петровац. Претрчао је
око 40 километара и у Петровац стигао неколико минута
пре воза.
За право учешћа на Олимпијским играма у Стокхолму
избо рио се као редов 18.
пешадијског пука маја 1911.
победом у трци Обреновац–
Кошутњак, на стази дужине
33 км.
Током маратонске трке на
играма у Стокхолму био је
међу водећим такмичарима,
али су у једном тренутку навијачи домаћих атлета излетели испред њега и оборили га
у шанац. На циљ је стигао
изу би јан и с повре ђе ном
десном ногом, као 37. од 60
такмичара.
У родној кући у Бистрици
данас постој музеј Драгутина
Томашевића. Према легенди
која се ту преноси с генерације на генерацију, и приповеда посетиоцима, и Драгутину је претио отров.
„За учешће у маратону”,
каже прича, „било је пријављено Руса, Француза, Немаца, па и црнаца из афричких земаља. Пошто је на
тренингу дан уочи трке Драгутин био убедљиво најбољи,
на вечери у ресторану где су
се учесници хранили био је
покушај тровања. Наиме, у
кабезу коју је Томашевић пио
сипан је отров. Сретна околност је била да је једна млада конобарица, која је видела шта су урадили у шанку,
прошла поред стола, гурнула Томашевића и као случајно про су ла чашу и рекла:
’Не, Србине!’”
Припреме за ОИ 1916. у
Бер ли ну пре ки нуо је рат.
Томашевић је био храбар војник. Тешко је рањен на брду
Бубањ код Пожаревца, а
преминуо је у селу Рашанац, на путу до војне болнице у Петровцу. Сахрањен је у родној Бистрици, заједно с медаљом
коју је из руку Пјера де
Кубертена добио за учешће на олимпијади.
На гробу пише да му
„спомен подижу мајка и
ОИ 1912, трка на 800 м његово јунаштво”. Р. П.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДРАГОСЛАВ KЕНИ МАРИНКОВИЋ

ОСВОЈИО ЕНГЛЕСКУ, АЛИ НЕ МОЖЕ БЕЗ СВОГ ГРАДА
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у
бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције,
а будући да свако, у већој или
мањој мери, чезне за родним
местом, „Панчевац” им пружа
прилику да се мало олакшају у
тренуцима „носталгичарске”
кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наш гост
је Драгослав Kени Маринковић, који већ четири деценије
живи у Енглеској, где је направио завид ну кари је ру као
кошаркашки играч и тренер, а
већ дуже време ради као професионални преводилац.
Наш сугра ђа нин Дра го слав
Kени Маринковић рођен је 21.
маја 1956. године, а у Енглеску је отишао још „давне” 1981.
године, како би студирао енглески језик на престижном колеџу „Илинг”.
Већ наредне године заиграо
је кошарку за клуб „Camden &
Hampstead”, чији је уједно био
и тренер. Школовање је успешно завршио 1983. године, када
је отишао на један турнир у
Холандији и убрзо потписао
уговор за тамошњи клуб „Аргус”.

Драгослав на мосту који спаја два дела његовог пребивалишта Престона
грађански рат у Југославији
направио поплаву избеглица.
– Имао сам најпрестижнију
диплому за превођење, па ме
је влада ангажовала за разне
послове. Иако се никада од
спорта нисам одвојио, прогресивно сам ушао у преводилачке воде, а National Register, највише тело у овој земљи, које је
меродавно за све цертификате, акредитовало ме је да оцењу јем дру ге пре во ди о це на
испитима. С друге стране, већ
готово двадесет година анга-

Кени с Панчевцима испред стадиона „Ливерпула”
Три године касније вратио се
на Острво и био играч-тренер
у клубовима „Лондон тауерс”,
„Newry” у Ирској (освојио куп
и првенство), па у „Ливерпулу”, где је и завршио спортску
каријеру. У међувремену, баскеташка лопта га је накратко одвела и на Кипар, где је клуб „Peak”
из Никозије увео у прву лигу
након 25 година.
Након тога био је представник кошаркашке организације
за северозападни део Енглеске,
где је усавршавао све аспекте
игре, утицао на отварање бројних
терена и, као сениорски тренер,
водио кампове и семинаре.
Пред Параолимпијске игре у
Сиднеју, 2000. године, именован је за једног од тренера репрезентације Велике Британије за
кошарку у колицима, која је
освојила бронзану медаљу.
Бавио се и другим областима у спорту, а у то време је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

жован сам као професионални
пре во ди лац и испи ти вач у
енгле ско-аме рич кој фир ми
„Language Line”, која покрива
Уједињено Краљевство, Kанаду
и САД – истиче Кени.

Каријера за понос
Његова енглеска авантура почела је пре равно четрдесет година, када је након одслужене
армије и стечених искустава
осетио шта ће се догађати на
овим просторима.
– То ми је негде у потиљку
упалило паничну лампицу за
догађаје који су уследили тек
деце ни ју касни је. Иако сам
годинама имао уплаћен колеџ
у Лондону, и без обзира на
молбе моје тетке која је иначе
живела тамо, тих тинејџерских
седам де се тих ништа није
могло да ме одвоји од мог друштва у Панчеву. Међутим, та
војничка 1980. натерала ме је
да са огром ним кофе ром,
испред лифта у Недељка Барнића број 3, на Тесли, започнем путешествије. Светла велеграда отворила су ново поглавље мог живота, а кошарка је
била темељ свега онога што

ми се дешавало отада. Дуге
лондонске летње вечери, када
тек после десет сати почиње
да се смркава, и прозор моје
спаваће собе у Чизику, у чијем
нивоу су ка својим дестинацијама у низу полетали авиони са аеро дро ма „Хитроу”,
будили су носталгију за мојим
Панчевом, која није прошла
до дан-данас – почиње причу
Кени.
Својеврстан изазов било је
похађање колеџа „Илинг”, који
је окупљао студенте из целог
света и представљао Уједињене нације у малом.
– Kошаркашки тим колеџа,
поред двадесет Американаца,
чинили смо Јоргос из Грчке и
ја. Био сам MVP две године
заредом, због чега сам стекао
привилегије код професора
физичког, који је био један од
судија на Вимблдону, тако да
сам редовно добијао карте за
турнире који му претходе, као
што су „Квинс” или „Benson and
Hedges” у „Вембли арени”. Одлазио сам заједно са саиграчима
Американцима, а једном приликом увукли смо се у главну ложу.
Сећам се да је Џим Куријер
играо с неким мени непознатим Русом. У једном моменту
неко ме је куцнуо по рамену,
кад оно Џон Мекинро, који ме
је питао: „Мајсторе, је л’ знаш
који је овај Рус?” А мојим Американцима доња вилица ударила
у под! Мало сам их ложио како
се Џон и ја знамо годинама, због
чега су ми данима стизала пића
у пабу – уз смех ће овај енглески Панчевац.
А онда су му се, као на филмској траци, низали небројени
догађаји. Нарочито се издваја
један меч орга ни зо ван због
девојке која је била кондициони тренер Мартине Навратилове и њена партнерка, иначе
једина жена тада регистрована
у НБА.
– Ако кажем да су многи
момци зазирали када им је прилазила у одбрани, то довољно
говори какав је била играч. Па,
кад већ нисам Мартину уживо
посматрао на Вимблдону, она
је гледала мене. И баш после
те утакмице пришао ми је Боб
Мек Kеј, који је играо на олимпијади за Велику Британију и
водио клуб „Camden & Hampstead”. И тако се отворило ново
погла вље мог кошар ка шког
живота, које ме је касније довело до клубова у Лондону, Ливер-

пулу, као и до неких других у
земљи и иностранству. Упоредо с тим, ушао сам у тренерске
воде и био представник кошаркашке организације, када сам
започео борбу с „ветрењачама”,
како бих подигао и ниво игре
и њену репутацију, у традиционалној земљи крикета, рагбија и фудбала. За све то време
било је и сијасет лепих тренутака и познанстава с многим
људима. Рецимо, један од њих
је легендарна НБА звезда Др
Џеј – Џулијус Ирвинг, а други
је чувени амерички тренер Боби
Најт, којег сам упознао тако
што ме је замолио да му у касне
сате помогнем да нађе сомовину у Лондону – присећа се
Драгослав.
Почетак деведесетих година
затекао га је на Kипру, где је
провео две године, а потом се
вратио у Енглеску, јер му се
родио син Слободан, који му
је недавно подарио унука Илију.
– Потом сам насту пао у
Националној лиги за Ливерпул, где се на неки чудан начин
затвара круг. С тим истим момцима сада играм „Мастерс” турнире у Енглеској, које добијамо три године заредом. Ништа
ново нећу рећи ако кажем да
би прошлу годину многи желели да избри шу из сећа ња.
Kолико је свима у спортском
сми слу фали ла, пока зу је
ентузијазам и активност сада
када стижу позиви на многе
турнире, од Турске до Kариба,
с надом да ће се ситуација променити набоље. Прошле године требало је да се игра Светско првенство ветерана у Шпанији, а с обзиром на то да сам
сада држављанин Британије,
позван сам на то такмичење, за
које смо тренирали у Брајтону
до марта, када је све стало –
наводи кошаркашки ветеран.

Корона све зауставила
Чињеница је да је корона прео ку пи ра ла живо те на целој
замаљској кугли, а према Кенијевим речима, фундаментална
разлика између нас и Енглеза
је у приступу проблемима.
– Постоји група на „Фејсу” –
„Срби у Лондону”, где можеш
све да питаш: од практичних
ства ри до отва ра ња разних
полемика. Недавно, када сам
видео како се „демократски и
дипломатски” воде дискусије,
схватио сам како су Енглези
вла да ли у пола све та а да

МОЈЕ ЛЕПО ПАН ЧЕ ВО...
Кени је након свега схватио
колико је Панчево било
мало, а ипак велико.
– Kао што то обично бива,
када се представиш, наши
људи одмах питају одакле
си. И право је чудо колико
се људи у неком сегменту
свог живота дотакло Панчева. Можда је најбољи начин
да заокружим „антологију”

позив који сам имао јуче:
човек се од короне, негде у
Америци, бори за живот и,
када је чуо одакле сам, истакао је да је, наступајући за
„Локомотиву” и „Рудар”,
играо фудбал против „Динама”. Још ми одзвањају његове речи на крају: „Поздрави
ми моје лепо Панчево” –
поентира наш суграђанин.

ниједан метак нису испалили. „Манчестерy”, или Kоларова,
Иако би неко очекивао да су се Џека и Настасића у „Ситију” –
ти људи овде социјализовали, каже овај Панчевац.
могу само да замислим како
Сада, када се не чује тапкање
би се наш народ понашао да лопте по халама, телефон му је
има 120.000 мртвих од коро- једини вид социјализације...
не. Овде нема екстремних бал– У професионалном смислу
канских реакција, људи су вео- стално сам на њему, малтене
ма дисциплиновани, а ако је до усијања, и морам признати
дошло до грешака, оне су биле да ми у овом „локдауну” много
у врху. Без обзира на све, чиње- значи, јер покривам Велику
ница је да људи трпе и многе Британију, Kанаду и целу Амесфе ре живље ња су озбиљ но рику. Због свега што смо у проуздрмане. Људи су у кући више теклој години доживели, пернего икада заједно, има и наси- цепција се знатно променила
ља, јер ситуација утиче на мен- и сматрам да односи међу људитално здравље – истиче Кени. ма никада више неће бити исти.
Без обзира на све, он је увек Ово је друга година, у последорганизовао живот тако да има њих четрдесет, да ја нисам био
времена за Панчево.
на свог Светог Николу у Пан– И после 40 годи на, тај чеву. С друге стране, буди зебјединствени осећај ни за длаку њу и тужна панорама Блекпуније умањен, кад чујем оно ла, који је на мору и од мог
шкло по та ње под точ ко ви ма садашњег места Престона уданашег панчевачког моста, који љен 15 минута, а иначе је био
још издржава долажење
свих нас који не можемо
да доче ка мо да баци мо
поглед на Рио Тамиш, како
би рекао друг Ђека. А срце
се начи сто узбур ка при
погледу на градску плажу,
где су својевремено биле
корпе у којима су генерације училе да пливају, као
и сетинг култног филма
„Балкан експрес”! Интересантно је да смо у Бирмингему имали истоимени тим нас Срба, који је
успешно играо неколико
година. С друге стране,
увек ми је драго када могу
да угостим моје Панчевце, као 2019. године, када
је једна екипа дошла да
гледа „Партизан”. Успео
сам да им средим карту и
за утакмицу „Ливерпула”,
па смо се и сликали испред
чувене капије „You’ll Never
Некад – карактеристичан
Walk Alone”. Иначе, овамо
Маринковићев улаз под кош
сам често долазио када сам
преводио за тадашњег фудба- најпосећеније туристичко место
лера поменутог славног клуба у Европи. Ипак, надам се да ће
Марковића, а исто сам радио се ускоро то променити – заои када је реч о Види ћу у кружује причу Маринковић.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Ловичица
Ова прелепа мешанка, стара око две године, која у
себи има крви ловачке расе
гонич, тражи нови дом. Она
је сада стерилисана, вакцинисана, обележена микрочипом и третирана против
паразита.
Ловичица има лепу, сјајну и изразито меку длаку, а воли да се мази и навикнута је на
поводац. Потенцијални удомитељи могу да је виде у градском прихватилишту и да позову на број телефона 352-148.

Kоргијевац
Ако неко тражи мањег зврка, овај
безрепи мужјачић је прави избор.
Реч је о мешанцу с генима коргија,
старом око две године, који је сада
кастриран, микрочипован, вакцинисан и третиран против паразита.
Он још увек није у потпуности
навикао на поводац, иако дозвољава
да му се стави око врата, али одмах
леже на леђа и хоће да се мази.
Ко жели да га упозна, може га наћи
у градском прихватилишту, а контакт-телефон је 352-148.

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

ИНФО/ЗАБАВА
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ових дана забринуће вас честе
несанице. Размишљате о напуштању постојећег посла и већ сте
у преговорима за нови. Не залећите се превише. Предложите
партнеру заједнички живот,
можете се изненадити колико
дуго он то прижељкује.

Ваге које раде с децом могу очекивати награде и позиве за учествовање у некој битној манифестацији. Новац вам просто клизи кроз
руке, али већ у среду вам предстоји добитак. Послушајте свој унутрашњи глас и своје срце и нећете
погрешити. Безвољни сте.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Непланирани издаци за кућу
избациће вас из ритма. На послу
сте се наметнули својим ставовима. Положај вам је сигуран. Партнер вас већ помало умара жалопојкама. Трудите се да га подржите, али га све мање разумете.
Главобоља.

Непотребна тензија умара све
око вас, а ви се не померате с
места. Послушајте своје сараднике, можда имају решење које већ
дуго тражите. Нисте способни да
разговарате с партнером док не
решите своје недоумице. Алергије, проблеми с грлом и желуцем.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Концентрација вам није на највишем нивоу, али није тренутак за
одмор, јер други могу преузети
заслуге за ваш рад. Могућ је изненадни новчани добитак у среду.
Задовољни сте односом с партнером. Помало сте опседнути својим
здрављем и здравом исхраном.

Задали сте себи убитачан темпо.
Колеге вам верују и ослањају се
на вас. Имаћете новчани добитак средином недеље. Што пре
раз го ва рај те с парт не ром да
вам се не би догодило да останете сами. Могући су болови у
зглобовима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Већину новчаних проблема сте
решили. Одахните мало. Самопоуздање вам се враћа. За
викенд ће вам партнер приуштити
оно о чему дуго маштате. Избегавајте теже физичке напоре, могући су проблеми с лумбалним
делом кичме.

Новац ће вам пристизати у
мањим количинама током целе
недеље. Будите стрпљиви у преговорима које водите око пројекта са странцима. Данима размишљате о свему што је довело до
прекида везе. Оставите прошлост
иза себе. Здравље солидно.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Случајно ћете доћи до важних
информација које вам могу
помоћи на послу. Заузети Лавови ће направити „велико спремање” свог љубавног живота, док
ће се слободни добро забављати
и освајати. Помало постајете
хипохондар.

Један вешт пословни маневар донеће фирми велики новац, а вама
само похвале. Не журите са закључцима. Размотрите понуду за
нови посао коју сте добили преко
пријатеља. Не упуштајте се у тешке
разговоре. Уживајте у друштву партнера и пријатеља. Наспавајте се.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Бићете принуђени да размишљате
о дошколовању како бисте задржали посао. Све вас нервира и на
послу и у кући. Пробајте да бар на
једној страни изгладите неспоразуме. Упуштање у тајне љубавне
везе није решење. Ваша меланхолија је забрињавајућа.

(19. 2 – 20. 3)
Неочекивани издатак почетком недеље. На послу вам предстоји ванредна контрола. Колеге ће инсистирати на неком хуманитарном
пројекту, али вас то не занима. Бес
ћете лечити на партнеру, иако вас
он у потпуности подржава. Ваша
нервоза може изазвати херпес.

Петак, 12. фебруар 2021.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
• видно поље.

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. ФЕБРУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP +
Цена: 560 динара
седиментација
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

•

ПАКЕТ 7
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА:
15. ФЕБРУАР (ПОНЕДЕЉАК): НЕРАДНИ ДАН • 16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ • 17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
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РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме Дабић у Панчеву,
по цени од 200 динара
комад. Вршимо упис за
28. 2. 2021. 013/377-901.
(300909)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФИАТ ПАНДА 1.1 young,
2002. годиште, путнички,
рег. До 03. 01. 2022 год.
Тел. 061/138-68-73 (СМС)

ПРОДАЈЕМ француски
лежај. 060/503-31-68.
(300910)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ,
аутоматик, 2010, регистрација април 2021.
063/725-99-37. (230665)
СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, фул опрема, шест
брзина, у првој боји.
064/130-36-02. (300972)

ПРОДАЈЕМ тојота јарис,
2002. Тел. 065/689-8512.(301042)

ПРАСИЋИ на продају.
Мића. Новосељански пут
175. 064/303-28-68
(СМС)
ЧАМАЦ/ГЛИСЕР, „Г-370”
3.72 x 1.65 x 0.59.
Тел.065/421-22-10 (СМС)
ДРВО исечено багрем и
цер, цена 4,600 динара.
063/770-64-22 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пежо 308,
2009, годиште, гаражиран, у супер стању, купљен у Србији. 064/19469-03. (300897)
РЕНО клио 1.2 Б, 2002.
годиште. Тел. 061/132-5421 (300908)
ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2005, 1.7. 063/325-972.
(300939)
НА ПРОДАЈУ асеат кордоба, 1995. регистрован
до краја априла, атест
плина до 2023, власник.
064/273-60-62.(300954)
ПОЛО 1.4 бензин,
144.000 км, регистрован
до краја априла 2020. године, 950 евра. 062/83236-38. (300963)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор од 130
квм у Тамиш капији.
063/175-62-95. (301027)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
дијапозитиве и све врсте
видео касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278. (300900)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, сва опрема,
160.000 км. 064/130-3602. (300972)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301034)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРЕОСТАЛО дрво, акција, буква, багрем, храст,
са превозом и сечом. Цена 4.500 динара. 065/44009-65. (299835)

ПРОДАЈЕМ слике, уља на
платну, Трумића, Радовића и других аутора.
066/333-892. (300720)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
Тел. 064/821-90-60.
(300957)
ПРОДАЈЕМ круњач, прекрупач, замрзивач под гаранцијом, дизалицу и
плинску боцу са бренером.
064/821-90-60. (300957)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи. Тел.
013/352-114. (300967)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто и столице бидермајер,
тепих вунени, гардеробна
ормара 2, један двокрилни
и један јднокрилни регал,
шкоску гарнитуру, 4 оамара, стол и столица, кухињски сто, собни столић.
064/276-08-08. (300970)

АПАРАТИ

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

ПЕЖО 206, 1.4, 3 В, 2005,
серво, АБС, клима, одличан. 064/856-60-65.
(301037)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, 4.500 динара. 064/356-03-93, бесплатан превоз. (299087)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 063/161-9556. (300913)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
купљен нов у Србији, динамик опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(300972)

ПУНТО 1.2, 3 В, 2002, металик сив, клима, серво,
одличан. 064/142-55-93.
(301037)
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ФРИЖИДЕР, електрични
шпорет, веш-машина,
уљани радијатор с калорифером, телевизор.
063/861-82-66. (301010)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, гаранција. Вршимо сервисирања. 063/714-38-98.
(300692/р 4902)

ДВОСЕД, тросед, кревет,
судоепра, полуугаона гарнитура, орман с ципеларником, фотеље. 063/86182-66. (301010)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)

ПРОДАЈА нових столица
1.800, столова од 4.500,
кревети од 15.300.
060/600-14-52. (301019)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућност клања и печења.
060/037-11-96. (300791)

СВИЊСКЕ плутке на продају. 060/500-30-91,
013/632-145. (301020)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97.
(300891)
ПРОДАЈЕМ ремнтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18, 335930. (300905)

БАЛИРАНА детелина на
продају, сува, првокласна. 065/366-00-60.
(301021)
ПРОДАЈЕМ дрва за шпорет, јефтино. 062/190-7160. (301045)
ПРОДАЈЕМ детелину,
снопове. 062/634-112.
(301045)
НА ПРОДАЈУ црвено-бела
крава. 013/354-719,
064/948-75-77. (301051)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, стару седам година у супер стању, са гаранцијом. 064/122-68-05.
(301059)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари нова, сифон
флаше,с таре играчке,
остало. 063/705-18-18,
335-930. (300905)
КУПУЈЕМО секундарну
сировину и метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (300977)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алулминијум,
олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(300977)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
каблове, прохром вешмашине, замрузиваче, долазимо. 061/(206-26-24.
(300977)
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СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
IV, прелеп, 57.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(300952)
ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17
сати на тел. 064/119-6006. (300958)
ДВОИПОСОБАН, новоградња, 59 квм, 45.000
евра, шири центар. „Дива”,
064/246-05-71. (300969)
HIT PONUDA:
900 evra/m²

КОТЕЖ 2, леп двособан,
IX, могућност проширења, 48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300018)

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
договор, трособан, I, ЕГ,
60.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300018)
ТАМИШ капија, гарсоњера, 31 квм, V, ЦГ, тераса,
33.500. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (301053)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (300899)
КУПУЈЕМ старе греде и
даске да нису труле, цигле и целе салонит плоче.
065/333-03-39. (ф)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!
КУПУЈЕМ столице, столове, полован намештај,
остало покућство.
060/138-52-38. (801060)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
л063/101-11-47. (301067)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Горњи град, 7 ари
плаца. 060/626-22-48.
(300976)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (300644)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (300625)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8 ари плаца, Горњи
Град, 063/829-89-48.
(300482)
ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (300426)

ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, сређен, 48.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (301053)
СОДАРА, двоипособан,
67 квм, VIII (XII), реновиран, гаража, 63.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (301053)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПРОДАЈЕ се кућа у Панчеву, ужи центар, трофазна
струја,г ас, 2.5 ара плаца,
без посредника. Тел.
060/052-13-86. (300980)
ПРОДАЈЕМ две куће на
33 ара лаца, може замена
за стан. 064/194-03-87.
(301046)

КОТЕЖ 1, код Амбуланте,
двособан, 62 квм, II,
52.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (301053)
СТАН, Тесла, Стевана Шупљикца, 53 квм, комплетно
реновиран, вреди видети,
40 квм, власник, 32.000.
062/434-181. (301074)

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

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ари, Пелистерска,а
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24.
(301069)

ПРОДАЈЕМ кућу, главни
пут, у Старчеву, новију,
140 квм, без посредника.
061/180-26-30. (300938)

СТАРЧЕВО, спратна , ПО,
ПР и таван, наставак, хала,
190 квм, 14 ари, 60.000.
069/744-286. (301080)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

СТАНОВИ

Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

НА НОВОЈ МИСИ кућа
170 квм, два купатила,
три терасе, без посредника. 061/406-35-49,
063/807-75-61. (300893)
ДВА АЛАНЦА грађевинског земљишта, црепајски
пут и код Млекаре.
064/123-45-70. (300966)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова Миса, у згради, ниско
приземље, 42 квм + тераса, власник, 25.500 евра.
063/849-46-34. (300949)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.

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

ЦЕНТАР, трособан, приземље, 78 квм, ЕГ, само
72.000. 069/744-286.
(301080)
ЦЕНТАР, двоипособан, 60
квм, ЦГ, прелеп, 60.000.
069/744-286. (301080)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, IV, ЦГ, 40.000.
069/744-286. (301080)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, IV, ЦГ, 40.000.
069/744-286. (301080)
ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
трособан,д ве терасе, 2
МЧ, 70.000. 069/744-286.
(301080)
ЦЕНТАР, дворишни, 39
квм, приземље, до улице,
20.000. 069/744-286.
(301080)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан,
у ширем центру, без посредмника. 063/873-0360. (300936)
ПОТРЕБНИ станови, кукће, плацеви, брза реализација. 069/744-286.
(301080)

Taksam invest

d.o.o.

Петак, 12. фебруар 2021.
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Pančevo, Ružina 14

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

КУПУЈЕМО станове, ккуће, ИЗДАЈЕМ собу, упореба
исплата одмах. „Трем 01”, кухиње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (300902)
063/836-23-83. (300952)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купујем
стан у згради за више купаца. 064/246-05-71.
(300969)
ПОТРЕБАН стан до
20.000, дворишни, хитно.
069/744-286. (301080)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру са ЦГ, у приземљу, центар. Тел.
062/816-11-49. (300919)
ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, близу нове Фабрике. 060/348-19-88.
(300920)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (301077)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, Војвођански
булевар, преко пута Дома
старих. Тел. 013/251-6425, 069/516-425. (300937)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ трособан стан
комплет намештен у центру Панчева, приземље,
етажно грејање на гас.
063/311-369. (300925)

ИЗДАВАЊЕ

ЛЕКАР тражи празан двособан комфоран стан, на
дужи период, предност
Содара. 066/200-514.
(300720)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, строги центар,
пешачка зона, Масарикова, централно. 065/52113-87. (301083)
БЕСПЛАТНО собу, кукхињу, купатило, издајем станарки у Иванову, могућа
надокнада. 064/372-9471. (300894)
ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
064/196-09-21. (301006)
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру, депозит обавезан. Зоран,
061/162-34-63. (300896)

ДВОРИШНИ стан издајем, самцима, код Преображенске цркве.
060/161-64-78. (300981)
ИЗДАЈЕМ стан у центру
код нове Поште, 34 квм.
Тел. 064/134-06-08.
(300983)

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

062/889-81-66

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, са интернетом + кабловска. Тел.
064/110-37-63. (300955)

ГАРСОЊЕРА у центру,
намештено, ТВ, интернет,
ТА, 100 евра. 069/113-0073. (300985)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 квм, намештен. 060/332-02-40.
(300885)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
50 квм, у америчким зградама. 060/750-38-07.
(300988)

ДВОРИШНА гарсоњера и
двособан стан за издавање, ненамештен. 060/62622-48. (300976)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, намештено,
клима, интернет, 150 вра.
069/113-00-73. (300985)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН двособан, 54
квм, први спрат, код Хотела Тамиш, грејање на
гас, 200 евра. Тел.
062/260-194. (300964)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (300973)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
за раднике. 064/217-4856. (300930)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан, 40 квм, у
центру. 065/344-85-77.
(301032)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, посебан
улаз, струја, гас, вода.
069/396-16-90. (301049)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
Светозара Милетића 35.
063/272-583. (300931)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011/9666. (301052)

ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске станице. 063/279-421. (300982)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру. Тел. 069/31401-55. (301062)

ОГЛАСИ

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

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу 1, 60
квадрата, централно грејање. 063/362-419. (301081)

ПОТРЕБНА радница, пица мајстор, у пекари.
063/130-75-40. (300979)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(300885)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ у Немањиној
бр. 8, канцеларијски простор, 45 кв. Тел. 063/233558. (300769)
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Светог Саве и Браће
Јовановић. 064/231-07-33.
(300456)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 23
квм, С. Саве 4, 064/88860-23, Павловић.
(301015)
ТЦ Змај Јовина, локал, III,
25 квм, ЦГ, 14.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (301077)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛ за издавање, нова
Миса, 95 квм, близу шоле, ПИЦЕРИЈИ „Попај” поцена 270 евра. 063/327требне раднице. 062/339881. (301071)
279, 063/820-87-61. (300280)
ADMISTRATIVNI SARADNIK: potreban za rad na
obradi i prijemu dokumenata sa poznavanjem rada na
računaru, fakturisanje i ostali poslovi!
VOZAČ SARADNIK: na transport plovila, spustanje i
vadjenje iz vode kao i ostali radovi u sklopu firme
POTREBAN SARADNIK: na poslovima odrzavanja
raznih polovila-čamaca i pomoći oko ostalih manipulacija oko čamaca
Telefon 011/331-73-17, Meil: goga@nautica.rs
Sastanak za posao zakazati ili poslati svoj CV na meil
goga@nautica.rs !

ПРОДАЈЕМ локал на пијаци, 10 + 5 квм. 063/583747. (300998)
НА ПРОДАЈУ бивши ресторан „Лала” на Баваништанском путу, власник,
1/1. Тел. 065/227-57-55.
(300927)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
300 квм, погодан за магацин, канцеларијски простор, прилаз асвалтиран.
Тел. 065/227-57-55. (300927)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије са искуством
за превоз зитарица .( када) Пријава, сталан посао. 069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБНЕ девојке за
маркетинг и продају папирна конфекција „Дона”. 061/227-29-45, nemanja.dmitrovic@gmail.com (300990)

ПОТРЕБНО куцање текстова. Ко то ради нека се
ПОТРЕБНЕ раднице на
јави на Тел. 063/872-47-76 пословима одржавања
или 013/407-160. (300691) чистоће (хигијеничарке),
контакт тел. 064/000-57ПОТРЕБНИ радници у
67. (301043)
Маркету Идеал. 063/10602-84, 013/333-160. (300550) ПОТРЕБАН металоструДОМУ за стара лица потребан физиотерапеут са
искуством, мушкарац, социјални радник са искуством, помоћна радница
у кухињи. За све додатне
информације позвати на
065/523-05-95. (ф)
ПИЦЕРИЈИ потребан возач са Б категоријом за
развоз хране. 065/205-1052. (301012)

„ЈМД” д. о. о.
Гробљанска 50, Панчево

Фирми за нискоградњу
потребни физички радници.

гар са искуством од минимум две године. Разговор са кандидатима биће
организован сваког радног дана у 15 сати, на
адреси Новосељански пут
169, Панчево. За додатне
информације звати искључиво од 8 до 15 сати
на телефон 064/640-3285. (301054)
ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064/16056-68. (301072)
РОШТИЉЏИНИЦИ Код
Тому Лесковчанина потребни озбиљни радници
за роштиљ и помоћни
радници. 065/900-50-08.
(301076()

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

Инфо на тел. 013/332-526.
(3/300997)

ПОТРЕБАН РАДНИК
за лакше физичке послове.
Године небитне,
обавезна Б категорија.
Милан, 063/772-13-05
(7/300986)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
и фасадарски радови мајстори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реноРАДНИК за продају коки- вирање купатила, поправке, славине, санитарије,
ца потребан, може и пензионер. 065/333-03-39. (ф) одгушење канализације.
061/193-00-09. (300664)
ФРИЗЕР са искуством поАЛУ ПВЦ столарија, ротребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-54- летне, венецијанери, комарници, уграђујем, оп44. (299710)
прављам, гуртне.
ПРЕДУЗЕЋУ из Панчева
064/181-25-00. (300689)
потребан бравар, вариоц
на лаким браварским по- СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (300746)
словима и радник на машини за пескарење. Кон- ЕЛЕКТРИЧАР: поправка
такт телефон 060/011-39- бојлера, шпорета, инди51. (ф)
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (300674)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру. 063/101-69-37.
(300998)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, намештен, централно.
063/346-655. (301068)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
центар Јабуке, цена по
договору. 064/579-16-15.
(301139)

ДВА ПОМОЋНА радника,
за стално или повремено,
потребна за рад на стоваришту грађевинског материјала. 062/772-787. (ф)

КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, песак, ризла,
остало, утовар, одвоз шута. 060/474-74-57. (300850)

ИЗДАЈЕМ локал 150 квм,
ИЗДАЈЕМ намештену дво- у центру Панчева.
ришну гарсоњеру озбиљној 063/101-69-37. (300998)
женској особи. Содара.
065/469-57-95. (301066)

СТОВАРИШТУ грађевинског материјала потребан
радник-продавац, комерцијалиста са искуством и
познавањем грађевинских
послова, да је возач Б или
Ц. 062/772-787. (ф)
ПОТРЕБАН грађевински
радник са искуством да је
возач Б или Ц за рад на
стоваришту грађевинског
материјала. 062/772-787.
(ф)
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МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ,
превијања, декубити, катетери, терапија, купање,
вађење крви, и др.
060/635-08-87 (СМС)
ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим кипером, до два кубика
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ЗИДАЊЕ малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетоирање, повољно.
063/865-80-49. (300627)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушења објеката, одношење стври, итд.
060/035-47-40. (300967)
ТАПЕТАР са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (300950)
ГРЕЈАЊЕ радијаторско,
подно, соларно, котлови,
уградња, замена, консултације, препшеравке.
064/123-63-65. (300968)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
ЧИСТИМО таване, шут,
робе, Панчево-даље. Цена подруме,р адимо све подоговор. 013/366-843,
слове. 061/321-77-93. (300984)
063/193-22-29. (299775)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
ствари, утовар/истовар,
уградња, одржавање воде, монтажа-демонтажа наканализације, кабине, сла- мештаја. Дејан. 061/626вина, бојлера, котлића.
14-50. (301024)
063/836-84-76. (299906)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истоар, рушење,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРУ ра- разбијање бетона и сличчунара хитно потребно
но. Дејан. 061/626-14-50.
запослење. 063/222-349.
(301024)
(300685)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робве, Панчево-даље, цеДАЈЕМ часове математина договор. 013/366-843,
ке и физике, хемија за
063/193-22-29. (301022)
основну школу. 063/894АЛУ, ПВЦ столарија, ро83-40. (308885)
летне, комарници, венеМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
цијанери, ракасте завесе,
радови, глетовање, к реуграђујем, поправљам.
чење, фарбање столарије.
063/882-25-09. (301036)
064/280-26-15. (300895)
ЕЛЕКТРО-СЕРВИС климе, ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења, замена, поправци
монтаћа, сервисирање,
делова, адаптација, нова
фрижидери, замрзивачи,
купатила. 013/377-930,
веш-машине, ТА пећи,
бојлери, ел. Инсталације, 062/144-40-64. (301050)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07-84789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код поште на Тесли). (301034)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и
крпљење пробушених када. „балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (300923)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67,
Владимир. (300940)

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

(7/274828)
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КАМИОН кипер, превоз
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар, одвоз шута. РОЛО-НАЈ: уградња: траВОДОИНСТАЛАТЕР:
кастих завеса, комарника,
уградња, одржавање воде, 060/474-74-57. (301058)
хармо-врата, туш-кабина.
канализације, кабине, сла- ЕЛЕКТРИЧАР, поравка,
Најповољније, проверите.
израда инсталације, Та
вина, бојлера, котлића.
063/894-21-80. (300856)
пећи, бојлера, најјефти063/836-84-76. (300884)
СТОЛАРСКЕ и браварске није у граду. 066/354-412. РОЛО-НАЈ: уградња: тен(301063)
да, роло-челична врата за
услуге + хаус мајстор.
излоге, гараже, најповољАлександар, 064/157-20ПРЕВОЗ шљунка, песка,
03. (300906)
одвоз шута и осталих ма- није. 063/894-21-80. (301047)
теријала. 064/158-44-10,
ТВ и сателитске антене,
ТЕПИХ сервис „Путник”,
монтажа, дигитализација 063/101-11-47. (301067)
дубинско-прање тепиха,
вашег ТВ-а. 064/866-20ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
намештаја. Комора.
70. (300915)
услуге, замена и уградња
013/302-820, 064/129-63бојлера, славина, цеви, од
ПРЕВОЗИМ кипером
79. (301078)
00-24. 063/708-00-24 (301069)
шљунак, песак, сејанац,
утовар, одвоз шута.
ПАРКЕТ и ламинат, поРОЛО-НАЈ, поправка,
063/754-02-72. (300926)
тавка, хобловање и лаки- уградња ролетна, венецирање. 065/314-90-18,
ПРЕВОЗИМ кипером
јанера, зебра завесе, нај061/314-90-18, 013/601шљунак, песак, сејанац,
повљније, проверите.
ризлу, утовар, одвоз шута. 892. (301070)
063/894-21-80. (301047)
064/354-69-94. (300926)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, повољно,
ВОДОИНСТАЛАТЕР: ади
одгушење судопере, купа- пензионерима попуст.
тила, попавке, замена, од- 061/626-54-06. (301079)
мах. 064/495-77-59,
013/331-657. (300932)
РОЈАЛ МГ: уградња/поУСЛУГЕ
правке; ролетне, комарВРШИМ све врсте селидници, венецијанери, све
бе, чишћење подрума,
завесе, тенде, хармо-врадворишта, тавана, односимо шут и све остало.
СЕЛИДБЕ та, роло-заштита.
063/816-20-98 (301047)
061/627-07-31. (300965)
ПРЕВОЗ робе и селидбе,
РАДИМО физичке послоповољно. 061/818-34-96.
ве: рушења кућа, шупа,
(301028)
ископи, обарање стабала,
одношење ствари.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидеТел. 061/288-28-38
064/122-69-78. (300967)
ре, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05. (301059)
табле. 060/521-93-40.
()300898)

ИВАН

ТРАНСПОРТ

РАЗНО
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјалноо обезбеђен,
жели да упозна жену или
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(300922)
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,
83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза („Службени лист Града Панчева”, број 23/19), Градска управа Града Панчева –Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај расписује

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

ОГЛАС
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА И ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ,
ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОГЛАШАВА
ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије Града Панчева и прописа којима се уређује такси превоз (у даљем тексту: испит).

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.5211/1 КО Панчево, за планирану изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених
јединица, спратности Пр+3+Пс, у Панчеву, Милоша Требињца бр. 70, израђен од стране „Adecom
Group” ДОО, Панчево, за инвеститорa „Grivalux
Group” ДОО, Панчево.

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуњава следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5 (пет) година;
2. да има звање возача моторног возила (ранији назив: возача моторног возила,
III степен стручне спреме или КВ возач) или звање техничара друмског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни техничар) или звање возача специјалисте V
степена стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач);

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.
2021. године.

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

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

ОГЛАШАВА

• дана 26. 03. 2021. године у 9 сати

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

• дана 24. 09. 2021. године у 9 сати

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

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС
Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба
бр. 99 на територији Града Панчева
Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV
бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од
ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији Града
Панчева.
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.02. 2021. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 23. 02. 2021.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
23. 03. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

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

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево, за изградњу стамбено-пословног објекта, улаз 1:
По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+6, у улици Браће Јовановића бр. 34–36, израђен од стране „Active House”, Панчево, за инвеститорa „Vit Invest” ДОО,
Панчево, Петра Прерадовића бр. 29.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.
2021.године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр.2–4, Панчево.

3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5
година.
Кандидат који има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача, сматра се да испуњава услове из тачке 2. и 3.
Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе Града Панчева, у Малој сали Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у термину:
• дана 25. 06. 2021. године у 9 сати
• дана 24. 12. 2021. године у 9 сати
Пријава за полагање испита се подноси Градској управи Града Панчева – Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
(Одељењу за саобраћај), преко Градског услужног центра, шалтер број 1 и 2, у
термину:
• за полагање 26. 03.2021 године, пријава се подноси од 01.03 2021. године
до 12. 03. 2021. године
• за полагање 25. 06. 2021. године, пријава се подноси од 31. 05. 2021. године
до 11. 06. 2021. године
• за полагање 24. 09. 2021. године, пријава се подноси од 30. 08. 2021. године
до 10. 09. 2021. године
• за полагање 24.12. 2021. године, пријава се подноси од 29. 11. 2021. године
до 10. 12. 2021. године
Комисија ће организовати полагање испита и ван горе утврђених термина за полагање, уколико се пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања ће одредити, у договору са кандидатима.
Писана пријава кандидата за полагање испита садржи :
1. име, очево име и презиме,
2. датум и место рођења;
3. јединствени матични број;
4. податке о пребивалишту
5. податак о томе који пут полаже испит
Уз пријаву кандидат прилаже:

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

ОГЛАШАВА
ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели топ.бр.1255/1 КО Панчево, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+2+Пс, у Панчеву, Карађорђева
109, израђен од стране „Мастер Пројект 2015”,
Панчево, за инвеститорa Платиша Милана из
Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.
2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очитану личну карту ( ако је са чипом);
2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју кандидат поседује најмање 5
(пет) година;
3. фотокопију дипломе или сертификата или друге јавне исправе о стеченом образовању којим доказује да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте V степена стручне
спреме;
4. фотокопију потврде издате од стране послодавца, којом се доказује да кандидат има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5 година.
5. доказ о уплати трошкова за полагање испита;
6. доказ о уплати градске административне таксе.
Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону картицу возача или возачку
дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за
обављање послова професионалног возача, кандидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи Града Панчева – у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III спрат – канцеларија 308, након уредно
поднете пријаве за полагање испита.
Информација о висини трошкова за полагање испита, висини градске административне таксе и друге релевантне информације могу се добити у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу
за саобраћај) III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена Недељковић,
телефон: 308-781.

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

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

Петак, 12. фебруар 2021.
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ГРАД ПАНЧЕВО
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи ( ''Службени гласник РС'' бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист Града Панчева” бр.25/15-пречишћен текст, 12/16 8/19 и 16/19), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и
8/17), Одлуке о буџету Града Панчева за 2021. годину „Службени лист Града Панчева” бр.69/20) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00015/2021-01/3 од 25. 01. 2021. године градоначелник Града Панчева расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2021. годину, средства у износу од 40.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања у 2021. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских
садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне
државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих;
развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја
који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и
све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс
Града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање
грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених
места на територији Града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне
заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све
друге садржаје који су битни за живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији Града Панчева у случају
елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу
изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске
непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде
и доношења oдлука Скупштине Града Панчева, које директно
утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и
мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга
рада органа Града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и
едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за
2021. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета Града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије Града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустријског наслеђа са територије Града Панчева, са
циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који
се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у
Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању,
а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом
на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним
пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 15.000.000,00 динара

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се
реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени
гласник РС” бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de
minimis државна помоћ).

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од
90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2021.
године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2022. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће
на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са
сајта Града Панчева.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих
докумената у једном примерку:

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу
који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности
пројекта производње медијских садржаја за штампане медије,
радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте
производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50%
вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних
група;
• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни
ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
• степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
• неопходни ресурси за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта,
које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује
усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји
од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији Града Панчева;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у
Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра
јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде
рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених
медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од
Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);
8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и
у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de
minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године
9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од
129,00. динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела:
97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о
градским административним таксама („Службени лист града
Панчева” 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 ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да
предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски
стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се
писаним путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне
службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања
овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана
од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац“.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања у 2021. годинии и
Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области
јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују
се и могу се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви
и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници Града Панчева
www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.

4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији Града Панчева;

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

Пријаве слати на адресу:

6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

Градска управа Града Панчева
Трг Краља Патра I, број 2 - 4
26000 Панчево,

IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац“,
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику Града Панчева.

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града
Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања
радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или путем телефона: 013/308-795 и 013/308-907.
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Тужна срца јављамо да је наш драги

Наша вољена

МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

29. X 1946 – 8. II 2021.

6. VII 1941 – 3. II 2021.
Драга мајко и бако, тешко се носимо са истином да више ниси са
нама. Зато опрости ако нам туга прекрије поглед а сузе поквасе
образe.
Нека твоја племенита душа почива у миру.

Сахрана је обављена 4. фебруара 2021. године на Котеж гробљу у Панчеву.
Стрепња, нада, мук и неизрецива бол...

Љубав и сећање на тебе никад неће избледети.

Њене ћерке СЛАВИЦА и СЛАЂАНА
са породицама

Волимо те и са великом тугом се опраштамо од тебе.
Последњи поздрав.

преминуо у 75. години, 2. фебруара 2021. године
Отишао си без поздрава велики човече! Остајеш нам вечно у сећању – волимо те.
Ожалошћени: супруга ЕСТИ, ћерка ЕМИКА,
син ЕРНЕ са породицама, унуци и праунуци,
родбина и пријатељи.
Нека је благословено сећање на њега.
(58/300994)

(26/300928)

Да, фалићеш нам знај, сваки минут, сваки дан у то буди сигурна.
На свету ниси била сама, путуј спокојна.
Ожалошћени: Син ГОРАН, снаја ЖАНА, ћеркa БИЉАНА
и зет ЈОВИЦА и унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и АНАСТАСИЈА

МИКЛОШ МАРТОН

5. фебруара 2021. упокојио је своју душу

Тужна срца јављамо
да је

Последњи поздрав
вољеном зету Божи

КОСТА АДАМОВ

МИКЛОШ
МАРТОН

БОЖИДАР
ОСТОЈИЋ

преминуо 2. фебруара 2021.

Хвала ти за све што
си учинио за мене,
никада те нећу заборавити.
Почивај у миру.

(36/300945)

Последњи поздрав нашем драгом

јереј
Изненада је отишао, али из наших срца
никада.
За њим тугују: супруга ГОРДАНА, син
ИВАН, ћерка ЂУРЂЕВКА, унуци МАРКО,
ЛУКА и ЛАЗАР, снаха ИВОНА, сестра ДАНИЦА, сестрићи ВЛАДИМИР и ВЛАДАНА
и зет НИКОЛА

БРАНИСЛАВУ НИКОЛИЋУ
1950–2021.

(81/3013033)

Волимо те брате.
Брат са породицом

Свастика СМИЉА
са породицом

(59/300994)

(77/301026)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Последњи поздрав плавооком анђелу, нашем

Ожалошћени: супруга БИСЕРКА, синови ГОРАН и ЗОРАН
са породицама

Последњи поздрав
супругу

Последњи поздрав
најдражем деди

(73/301123)

ДРАГАНУ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Одељење I-2 и твоја разредна САЊА
(65/301002)

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ
ОСТОЈИЋУ

БОЖИ

Шездесет година сам
те чувала, а сад сам те
изненада изгубила.
Твоја супруга МИРА

од унука ДРАГАНА

(5/300882)

ПОТРЕБНИ

инструктори
за „A” и „B”
категорију

Последњи поздрав оцу, деди и тасту

ДРАГАН
ДРЉИЋ
Последњи поздрав од
маминог колектива
из „Штампе”
и „Футуре”

ЈЕЛЕНКУ
ПЕЈИЋУ
од сина МУЈКЕТА,
БИЉАНЕ, унуке
ЗОРАНЕ
и СЛОБОДАНА

(29/300933)

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

(3/300882)

(84/301040)

Последњи поздрав Мујкетовом оцу

БОЖИДАРУ ОСТОЈИЋУ
Отишао си мирно са анђелима. Нека те вечно чувају.
Твоја неутешна ћерка СВЕТЛАНА, унуци МАРИЈАНА и
ДРАГАН и зет МИЛАН
(6/300882)

Последњи поздрав вољеном деки

ЈЕЛЕНКУ ПЕЈИЋУ

БОЖИ

од Мујкетових другара: ДУЛЕТА ОБУЧИНЕ, ФРАЊЕ
ОРЕШКОВИЋА и МАРКА РАДАНОВИЋА са породицама

Био си и остао моја снага, мој покретач и моје срце.
Мирно спавај мој деко.
Твоја вољена унука МАРИЈАНА

(75/301016)

(4/300882)
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Тужна срца обавештавамо да нас је 1. фебруара 2021. године напустила наша вољена мајка, бака и ташта

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени супруг,
отац и деда

РАДМИЛА МАЛБАША

РЕЉА ЈАКОВЉЕВИЋ

2. I 1941 – 1. II 2021.

1947–2021.

7. фебруара 2021. напустио ме је мој
вољени супруг

Ти си наше срце, почивај у миру.
Ћерке МИРЈАНА, ТАТЈАНА и МАРИЈА,
зет ВЛАДИМИР, унуци АЛЕКСАНДРА
и АЛЕКСАНДАР

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга МИЛИЈА, ћерка ЈАДРАНКА,
син МИЛАДИН, снаја МАЈА, унучад ЈАНА, РЕЉА и ОЛГА

(1/300880)

Последњи поздрав прија

(28/300935)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВАСИЛИЈЕ
СТОЈИЉКОВИЋ
1939–2021.

Твоја претужна РАДМИЛА
(11/300903)

РАДИ МАЛБАША

РЕЉИ ЈАКОВЉЕВИЋУ

С тугом се опраштам од вољеног оца

од пријaтеља РУЖИЦЕ и ПЕРЕ
(2/300881)

Остаћеш нам у сећању као добар, поштен и племенит човек. Радовали смо се заједничким породичним сусретима.

С тугом смо се опростили од нашег

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Породица ЂОРДАН
(31/300935)

ВАСИЛИЈА СТОЈИЉКОВИЋА
6. фебруара 2021. године престало је да куца племенито срце наше мајке, баке и прабаке

БОРИВОЈА ДВОРНИЧИЋА

Ћерка СУЗАНА и зет НЕЂА

1958–2021.

(12/300903)

чија је сахрана обављена 3. фебруара 2021, на
гробљу у Панчеву.
Бацко мој, изабрао си свој пут. Почивај у миру и
нека ти је лака ова наша банатска земља.

Последњи поздрав нашем вољеном

Твој брат ДРАГАН са породицом
(10/300901)

8. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

БОСИЉКЕ ПЕШИЋ
Никада је нећемо заборавити.
Ћерка МИРЈАНА, синови ДРАГАН и ВИДОЈЕ са породицама
(54/300989)

ВАСИЛИЈУ СТОЈИЉКОВИЋУ
1939–2021.

С тугом и поштовањем опраштамо се од

Последњи поздрав
од ћерке СВЕТЛАНЕ, унука САНДРЕ и САРЕ

ТОМИСЛАВ ЖУПАНОВИЋ

(13/300903)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка КСЕНИЈА, зет ЈОЖЕФ, унук РОБЕРТ
и унуке САЊА и ТАЊА са породицама
(42/300956)

Последњи поздрав и сећање на пријатељство и дружење још из школских клупа

Последњи поздрав мом вољеном деди

БОСИЉКЕ ПЕШИЋ
Породица ДИМКОВИЋ
(51/300978)

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

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ
(95/301061)

Твоји другови: МИЛУТИН МИЛОСАВЉЕВИЋ
и РАДОВАН ПЕШИКАН

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

БОСИЉКИ
ПЕШИЋ

Не постоји време које може избрисати
дивне успомене нашег дружења.

ВАСИЛИЈУ СТОЈИЉКОВИЋУ

Твоја СМИЉА
са породицом

Твоја унука МАРИНА, зет ЂОЛЕ
и праунук ЛАЗАР

(39/300948)

(14/300903)
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9. фебруара 2021. нас је напустила наша вољена
6. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ТРАЈАН
ПЕТРОВИЋ
2. I 2021.

ЈОВАНКА ПОПОВ
1940–2021.
Поносни смо што смо те имали, тужни што смо те изгубили. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.
Ћерке СНЕЖАНА ЛАЗАРОВ и ЈАСМИНА ДОЛОВАЧКИ са зетовима,
унуке НЕДА, ДАНКА и ДУШИЦА, праунука КСЕНИЈА и остала
родбина

Течо, отишао си тихо
и прерано као што си
и слутио. Чуваћемо
успомену на тебе.
ЦЕЦА и СЛАЂА
(56/300992)

(70/301008)

Последњи поздрав
чика Милету

Последњи поздрав вољеном

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
1942–2021.

Хвала ти за многа мала и велика задовољства, што си учинио
да нам живот буде лакши и лепши, да будемо срећнији и бољи људи.
Синови ВЛАДИСЛАВ и ГРАДИМИР, снаје НАТАША
и ЉИЉАНА и унука ЈАНА
(90/301048)

Последњи поздрав драгом пријатељу и учитељу Банету

Последњи поздрав поштованом пријатељу

МИЛЕ
РАДОЈЧИЋ
1944–2021.

МИЛЕТУ РАДОЈЧИЋУ

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

Удружење добрих
људи „Огњиште”

1944–2021.

1942–2021.
од породице ВУКАДИНОВИЋ

(92/30105)

Последњи поздрав

Супруга МАРИКА, синови САША и СЛАВКО, снаје СЛАЂАНА
и СТОЈАНКА и унучад СТАША, СТРАХИЊА и ДУШАН

(43/300959)

Последњи поздрав
МИЛИЈАНА и ТОДОР
ДАНИЛОВИЋ

(93/301056)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ
ЈОВАНОВИЋУ

(30/300934)

Последњи поздрав драгој снаји

БРАНИСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ
МИЛЕТУ
РАДОЈЧИЋУ

Последњи поздрав
комшији

од кума НЕШЕ ЈОВКОВИЋА са породицом
(57/300993)

3. фебруара 2021. преминула је наша драга

ДРАГАН
БЈЕЛАН

ДРАГАН
БЈЕЛАН

Ожалошћени:
ћерка НАТАША
и унук ВЕЉКО

од кумова КЕПИЋ
и ПАУН

ВЕРИ
КУНДАКОВИЋ

Ожалошћени
пријатељи: БОЖА,
ЕРДА, БИЉА, МИЦА,
ДЕАНА и БОСА

од девера ДРАГОЉУБА
и његових синова
ЗОРАНА и СЛОБОДАНА

(72/301009)

(21/300917)

(71/301009)

1937–2021.

БРАНИСЛАВУ
ЈОВАНОВИЋУ

(62/300996)

4. фебруара 2021. у
79 години, преминула је наша драга

АНА ЋУЋА
1944–2021.
Нека почива у миру Божјем.

Своме куму

Њени најмилији: ћерка СНЕЖАНА, зет СЛАВИША,
снаја ЛИДИЈА, унучад МАРИЈАНА, КАТАРИНА,
ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР, снаја СЛАЂА и праунука ДУЊА
(99/301082)

ЉИЉАНА
ЛАЗИН

ДРАГАН БЈЕЛАН
Последњи поздрав од особља Тамишког сплава
и свих гостију
(63/300999)

Последњи поздрав

1942–2021.

ЉУБОМИРУ
МРДАКУ
од ВЛАСТИМИРА
ВЛАЈЕ и ДУШАНКЕ
СЕКУЛИЋ
(49/300974)

(96/301065)

ЈОВАНАЦ
БЛАГОЈУ

ПОПУСТ

ОСТОЈИ
од колега са посла
(55/300991)

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

(37/300946)

Дајемо четрдесетодневни
помен

Последњи поздрав
куму

Ожалошћени:
ћерка СЛАЂАНА,
зет МИЛОРАД,
унука БИЉАНА
и унук БРАНИСЛАВ

од комшија
из улице: ПЕРЧИЋ,
МАРКОВИЋ,
ЛАЛИЋ, МИЈИЋ,
НИКОЛИЋ, БАТАЛО,
ДАНКУЦ, ОБУЋИНА,
БУКАЗИЋ,
НИКОВИЋ,
КОВАЧЕВИЋ
и КРИШАН

ЂОРЂЕ
ТОПАЛОВИЋ
19. VIII 1941.
Последњи поздрав шаховском пријатељу.

Породица ДАБИЋ

„Шах клуб
Омољица”

(79/301030)

(89/301044)

МУТИЋ
НЕБОЈШИ
1. 10. 1974.
Ожалошћени: мајка ЕЛИЗАБЕТА, супруга МАРИНА
са децом, ТЕОДОРА, ПАВЛЕ и сестре СВЕТЛАНА,
САНЕЛА и ЗОРИЦА са породицама
(24/300921)

Петак, 12. фебруар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

14. фебруара навршавају се три године
откако није међу нама
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Вољени наш

3
Шеснаестог фебруара навршиће се четрдесет дана од када су нас, на Божић 2021., напустиле наде и оствариле се стрепње и када се упокојила
наша драга

ВОЈИСЛАВ М. ТОМИЋ

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
Помен ће се одржати 14. фебруара у 11
сати на Старом православном гробљу.

8. II 2018 – 8. II 2021.

рођ. Илин
1954–2021.

С љубављу и поштовањем син САША,
снаја ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА
(91/и)

Љубави, знамо да си ту негде, али нам недостаје загрљај.

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Твоји вољени: ЈЕЛИСАВЕТА,
УРОШ и ЈАСМИНА

Тога дана, 16. фебруара, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, нашој драгој Радованки одржаћемо четрдесетодневни помен, освежити и
допунити венац суза који смо положили на њен гроб, приликом испраћаја, са вечитим сећањем и захвалношћу за њену племенитост, нежност,
љубав и бригу о нама.
Породица

(68/301005)

Педесет дугих година без нашег поштованог стрица,
свекра и деде

(67/301004)

Навршава се девет година од изненадног одласка нашег драгог и вољеног

ТОМЕ МИЈИЋА

ДРАГУТИН МАНЧИЋ

месар
6. VI 1911 – 11. II 1971 – 11. II 2021.

1943–2021.

Недостаје ваша доброта и сећања за сва времена.

15. фебруара 2021. године навршава се
четрдесет дана од изненадне смрти нашег
вољеног супруга, оца, свекра и деде.

Захвални с поштовањем: синовица НАДА, зет ДРАГИША,
снаја ЈЕЛА и унуци ЗОРАН, ТОМИСЛАВ и НЕНАД
(48/300971)

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ
СЛАВИША БУЦА

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, син
ГОРАН, ћерка ОЛИВЕРА, снаја АНИТА,
унука ЈОВАНА, унуци БОЈАН, МИЛАН и
НИКОЛА
(74/301014)

9. фебруара навршило се месец дана откако нас је напустио наш вољени

13. фебруара 2021. навршава се година откако
нас је заувек напустила наша драга мајка, свекрва, бака и сестра

1974–2012.
Боли сазнање да никада више нећеш моћи да се радујеш, да се смејеш, машташ. Боли све оно што си могао да урадиш а ниси. Боли све оно што је
тек требало да прођеш, а ниси. Боли то што ћеш свуда да нам фалиш и
што ћеш увек бити тај неко који недостје.

Чувају те од заборава твоји најмилији
(8/300889)

ЕВА КРСМАНОВИЋ
Навршава се тридеет
година откако није са
нама наш вољени

11. II 1987 – 11. II 2021.

СЕЋАЊЕ
Успомену на тебе чувамо у својим срцима.
Твоји најмилији
(22/300918)

мр арх САВА
МИХАЈЛОВИЋ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на наше пријатеље

Четрдесетодневни помен и полагање урне
одржаће се у уторак, 16. фебруара, у 12
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

СТАМЕН
ЈОВИЋ

ДРАГОЉУБ
ЂУРИЧИН

Његови најмилији

Ћерка СТАНКА
са породицом и унуке
ЉИЉАНА и БИЉАНА

Заувек у срцима
његове СЕКЕ и НАДЕ

(97/301073)

(76/301125)

(19/300914)

Драги родитељи

СЛАЂАНА
ПЕТРОВ

КРСМАНОВИЋ

2015–2021.
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(78/301129)

16. фебруара 2021. навршавају се четири године откако ниси са нама, наш вољени

Вољени тата

ДРАГИШИЋ

ЕВА

ДУШАН

годину дана

скоро две године

Са поносом чувамо вас од заборава кроз најлепше
успомене.
Ваши пријатељи ТОДОР и СЛАВИЦА из Кикинде
(23/300918)

САВА
КОВАЧ
из Долова

МИЛАН

СТАНА

14. II 1991 – 14. II 2021.

27. XI 2011 – 2021.

Једанаест година откако ниси са нама.
Нека те анђели чувају.

Увек у мислима и срцима ћерке ЗОРИЦЕ и сина
ЗОРАНА са породицама

Заувек неутешни твоји:
тата, мама и баба

(83/301038)

(98/301075)

СЛОБОДАН
ЗДРАВКОВИЋ

ЖИВОМИР
СИМИЋ
МИРКО

Четрдесет
тужних
дана без тебе.
Недостајеш пуно.
Ћерка ЗОРИЦА
са породицом

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

(60/300995)

(40/300951)

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

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ
17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
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Петак, 12. фебруар 2021.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У четвртак, 18. фебруара, у 12 сати, на Новом гробљу, одржаћемо
четрдесетодневни помен нашем

ДАНИЦА АТАНСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2021.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВ

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом никада.
Недостајаћеш нам за све што долази.

13. II 2020 – 13. II 2021.

НИКОЛИ ТРАВИЦИ

Твоји најмилији
(64/301000)

Остаје да се сећамо твоје доброте која се не заборавља.

Прошло је годину дана откако си само у
нашим срцима и мислима.

Заувек ћеш бити у нашим мислима док постојимо.
16. фебруара 2021. навршава се годину дана од
смрти моје супруге

Почивај у миру.
Тугују: синови МИЛОШ и СИМО са породицама

Твоји најмилији

(61/ф)

(38/300947)

Прошло је годину дана откако
нас је напустила наша вољена

СЕЋАЊЕ

У октобру ће се навршити и десет година откако није са нама
наш драги

АНЂЕ ИВАНОВИЋ
1943–2020–2021.
Хвала ти за све године проведене заједно.

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Твој супруг ВОЈИСЛАВ
(85/301041)

Драга мама

ИЛИНКА
НОВАКОВИЋ

МИОДРАГ
НОВАКОВИЋ

рођ. Вујовић
1932 – 14. II 2020.

Твоја неутешна породица
(47/300962)

1928–23. X 2011.

Помен ће се одржати 13. фебруара 2021, на гробљу у Гајевима
код Ужица

АНЂА ИВАНОВИЋ

Прошле су четири дуге, тужне и тешке године.
Бол и туга не напуштају наша срца, однео си све
са собом.
Остала је празнина тамна и болна.
Нека те анђели чувају.

СЕЋАЊЕ

С љубављу и тугом чувамо их у
нашим мислима и срцима.
Њихови најмилији

1943–2020.

(41/300953)

Прошло је годину дана, али ти си још увек у нашим мислима и срцима.

9. II 2009 – 9. II 2021.

Твој син МИРКО, снаја СУНЧИЦА,
унуке АНА и ИВАНА

Обавештавамо родбину и пријатеље да у суботу,
13. фебруара 2021, у 10 сати, на гробљу Котеж,
обележавамо четрдесетодневни помен нашој

(87/301041)

Године не могу избрисати успомене, сећање
остаје заувек. Чуваћемо успомену и сећање на
тебе од заборава.
Нека те анђели чувају.

Драга мама

БРАНИСЛАВ
ГРУЈИЋ

СТЕВИЦА, ЂУРИЦА, АЛЕКСАНДАР, НИКОЛАЈ
и твоја тетка ЛЕПА из Данске
(46/300962)

АНКИ рођ. Савић ЛАЛИЋ
1940–2021.

С поносом те помињемо, с љубављу и тугом чувамо од заборава.

АНЂА ИВАНОВИЋ
1943–2020
Ни после годину дана не можемо се помирити да
те више нема. Навикли смо да си стално поред
нас. Сада те анђели чувају.
Твој син МАРИНКО, снаја АЛЕКСАНДРА,
унуци БРАНКО, СЛОБОДАН и МИЛОШ
(88/301041)

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Супруга МИЛИЦА
и ћерка БИЉАНА
са породицом

Четрдесетодневни помен драгом ујаку

САША са породицом
(52/ф)

Вољени наш

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ће годишњи помен
бити у суботу, 13. фебруара 2021.

(32/300941)

ЏАМТОСКИ ЂОРЂИ
од породице СКАНДОСКИ
(20/300916)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Драга мама

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ
ГОРАН
ЛУПИНКА
ГОГА
1970–2009.

БОРИСЛАВ
КАНУРСКИ

АНЂА ИВАНОВИЋ
1943–2020–2021.

1959–2020.

2020–2021.
Ни време не може ублажити бол за тобом. Поносна сам што сам те имала. Недостајеш пуно.
Твоја ћерка МИРА, зет СПАСЕ и унука СТАНА
(86/301041)

Супруга БИСЕРКА,
ћерка МИЛЕНА и унука
МИЛЕНА са породицом
(44/300960)

СТАНОЈЕ
МИТИЋ

Твоји: мама, тата
и брат

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.
ЗОРАН са породицом

(66/301003)

(82/301035)

(35/300944)

Петак, 12. фебруар 2021.
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13. фебруара 2021, у 10.30, дајемо годишњи помен нашој драгој мајци, баки и
прабаки

14. фебруара 2021. навршава се четрдесет дана откако нас је
напустио наш драги

МИРЈАНИ ЈАВОР

ЦВЕТКО ИВАНОВИЋ РАША
1950–2021.

Време пролази а туга остаје.

Тата, хвала ти што си нас упутио на прави пут.
Супруга, Деца, унуци и праунуци

Њени најмилији

(94/301057)

(53/300987)

15. фебруара, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен вољеној
мајци и свекрви

Прошло је шест тужних месеци откако није са нама наша вољена

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут
1. IV 1955 – 16. II 2015.
Нама је сваки дан 16. фебруар, јер не прође ни
један а да не осетимо празнину коју си оставила
у нашој породици.
НЕВЕНА и ЗОРАН КОМАДИНА
(34/300943)

МИЛКИ АРБУТИНИ
рођ. Обрадовић

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

Све док је нас живеће и најлепше сећање на нашу Миљу.
С тугом у срцу: син ЈОВАН и снаја СЛАВИЦА
(25/300924)

1962–2020.

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Драги мужу,
десет година старе стазе наше обилазим ти се
негде кријеш, тебе не налазим.

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.
СЕЋАЊЕ

Недостајеш...

С неизмерном љубављу памтимо нашег вољеног

Твоја породица

Твоја тужна супруга ЈОКА

(27/300929)

(9/300890)

Четрдесетодневни помен највољенијем тати

ФОЉАН ДУШАНА
2011–2021.
Његова породица
(80/301031)

16. фебруара 2021. године навршава се четрдесет дана
откако нас је напустио наш вољени супруг, отац и деда

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

НЕБОЈША
ЛАЗИЋ

1962–2020.

1951–2020.

Сестра СВЈЕТЛАНА са породицом

Шест месеци у рају,
тамо само анђели
спавају.
Без тебе није исто.
Твоја ЛИКИ

(50/300975)

(15/300904)

Недостајеш много мила моја, твој осмех, речи,
племенитост, заувек ће остати у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ
СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
Нисмо те могли сачувати од смрти, али те поносно чувамо у нашим срцима и мислима.
Волимо те: супруга НЕВЕНА, ћерка ЈАСМИНА,
син ЖЕЉКО, снаја СНЕЖАНА и твоји дечаци
ИЛИЈА, АНДРИЈА и МАРКО
(33/300942)

Сећање на родитеље

АРАМБАШИЋ

Хвала
се на
начин
нашег
те

ЈОВАН
(45/300961)

МАРИЦА
2015–2021.
Синови

Недостајеш ми пуно, заувек ћеш остати у мом
срцу.
Твоја ћерка МИЛОМИРКА, зет МИЛОШ
и унуци ЛАРИСА и ЛУКА
(18/300912)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Петнаест година од
смрти

И после четрдесет дана, најлепше плаве очи на
свету, светле пуним сјајем

свима који су
достојанствен
опростили од
предоброг та-

ЗЕБИЋ
ЧЕДОМИРА.

ДУШАНКА
ЈОВИЋ

ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ

2001–2021.

професор

Неутешне ћерке
ЈАСМИНА и МИЉЕНА
са породицама

Његови најмилији
(7/300883)

(69/301007)

1995–2021.

РАДМАНУ ЂОРЂЕВИЋУ

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

С поносом и љубављу
је се сећају њени најмилији.

ЉУБОМИРА
САНАДЕРА
Живот није вечан, сећања и успомене јесу.

Супруг ПАВЛЕ,
ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА
са породицама

Супруга ДУШАНКА
и син САША
са породицом

(16/300907)

(17/300910)
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АКТУЕЛНОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

„ПАНОНЦИМА” И ВРЕДНЕ МЕДАЉЕ
И ВАЖНИ БОДОВИ

ЛИДЕР БИО СРЕЋНИЈИ И СПРЕТНИЈИ
Тамиш пропустио
прилику да изненади
Земунце
Следи дуел са
Слободом из Ужица

На првом ово го ди шњем
Првенству Србије у атлетици
за старије јуниоре, које је одржано 30. и 31. јануара у органи за ци ји Срп ског атлет ског
савеза, учествовала су и два
такмичара АК-а Панонија из
нашег града.
Првог дана так ми че ња, у
дисциплини брзо ходање на
стази од 3.000 метара, Марко
Зорић из АК-а Сурчин освојио
је златну медаљу, док је наш
сугра ђа нин Сте фан Лазић,
вишегодишњи првак Србије у
овој дисци пли ни, овог пута
заслу жио сре бр но одлич је.
Александар Дугић је такође
имао одличан наступ, али 50
метара пред циљем, после треће опомене, добио је црвени
картон због техничке грешке,
па је дисквалификован.

Панонију прешла из Црвене
звезде. Било је то њено прво
такмичење после дуже паузе
због повреде. Популарна Тина
Бамбина била је најбоља у скоку увис – прескочила је висину од 158 цм, што је био други резул тат на так ми че њу.
Остале дисциплине је такође
успешно савладала, па су њени
тре не ри задо вољ ни осмим
местом у укупном пласману,
али и и са осво је них 2.356
бодова.
Другог дана такмичења Панонија је имала представнике у
штафетним тркама на 4 x 400
метара.
Мушки тим је услед болести
Александра Франца и Николе
Ољаче наступио са два сениора и два јуниора, па је на крају
заузео шесто место. Трчали су:

Двадесето коло Кошаркашке
лиге Србије донело је мноштво
узбудљивих и неизвесних утакмица, а једна од оних које су
привукле велику пажњу јавности свакако је била и она у
Земуну, где су се састали лидер
шампионата, домаћа Младост,
и панчевачки Тамиш.
Иако су пре почетка меча, бар
„на папиру”, били аутсајдери,
кошаркаши из нашег града добро
су парирали екипи која је у досадашњем току шампионата претрпела само један пораз. Панчевци су имали и шут бар за продужетак, али срећа је овог пута
била на страни Земунаца: Младост–Тамиш 97:94, по четвртинама 27:20, 24:26, 18:27 и 28:21.

Било је то веома лепа кошаркашка представа, с много тем-

па, енер ги је и атрак тив них
потеза. Момци из обе екипе
давали су све од себе у жељи
да њихов тим освоји бодове, а
да је победио и Тамиш, то уопште не би било незаслужено.
Домаћини су боље „отворили” сусрет, јер су Саша Радовић и његови саиграчи ушли у
дуел с превише респекта према ривалу. Због тога је и резултат на полу вре ме ну гла сио
51:46.
Ипак, у наставку меча, после
паузе, Тамиш је заиграо много
агресивније, ослободио се притиска и као да су његови момци схватили да могу да савладају лидера. Бревин Прицл је
„тројком” најавио преокрет,
Тамиш је повео, па се од тог
момента све до самог краја
утакмице водила жестока борба, за сваку лопту и сваки поен.
Победник није могао ни да се
наслути... Неизвесна утакмица
одлучена је серијом фаулова и
слободних бацања. На самом

крају Тамиш је имао и шут за
продужетак, али Џордан није
био прецизан.
– Динамична и квалитетна
утакмица. Да смо победили ми,
такође би било заслужено. Промашили смо много слободних
бацања и мислим да нас је то
коштало бодова – рекао је после
утакмице кошаркаш Тамиша
Иван Смиљанић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Смиљанић (14 поена), Прицл (19), Џордан (осам),
Вујовић (четири), Павићевић
(пет), Анђушић (12), Ребић,
Ковачевић, Крстановић (12),
Манојловић (осам), Радовић
(10) и Петровић (два поена).
– Честитам момцима из обе
екипе на свему што су приказали. Била је то лепа представа у којој су гледаоци, с обзиром на то да је утакмица преношена на „Арени”, имали шта
да виде. Опет смо превише
мекано ушли у меч, с много
респекта према ривалу, па смо
морали да јуримо његову предност. У другом полувремену
смо преузели предност, али овај
сусрет су одлучили детаљи. У
неким важним моментима промашили смо слободна бацања,
па зицер, па направимо кораке... Ово је друга утакмица заредом коју губимо због слободних бацања. Шта је – ту је,
морамо да се издигнемо и да
тражимо победу у некој наредној утак ми ци. Још јед ном
честитам свим актерима овог
сусрета, јер је било јако лепо
учествовати у овој утакмици –
рекао је на конференцији за
новинаре тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Наредни меч Саша Радовић
и његови другови одиграће у
понедељак, 15. фебруара. Тог
дана ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Слобода
из Ужица. Утакмица почиње у
18 сати, а биће одиграна без
публике.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ НИЖУ УСПЕХЕ

Сени ор ском
атлет ском
митингу који је одржан 5. и 6.
фебруара, на основу измене
календара АСС-а, припојено
је и Првенство Србије за сениоре у вишебоју. Првог дана је
наступила Кристина Гојковић,
која је у пре ла зном року у

Александар Бошковић, Александар Дугић, Дамјан Чикић и
Марко Бегенишић.
Чла но ви Атлет ског клу ба
Пано ни ја наред ног викен да
одлазе на припреме на Златибор, где ће брусити форму за
наредна такмичења.

Шесто коло Лиге пионира Војводине и трећа „рунда” Лиге
кадета и млађих јуниора наше
покрајине у стрељаштву одржани су прошлог викенда у
Врба су. Стре љач ка дру жи на
„Панчево 1813” представила се
на тим такмичењима с једанаест чланова, који су поново
постигли запажене резултате.
Ива Ракоњац је била најуспешнија у гађању из ваздушне
пушке. Освојила је златну медаљу са 187 кругова у категорији
пионирки, а с 385 кругова у
групи кадеткиња заслужила је

бронзано одличје. У надметању с млађим јуниоркама заузела је пето место. Теодора Кондић је с 379 кругова била четврта кадеткиња, а шеста млађа
јуниорка. Поред њих, за тим
кадеткиња из нашег града, који
је у екипном надметању у гађању из ваздушне пушке освојио
бронзано одличје, наступила је
и Катја Богдановић.
Екипа пионира СД-а „Панчево 1813” окитила се сребрном
медаљом, а чинили су је Немања
Ђорђевић (са 177 кругова трећи
у појединачном надметању),
Огњен Лукић и Огњен Бунчић.
Марко Нинковић је са 173
круга освојио најсјајније одличје у конкуренцији пионира који
су се такмичили у гађању из
ваздушног пиштоља. Такође,
Марко је с 526 кругова освојио
златну медаљу и у конкурен-

цији кадета, док му је у надмета њу с мла ђим јуни о ри ма
припа ло брон за но одлич је.

СУСРЕТ ШАМ ПИ О НА
Алекса Ракоњац је био веома успешан на другом турниру „Сусрет шампиона”, на
коме је учествовао на позив
директора репрезентације
Србије Драгана Марковића.
Алекса је оправдао очекивања људи из Стрељачке
дружине „Панчево 1813”,
али и стручног тима репрезентације Србије. У основном мечу, међу 12 најбољих
репрезентативаца, заузео је
седмо место, постигавши
свој лични рекорд од
625,2 круга. Тај резултат је
иначе виши од резултата
за рангирање такмичара

међународног разреда. У
наставку такмичења, у
финалном мечу, Алекса је
задржао
седмо
место.
Одлично је отпуцао сва 24
хица и остварио резултат од
248,9 кругова, који гарантује освајање медаља на
свим такмичењима.
Тренер Синиша Вељковић задовољан је Алексином формом, која је темпирана за фебруар, јер ће млади Ракоњац већ наредног
викенда учествовати на
Првенству Србије за јуниоре
у Нишу, а потом и на Првенству Србије за сениоре.

Велимир Нинковић је погодио
560 кругова и с тим резултатом је тријумфовао у конкуренцији млађих јуниора у гађању из пиштоља, док је Стефан
Кешиш јан осво јио сре бр ну
медаљу с 536 кругова.
Убедљива прва места освојили су и млађи јуниори и кадети у екипним конкуренцијама
у гађању из ваздушног пиштоља, а тим млађих јуниорки заузео је треће место.
Марина Мијатовић је с 338
кругова освојила бронзану медаљу у категорији млађих јуниорки које су се такмичиле у
гађању из ваздушног пиштоља,
а Асја Богдановић се пласирала на пето место.

Стране припремио

Александар
Живковић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДОБАР РЕЗУЛТАТ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА МЕЧЕВЕ У ПЛЕЈ-ОФУ

ИЛИЈА НА КОРАК
ДО ЦИЉА...

Динамо лако
изашао на крај
с Кикинђанима

Прво коло доигравања
у Новом Саду
Спуштена је завеса на регуларни део шампионата у рукометној Суперлиги наше земље. Учесници елитног каравана били
су подељени у две групе, а по
четири првопласиране екипе
избориле су се за доигравање у
плеј-офу и битке за титулу шампиона. Остали ће у плеј-аут, где
им следе борбе за опстанак.
Динамо је прошлог викенда
у последњем колу надметања у
групи на свом терену одмерио
снаге с Кикиндом. Био је то
меч без резултатског значаја,
јер се и пре њиховог међусобног дуела знало да ће „жуто-црни” у плеј-оф, а Кикинђани
у плеј-аут. Вероватно и због те
чињенице, јер су момци могли
да играју растерећено, виђена
је лепа рукометна представа у
Хали спортова на Стрелишту.
Разлика у квалитету екипа била
је очигледна, па је домаћин без
великих проблема стигао до
убедљиве победе: Динамо–Кикинда 32:24 (14:11).
Гости су колико-толико били
равноправан такмац само у првој
половини првог полувремена, а
онда су панчевачки „жуто-црни”
додали гас, преузели контролу
над утакмицом и своју предност увећавали из минута у
минут.
Тренер Динама Аким Комненић у овом мечу шансу је
пружио својим младим играчима, а они су узвратили поверење на најбољи могући начин.

На голу домаћег тима бриљирао је млади Никола Перић, а
својим бравурозним интервенцијама мамио је аплаузе оних
десетак гледалаца којима је
било дозвољено да уђу у халу,
али и свих актера утакмице.
Расположен је био и Миљан
Буњевчевић када је својим „пројектилима” у гол убацивао и лопту, али и голмана гостујућег
тима... Ефикасношћу се истакао Урош Станић, али сви момци заслужују похвале за однос
према игри и дресу који носе.
– Добро смо игра ли. Сви
момци су дали велики допринос овој победи. Преостаје нам
да тренирамо још јаче и да се
добро припремимо за искушења која нас очекују у плеј-офу

– истакао је после утакмице
њен најбољи актер, млади голман Динама Никола Перић.
„Жуто-црни” су игра ли у
саставу: Иванчевић (један гол),
У. Павловић (један), Буњевчевић (пет), Бошковић (два), Станић (девет), Осто јић (три),
Перић, Л. Павловић (четири),
Тонић, Мрда ко вић, Урта
(један), Голубовић (пет), Костадиновић (један гол), Вучковић,
Радовановић и Митровић.
– Честитам мојим момцима
јер су играли веома добро и
дисциплиновано. Кикинда је
показала да је одличан тим, а
вечерас није била комплетна.
Шансу смо пружили младим
игра чи ма, који су пока за ли
завидан ниво и сигуран сам да

ће у утакмицама које следе
бити још бољи. Предстоји нам
мала пауза, коју ћемо искористити да се што боље припремимо за наредне мечеве – рекао
је на конференцији за новинаре тре нер Дина ма Аким
Комненић.
Такмичење у плеј-офу стартује 20. фебруара, а панчевачки „жуто-црни” ће већ у првом
колу бити на великом искушењу. У Новом Саду ће одмерити
снаге са шампионским саставом Војводине. Поред ове две
екипе, у плеј-оф су се пласирали и: нишки Железничар,
Раднички из Крагујевца, Парти зан, Рудар из Костол ца,
шабач ка Мета ло пла сти ка и
Дубочица из Лесковца.

Традиционално
Светско симултано
решавачко првенство
одр жа но је и ове
године, само што се
овог пута укљу чио
нешто мањи број
држава због ситуације с коронавирусом.
У нашој земљи је
такмичење ипак одржано, пошто овај турнир не сме да се
решава онлајн. Иначе, за пласман у Лиги
решавача Србије ове
године улазе резултати из 2020. и 2021,
јер су прошле године одржана само два
кола. За укупну табелу се рачунају четири најбоља резултата из седам кола.
Такмичење је одржано 24. јануара, али
је извештај на сајту
Светске федерације
изашао тек пошто су
све земље уба ци ле
резултате у збирну
табелу.
Наш сугра ђа нин
Илија Серафимовић
поно во је добро
решавао и још мало се приближио граници од 2.350 поена,

коли ко му тре ба за титу лу
ФИДЕ мајстора у решавању.

АКТИВНОСТИ СТАРЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

„АКАДЕМЦИ” И У
МЕЂУНАРОДНОМ КАМПУ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СУБОТА РЕЗЕРВИСАНА ЗА ОДБОЈКУ
Утакмицама петнаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкаше. Старчевачки Борац је гостовао у
Пожаревцу, где је од домаћег
Младог радника изгубио с 3:1,
по сетовима 25:15, 25:21, 22:25
и 25:18.
Момци које предводе тренери Душан Јовић и Војислав
Павловић и на овом сусрету су
приказали солидну игру, али
баш као и у неколико претходних утакмица, бодови су им
измакли.
Пожаревљани су лако добили први сет, а прави отпор
одбојкаши Борца почели су да
пружају тек у наставку сусрета. Старчевци су у другом сету
успешно парирали расположеном домаћину, али само до средине другог периода утакмице, када су играчи Младог радника поново додали гас... Све
се преокренуло у трећем сету.
Борац је заиграо ангажованије
и храбрије, а Гмитровић и Стојсављевић били су ти који су
гостујућу екипу предводили ка
повратку у меч. Наравно, сви

момци заслужују похвале за
игру коју су приказали у трећем сету. Био је то Борац какав
воле да виде и његови навијачи. Сигурном игром до краја
сета Стар чев ци су сма њи ли
предност домаћина на 2:1 и
поново вратили неизвесност у
овај дуел.
На жалост симпатизера старчевачког тима, четврти сет је
протекао у знаку Младог радни ка. Њего ви игра чи нису
дозволили никакво изненађење, па су лако меч привели
крају.
После пет на ест утак ми ца
Борац и даље заузима претпоследње место на табели. Идућег викенда имаће нову прилику за поправљање бодовног
салда. У Халу спортова на Стрелишту долази Раднички из Крагујевца. Гости јесу фаворити,
али ако одбојкаши Борца буду
играли као у мечевима против
Рибнице или Ниша, не треба
сумњати да могу да остваре
позитиван резултат.
Серију победа наставиле су
и девој ке које насту па ју за
Одбојку 013. У десетом колу

Друге лиге група „Север” Јелена Петров и њене саиграчице
вратиле су се уздигнутих руку

с гостовања у Футогу, где су
одмериле снаге са истоименим
домаћим тимом: Футог – Одбојка 013 2:3, по сетовима 20:25,
25:12, 25:22, 20:25 и 6:15.
Био је то меч с много резултатских преокрета, а оно што
симпатизере клуба из нашег
града може да охрабри јесте
чињеница да се Одбојка 013
није предавала ни када је против ник доми ни рао и био у
предности. Девојке које предводи тренер Владимир Јованчић иска за ле су карак тер
победника и у најважнијим
тренуцима играле како треба,
па су заслужено освојиле бодове који их остављају на врху
табеле.
У суботу, 13. фебруара, Одбојка 013 у Банатском Новом Селу
дочекује екипу Волејстара из
Кљајићева.

Чланови Џудо клуба „Академија Јочић” из Старчева настављају да нижу успехе. Они су
прошлог викенда на такмичењу у Вршцу освојили осамнаест медаља.
Милица Секуловић се окитила златним одличјем, док је
Филип Спасић заслужио сребро. Голуб Стригић је у групи
старијих пионира победио све
сво је про тив ни ке, а њего ва
сестра Наталија доминирала
је у својој конкуренцији с три
ипона. Наталија Новаковић је
суверено тријумфовала у конкуренцији полетарки, а сјајни
су били и остали „академци”.
Кри сти јан Лех ни је тако ђе
освојио злато, а Вук Миловановић, Теодор Манић, Алекса
Исаиловић, Ђорђе Миљковић,
Анто ни на Нико лић и Вања
Шупић заслужили су сребрна
одличја.
Уз све то, ЏК „Академија
Јочић” учествовао је и у међународном кампу одржаном у
Зворнику, где се окупило преко

50 најквалитетнијих такмичара из нашег региона, које је
тренирао Мирослав Јочић.
– Захвалио бих домаћину на
поверењу да руководим кампом и да квалитетну децу уводимо у виши ниво врхунског
џуда. Мени то представља нови
изазов и задовољство, тим пре
што је екипа деце из нашег
клуба дошла до тог стадијума.
Камп је био и организационо
и технички на највишем нивоу.
Ради даље сарадње и наставка
реализације овог пројекта догово рен је нови камп, кра јем
марта, када ћемо ми бити домаћини, а сарадња се шири са
екипама из Словеније и Шведске. Напомињем да је сада крајње време да наша локална самоуправа схвати и препозна вредност и значај нашег спортског
колектива и да нам адекватно
помогне у даљем развоју – рекао
је први човек старчевачког клуба Мирослав Јочић.
Џуди сти у нашем гра ду
постају све активнији...

ШАХОВСКИ КУТАК
Schweg
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Та4)
Избор Р. Радојевић
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СПОРТ

С ПРИПРЕМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

ОПТИМИЗАМ СВЕ ВЕЋИ –
ПРОЛЕЋЕ У БЕЛО-ПЛАВОМ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сигнали
Док се особа пење на врх, сама сигнализира о својој лепоти.
Потом, тамо горе, лепе сигнале о њој пуштају други.
На крову су јој уочљивије мане и њих, ех, скривају ти исти.
И то лепим причама, стварним или фејк, свеједно.
Служе сврси, док нека друга особа не крене ка врху.
Онда њу треба облатити, без пардона, безобразно.
Уместо да она прва каже: нисам баш толико лепа.
Или бар: има још лепих, погледајмо се у очи.

Боравак у Станишићима
пун погодак
Генерална проба против
новосадске Младости
Популарна панчевачка „дизелка” ради
пуном паром. Под руководством шефа
стручног штаба Драгана Аничића и његових сарадника Зорана Стојановића, Владимира Божића и Мила Ђуровића, фудбалери Железничара ушли су у завршну
фазу припрема пре почетка пролећног
дела првенства у Првој лиги Србије.
„Дизелка” је почела да ради још 11.
јануара, а у петак, 5. фебруара, „експедиција” Железничара вратила се с десетодневних припрема у Станишићима.
У одличним условима момци су тренирали два пута дневно, комбинован је
рад у теретани и на терену, а одиграли
су и неколико контролних утакмица, у
којима су били веома ефикасни.
– Добро смо радили, а боравак у Станишићима био је пун погодак. Тренинзи током припремног периода нису
лаки, али то је пут како бисмо спремно дочекали наставак сезоне. Уигравамо све линије тима и поправљамо грешке које се појављују у нашој игри,
тако да све иде у правом смеру у овом
тренутку. Што се тиче самог боравка у
етно-селу Станишићи, све је било на
врхунском нивоу. Наставили смо рад у
Панчеву и стремимо ка нашем циљу.
Верујем да ћемо на крају сезоне успети да останемо на прволигашкој мапи
Србије – рекао је деветнаестогодишњи
Петар Станић, најмлађи првотимац
Железничара.

Претпоследњег дана боравка у Станишићима „дизелка” је одиграла два контролна сусрета. За ривале је имала чланове Прве лиге Републике Српске: Дрину
из Зворника и Подриње из Јање. И у та
два меча „Жеља” се истакао ефикасношћу.
У првом мечу Железничар је тријумфовао над екипом из Зворника с 3:0, а
голове за наш тим постигли су Александар Мирков, Милош Савановић и
Предраг Сикимић. Тренер Аничић је за
овај дуел припремио екипу у саставу:

Јанкулов, Томовић, Плавшић, М. Томић,
Петровић, Стојановић, Ковачевић, Стевановић, Јовковић и В. Томић. Стрелци су били: Вукашин Јовковић, Бојан
Трипковић, Вукашин Томић и Данило
Ковачевић.
– Задовољан сам генерално како теку
припреме, а изузетно сам задовољан и
послом одрађеним у Станишићима.
Имамо много нових играча који су стигли у зимском прелазном року, али сви
су се одлично уклопили. Направили смо

Повезани
Оно чиме идеш не одређује увек брзину стизања до циља.
Авион некада мора непланирано да слети.
Да му пукне гума – дешава се и ауту и бусу.
Или, једноставно, остану без горива.
Бициклу спадне ланац.
Човек изгуби дах или га не послуже ноге.
Ствари на путу повезане су на невероватне начине.
Као што се и људи везују чудновато, а спајају се слични.

Кнежевић, Михајлов, Радојичић, Марковић, Зорица, Конатар, Мирков, Јовановић, Станић, Сикимић и Савановић.
У утакмици с Подрињем „Жеља” је био
још убедљивији: славио је победу од 4:0.
Беле дресове клуба из нашег града
носили су: Николовски, Трипковић,

ту позитивну хемију у тиму и већ сада
постоји неопходна доза оптимизма да
ћемо успети у својим намерама и да ће
Панчево и од јесени имати прволигаша. Одиграли смо четири утакмице са
условно слабијим противницима, али
радује ме да су момци на свим мечевима исказали озбиљност. Сигуран сам да
ће сви они дати све од себе и да ће бити
прави када буде било најпотребније. Ни
ја нисам дошао у Панчево да бих испао
из лиге. Жао ми је што неће бити публике на стадионима, али искрено верујем
да ће у наредној сезони, с јесени, с навијачима на трибинама, „Жеља” газити и
ка Суперлиги – истакао је шеф стручног штаба панчевачког прволигаша Драган Аничић.
Фудбалери Железничара ће генералну пробу пре почетка пролећног дела
шампионата у Првој лиги Србије имати у суботу, 13. фебруара, када ће се
састати са екипом Младости ГАК из
Новог Сада. Наставак трке за бодове
заказан је за 20. фебруар, а Железничар ће у првом колу бити домаћин лидеру, Радничком из Крагујевца.
А. Живковић

С твојим распадом
Шта те омета...
Оно кад дуне мало јачи ветар.
Пошто те тамни облаци поспу кишом.
Сруши ти се оно што те штити, наткриљава.
Нестану ти снови.
Као веслачи у чамцима и људи на клупама око тебе.
Колико везе с твојим распадом имају спољни утицаји?
Тачно онолико колико им дозволиш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Андриана Крњајић,
струковни
економиста:
– Када ми западне
нерадни викенд,
проводим га највише
с породицом и
пријатељима или
отпутујем. Тако ћу сада
вероватно отићи некуд
на један дан с мамом.

Урош Марковић,
мастер филозоф:
– Ако ми време
дозволи, планирам да
бацим поглед на небо. Иако
је већ протекло неко време
откако сам купио телескоп,
прогнозе нису биле погодне
за посматрање. Уколико то
буде био случај и сада,
вероватно ћу гледати
неки филм.

Душица Дакић
Стојчевски,
посластичар:
– Викенд ћу провести
радно, у посластичарници, украшавајући
тортице за заљубљене
парове. У недељу по
подне ћу време посветити
супругу и синовима. Ићи
ћемо куд год они буду
пожелели.
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