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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕНЕТО ПРАВО СВОЈИНЕ С РЕПУБЛИКЕ НА ГРАД

Пише: Драгана Кожан

Ћораво
огледало
Преглед група на друштвеним
мрежама ових дана:
– Драги моји, била сам данас
у „Лидлу”, то је грозно, не могу
да верујем да сви иду у „Лидл”!
МОЛИМ ВАС БУДИТЕ ОДГОВОРНИ! То је страшно! Ја сам
имунокомпромитована особа,
моја бака има 47 болести и стаклену ногу, зашто ви морате да
идете у „Лидл” баш у суботу пре
подне, па одаберите неко друго
време и будите одговорни!
– Не могу да верујем, сад су
ме звали сестра и зет, ишли су
на пијацу и пијаца је пуна!
Зашто људи не остану код куће,
ако је препорука да се остане
код куће?! Па зар не можете
шетати негде по природи,
уместо по пијаци, да се мало
распоредимо?!
– Молим вас погледајте ове
слике из шопинг центра! Ми
смо били данас, све је пуно
људи, молим вас погледајте,
снимили смо све од почетка до
краја... Значи ред људи, у пар
бутика је била распродаја, ми
смо дошли, али нисмо очекивали да ће бити ред све до иза
угла. Ја нисам могла да дишем
од муке кад сам то видела! Три
сата смо били у реду, почела
сам се молити Мајци божјој од
муке, ево фоткала сам све, па
ако препознајете неког, да знате да их се треба клонити!!!
– Можда ме неки од вас препознају, супруг и ја смо проф. у
пензији, ја сам предавала географију, а он физику и пре петнаест година је коначно дошло
време да уживамо у пензији.
Kао и задњих 60 година, отишли смо данас на наш уобичајени ручак четвртком, на чувене шкембиће у зна се којој
градској кафани... А тамо је
било све пуно људи без икаквог
разумевања за нас пензионере!
Не разумем какво је ово време
дошло, нечувено, једва смо
место нашли! Не можеш више
ни на шкембиће да одеш од
данашње омладине! У наше
време то није било!
– Поздрав људи, дакле данас
смо се спустили мало до Златибора на виксу од матораца, значи ја не знам, али људи стварно
немају блама, дакле планина је
пуна људи, ја братеее стварно
не знам како да се ми да се изолујемо ако су се сви сад овде
скупили?! Не знам коме то
пријавити, дакле у свакој кући
су не само власници него и
деца и унуци и туристи и ко зна
ко још... Звао сам ове у општини, али они се не јављају, значи
не знам више кога да зовем?!!!!

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

НОВА ПАРЦЕЛА У СЕВЕРНОЈ ЗОНИ
Процес који уобичајено
траје дуже од пола године
сада је завршен за
месец дана
Изградња деонице улице
преко које ће инвеститор
добити саобраћајни
прикључак и пустити
целу фабрику у рад
Градоначелник Александар Стевановић и Јован Воркапић, директор
Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, потписали су 3.
марта у згради Градске управе уговор
о преносу права својине над парцелом у северној индустријској зони с
Републике Србије на Град Панчево.
Воркапић је најпре честитао градоначелнику Панчева на овом уговору
и пожелео му све најбоље.
Биће још инвестиција
Потом је додао:
– Започели смо сарадњу 2019.
године, када је Влада Републике
Србије донела одлуку да пројекат
изградње фабрике „Брозе” прогласи
од пројектног значаја за Републику
Србију. У новембру 2019. године као
Република пренели смо на „Брозе”
земљиште, близу 22 хектара, како би
они започели изградњу своје фабрике. Ово је сада завршница читаве
приче: пренели смо на Град Панчево
оно што им је потребно за изградњу
саобраћајнице. Без Града Панчева и
градоначелника Александра Стевановића свакако да овако брзо не бисмо
могли да изведемо читав процес.
Директор Републичке дирекције за
имовину објаснио је да ови процеси

Александар Стевановић и Јован Воркапић
уобичајено трају по шест-седам
месеци, а да је сада процес завршен
за месец дана.
– Рекао бих да је Град Панчево
пример добре локалне самоуправе.
Такође, градоначелник и ја смо
неформално разговарали, али дефинитивно знамо да ће и у зони „Север”,
која се налази на том истом простору, бити још инвестиција сличних
овим – закључио је Воркапић.
Градоначелник Стевановић изразио је велику захвалност на сарадњи
Јовану Воркапићу и истакао велики
значај овог уговора за даљи развој
Панчева, рекавши да је потписан уговор о преносу у својину Града Панчева парцеле која се налази у склопу
северне индустријске зоне.
– Та парцела је од непроцењивог
значаја за град Панчево, с обзиром
на то да ће на тој парцели бити
изграђена последња деоница Улице

7. нова. То ће бити деоница на којој
ће инвеститор, који је већ присутан у
нашем граду и који ће у наредних
неколико месеци покренути свој
производни погон, добити саобраћајни прикључак и на тај начин пустити
комплетну фабрику у рад – подвукао
је градоначелник.
Реконструкција Улице цара Лазара
Стевановић је подсетио на то да је на
претходној седници Скупштине града Панчева усвојена одлука о кредитном задужењу, где се између осталог
налазе и средства која ће бити употребљена за изградњу ове саобраћајнице. Затим је рекао:
– Јако је важно што је господин
Воркапић данас с нама, јер ми овим
чином доказујемо да је ефикасност у
раду различитих нивоа власти јако
битна за развој целе Републике Србије. Ми смо, након само седам дана од

одлуке да се кредитно задужимо и
градимо ту улицу, имали одмах реакцију и Владе Републике Србије и
Републичке дирекције за имовину и
добили парцелу на којој ћемо наставити да развијамо наш град. Том
одлуком о кредитном задуживању
одлучили смо да град иде у велике
капиталне инвестиције, а ту пре свега мислим на реконструкцију и рехабилитацију тамишког кеја, као једне
од највећих капиталних инвестиција
коју ћемо радити ове године. Поред
тога, настављамо доградњу и изградњу централног градског језгра, како
бисмо га после више деценија довели
у стање какво Панчево заслужује.
Градоначелник је казао и да је
Панчево пре десетак дана потписало
уговор и са Управом за капитална
улагања АП Војводине.
– Ми ћемо у најкраћем временском
периоду кренути с реализацијом велике јавне набавке за један од највећих
инфраструктурних пројеката у овој
години, а то је реконструкција Улице
цара Лазара, у којој није рађено ништа
од момента када је изграђена, што је
било пре четири деценије. Улица цара
Лазара ће у наредне две године бити
потпуно реконструисана и то ће бити
једна од најлепших улица у Панчеву –
најавио је Стевановић.
Према његовим речима, „све ово је
плод одличне сарадње Града Панчева са свим државним институцијама”, уз пре свега, како је рекао, „јако
велику подршку председника Александра Вучића свему овоме што ми
радимо овде у граду, али и такође
велику подршку Владе Републике
Србије, Покрајинске владе и, ево, и
Републичке дирекције за имовину и
господина Јована Воркапића”.
С. Трајковић

О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У ПАНЧЕВУ

Безбедност је одговорност свакога од нас
Возачи и путници су
у обавези да користе
сигурносне појасеве
На подручју Саобраћајне полицијске
испоставе Панчево током 2020. године догодило се укупно 309 саобраћајних незгода, а у 194 од њих било је
настрадалих. У нашем граду у „саобраћајкама” је погинуло осморо
људи. Од укупног броја настрадалих
лица највећи део чине управо возачи
и путници у моторним возилима.
Општепозната је чињеница да
коришћење система пасивне заштите
– што подразумева сигурносне појасеве, безбедносна седишта за децу,
наслоне за главу и ваздушне јастуке у
возилима – смањује могућност
повређивања приликом саобраћајних незгода. Али не користе га сви.
Стога су МУП и Агенција за безбедност саобраћаја покренули кампању
чији је циљ подизање свести о значају коришћења сигурносних појасева

и употребе безбедносних
седишта за децу.
Како је објавио портал
„013 инфо”, директор Агенције за безбедност саобраћаја Душко Пешић рекао је
да је 2013. године 68 одсто
возача користило сигурносни појас, док је данас тај
број око 84 процента. Што
се тиче коришћења појасева на задњем седишту,
2013. године је три процента људи користило овај вид
заштите, а данас је број
повећан на 20 одсто.
Командир Саобраћајне
полицијске
испоставе
Панчево капетан Дарко Трајковић за
поменути сајт је казао следеће:
– Безбедност саобраћаја је одговорност свакога од нас, а возачи и
путници су у обавези да користе
сигурносне појасеве на свим местима
на којима они постоје. Такође, за
превоз деце до три године постоји

обавеза коришћења безбедносних
седишта. Та седишта морају да буду
декларисана од стране произвођача и
да испуњавају безбедносне стандарде, те да буду уграђена на начин на
који је то произвођач предвидео.
Панчевачка саобраћајна полиција
санкционише оне што не користе

сигурносне појасеве: у
2020. години било је 3.457
оваквих прекршаја. Трајковић додаје:
– Системи пасивне
заштите много значе када
дође до саобраћајне незгоде, неких нежељених догађаја, наглог кочења, како
би се ублажиле последице
и избегло повређивање у
тим ситуацијама. Тиме се и
побољшава
безбедност
свих учесника у саобраћају.
Анализе показују да
коришћење сигурносних
појасева и безбедносних
седишта за децу смањује
ризик од повређивања од 50 до 70
одсто. Због тога ће Саобраћајна
полицијска испостава у Панчеву у
наредном периоду у склопу кампање
појачати контролу коришћења сигурносних појасева, када се ради и о
возачима и путницима, као и безбедносних седишта за децу.
С. Т.

УСКОРО КОНКУРС ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Прилика за људе са идејама

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Каранфили, руже, зумбули…
У центру града, 8. марта
Снимио: Милан Шупица

Миленко Чучковић, члан Градског
већа задужен за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, подсетио је на то да Град Панчево финансира пројекте самозапошљавања и да
је за ту намену у претходних годину
дана издвојено близу шест милиона
динара, да је шансу да покрену свој
посао добило шеснаесторо наших
суграђанки и суграђана, те да ће конкурс ускоро поново бити расписан –
највероватније до краја овог месеца.
Ово ће бити прилика за све оне с
добрим идејама, које треба и документовати, да се пријаве и да помоћу
новца из градског буџета започну
сопствени бизнис.
Чучковић је подвукао следеће
чињенице:
– У оквиру локалног акционог плана имамо седам мера, а Панчево је
током 2020. године за ту намену
издвојило скоро 14,5 милиона

динара. За поменутих 16 пројеката
самозапошљавања обезбедили смо
5.785.000 динара, а једнако
толико Град ће определити
и у овој години, па ће један
број суграђана моћи помоћу тих средстава да
започне бизнис.
Како је члан Већа
навео, онима који добију
новац за самозапошљавање обезбеђене су књиговодствене услуге агенције ангажоване на 12
месеци, али и финансијско-правно саветовање око
отварања фирме.
О својим искуствима за електронске медије је причала Кристина
Ћирић, која је након стицања искустава у својој струци захваљујући
средствима за самозапошљавање, а
ради се о 400.000 динара, отворила

едукативни центар „Мала свезналица”. Уз помоћ Града она је адаптирала простор како би се деца
која долазе у ту дефектолошку радионицу, најчешће
због сметњи у говору, осећала што пријатније.
Други део средстава
уложен је у куповину и
набавку опреме и инструмената карактеристичних за бављење овим
послом, што ће омогућити центру који је отворила да има артикулационе
сонде, тј. инструменте од
медицинског челика који се
користе у кориговању гласова и изговора одређених гласова, што убрзава
процес, па третман краће траје.
Идеја је много, а ту су сад и средства. Покушајте да остварите своје
замисли.
С. Т.
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НОВА САЗНАЊА О ВИРУСУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СКОРО ЈЕ НЕМОГУЋЕ ЗАРАЗИТИ СЕ КОРОНОМ НАПОЉУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Дани су све топлији и све више
времена се проводи напољу.
Новинари немачке агенције
„Дojче веле” распитали су се
зашто су на отвореном мале
шансе за заразу короном, како
на то утичу сунце и ветар и да
ли се треба клонити пушача
или спортиста.

Да ли је напољу сасвим
безбедно?
Аеросоли, мајушне честице које
лебде у ваздуху, главни су кривац за преношење коронавируса. Према налазима научника,
ово се посебно дешава у затвореним просторима.
– Циркулација ваздуха на
отвореном је много већа. Имате струјање ветра, па се тако
врло брзо концентрација аеросола разређује – каже Нико
Мутерс, шеф Института за јавно здравље при Универзитетској клиници у Бону.
Слично каже и вирусолог
Александер Kекуле, али додаје
– то све важи ако се и на отвореном држи одстојање од најмање метар и по.
– Ако не држите то одстојање,
гледате се лицем у лице и гласно причате, певате, вичете, пљујете, онда се, уместо аеросолима, можете заразити капљично.
Студије потврђују да је опасност од заразе напољу екстремно ниска. Једно истраживање у
Kини узело је под лупу 7.324
случаја заразе – само један се
десио на отвореном. Kекуле каже
да то исто важи за мутације
вируса – оне су нешто заразније, али мере остају исте.
– Мутанти не лете даље –
каже вирусолог.

Kако утиче ветар?
– Што ветровитије, то ће пре
бити развејани облаци аеросола

које човек производи – каже
Герхард Шојх, физичар и истраживач аеросола. На питање да
ли је, рецимо, на ливади где
бораве различите групице људи
могуће да ветар однесе аеросоли од једне до друге групе,
Шојх каже да је то практично
немогуће.
– Само због телесне температуре се ствара нека врста
ваздушне струје која углавном,
као код камина, иде нагоре –

зра че ње сун ца уби ја вирус,
рецимо, на површинама, али
да то мало утиче на пренос
заразе са човека на човека.
Мутерс каже да се на сунце
не треба ослањати – више је
ултраљубичастог зрачења лети,
али је рецимо у снежним преде ли ма оно још веће због
рефлексије снега. Осим тога,
он указује на то да пандемија
једнако погађа и топлије и хладније пределе.

ОПРЕЗ НЕКОЛИКО НЕДЕЉА ПОСЛЕ ВАКЦИНЕ
Српски вирусолог и микробиолог Миланко Шеклер изјавио је да вакцинисани људи
нису заштићени ни после друге дозе вакцине.
– Кад примите вакцину,
најбоље је да рачунате да најмање пет-шест недеља нисте
уопште заштићени, а и када
прође тај период, све вакциприча овај физичар за „Дојче
веле”. Јер, телесна температура од око 37 степени углавном је виша од спољне температуре. Тако се топлији ваздух
пење горе, па и тај облак
аеросола.
Једна студија у Ирану такође је потврдила да ветар не
игра никакву улогу у преношењу вируса.

Шта кад је напољу топло, а
шта кад је хладно?
То није до краја научно разјашњено. Амерички истраживачи су пра ти ли раз вој
инфекције у топлим, хладним,
сувим и влажним пределима
Kине – и нису нашли никакве
разлике.
Једна аустријска студија је
установила да ултраљубичасто

не имају ефикасност од 80 до
90 одсто – рекао је Шеклер.
Он је додао да ће известан проценат вакцинисаних
моћи да пренесе вирус
неком другом и апеловао на
грађане да се понашају одговорније и да се придржавају
мера, а посебно да носе
заштитне маске.
Kекуле пак верује да то ништа
не говори о суштини, јер претпоставља да се и у топлим пределима људи масовно заражавају унутра.
– Баш тамо више бораве унутра с клима-уређајима и вентилаторима – каже он.

Има ли опасности од спорта?
Стручњаци кажу да и спортисти, реци мо при џоги ра њу,
морају да држе одстојање од
метар и по упркос томе што, у
стању физичког оптерећења,
дубље дишу и избацују више
честица у ваздух.
– Ако неко само протрчи
поред вас, чак и на малом
одстојању, ризик је веома мали
– каже Биргит Венер, истраживачица аеросоли с Лајбницовог института.

Слично мисли и њен колега
Герхард Шојх – и задувани
спортисти би морали да стоје
минутима једни поред других
да би се зараза пренела. Зато
он не види про блем ни у
тимским спортовима, попут
фудбала.
– Али проблем настаје кад
се користе свлачионице или
тоалети. То су опасне просторије. Оне морају добро да се
луфтирају.
Kао контроверзна важи једна холандска студија која је
прошле године показала да је
потребно веће одстојање међу
спортистима. Kажу, од бициклиста ваља држати одстојање
од двадесет метара. Kритичари
наглашавају да је та студија
обављена у аеротунелу, а не
под реалним условима.

Да ли је сусрет с пушачима
опаснији?
Још нијед на сту ди ја није
повезала пасивно пушење с
повећаним ризиком од заразе
короном.
– Пушењем се не избацује
више вируса у спољашност –
каже Шојх. Ни Нико Мутерс
са Универзитетске клинике у
Бону не види да су пушачи на
било који начин заразнији.
Додуше, према Институту
„Роберт Kох”, пушачи имају
нешто већи ризик од тешког
обољења ако се заразе. Али по
друге нису опаснији.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно 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
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Да ли маска напољу има
смисла?
Има, ако не може да се држи
одстојање. Поготово у већим
гужвама, рецимо на концертима.
– Или кад сте на аутобуској
станици, или у неком реду, онда
маска има смисла – закључује
Венер.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12

НОВОСТИ У СЛУЧАЈУ БИВШЕ БЛАГАЈНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

Кнежевиће из Јабуке туже и комшије
Прибавила
противправну
имовинску корист у
износу од 90.000 евра?
На утврђивању чињеница у случају бивше благајнице „Панчевца” годину и по дана ради седморо људи, а на њему у последњих месец дана „раде” и грађани Јабуке: они зову редакцију и
пријављују да су Славица Кнежевић и њен муж Владимир новац
за читуље примали у својој кући,
о чему постоје и изјаве оверене
код нотара. Биће још тужби...
И не само то – покушавајући
да сперу љагу са свог имена,
они по селу блате и вређају све
запослене у листу, називајући
их лоповима. Хит прича је да
су они, Кнежевићи, позајмљивали новац менаџменту „Панчевца”, који им није враћен!?
Како при ли ком поку ша ја
уручења решења о суспензији

Славица Кнежевић није хтела
да комуницира с директором
нови на, на њен теле фон се
јављао супруг Владимир, који
је и примио решење. Однео га
је човек с којим су обоје радили годинама, а сада као сведока Кнежевићи позивају ћерку
Маријану, која треба да „посведочи” да је „решење донело
непознато лице”. Стога, како
сазнајемо, тражиће се полиграф за све троје поменутих.
Због постојања основа сумње да је извршила кривично
дело зло у по тре ба поло жа ја
одговорног лица припадници
МУП-а – Управе криминалистичке полиције, у сарадњи с
Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду, ухапсили су 3. фебруара Славицу
Кнежевић. Уз кривичну пријаву и при во ђе ње над ле жном
тужилаштву пуштена је да се
брани са слободе.

Сумња се да је она од октобра
2015. до јула 2019. године, наплаћујући текстове за читуље и
помене према сопственом ценовнику, прибавила противправну
имовинску корист од око 90.000
евра, као и да је у том периоду
оштетила и буџет Републике
Србије за порез у висини од око
четири милиона динара, те да
су грађани наше земље током

2013. и 2014. године оштећени
за додатних 15 милиона динара.
За кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица
запрећена је казна затвора од
две до десет година, али пошто
постоји могућност да је осумњичена тако поступала и дуже
од десет година, могуће је да
ће надлежно тужилаштво изменити квалификацију, с потенцијалном запрећеном казном
до петнаест година затвора.
Одржано је рочиште по тужби
Славице Кнежевић којом тражи да буде враћена на посао.
Интересантно, њена старија ћерка је с посла, из Кошаркашког
савеза Србије, упорно звала
нашег фото-репортера како би
га ометала у професионалном
задатку: требало је да фотографише осумњичену Славицу у
моменту када излази из суда.
Али он се неколико пута јавио
на телефон, па је ексблагајница
нестала без трага. Засад... Р. П.

ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА

УЛИЦЕ НАШЕГ ГРАДА

У СУБОТУ У ПАНЧЕВУ

ЕПИДЕМИЈА

Одузето 4.636
паклица цигарета
Инспектори Пореске полици је у коор ди на ци ји с
МУП-ом приликом претреса путничког аутомобила у
Панчеву пронашли су и одузели 4.636 паклица цигарета без акцизних маркица.
До акције је дошло током
спро во ђе ња
поја ча них
актив но сти на сузби ја њу
сиве економије у промету
акцизних производа. Против лица од ког су одузете
цигарете биће поднета кривична пријава због недозвоље ног про ме та акци зних
производа.
Д. К.

Славица Кнежевић

Још четири
дрогирана возача

Фестивал
руске салате

Ситуација у Војводини
ванредна

Припадници МУП у Панчеву
током прошле недеље зауставили су возача „фијата” (25)
и његовог вршњака у „реноу”,
који су били под утицајем опијата. Из саобраћаја је искључен и возач „голфа” (33) који
је био позитиван на канабис,
а и његов сувозач (30) био је
дрогиран.
И возач (24) и сувозач (21)
једног BMW-а су били под утицајем канабиса. Из саобраћаја је искључен и возач „заставе” (28) који је одбио да се
тестира на присуство психоактивних супстанци.
Д. К.

Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” из Панчева организоваће Девети међународни
фести вал руске сала те у
нашем граду. Фестивал ће
бити одржан у суботу, 13.
марта, у сали KУД-а „Петефи Шандор”. Окупљање учесника предвиђено је за 17
сати.
Организатори Фестивала
Руске салате напомињу да
због епидемиолошке ситуације манифестација ове године неће бити отворена за
публику.
Д. К.

Институт за јавно здравље Војводине оцењује епидемиолошку ситуацију у Војводини као
„ванредну, с порастом тренда
оболевања и високим нивоима оболевања”, упозоравајући
да се, у односу на период од
средине фебруара, број активних слу ча је ва у покра ји ни
готово удвостручио.
Код већине регистрованих
пацијената инфекција коронавирусом је дока за на брзим
антигенским тестом код којег
је потребна велика количина
вируса да би показао позитиван резултат.
Д. К.

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

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Мислим да је оно што је пропуштено да се учини кроз
све ове деценије, међу многим другим стварима које су
пропуштене у тим изгубљеним годинама, јесте учити
људе да злочин заиста, то није флоскула, нема националност, боју, укус и мирис, он је увек само злочин. Како
често кажем, јер се читав живот бавим неким облицима
злочина, чудно је, нико од нас не би волео да у стан или
комшилук прими некога ко је осумњичен за силовање,
убиство и неке још драстичније ствари, а онда када се
таква прича појави под неким националним предзнаком, под војничком заставом, одједном се сви скупљамо
у торове, некаква племена, да је бранимо. Управо то
говори колике су илузије и концепти који се намећу
људима, да би се они држали у таквим оквирима. Основна порука, она се види кроз роман, надам се да ће се
видети и кроз серију, била би да је злочин управо то –
нешто што не може и не сме имати колективне предзнаке, он је увек индивидуалан и везан за одређену личност,
и тај који је био спреман да убије под нечијом заставом,
биће у бити спреман да убије и без заставе. То треба
људима објаснити.
(Судија Апелационог суда Миодраг Мајић, „Данас”,
5. март)
* * *
Девети март је био велика нада, пада комунизам, окоштала бирократија, систем централне власти, долази
ново време, нада да ће демократија донети нешто више,
не само 1991. него и касније, 1996. Пети октобар је био
више израз очаја, а март револта и наде. Тада се још
веровало да је демократија сама по себи добра, 5. октобар је дошао након бомбардовања када смо увидели да се
нема куд више, никла је нада да ћемо се помирити са
светом и унутар себе. Али, после толико разочарања,
наравно да је режим дошао у идеалну ситуацију да је
демократски занос умртвљен. Почива на издуваној нади,
убеђењу да су сви исти.
(Политиколог Младен Мрдаљ, Н1, 9. март)
* * *
Ми имамо посла с људима који ће сутра, ако нађу себи
математику и некакву зараду, ладно да саграде поред
дечјег вртића некакву депонију нуклеарног отпада. С
таквим људима имамо посла и такве људе они доводе
овамо. То што Кинези раде овде, они то себи не би радили никад. Они су сад у процесу уградње најсавременијих
технологија кад су у питању њихови загађивачи. Овде се
дешава нешто што је апсолутни злочин. Људи се трују
масовно, људима се одузима вода, људима се трује земља.
(Активиста покрета „Одбранимо реке Старе планине”
Александар Јовановић Ћута, „Нова.рс”, 7. март)
* * *

* * *
Радња филма „Келти” одвија се у Београду 1993. године,
када током једне рођенданске забаве у дневној соби деца
славе обучена као нинџа корњаче, а одрасли разговарају,
флертују, пуше и пију у кухињи. То је филм о нестанку
једне земље и губитку идентитета који су приказани кроз
три различите генерације унутар једне породице и њихове свакодневне рутине, а током припрема рођенданске
забаве за најмлађу кћерку. Деведесете као епоха служе
као оквир за интимну породичну причу, и као метафора
за садашњицу и циклусе понављања – како у личним
односима, тако и у политичким контекстима и догађањима. Овај филм треба да укаже и на то да то што смо
почетком 90-их живели и били, има и те како везе са
оним што данас живимо и јесмо.
(Редитељка Милица Томовић, „Данас”, 9. март)
* * *
Забављачки елемент поп културе је заправо постао доминантан и након тога она постаје супротно од онога што
би требало да буде. Управо је свест о томе на крају убила
Курта Кобејна. Ми имамо и сада велике уметнике, али
појединачно, нема покрета, док поп култура више не
значи ништа осим обичне забаве. Разлог због којег кажем
да је мени „Joy Division” променио живот је исти због
чега неки други кажу да им је Достојевски променио
живот. Једноставно, човек се суочи с дубинским виђењем себе самог – „Ево младих људи, терет на њиховим
плећима. Ево младих људи, видесмо себе као никада пре
– слике траума и изопачења”. Не говорим толико лично,
колико о свима нама, о цивилизацији, људском роду. О
томе и Шекспир пише, али је то Ијан Кертис („Joy Division”) изразио још дубље и примереније нашем времену
и добу.
(Епископ пакрачко-славонски Јован Ћулибрк, портал
„Нова.рс”, 8. март)

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

НАШ ГРАД ПРИМЕР ДОБРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПЛАНА УПИСА У
СКЛАДУ С ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ
Градоначелник
Стевановић: наша
локална самоуправа
пионир у овом послу
Млади кроз овај
модел реализације
наставе учествују у
једној иновативној и
инспиративној ствари
У организацији Министарства
просвете и науке Републике
Србије и Града Панчева, 9. марта одржан је састанак у вези са
актуелним планом уписа за
школску 2021/2022. годину по
систему дуалног образовања.
Састан ку су при су ство ва ли
представници министарства,
локалне самоуправе и Регионалне привредне коморе, као
и директори 11 школа из Алибунара, Вршца, Ковина и Панчева, како би био унапређен
план уписа за дуалне образовне профиле у складу с потребама привреде.
Гово ри ли су помоћ ни ца
министра за дуално образовање и васпитање др Габријела
Грујић, градоначелник Панчева Александар Стевановић и
Ненад Дојчиновић, директор
Машинске школе, која је прва
увела дуално образовање у Панчеву, а међу првима у Србији.

Панчево поново
индустријски центар
Стевановић је поздравио присутне, нагласио да је Панчево
од усвајања закона и успостављања овог образовног система сагледало дуално образовање као врло битно и рекао да
је наша локална самоуправа
пионир у овом послу. Додао је:
– Машинска школа је школске 2017/18. године у систему
дуалног образовања имала један
образовни профил, да би данас,
у школској 2021. години, имала три: наставу по дуалном
систему похађа 148 ученика.
То је чињеница на коју смо као
град поносни, јер Панчево у
овом поступку успостављања
дуалног образовања јесте спона између привреде и образовања. Ми смо као локална самоуправа кроз Привредни савет,
који функционише у граду веома успешно дуги низ година,
ово препознали као нешто што
је битно за целокупну нашу
заједницу. Данас имамо 19 или
20 привредних субјеката који
су заинтересовани за кадар који
ће сутра бити продукт дуалног
образовања, а то су све наше
локалне, панчевачке фирме и
дефинитивно је то још један
показатељ да је наша привреда поново на здравим ногама
и да је Панчево поново индустријски центар. Поред јужне,
данас имамо и северну инду-

Ненад Дојчиновић, др Габријела Грујић и Александар Стевановић
је жеља града да и друге средње школе своје образовне профиле прилагођавају потребама
привреде у граду.
– То је једини начин да задржимо младе у нашем граду,
односно да спречимо њихов
одлив и одлазак из града, али
и из државе, јер ћемо овако
обезбедити адекватна радна
места за адекватан кадар у Панчеву. Град Панчево ће бити
партнер и министарству и привреди на прављењу што бољег
пословног амбијента, јер је то
нешто што ми као град дугујемо нашој деци да сутра оставимо како би будућност била
онаква каква треба да буде –
закључио је Стевановић.

Компаније мисле о
квалитетном кадру
Др Габријела Грујић захвалила је градоначелнику Панчева
на добродошлици и исказала
велико задовољство што има
прилику да разговара с директорима школа у Панчеву, како
из нашег града, тако и из Алибунара, Беле Цркве, Ковина и
Вршца, које су на добром путу
да буду учесници у дуалном
образовању.
– Панчево постаје снажан
индустријски центар. Оно што
већ четири године паралелно
ради мо јесте уво ђе ње јед не
платформе која отвара врата
свих тих компанија. Компаније, када бирају одређени регион, као што бирају Србију, као
што су одабрале Панчево за
партнера, свакако су превасходно размишљале о квалитетним кадровима. Дуални модел
образовања снажно напредује
управо због тога што су све
компаније отвориле своја врата, што су мла дим људи ма

СПО НА ШКОЛ СТВА С ПРИ ВРЕ ДОМ
Локална самоуправа има
важну улогу када је реч о
дуалном моделу образовања, јер она представља спону школства с привредом.
Јединице локалне самоуправе су најбоље упознате с
потребама привреде свог
округа, а у складу с развојстријску зону са два светска
гиганта – ZF-ом и „Брозеом”,
који су веома заинтересовани
за овај вид образовања и за овакав начин селекције кадра.
Градоначелник је казао и да
је Машинска школа образовна
установа која је озбиљан партнер вели ким при вред ним
субјектима у нашем граду и да

ним плановима. Из тог
разлога сагледана је важна
улога представника локалне
самоуправе и у креирању
плана уписа у средње школе, заједно с министарством
надлежним за образовање,
Привредном комором Србије и директорима школа.
заправо омогућиле да кроз процес учења кроз рад стекну и
оне вешти не које у дру гом
амбијенту не би могли да стекну. Млади кроз овај модел реализације наставе учествују у
једној иновативној и инспиративној ствари и на неки начин
вуку тај привредни развој, што
значи да ће сви млади људи

који се већ образују по дуалном моделу или ће то почети
да раде у наредном периоду
представљати изазов за све компаније, како домаће, тако и
иностране компаније које ће
пословати у овом региону, а
превасходно у Панчеву. Ти млади људи ће заправо бити они
који ће чинити привреду овог
града одрживом – подвукла је
др Габријела Грујић.
Она је додала да се Министарство просвете потрудило
да од ове године усвоји и стандарде за акредитацију за високо образовање, што је нови
изазов за министарство и све
наше инжењере, зато што ће
први пут моћи у Републици
Србији у складу са законом да
се школују и на факултетима,
па компаније неће рачунати
само на кадар из сред њег
стручног образовања, већ и на
кадар инжењера.

Ускоро и специјализација
суграђана
Ненад Дојчиновић, директор
Машин ске шко ле Пан че во,
нагласио је да школа наставља
интензиван рад на унапређењу
дуалног образовања.
– Тренинг центар који је, да
кажемо, договорен приликом
посете премијерке Брнабић 15.
децембра 2019. године много
ће значити не само Машинској
школи него свим привредним
субјектима у нашем граду и
јужном Банату, а могу да додам:
и у Београду и Смедереву. На
тај начин ми ћемо школовати
квалитетан кадар, али ћемо
отворити могућност и преквалификације, доквалификације
и специјализације наших суграђа на и оста лих који има ју
потребу да се додатно едукују
и на тај начин омогуће себи
адекватан посао. Као једни од
пионира у дуалном образовању, интензивно радимо и повећавамо број компанија заинтересованих да уђу у процес
дуалног образовања – рекао је
Дојчиновић.
Он је подвукао да се воде
интен зив ни раз го во ри и с
малим и средњим предузећима и да током целе године школа има сарадњу с њима и преко Привредне коморе Панчево
и Привредне коморе Србије.
Поред три образовна профила
по дуалу у Машинској школи,
враћа се и профил механичара моторног возила. За школску 2021/22. годину планом
уписа предвиђена је сарадња с
19 компанија и постојање четири одељења у Машинској школи по дуалном моделу, што је

више у односу на претходну
школску годину.
Дуално образовање је модел
реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се
кроз теоријску наставу и вежбе
у школи и учење кроз рад код
послодавца стичу, усавршавају односно изграђују знања,

ОСНИ ВА ЊЕ
ТРЕНИНГ ЦЕН ТРА
Помоћница министра за
дуално образовање и
васпитање др Габријела
Грујић на састанку у згради Градске управе рекла је
и следеће:
– Оно што је значајно за
овај град јесте подршка
Владе Републике Србије: у
наредној години и наредном периоду основаћемо
тренинг центар при Машинској школи, која је заиста
била активан партнер од
самог увођења дуалног
образовања, и то с три
актуелна профила: техничар мехатронике, оператер
машинске обраде и бравар
заваривач. Наравно, сви ће
се трудити да у наредном
периоду имају што више
профила у складу с потребама развоја овог града.
вештине, способности и ставови у складу са стандардом
ква ли фи ка ци је и пла ном и
програмом наставе и учења.
Поред кључ них зна ња која
усвајају у школи, деца и „учењем кроз рад” у оквиру дуалног модела образовања стичу
важне компетенције којe их
припремају за будућност и лични развој, а самим тим и обављање жељеног посла. На тај
начин, уз образоване кадрове
при вре да у нашем окру гу
остварује бенефит, јер добија
већ формираног младог човека који је упознат с радним
процесима.
Дуал но обра зо ва ње, као
модел реализације процеса учења на два места, важан је услов
за достизање квалитета како у
погледу стицања знања, тако и
вештина.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

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

5

ДРУШТВО
У СУСРЕТ СЕТВИ

СКУПЉЕ СЕМЕ, ЂУБРИВО, АЛИ НЕ И НАФТА!?
Пред сетву кукуруза
држава укинула
субвенцију за гориво
Инвестициони фондови
направили дармар
на тржишту
Влада Републике Србије у фебруару
је изменила Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју и тако ће држава пољопривредним произвођачима који се баве
биљном производњом, уместо досадашњих 5.200 динара по хектару, на
рачуне уплатити подстицај у висини
од 4.000 динара. Овакав потез умногоме је разочарао запослене у овој
привредној грани и изазвао буру незадовољства.
Међутим, министар пољопривреде Бранислав Недимовић сматра да
су ову меру многи погрешно протумачили јер, како је рекао, није
дошло до смањења субвенција, него
давања за гориво. Наиме, Министарство пољопривреде је укинуло подршку за купо ви ну гори ва од 1.200
динара по хектару јер је дизел за
пољопривредну механизацију сада
јефтинији него 2019. године. Обећао је да ће држава интервенисати и
помоћи пољопривредницима ако буде
дошло до поремећаја на тржишту
дизел-горива, односно ако цене буду
порасле.
Све у свему, овај умањени државни
подстицај биће уплаћен на рачуне
пољопривредних газдинстава у наредних десет дана.
Али ту није крај мукама ратара.

Ем скуп, ем га нема
Сетва кукуруза у Србији треба да почне за двадесетак дана и, поред најављеног ускраћивања помоћи за гориво, пољопривредници се суочавају и

с још једним великим проблемом –
на нашем тржишту недостаје семе
неких сорти ове ратарске културе.
Сва је прилика да ће сетва каснити
јер велики број пољопривредника још
увек није обезбедио неопходна зрна.
Има случајева да су ратари још крајем
2020. године наручили преко потребан производ, али због пандемије ковида (пооштрене санитарне процедуре
на царинама) и због недавне акције
полиције у Управи царина (криминалне активности службеника), шлепери
с кукурузним семеном су још увек
заробљени на царинским депоима.
Да мука буде још већа, у последњих неколико месеци знатно су скочиле цене и кукуруза и минералног
ђубрива, тако да ратари и до 15 одсто
више него лани треба да плате џак
семенског кукуруза. На пример, најтраженије сорте хибрида с краћом
вегерацијом, чије семење производи
Институт за кукуруз „Земун Поље”,
поскупело је за око 300 динара у поређењу с прошлом годином, а зрна KWS-а
скупља су за 200 динара по врећи.
Трговци то правдају чињеницом да је

због суше под ба ци ла про из вод ња
семенског кукуруза и да га највероватније због тога нема довољно, те да
су зато цене више. Када је реч о ђубриву, српски ратари су згрожени ценом
вештачког ђубрива, која је порасла и
до 30 одсто.
Све у свему, трошкови сетве су већи
и то ће морати да се плати, а пољопривредни стручњаци сматрају да није
било никаквог разлога да минерално
ђубриво и семе кукуруза поскупе –
посебно не толико много. Мишљења
су да је несташица семенског кукуруза вештачка творевина како би се
подигла цена и остварила екстразарада.

Тржиште креира цену
Шта ће бити ове године са сетвом,
нико не зна. Многи пољопривредни
произвођачи се нећкају, вагају, извлаче рачунице пре коначне одлуке, јер
трошкови су далеко већи него лани, а
очекивана зарада није загарантована.
Колико је важна ратарска производња за нашу земљу, показују бројке.
Држава је у 2020. години порушила

многе рекорде у погледу спољнотрговинске размене – имали смо 4,13
милијарди долара извоза пољопривредних производа, што није било
никада пре. Највише смо извозили
кукуруз, малине и јабуке. Направљен
је суфицит у агробизнису у висини од
1,8 милијарди долара. Само пре пет
година тај извоз је био негде 2,5 милијарди, тако да је дошло до раста од
преко 60–70 одсто српских пољопривредних производа и српске прехрамбене индустрије.
Вредност извоза овогодишњег рода
четири ратарске културе – кукуруза,
пшенице, соје и сунцокрета – била је
преко милијарду долара и то је дало
значајан допринос укупном бруто
домаћем производу земље. Просечан
принос прошлогодишњег рода кукуруза био је између 6,5 и седам тона и
Србија има вишак од четири милиона тона кукуруза. Само до фебруара
из Србије је извезено 1,75 милиона
тона кукуруза и цена је са 17 и 20
динара, колико је један килограм кукуруза вредео крајем прошле године,
средином јануара скочила на око 22
динара због нагле тражње, јер су се у
куповину укључили инвестициони
фондови, којима су због пандемије
коронавируса смањене могућности за
улагања. Проценили су да зарада лежи
у трговини пољопривредним производима. Тренутно килограм без пореза
на додату вредност (ПДВ) вреди од
22 до 22,50 динара – с порезом 25
динара. Овај нагли раст цена кукуруза искористили су и трговци на мало,
па у продавницама килограм кошта
27 динара.
Из свега приложеног савим је јасно
да тржиште креира политику цена и
никад се не могу предвидети кретања
на њему. И овог пута неко је зарадио
и зарадиће много, а неко ће остати
кратких рукава.
Једно је сигурно – трговци сигурно
нису у губитничком тиму.

ЕДУКАЦИЈОМ ПРОТИВ ПОШАСТИ

Платформа за борбу против вршњачког насиља
Родитељи, ученици и
наставници од сада могу
на једном месту да
пронађу све неопходне
информације
Заштита права деце и
запослених у школама
Прва национална платформа за превенцију и заштиту од вршњачког насиља у Србији, „Чувам те”, активна је од
недеље, 7. марта, и намењена је деци,
ученицима, родитељима и просветним радницима. Реч је о платформи
која треба да помогне у борби против
овог облика насиља.
Уједно, реч је о алату који ће помоћи у решавању случајева вербалног и

физичког насртаја на наставнике и
запо сле не у срп ским обра зов но-васпитним установама. Овај пројекат је резултат заједничког рада Владе Србије, синдикалних организација
које представљају просветне раднике
и организација цивилног друштва.
– Надамо се да ће ова платформа
омогућити централизацију овог сложеног проблема, системски приступ превенцији, интеграцију кључних актера –
деце, наставника, родитеља, и то кроз
квалитетан едукативни онлајн канал –
рекла је тим поводом председница Владе Републике Србије. Она је додала да
је платформа власништво све деце, свих
просветних радника и грађана Србије
и да је њена сврха да обезбеди сигурније окружење, безбрижније школске
дане и помогне у здравијем и лепшем
одрастању све деце у Србији.

Родитељи, ученици и наставници
од сада могу на једном месту да пронађу све информације које се тичу
врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама, а обједињују све
надлежне ресоре: Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство за бригу
о породици и демографију и Министарство здравља.
Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја пажљиво је
креирало различите обуке путем ове
платформе за све три групе. Едукативни садржаји су намењени свим
родитељима, наставницима и ученицима средњих школа. Када је реч о

основцима, да би се приступило едукативном садржају, неопходна је сагласност родитеља. Ради заштите малолетника, у складу са Законом о заштити података о личности, деца основношколског узраста ће обуке намењене њима моћи да пролазе самостално само уз претходну сагласност
родитеља или старатеља.
У следећој фази примене овог програ ма наја вље но је омо гу ћа ва ње
онлајн пријаве насиља, тако да грађани у сваком тренутку могу да пријаве
насиље које укључује децу, али и да
они лично прате ток и решавање своје пријаве. Овим ћемо, кажу надлежни у држави, добити потпуно нову
димензију борбе против вршњачког
насиља, сигурније окружење за најмлађе суграђане и много квалитетније услове рада за просветаре.

НИС НАСТАВЉА УЛАГАЊА У ПАНЧЕВАЧКУ РАФИНЕРИЈУ

Санација опреме и модернизација процеса
За планско одржавање
производних система
издвојено 470 милиона
динара
У Рафинерији нафте Панчево у марту ће бити спроведена планска обустава, током које ће се изводити радови на чишћењу, ревизији и санацији
опреме, као и инвестициони пројекти на већини процесних постројења,
који ће омогућити побољшање опреме и њен поузданији рад. Вредност
инвестиционих пројеката, заједно с
планским одржавањем, процењује се
на 470 милиона динара, а све активности биће изведене у складу са строгим еколошким стандардима и правилима безбедности на раду. Иако ће
током ових радова бити заустављени
производни процеси у свим најважнијим постро је њи ма Рафи не ри је, у
НИС-у истичу да је повећан обим производње у претходним месецима омогућио да се обезбеде неопходне залихе

Рафинерије и побољшања рада прерађивачког комплекса током лета.
Током планског застоја на радовима

у Рафинерији биће ангажовано више
од 250 запослених у НИС-у и екстерних извођача.

ВРЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ

које гарантују несметану отпрему и
уредно снабдевање тржишта свим
врстама деривата током обуставе рада
постројења.
Кључне активности биће обављене
на постројењу Клаус с циљем повећања поузданости рада постројења. Значајни инвестициони радови планирани су и на постројењу за производњу
бензинских компонената и гасова (FCC
комплекс), као и на постројењу Атмосферске дестилације. Такође, биће реализован низ раније усаглашених техничко-технолошких измена с циљем
повећања енергетске ефикасности

Компанија НИС имала је најбољу
комуникацију с медијима у 2020.
години у категорији профитних
(привредних) организација. Реч
је о резултату традиционалног
истра жи ва ња „Нови нар – ваш
пријатељ” које спроводи пи-ар
агенција „Прагма”. Наиме, 200
новинара домаћих медија анкетирано је током децембра и јануара
о квалитету односа с медијима
организација и јавних личности у
више категорија: државне институције, политичке организације,
привредне и непривредне организације, политичке и остале јавне личности, а бирају се и организације које имају најбоље канале

и сред ства кому ни ка ци је с
новинарима.
– Добијање овог признања за нас
представља велику част, али и обавезу и подстрек да наставимо да
унапређујемо односе с медијима.
Када је реч о комуникацији са заинтересованим странама, за НИС је
приоритет транспарентна, правовремена и двосмерна комуникација, а чињеница да смо признање од
струке добили баш за 2020. годину,
коју су обележили несвакидашњи
изазови, сведочи да на прави
начин радимо на реализацији ових
циљева – рекао је тим поводом Стефан Деспотовић, директор Центра
за односе с јавношћу НИС-а.

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА
ВАЖНОГ ПРОЈЕКТА

Вештачка интелигенција
против града
Завршена је прва фаза радова на
изградњи аутоматизованих противградних станица које се налазе у
радарском центру Републичког
хидро метео ро ло шког заво да на
Букуљи. Према плановима, у том
центру биће постављене 104 станице. Засад су спремне 44, а до краја
године биће постављено и пуштено
у рад преосталих 60 станица.
У Војводини се интензивно ради
на поста вља њу про тив град них
система, завршава се радарски центар Фрушка гора, а надлежни најављују јавну набавку за центре Бајша и Самош.
Вреди истаћи да је софтвер за овај
систем направило предузеће „Информатика” из Београда, а лансере и
остатак система за испаљивање ракета урадио је „Трајал” из Крушевца.
Све станице имају аутономно напајање енергијом преко соларних ћелија и лансере са по 12 ракета.

ИСТРАЖИВАЊЕ О
БУДУЋНОСТИ IT СЕКТОРА

Талентована
смо нација
У сектору информационих технологија Пољска је најконкурентнија од 23 земље централне и источне Европе, а Србија, иако је у самом
врху када је реч о извору талената,
није међу првих пет земаља у региону – показује истраживање о будућности IT сектора у „Европи у настајању”. Истраживање које је спровео лондонски информативни портал „Emerging Europe” показало је
да међу 23 земље у региону Србија
и Мађарска боље стоје од Пољске
када је реч о талентима, а да Естонија, Литванија, Чешка, Словенија и Летонија имају боље пословно
окружење за IT сектор.
Када се узму у обзир сви критеријуми, Пољска је освојила укупну
оцену 61,40, а Србија са укупно
46,46 поена заузела солидно седмо
место, иза Словеније, а испред Летоније. Наша држава је веома напредовала у развоју IT индустрије и у
тој области се позиционирала као
лидер на Западном Балкану, а могла
би да постане и IT сила у ширим
размерама. У овом истраживању се
додаје да Србија има богато искуство у области технологије.

ЕВРОПСКИ ФОНД ЗА БАЛКАН
УПОЗОРАВА ЈАВНОСТ

Загађење утиче
на плодност
У градовима широм Западног Балкана присуство прашкастих материја ПМ 2,5 дупло је веће од дозвољених годишњих вредности, што
може смањити плодност и до 10
одсто код жена – тврде чланови
регионалне организације Европски
фонд за Балкан. У најзагађенијим
градовима у региону ниво ПМ 2,5
већи је од 50 микрограма по метру
кубном, а у појединим градовима
дневне вредности тих честица често
прелазе и 200 микрограма по метру
кубном, што може повећати неплодност код жена и за више од 10 одсто.
Жене услед загађења ваздуха могу
имати мање здравих јајних ћелија,
а услед тога и нижу плодност, док
је вантелесна оплодња мање успешна. Сулфатна једињења која настају у процесу спаљивања угља повећавају ризик од побачаја и до 13
одсто, док изложеност честицама
ПМ 2,5 и ПМ 10 смањује стопу
зачећа. Професор хумане генетике
и оснивач специјалне болнице за
лечење стерилитета у Лесковцу
Миодраг Стојковић истакао је да је
тешко сачувати здравље и водити
борбу против стерилитета ако се не
умањи свакодневна изложеност
штетним материјама.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Због чега Панчевци
најчешће окрећу број 194

Пише:
др Мирослав Тепшић
Када бисмо морали да одговоримо на питање о најчешћој болести или стању због
којих се Панчевци обраћају
Хитној медицинској помоћи,
већи на наших запо сле них
имала би усаглашен одговор.
Повишен крвни притисак је
најчешћи разлог за позивање
броја 194 и за долазак у нашу
амбуланту. Овај „тихи убица”
је још увек веома важан фактор настанка кардиоваскуларних компликација, срчаног и
можданог инфаркта, као и
срчане слабости. Видљив је,
међутим, јасан напредак у
здравственом освешћивању
становништва у погледу неоп ход но сти држа ња крв ног
притиска у границама нормалних вредности.
Иако су дугорочне последице високог крвног притиска веома озбиљне, требало
би да нагласимо да су много
ређе ситуације када висок
крв ни при ти сак зах те ва
интервенцију наше службе.
Примери за то су бол у груди ма, кра так дах, нагло
настао бол у леђима, трњење или слабост екстремитета, поремећаји вида и говора. Тада не треба оклевати у
позивању броја 194. Све остале ситу а ци је тре ба ло би
решавати у сарадњи са изабраним лекаром. Важно је
има ти у виду да тера пи ја
висо ког крв ног при ти ска
лековима није једино решење за овај проблем. Уколико
је она тренутно неопходна,
примена здравих животних

стилова може ту неопходност потпуно променити, а
медикаменти могу да постану само сећање на период
стреса, забринутости и главобоље за које смо тражили
брзо решење.
Решење које је спорије, али
зато много ефикасније подразу ме ва пре све га бри гу о
смањеном уносу соли. Сухомеснати производи, конзервирана храна и грицкалице
садрже велику количину соли,
која прелази оптималну норму од 1,5 грама натријумхлорида на дневном нивоу.
Ове намирнице би требало
заменити већом количином
воћа и поврћа као важних
извора калијума, који повећа ва ела стич ност крв них
судова. Интензивна физичка
активност није неопходна за
видљиво смањење крвног прити ска. Пола сата уме ре не
активности на дневном нивоу
биће довољно да срце и крвни судови раде под мањим
оптерећењем.
Управљање стресом је веома важан начин борбе против крвног притиска. Довољно сна и смањење свакодневних активности неопходни
су услови за умањење напетости која држи крвни притисак ван контроле. Лагана,
опуштајућа музика показала
је ефикасност за функцију
нервног система. Нема сумње да ће умереност у конзумацији алкохола и прерађене хране, а појачана физичка актив ност дове сти до
жеље ног циља – сма ње ња
телесне тежине и регулације
крвног притиска.
У консултацији с лекаром,
неопходно је да знамо коју
терапију можемо да поновимо уколико је дошло до непланираног и високог скока крвног притиска. Пре тога требало би да заузмемо седећи
положај и да успореним и
дубоким дисањем покушамо
да смањимо напетост и крвни притисак. Иако се не препоручују напици с кофеином
или теином, чајеви од камилице и хибискуса показали
су умирујуће дејство.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природни лек
за запушене
јајоводе
Уколико имате проблем са запушеним
јајоводима, консултуј те се са сво јим
лекаром и проверите можете ли да као
додатно средство у
лече њу кори сти те
овај чај и купку, које
препоручују народни лекари.
Чај. Помешајте 200 г мацине траве, 100 г кунице,
100 г вркуте, 50 г невена, 50 г боквице и 50 г здравца.
Пет кашика мешавине прелијте литром кључале воде,
поклопите и оставите да одстоји сат времена. Пијте
током дана у мањим гутљајима три месеца. Ако у међувремену дође до зачећа, обуставите терапију. Чај се не
пије за време менструације.
Kупка. Помешајте 200 г мацине траве, 200 г кунице,
200 г невена, 200 г рујевине и 200 г папрене менте. Биљке ставите у већи лонац. Прокувајте од три до пет литара воде, па прелијте биље. Преко лонца ставите две
летвице на које се може сести. Припремите ћебе које
треба омотати око струка. Kада се мешавина мало прохлади, тако да се може поднети топлина, седите и омотајте се ћебетом тако да пара не излази ван и останите
што дуже како би та топлина прочистила јајоводе. Третман купком треба започети седмог дана циклуса и понављати наредних седам вечери пре одласка у постељу.
Пре но што легнете, извадите још топло биље из лонца,
ставите га на доњи стомак и крста, омотајте памучном
крпом и држите то до јутра. Ујутро скините, а стомак
повежите марамом до вечери.

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

ГАСТРИТИС И ЧИР – ЧЕСТИ САПУТНИЦИ МОДЕРНОГ ЧОВЕКА

KАKО УГАСИТИ ПОЖАР У ЖЕЛУЦУ
Хели ко бак те ри ја, одре ђе ни
анти ин фла ма тор ни леко ви,
стрес и пре те ра на упо тре ба
алкохола могу веома наштетити слузокожи нашег желуца
и проузроковати упале и ранице. Симп то ми гастри ти са и
чира наступају одмах у пуној
снази и тешко се подносе, а
олакшање стиже из природне
апотеке.
Желудац, вредни радник који
у нашем организму беспоговорно обавља врло тешке и
одговорне послове, неретко је
први на удару убрзаног темпа
живота који сви данас водимо.
Сигнали којима нам он поручује да скинемо ногу с папучице гаса и преиспитамо своје
животне навике најчешће су
гастритис и чир.
Гастритис је једна од најчешћих бољки савременог човека, а није много ређи ни чир
(улкус) на желуцу, дванаестопалачном цреву, а понекад и
на једњаку. Статистика каже
да се са улкусима бори 5–10%
светске популације. Иако стрес
није главни и једини узрок ових
обољења, он и те како погодује
њиховом развоју.

Kако настају гастритис
и чир
Здрав желу дац је обло жен
отпор ном слу зо ко жом. Она
спречава да желудачна киселина нападне зид желуца. У
слу ча ју пове ћа ног луче ња
желудачне киселине или преосетљивости слузокоже желуца на нормалан ниво киселине у садржају желуца, долази
до поре ме ћа ја рав но те же
између киселине и заштитне
слузи.
Гастритис – запаљење желудачне слузнице – настаје када
слузница почне да се „буни”,
односно да се противи спољашњим или унутрашњим чиниоцима који нарушавају њен
инте гри тет. Упа ла може да
захва ти читав желу дац или
само његове поједине делове.
Разликујемо акутни гастритис,
који се јавља изненада и престаје после кратког времена,
и хро нич ни гастри тис, код
којег се запаљење задржава у
дужем периоду. У западним
индустријским земљама око
половине људи преко 50 година живота пати од хроничног
гастритиса.
Kада су агенси који атакују
на слузницу исувише јаки или
су пак слузница односно њен
одбрамбени механизам преслаби – долази до дефеката слузнице. Они плићи су ерозије, а
они који потпуно разоре слузни цу, а поне кад оште те и
мишићни слој желуца – јесу
улкуси, то јест чиреви.

Главни кривци
Узрочници гастритиса и улкуса су исти: прво место деле
хеликобактерија и група нестероидних антиинфламаторних
лекова („бруфен”, „диклофенак”, „аспирин”, „напроксен”,
„кетопрофен”...), а следе их
претерана употреба алкохола
и стрес. Јављају се и као последи ца насил ног повра ћа ња,
коришћења препарата гвожђа,
као и код цирозе јетре. Његовом настанку доприносе и зачињена и слана храна и пушење.

помаже у превенцији чирева, а
и убрзава исцељење постојећих.
Сок од свежег купуса готово
да нема премца у лечењу чира
и хроничног гастритиса. Можете га направити у соковнику.
За литар сока потребно вам је
око два килограма овог поврћа. Да бисте побољшали укус,

одређених врста меда може да
се заустави размножавање хеликобактерије. За почетак, узимајте кашику (15 мл) чистог,
непрерађеног меда ујутру и увече да бисте угасили пламен у
желуцу. Намажите га на тост
или крекере како би се дуже
задржао у вашем желуцу. Пошто

можете да замените 25 одсто
сока од купуса соком од шаргарепе и/или целера. Пијте по
један децилитар три пута дневно, сат времена пре јела. Добијени сок је најбољи свеж, а
можете га чувати у фрижидеру највише два дана, јер након
тога губи лековита својства.
Ако немате соковник, 250 г
купуса прокувајте с пола литра
воде све док се количина воде
не смањи на половину. Пустите да се прохлади и узимајте
два пута дневно у гутљајима.
Ако не можете да поднесете
мирис свежег купусовог сока,
замените га соком од кеља, који
има слична својства.

се хеликобактерија споро размножава, обавезно наставите
узимање меда све док се симптоми чира увелико не повуку.
Може те напра ви ти и ову
одлич ну меша ви ну: 300 г
самлевеног листа боквице ставите у 700 г меда и једите тричетири пута дневно по једну

Препознајте симптоме
Симптоми гастритиса једним
именом се зову диспепсија –
најчешће су то жарење, осећај
печења иза грудне кости, горушица, бол, неретко мучнина,
повраћање, надимање.
Kод улкуса је најчешћи симптом бол наштину или два-три
сата након јела или у току ноћи,
обично између 23 и 2 сата ујутру. Kод улкуса желуца тегобе
се јављају након оброка, а у
случају да је чир настао на дванаестопалачном цреву – када
је желудац празан.

Природни лекови
Kонвенционални лекови против гастритиса и чира могу
имати нежељене ефекте, као
што су, на пример, главобоља
и пролив. Зато се све већи број
људи окреће природним лековима, који могу да помогну у
спречавању развоја чира и да
олакшају његово зарастање.
У неким случајевима могу
чак побољ ша ти ефи ка сност
конвенционалног лечења и умањити озбиљност тегоба. Одлични су и као превенција. Наравно, пре употребе било какве
допунске терапије обавезно се
консултујте са својим лекаром.

Сок од купуса
Kупус садржи витамиц Ц – антиоксиданс који помаже у спречавању и лечењу инфекција
хеликобактеријом, као и аминокиселину глутамин, која јача
слузокожу црева и побољшава
доток крви до желуца, чиме

Банане и мед
Банана је један од најефикаснијих кућних лекова за лечење чира. За ово воће се каже да
садржи неидентификовано једињење, које се у шали назива
„витамин У” (против улкуса).
Банана неутралише прекомерну киселост желудачних сокова и смањује иритацију чира
прекривањем слузокоже желуца.
Такође, истраживања су показала да редовном употребом

БИЉ НЕ МЕША ВИ НЕ
Ако патите од гастритиса,
као помоћно лековито средство послужиће вам неки од
следећих чајева.
• Помешајте једнаке делове мирођије, белог слеза,
камилице, корена пирике и
корена сладића, па једну
кашику мешавине прелијте
са два децилитра вреле
воде. Kувајте 10 минута на
тихој ватри, поклопите и
умотајте, оставите да одстоји
три сата, па процедите. Пијте увече једну шољу у случају акутног или хроничног
гастритиса.
• Помешајте по 10 г цвета
камилице, хајдучке траве,
траве пелена, листа љуте
метвице и листа жалфије.
Две кашичице мешавине
прелијте са два децилитра
вреле воде, поклопите и

оставите да одстоји пола
сата, па процедите. Пијте
вруће по пола шоље два
пута дневно пре јела.
• Помешајте по 10 г корена валеријане, листа горке
детелине, листа љуте метвице и коре поморанџе. Две
кашичице мешавине прелијте са два децилитра вреле
воде, поклопите, оставите да

одстоји 30 минута, па процедите. Пијте по једну шољу
три пута дневно пре јела.
• Једну кашичицу иситњеног корена иђирота прелијте са два децилитра вреле воде. Оставите да одстоји 20 минута, па процедите.
Пијте по децилитар четири
пута дневно пола сата пре
јела.

кашику. Добра је и мешавина
једнаких делова меда и цимета, коју можете користити као
намаз за хлеб.

Не падајте на мит о млеку
Дуго времена су лекари подстицали људе који имају чир
да пију млеко. Мислили су да
ће глатка текстура млека прекрити и умирити болне ранице. Истраживања су, међутим,
показала да протеин и калцијум у млеку подстичу производњу киселина и могу погоршати
симптоме. Ипак, ово изгледа
не важи за козје млеко, за које
се показало да заправо помаже зацељивању чирева. За најбоље резултате треба узимати
чашу козјег млека у сировом
стању, три пута дневно. Пошто
је сваки организам прича за
себе, нај пре тести рај те ову
намирницу тако што ћете унети мању коли чи ну мле ка и
проверити да ли вам прија.
Замена за млеко која ће вам
свакако одговарати јесте млеко припремљено од бланшираних бадема у блендеру. Поред
тога што ће вас снабдети висококвалитетним протеинима,
оно је уједно и веома корисно
за лечење чира, будући да везује вишак киселине у стомаку.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ТЕМА БРОЈА

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

СВЕ О АЛЕРГИЈИ НА ПРАШИНУ

ЧИСТО НИЈЕ ДОВОЉНО ЧИСТО
Март је месец када креће сезона алергија, што, нажалост,
многи добро знају, јер је узастопно кијање ту да их подсети да је пролеће са свим својим „чарима” пред вратима

Не заборавите аутомобил!

Требало би да кућа буде место
где се осећамо сигурно и где
заборављамо на све своје проблеме. Ипак, код људи који
имају алергију на кућну праши ну ства ри се дра стич но
мењају. Чим уђу у кућу, почињу да кијају, очи им сузе и не
осећају се ни приближно као
да се налазе на месту које је
њихова оаза.

Алергија на прашину
Главни узрочник ове врсте алергије је кућна прашина. Нажалост, велика је истина да смо
управо овом алергену сви свакодневно изложени и да је из
овог разлога веома тешко алергију на прашину ставити под
контролу.
Ипак, многи не знају да се у
кућној прашини не налази само
прашина. Прашина се састоји
из пуно компонената које појединачно доприносе алергији, па
борба против кућне прашине
подразумева удружену борбу против свих ових њених састојака.

Изазивачи
Ево шта се налази у кућној прашини што додатно изазива алергије код особа са инхалационим алергијама и атопијом.
1. Гриње. Оне су најчешћи
изазивач алергије. Одговара им
топла и влажна средина, па се
лако множе на температури
изнад 25 степени Целзијуса и
када је влажност преко 75%.
Задр жа ва ју се у душе ци ма,
јастуцима, покривачима, теписима, меблу намештаја. Кад
год неко прође тепихом, подигне постељину или усисава, гриње се нађу у ваздуху и ми их
на тај начин удишемо.
2. Бубашвабе. Ових инсеката има у готово свим зградама.
Може се чак рећи да су у
великим градовима оне постале неми нов ност. Буба шва бе
константно стварају скоро невидљиве продукте које су саставни део прашине. Понекад се
дешава да алергије на прашину буду само алергије на ове
њене честице.

препоручљиво, полен се готово увек може наћи и у кућној
прашини.
5. Длака, перје или крзно
животиња. Ако имате кућне
љубимце, њихове длаке, перје
или крзно отпуштају честице
ОСОБИНЕ

обољења. С обзиром на то да
се у јесен, када почне кишовито и хладно време, сви повлачимо у своје топле домове, у
којима царује кућна прашина,
није ни чудо што се ова два
стања преплићу.

ПРЕХЛАДА

КОЛИКО
3–14 дана
ДУГО ТРАЈЕ?

АЛЕРГИЈА
данима и месецима

Следећи корак је сусрет са
алергологом. Након детаљног
разговора алерголог може предложити тестове којима се прецизно утврђује постојање алергије.
То су најпре кожне пробе –
прик тест. Такође, ако постоји
потреба, тест се може урадити
и из крви, када се одређује присуство и количина специфичних имуноглобулина ИгЕ.

Терапија
КАДА СЕ
ДЕШАВА?
КАДА
ПОЧИЊЕ?

најчешће зими, али
могућа је преко целе
године
симптоми настају
неколико дана након
инфекције вирусом

СИМПТОМИ
КАШАЉ
БОЛ
СЛАБОСТ
ГРОЗНИЦА
СВРАБ И СУЖЕЊЕ
БОЛ У ГРЛУ
ЗАПУШЕН
НОС

ПРЕХЛАДА
често
понекад
понекад
ретко
ретко
често
често

чији се делићи могу помешати
с кућном прашином. Она их,
кад се подигне, одржава у ваздуху који удишемо. Из овог разлога осетљиви на ове алергене
доживљавају и саму кућну прашину као потенцијалну опасност.
Пошто је прави састав прашине углавном непознаница, алергени се у великом проценту не
препознају на време. Особе са
алергијама и симптомима ато-

могућа је преко целе
године, мада су
одређени алергени
симптоми настају
одмах након контакта
са алергеном
АЛЕРГИЈА
понекад
никада
понекад
никад
често
понекад
често

Свако сужење и свраб очију,
као и цурење из носа, односно
запушен нос, који трају дуже
од 14 дана могу бити основа да
се посумња на алергију на прашину. Такође, честе опструкције дисајних путева могу бити
последица утицаја овог инхалаторног алергена.
Важно је напо ме ну ти да
понављане опструкције могу
довести до појаве бронхијалне

Као и код сваке алергије, главни метод лечења је уклањање
алергена. Ипак, у случају алергије на прашину веома је тешко
потпуно одстранити присуство
алергена. Кућна прашина је
ипак наш неминовни цимер
током целог дана и ноћи и
током свих годишњих доба.
Оно што можемо да урадимо, јесте да смањимо присуство овог алергена.

пије често се дуго муче са симптомима, чак годинама мислећи
да њихов проблем лежи у тим
маленим честицама прашине,
не знајући шта је прави узрок
њихових алергијских реакција.
Гриње и полен су једни од
највећих прикривених алергена који се налазе у кућној прашини. Сматра се да су они управо и најјачи, гриње – када се
ради о кућним алергенима и
полен када се ради о спољним
алергенима.

Симптоми
Симптоми алергије на прашину често се мешају са симптомима вирусних респираторних

астме. Зато је важно на време
препознати алергију како бисмо
се с њом правилно суочили.

Дијагноза
Дијагностиковање алергија није
компликован процес, али се
може искомпликовати уколико се не ураде све потребне анализе. Одлазак код лекара опште
праксе је први корак. На том
прегледу важно је поменути све
симптоме који се јављају, као и
време и учесталост њиховог
јављања. Сваки лекар са искуством препознаће потребу да
пацијенту са оваквом анамнезом да упут за лекара специјалисту, алерголога.

навлаке
или
набавите
кожна садишта за свој аутомобил, која се знатно лакше
чисте.
3. Оперите аутомобил
изнутра и споља. Обришите
инструмент таблу, волан,
команде, браве на вратима,
облоге и прозоре одговарајућим средством за чишћење и папирним убрусом.
Врло је важно и да оперете спољашњост аутомобила
након вожње подручјем
богатим поленом ваздуха
(као што су сеоски путеви
или загађена подручја града). Све што остане прилепљено за ваш аутомобил
лако може у току вожње да
уђе у кабину и направи проблем.
4. Замените платнене
простирке гуменим. Избаците стандардне, фабрички
обезбеђене подне подлоге и
купите гумене или пластичне простирке. Оне не држе
влагу и кућне плесни као
они од тканине, а и много
их је лакше опрати.
5. Избегавајте неред. У
случају да проспете течност
или вам храна заврши на
поду аутомобила, одмах је
очистите како бисте спречи-

Међутим, клима-уређај
може да буде веома опасан
јер се у њему скупљају
разни
микроорганизми,
који стижу до плућа путника, а у комбинацији са иритансима ово може бити
врло незгодно и створити
вам велике здравствене
проблеме.
Доносимо још неколико
савета који ће вам помоћи
да аутомобил заштитите од
алергија и који ће гарантовано донети мир вашим
синусима.
1. Често усисавајте. Пуно
прљавштине у аутомобил се
унесе одећом и обућом, па
је пресудно да често усисавате тепих, простирке и
седишта. Поред уклањања
полена, прљавштине и других алергена, то ће помоћи
и уклањању гриња и супстанци које их негују.
2. Дезинфикујте седишта
и тепих. Да бисте неутралисали све што је већ ушло у
тапацирунг, попрскајте га
дезинфекционим средством
сваког месеца (чешће ако је
сезона алергија), а затим
нанесите
средство
за
чишћење тканине.
Да
бисте
олакшали
чишћење седишта, препорука је да често мењате

ли развој плесни. Редовно
проверавајте да ли се било
шта заглавило испод седишта или између јастука и
најважније – никада не
држите смеће у возилу.
6. Обезбедите прозоре и
врата. Држите прозоре
затворене током сезоне
високих алергија и користите клима-уређај за рециркулацију ваздуха у кабини.
Проверите да ли се сваки
прозор/врата
правилно
затвара како алергени не би
процурили у ваш аутомобил.
7. Нека ваши кућни
љубимци буду сигурни. Кад
год путујете са псом, мачком или другим кућним
љубимцем, увек их превозите у одговарајућој торби
намењеној за њихов транспорт. То је за њих најсигурнији начин путовања, а
вас ће поштедети длака које
ће остати свуда по колима.
8. Бирајте природне
освеживаче ваздуха. Ако
желите да свом аутомобилу
дате пријатан мирис, размислите о дифузеру есенцијалног уља без хемикалија
или неком другом производу за који је мање вероватно да ће изазвати иритацију носа.

Превенција
Ево како може мо ума њи ти
количину овог кућног алергена.
1. Уклонити тешке завесе,
тепихе и покриваче.
2. Смањити влажност дома
на минимум – редовно проветравати и не претопљавати просторије. Хладна и сува соба је
највећи непријатељ гриња и
прашине.
3. Избе га ва ти при су ство
животиња у спаваћој соби, а
ако је могуће, и у целој кући.
4. Кори сти ти спе ци јал не
медицинске навлаке против
гриња.
5. Редовно окретати душеке
и јастуке, често их проветравати и чистити.
6. Носити маску приликом
усисавања.
7. Сма њи ти уси са ва ње на
минимум – просторије одржавати влажном крпом, чиме се
смањује подизање прашине у
ваздух који се удише или препустити тај део посла особи
која нема алергију на прашину. Након усисавања и брисања прашине влажном крпом
не улазите у просторију барем
два сата, док се сва прашина
не смири.
8. Прати постељину, покриваче и јастуке машински, на
минимум 60 степени, једном
недељно.

Лечење
3. Буђ. Плесан је гљивица
чије споре врло лако доспевају
у ваздух. Поред тога што је има
на влажним местима у спољашњој средини, врло често се
нађе и у влажним просторијама стана. То су најчешће кухиња и купатило.
4. Полен. Један од највећих
алергена настаје од дрвећа, траве, семења и цвећа. Многи људи
су алер гич ни на раз ли чи те
врсте полена. Међу најчешћим
алер ге ни ма су полен бре зе,
белог јасена, тополе, леске и
врбе. С обзиром на то да не
можемо херметички затворити прозоре стана, а проветравање просторија је више него

Ако патите од алергија или
живите с неким ко пати,
сигурно проводите први
пролећни месец у чишћењу
куће тражећи начин да се
ослободите прашине, полена и других алергена.
Али шта је с вашим аутомобилом?
У њему често проводимо
и по неколико сати, а за
разлику од нашег дома, у
аутомобилу смо много изложенији спољним утицајима
и некад нам се просто чини
као да од њих не можемо да
се одбранимо. Срећом, за
све постоји решење!
На првом месту требало
би да почетком марта очистите клима-уређај у свом
аутомобилу, јер се током
зимских месеци накупио
смога и штетних честица,
које ће особама са алергијама знатно погоршати проблем.
Многи возачи и не помишљају на редовно одржавање клима-уређаја, већ чекају прве знаке, као што су
престанак хлађења или
појава непријатног мириса,
који ће их опоменути да је
време за професионалну
дезинфекцију.

Понекад избегавање алергена
није довољно, већ је потребно
укључити и лекове. Антихистаминици су главни медикаменти против алергије. Такође, пуно
помоћи у отклањању симптома пружају и спрејови за нос
на бази кортикостероида.
Када ваш лекар утврди постојање алергије, преписаће потребну терапију. Ипак, свака алергија захтева индивидуални приступ како бисте се с њом изборили на адекватан начин.
Са алергијом на прашину се
може живети врло квалитетно
и поред свих тегоба које изазива,
али је неопходно на време је
ставити под контролу – пише на
сајту www.alergijaija.com. Р. П.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко има право на дечји додатак
и како поднети захтев?
Нашој редакцији обратила се мајка
која је желела да зна има ли право
на дечји додатак за своју децу, коме
да се обрати и шта она и супруг
морају да прикупе од документације како би евентуално добили ову
врсту помоћи.
На сајту Града Панчева наводи се
да право на дечји додатак остварује
један од родитеља или старатеља
који непосредно брине о детету, који
је држављанин Републике Србије,
има пребивалиште на територији
Републике Србије, или страни државља нин који има ста тус стал но
настањеног странца, и то за прво,
друго, треће и четврто дете по реду
рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним Законом о финансијској подршци породици с децом.
Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечји
додатак могу се поднети лично сваког радног дана од 8 до 15 и средом
од 8 до 19 сати у Услужном
центру Градске управе града
Панчева, на шалтеру број
18.
Ако захтев подносите први пут, потребно
је, уз образац самог захтева, предати следећу
документацију:
фотокопију личне
карте за одрасле

чланове заједничког домаћинства, а
за децу пријаву пребивалишта; извод
из матичне књиге рођених за сву децу;
доказ о незапослености (потврда од
НСЗ-а, Филијала Панчево); потврда
о укупним примањима у три месеца
који претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе (потврда послодавца, Пореске управе, Фонда ПИО); фотокопија оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга; потврда о катастарским
приходима у претходној години за
све чланове заједничког домаћинства
(потврда из Kатастра из места пребивалишта и места рођења); докази о
чињеницама у вези с непокретностима, као и стамбеним простором (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких
лица, уговор о коришћењу стана);
потврда о редовном школовању за
децу од шест до двадесет година старости; потврда Пореске управе о приходима по било ком основу; изјава о
давању сагласности за прибављање,
увид и обраду података о личности.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од
30 дана. Све информације о остваривању права могу се добити на
телефоне 013/308847 и 013/308-798.

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

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ

КАКО ДА ПРОЛЕЋНУ „ГЕНЕРАЛКУ”
ОБАВИТЕ ШТО ЕФИКАСНИЈЕ
Решите се прашине, прљавштине, гриња и непријатних изненађења иза
намештаја. Нека ваш дом заблиста
заједно с првим пролећним сунцем.

Искористите ову акцију и да оперете
посте љи ну, јасту ке и јор га не, а
размислите и о куповини новог душека ако је стари дотрајао.

Пролеће је доба године када сви желимо да широм отворимо прозоре и
уживамо у свом чистом и мирисном
дому. Ако се и на вашој листи ствари
које треба да обавите ових дана налази сезонско чишћење, ево савета који
ће вам помоћи да радну акцију завршите што успешније.
Неки од њих, додуше, захтевају да
уложите мало више времена, али не
дозволите да вас то обесхрабри, јер ће
вам се исплатити – ваш дом ће заблистати као кад сте се уселили у њега.

Шта се крије у фотељи и каучу

Почните од врха
Многи људи одгађају чишћење тешко
доступних комада намештаја, попут
горњих полица и фиока, јер им то
представља велики проблем. Уколико
им се већ посвећујете једном годишње, онда бар одвојте довољно времена за тај посао и будите спремни да га
углавном проведете на мердевинама
чистећи, али и скупљајући непотребне предмете којих желите да се решите.
А кад сте већ горе, не заборавите
да перушком обришете паучину која
се с временом нахвата на горњим
угловима зидова и по плафону.

Фокус на ролетне и завесе

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

„Минско поље” у центру града

Сећате ли се када сте последњи пут
очистили своје ролетне од прашине и
прљавштине? Не? Е, онда је дошао
прави тренутак да их средите. Можете и опрати завесе или их пак однети
на хемијско чишћење.
Уколико ипак нису толико прљаве,
барем их добро отресите како у наред-

них неколико месеци не би потамнеле од накупљене прашине.

Стари тепих у новом руху
Време је да се „спустите на земљу”.
Померите намештај и усисајте под
испод њега.
Ако у некој од просторија имате
тепих, искористите ову прилику да га
добро оперете и очистите. Не би било
лоше да у ту сврху затражите помоћ
професионалаца.
Исплати се уложити новац у тај
подухват: не само да ћете се решити
тврдокорне прљавштине и прашине
увучене у поре тепиха, већ ће освежене боје на тепиху удахнути нов живот
читавој просторији.

Истерајте гриње из свог кревета
Прекривачи, мадраци и јастуци свакодневно скупљају прашину и зној, а
те топле и влажне површине савршено одговарају подстанарима из пакла
– грињама. Ови нежељени „кућни
љубимци” могли би вам створити велике проблеме, поготово ако сте алергични на њих.
Зато се побри ни те да темељ но
усисате кревет од гриња и осталих
грозота које вребају из вашег лежаја.

КУДА С КАБА СТИМ ОТПА ДОМ?

У члану 10. Одлуке о држању домаћих животиња на територији града
Панчева, коју је градска скупштина
усвојила крајем 2019. године, наводи се следеће:
„Уколико пас или мачка приликом
извођења и кретања запрља површине јавне намене, власник или држалац кућног љубимца је дужан да их
без одлагања очисти. Власник или
држалац кућног љубимца дужан је да
при сваком извођењу на површину
јавне намене код себе има прибор за
чишћење измета или ПВЦ кесу и да
очисти сваку површину јавне намене
коју је његов љубимац запрљао. Одлагање сакупљеног садржаја власник
или држалац кућног љубимца је дужан
да одлаже у канте, контејнере и посебне канте које су за ту намену

постављене на површинама јавне
намене и које су видно обележене.”
У члану 24. исте одлуке истиче се
да ће се „новчаном казном од 10.000
динара казнити за прекршај физичко
лице које је власник односно држалац животиње, ако: не очисти површине јавне намене које пас запрља
приликом извођења, односно не очисти и не опере, а по потреби, и не
дезинфикује заједничко степениште
или друге заједничке просторије које
су пас и мачка запрљали”. Казна за
предузетнике износи 30.000 динара,
а за правна лица 60.000 динара. Шта
поједини власници паса мисле о овој
одлуци, али и шта имају свету да поруче о самима себи – довољно говори
ова фотографија снимљена прошлог
викенда у Улици Жарка Зрењанина.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У четвртак без струје
део Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у четвртак, 18. марта, од 8.30 до 12.30, без струје ће
бити: Улица Ј. Чмелика, Јаношикова 33–71, С. Марковића од Ј. Чмелика до броја 36, Братства–јединства први просек, Братства–јединства 50–86 (парна страна) и 53–109
(непарна страна), Шандора Петефија 28 и од 31 до Добровољачке,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Основна школа „Братство–јединство”
и „Бурјан”.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енер ги је може те сва ко днев но
информисати онлајн. У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде временских неприлика, најављени радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена. Квар на електродистрибутивној мрежи можете
пријавити на телефон 319-220.

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

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

Одлучите ли се за чишћење свог тапацираног намештаја, вероватно ће вас
изненадити позамашна гомила кованица, оловака или разних ситних предмета које ћете извући из прашњавих
углова фотеља и кауча.
Ко каже да чишћење не може бити
забавно и да вас за тај посао нико
неће платити? Кад пребројите сав тај
ситан новац, уверићете се да се труд
увек вишеструко исплати.

Право време за прање прозора
Прање прозора током сунчаног пролећног дана представља добитну комбинацију: док вас милују топли сунчеви зраци, частите своје тело и минитренингом, а на крају још можете и
да уживате у оствареном резултату –
погледу кроз савршено чиста стакла.
Не заборавите да приликом прања
прозора очистите и прозорске оквире, на којима уме да се задржи позамашна количина прљавштине.

Средите полице за књиге
Kада би на полицама за књиге стајале искључиво – књиге, њихово чишћење би било лак задатак који бисмо
решили у неколико потеза. Међутим,
готово да нема те кућне библиотеке у
којој књиге нису затрпане којекаквим
фигурицама, фотографијама, вазама
и осталим предметима.
Било би добро да ситније предмете
преместите у неку кутију или стаклену витрину. Тако ћете лакше обрисати прашњаву полицу, а уједно ћете и
сва ко наред но чишће ње учи ни ти
бржим и лакшим.

Завирите, ако смете
Дивите се својој кухињи која блиста?
Мислите ли да је заиста чиста? Проверите какво је стање, на пример, иза
фрижидера, електричног шпорета или
пак неких других кухињских елемената. Могло би се десити да се непријатно изненадите кад схватите шта се
све, поред гомиле прашине и комадића хране, тамо може пронаћи.
А кад сте већ померили фрижидер,
одвојте још који минут и очистите
навоје кондензатора од прашине, како
би тај уређај радио боље и трошио
мање енергије.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ОБЕЛЕЖИЛИ 8. МАРТ?

Мали знак пажње свима прија

И. ЛАЗИЋ

С. НАУНОВИЋ

Међународни дан жена се слави од
1911. године, на иницијативу немачке
феминисткиње Кларе Цеткин. Празник
је озваничен да нас подсећа на демонстрације у Чикагу. Тада су, 1909. године, америчке раднице захтевале краће
радно време, веће плате и право гласа.
Данас је обичај и да се припадницама лепшег пола 8. марта купује цвеће и дарују поклони.
ИЛИЈА ЛАЗИЋ, трговац:
– Супрузи и ћеркама купим поклон,
као и мами. Поштујем празник, не
заобилазим га. Не прескачем све те
празнике, 8. март, Дан заљубљених...
Довољан је парфемчић или цвеће.
СЛАЂАНА НАУНОВИЋ, домаћица:
– Добијамо помало сувенире, дарује ко колико може. Ове године, ако
буду затворене радње, ништа од тога.

Ј. ПЕЈЧЕВ

В. АЛЕКСОВ

Комшинице дођу на кафу, купимо
једна другој цвет. Довољна је пажња.
ЈОВАН ПЕЈЧЕВ, продавац:
– Ја не славим, жена да (смех). Не
пропустим да ситним поклоном обрадујем супругу и све жене у околини.
Битно је да се обележи без обзира на
коронавирус, као и на све остале околности. Да се не заборави, то је најважније. За наше госпође и наше даме
то није беспотребан трошак.
ВЕСНА АЛЕКСОВ, трговац:
– Поклоне добијам од укућана. И
ја узвратим, када могу, снаји и заови.
То је више онако успут, не слави се
као што се раније прослављало. Али
није то велики издатак, како каже
пословица, испружи се колико можеш.
Можемо и да прескочимо Дан жена,
мада ипак прија мала пажња.

Ј. ЋИРИЋ

С. МАКСИМОВИЋ

ЈАСМИНА ЋИРИЋ,
машински техничар:
– Ипак је празник, шта год да се
деша ва, тре ба обе ле жи ти. Нема
разлога да се игнорише. Требало би,
наравно, сваког дана да буде дан
жена. Немам навику да купујем својим пријатељицама и рођакама, није
случај да жена жени поклања нешто
за 8. март. Највише волим да добијем цвеће.
СЛАВОЉУБ МАКСИМОВИЋ,
трговац:
– Нађем нешто лепо за жену и ћерку. Девојци не смем (смех). Какав
трошак, није, зашто би био. Није тако
често празник жена, сва срећа. Није
ми проблем, волимо да обележимо.
Некада купим цвеће, некада обућу,
гардеробу, сваке године другачије.
Јелена Катана
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ВЕЛИКА АКЦИЈА РАДИ ОТКРИВАЊА ЛАЖНИХ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА ШИРОМ ЗЕМЉЕ

ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА
ТАКОЗВАНИ ПЕКАРСКИ МЕД
Пчеле никад не
„фалсификују”,
само човек
Једино анализе
поуздан доказ
Већ неко време траје акција
ради откривања лажног и неквалитетног меда с циљем да буде
уклоњен с тржишта, што се
односи на намирнице које не
испуњавају захтеве прописане
Правилником о квалитету меда
и других производа пчела.
Контроле обављају ветеринарске инспекције Министарства пољопривреде, које су приликом службених посета код
произвођача и дистрибутера на
територији наше земље утврдили и да мед неких од њих не
испуњава поменуте услове квалитета, па он не може бити
коришћен као намирница у
исхрани, већ само за кување
или печење.

Опасност и од антибиотика
из воћњака
Таквих производа сасвим сигурно има и у нашој средини, а
међу најгласнијима који су одувек указивали на то и истицали значај исправности пчелињих про ду ка та јесте Вој кан
Милутиновић, један од највећих овдашњих пчелара, који је
и вишеструко награђиван на
разним домаћим и интернацоналним такмичењима. Притом,
он има тезгу на градској пијаци и тамо је веома често контролисан.
– Редовно ми је долазила
вете ри нар ска инспек ци ја;
свраћали су на тезгу и насумице бирали узорак, а прошле године су ми били чак и
код куће, како би проверавали залихе. Потом све то иде
на лабораторијско испитивање, након чега стижу анализе
које садрже параметре попут
тога колико има шећера, влаге и другог. Тако имам све
покривено папирима, на којима је увек досад писало да ми
је мед добар за људску употребу. Поред тога, сваке године због себе радим анализе,
јер не могу да будем сигуран
да моја пчела није набасала
на неки отров у неком воћњаку.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница дели карте за повлашћене категорије грађана и
прикупља документацију за
израду нових, па позива заинтересоване грађане да се пријаве. У организацији удружења повр та ра „Бре сто вач ки
род”, у складу са епидемиолошким мерама, у уторак, 16.
марта, од 18 сати, биће одржа но пре да ва ње на тему
навод ња ва ња повр тар ских
култура. ЈКП „Комбрест” је
започео чишћење депоније и
апелује на грађане да поведу
рачуна када истоварују своје
при ко ли це са сме ћем и
шутом.
Банатско Ново Село: Дом
културе тренутно је у преговорима за два концерта који

Тешко га је препознати, а најсигурније је познавати произвођача
То је зато што постоје несавесни воћари који прскају антибиотицима, које пчела не може
да реги стру је, уно си га у
кошницу и навуче у восак, а
потом то може и да заврши у
меду. Е, зато ја узимам збирни узорак и предајем га на
анализу, али засад нисам имао
ниједан проблематичан случај. Међутим, код других људи
то се догађало, па су откупљивачи налазили антибиотике у
меду – истиче Милутиновић.
Он се апсолутно слаже да је
одлична ствар то што је поведена борба против пласирања
лажног и неквалитетног меда,
али то је проблем не само код
нас већ и другде у региону. У
хрват ском Сабо ру, реци мо,
вођена је расправа чак и томе
како је такав мед доспео чак и
у ту институцију.
– Надам се да ће овиме тржиште бити прочишћено од фалсификатора. Важно је истаћи
да пчела увек донесе чист мед,
а човек је тај који га потом
„крсти”. Стварно не знам како
се то ради, јер ме никад није
интересовало. Колико чујем, у
питању су неке меласе и шећери. С друге стране, постоји и
пекарски мед и то није спорно, а настаје тако што се приликом декристализације прегреје на изнад 40 степени Целзијуса. Он није за директну
исхрану, али може се легитимно кори сти ти у инду стри ји.
Међутим, проблем је када на

њему пише да је багремов, а
тек ситним словима и да је
пекарски, што ствара забуну,
нарочито ако се зна да такав
артикал у појединим радњама
иде и по четиристо, чак и триста динара. То је немогуће, јер
је рецимо ове године прави
багремов мед на велико ишао
за шест-седам евра, шта јасно
говори да нема рачунице да
се продаје за тако ниску цену.
Има га по малим продавницама и то годинама пласира
једна иста фирма. Пробао сам
га и то је по мени неки шећерни сируп, као бомбона – наводи овај пчелар.

Следи кажњавање
превараната
Повлачење оваквих производа
с тржишта обавља се на основу
решења ветеринарске инспекције, која прослеђује информације санитарној инспекцији
како би се утврдило да ли се
такав мед налази у објектима
колективне исхране. Истиче се
да се не ради о небезбедном
производу, већ о производу који
не испуњава параметре квалитета. У складу са овлашћењима, биће поднете одговарајуће
пријаве, док су подаци о утврђеном стању прослеђени другим надлежним органима ради
предузимања мера из њихове
надлежности – наводи Управа
за ветерину.
И Родољуб Живадиновић,
председник Савеза пчеларских

организација Србије (СПОС),
истакао је за „Танјуг” да се
оваква важна акција никад до
сада није догодила у Србији,
јер су истовремено ангажовани сви надлежни органи. Према његовим информацијама,
вете ри нар ска инспек ци ја је
узела око 150 узорака меда на
терену, путем којих се утврђује аутентичност меда, то јест
порекло шећера у меду, чиме
се откривају и веома вешти
фалсфикати, који иначе пролазе стандардне анализе. Према сазнањима СПОС-а, досад
је откривено фалсификовање
меда фирме „Мед Хани” из
места Вучак код Смедерева и
пољо при вред ног газдин ства
Вуче но вић
из
Срем ске
Митровице.
Он је објаснио да је током
контрола нађен како фалсификовани мед, који доминира,
тако и прави мед који има поремећене факторе квалитета из
разлога претераног грејања или
чувања пре стављања у промет,
који може да се продаје искључиво под етикетом пекарског
меда за кување и печење, али
не за конзумацију. Ипак, појава таквог меда приликом контроле је симболична, а у 99
одсто случајева ветеринарска
инспекција је открила фалсификовани мед, у распону од
тоталних фалсификата који
нису видели пчелу, до меда
којем је додата значајна количина шећера.

ће бити одржани до краја марта, у зависности од епидемиолошке ситуације, као и с три
ликовна уметника у вези са
евентуалном организацијом
изложби.
Долово: Завршено је постављање другог слоја асфалта у
улицама Соње Маринковић,
Зимској, Иве Лоле Рибара и
Братства и јединства.
Глогоњ: С обзиром на то да
поједини неодговорни грађани одлажу смеће где му није
место, комунално предузеће
ће у току недеље рашчишћавати прилазе и улаз на сеоску депонију. Месна заједница је наручила љуљашке, које
ће бити постављене на спортском центру, а фудбалери су
у послед њем при прем ном

мечу победили брестовачку
„Будућност” са 6 : 1.
Иваново: Наставља се реконструкција просторија Месне
заједнице.
Јабука: У току су радови на
реконструкцији Змај Јовине

улице. У Дому културе је одржана осмомартовска радионица за чланове драмске секције „Мали принц”, уз поштовање епидемиолошких мера.
Кача ре во: Изло жба сли ка
ликов ног умет ни ка Деја на
Ратковића из Панчева, под
називом „Поезија тела”, отворена је 5. марта, у свечаној
сали Месне заједнице, а трајаће до 26. марта. Посетиоци
је могу погле да ти рад ним
данима између 10 и 15 сати,
уз слободан улаз.
Омољица: Чланови омољичког Kоњичког клуба „Младост” у недељу, 7. марта, садили су дрвеће у околини локалног хиподрома.
Стар че во: Мани фе ста ци ја
„Цветни базар” одржана је,
уз поштовање епидемиолошких мера, у понедељак, 8.
марта, на Тргу неолита. Представници Одреда извиђача
„Надел” Предраг Станковић
и Марко Ивошевић дан раније су учествовали на скупштини Савеза извиђача Војводине у Сремској Митровици, а нај мла ђи ска у ти су
направили еколошку рекламу за фестивал извиђачког
стваралаштва.

МУКЕ БРЕСТОВАЧКОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Депонија све
нерешивији проблем

КАЧАРЕВАЧКИ ДОМ КУЛТУРЕ ОРГАНИЗОВАО ИЗЛОЖБУ

Поезија тела
Изло жба сли ка ликов ног умет ни ка
Дејана Ратковића из Панчева, под називом „Поезија тела”, отворена је 5. марта,
у орга ни за ци ји кача ре вач ког Дома
културе.
Аутор је представио тридесет тематски
сродних слика насталих у различитим
периодима његовог стваралаштва и рађених у техникама од акварела, преко темпере, до уља на платну и картону. Заједничка карактеристика радова је тематика
фигуре, поетизоване и стилизоване кроз
аутономну и личну сликарову призму.

Дејан Рат ко вић је дипло ми рао на
Факултету ликовних уметности у Скопљу. Члан је УЛУС-а и излагао је девет
пута самостално и више пута колективно. Запослен је као наставник ликовне
културе у панчевачкој Основној школи
„Бранко Радичевић”.
Сви који желе да посете ову поставку
могу то да учине (уз поштовање препоручених мера заштите) до 26. марта, радним данима између 10 и 15 сати, у свечаној сали Месне заједнице Качарево. Улаз
је слободан.

ЧЛАНОВИ КОЊИЧКОГ КЛУБА „МЛАДОСТ” УПРИЛИЧИЛИ
ЕКОЛОШКУ АКЦИЈУ

Омољчани озелењавали
хиподром
Чланови омољичког Kоњичког клуба „Младост” у недељу, 7. марта, садили су дрвеће
у околини локалног хиподрома.
Акци ју је орга ни зо вао пред сед ник
поменутог удружења Дејан Голубовић, а
заса ђе но је два де сет осам мла ди ца
тополе.
– У овом догађају су учествовали чланови клуба, од најмлађих до најстаријих,
а наме ра нам је била да улеп ша мо

омољички хиподром, на којем се годинама окупљамо. Радили смо око сат и по, и
то у пријатној атмосфери, уз присећање
на разне приче и анегдоте из коњичког
спорта – каже председник.
Поред њега, у овој еколошкој акцији
допринос су дала још два Голубовића –
Павле и Вук, затим два Дими три ја –
Тајдић и Жив ко вић, као и Сте фан
Ђукановић.

Како ствари стоје, велики број
брестовачких грађана несистематски истоварује смеће,
шут и остали отпад на сеоској депонији.
Према речима директорке
ЈКП-а „Ком брест” Татја не
Цветановић, по свему судећи, они се плаше да не избуше гуме, па приколице празне на самом улазу и тако
затварају пролаз.
– Површина депоније се
некон тро ли са но уве ћа ва.
Наше предузеће организује
чишће ње депо ни је на два
месеца, а машини је потребно око четири до пет дана да
је доведе у пристојно стање.
Има грађана које бих овом
приликом похвалила и захвалила им на томе што, упркос
свему, ипак воде рачуна о
неком реду и распореду истовара отпада. Али, нажалост,

довољно је пар немарних да
направе колапс. Сакупљачи
секундарних сировина однесу
један мали део, а остатак онда
ветар разноси по окол ним
пољима. Због тога власници
оближњих њива не могу на
време да их третирају, што с
правом изазива њихово незадовољство – рекла је директорка.
Она је додала и да је сеоска депонија један од највећих проблема у селу, као и да
ЈКП „Комбрест” непрестано
покушава да нађе неко прихватљиво решење овог горућег проблема, али да је засад
све узалуд...

Страну припремио

Јордан
Филиповић

10

КУЛТУРА

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

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ

ПРЕПОРУКА

Изложба Милоша
Шобајића

Изложбом слика, скулптура
и видео-рада сликара и уметника Милоша Шобајића званично је отворена Галерија
„Комбанк дворане”. На отварању изложбе представљена
је и уметникова књига „Мојих
девет живота”.
Шоба јић је пред ста вио
седам монументалних слика наста лих у послед њих
десетак година, као и слике
које су обележиле почетак
његовог париског стваралаштва раних
седам де се тих
година двадесетог века. На
изло жби су
пред ста вље не
и три Шобајиће ве скулп ту ре које су излага не широм
Европе.
Након изложбе ова уметнич ка
дела
остаће део трај-

не уметничке поставке „Комбанк дворане”, која ће на тај
начин одати посебну пажњу
и простор посветити „највећем сликару данашњице”.
Милош Шобајић је рођен
1945. године у Београду, где
је 1970. годи не завр шио
Ликовну академију. Након две
године се преселио у Париз,
где је живео и радио до 2005.
године и повратка у Београд.
Изложба ће бити отворена
до 25. марта.

МЕСЕЧЕВА СОБА
У Галерији савремене уметности у четвртак, 18. марта, биће
отворена изложба радова Гордане Каљаловић и Ђорђа Одановића под називом „Месечева соба”.
„… Разматрање модалитета
рецепције Месеца Гордана Каља ло вић и Ђор ђе
Одановић поставили су у
дија лек тич ки однос и,
комбинујући многе асоцијативне референце, створили јединствен мисаоно-визуелни дијалог диференциран у три целине:
’Соба Месечевих мапа’,
’Соба Месечевих мена’ и
’Соба месечине’, чиме су
исказали и фокусе својих
интересовања. За ауторе
површина Месеца је драгоцени дискурзивни извор,
рељеф енформелне структуре с карактеристичним
кратерима, елемент транспозиције у нову слику, у
нови конструкт који истовре ме но иска зу ју сукоб
реалног и потенцијалног,
интеракцију неба и Земље.
Тај тактил ни сегмент
разматрања, заснован на
искуствима стеченим како
кроз непосредно посматрање самог Месеца, тако и
преко бројних фотографија његове површине, као и
физичког материјала донесеног с мисија ’Апола’, послужио им је као основ за синтезу
визуелних означитеља различитог порекла у јединствени
реалитет са свим потенцијалима које те различитости носе,
као у случају материјала из
околине Бора, исказано и кроз
објекте и кроз фотографије.

Баш као што је Башлар записао: ’Снага реченице – слике
која спаја хетерогене елементе тада је снага јаза и судара
који разоткрива тајну једног
света…’” – написао је у каталогу Сава Ристовић.

(метал). Радила је као кустос у
Галерији Дома ЈНА од 1978. до
1993. године. Као добитник стипендије „Моша Пијаде” за младе таленте, студијски је боравила 1986. и 1990. у Паризу.
Од 1993. ради на Академији

Гордана Каљаловић рођена
је 1951. у Београду. Дипломирала је на Факултету ликовних
уметности у Београду 1975. и
на Фило ло шком факул те ту
1977. године (смер енглески
језик и књижевност). Магистрирала је на Факултету ликовних умет но сти у Бео гра ду

уметности у Новом Саду. Од
2006. до 2016. била је редовни
професор при катедри за вајарство. Излагала је на преко 200
групних изложби у земљи и
иностранству (Кливленд, Лондон, Солун, Санта Барбара, Вервје) и на двадесет девет самостал них изло жби у Срби ји,

бившој Југо славији, Грчкој,
Француској. Аутор је и кустос
преко двадесет пројеката. У
уметничкој пракси изражава се
кроз медије, скулптуре и инсталације. Реализовала је скулптуру у екстеријеру 2005. године
(Какслаутанен, Финска).
Водила је радионицу за студен те у Фирен ци 2005,
2006, 2007. у оквиру пројекта „Аутсајд”. Године
2019. боравила је у Напуљу, у оквиру „Еразмус” програма размене на нивоу
факултета.
Ђорђе Одано вић је
дипломирао на Факултету
примењених уметности у
Београду, на катедри за
графику, одсек за фотографију. Члан је УЛУПУДС-а
и УЛУС-а. Од 1989. ради
као фотограф у Етнографском музеју у Београду. Од
1998. је радио као доцент
на катедри за фотографију на Академији уметности у Новом Саду. Магистрирао је 2002. на Факултету примењених уметности, а 2009, 2010. и 2011.
радио је као гостујући професор на Архитектонском
факултету у Бео граду.
Године 2010. радио је као
уметнички директор „Артгета”, фото-галерије у Културном центру Београда.
Од 2011. ради као редовни професор на Академији уметности
у Новом Саду. Остварио је двадесет осам самосталних и око
сто групних изложби у Србији
и иностранству (Скопље, Келн,
Атина, Солун, Париз, Братислава, Вервје – Белгија, Лима –
Перу, Плевен – Бугарска).

избор

НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
МОЈ
МОЈ
Премијера монодраме „Коцкар”
Сироти мали ратови
Монодрама „Коцкар” по чувеном истоименом делу Фјодора Достојевског изведена је на сцени Културног центра Панчева
у уторак, 9. марта. Редитељ и глумац је
Младен Вуковић, а текст је адаптирао
Милош Николић.
Ова монодрама је настала као мастер-рад Младена Вуковића на Академији
уметности у Новом Саду, а отвара бројна
питања: да ли је „Коцкар” прича само о
проблему коцкања или се ипак односи на
шири појам тог феномена? Са чиме се све
данас коцкамо и шта све ризикујемо? На
који начин свакодневна неизвесност и тензија у окружењу утичу на менталну хигијену? Колико је Достојевски данас актуелан у очима младих? Неизвесност, анксиозност, депресија, порок, суицидни нагони,

Оливера Поповић,
мастер филолог
англисткиња и музичарка
КЊИГА: „Сироти мали ратови”, Урош Димитријевић
(„Пресинг”, 2020). Након што
сам је сасвим случајно угледала на једном „Инстаграм”
сторију, импулсивно сам одјурила да купим ову књигу у
оближњој књижари. У том
моменту заборавила сам на
аверзију према спољашњем
свету коју сам развила у последњих годину дана и решила да
је имам истог трена. Радује ме
што се та моја ситна, сирота
храброст исплатила. Неизмерно сам уживала у овом бритком, савременом подухвату
некога ко прича мојим језиком и ко ми је улепшао фебруар. Од забавних филмских
референци, преко откачених
ликова, главног лика с којим
могу да се поистовете и мушкарац и жена, па све до једног
слатког мачета на крају (шта
ћу, слаба сам на мачке). Материјал за бинџовање који ће
заволети сваки миленијалац.
СЕРИЈА: „I May Destroy You”
(HBO, 2020) одлична је британско-америчка серија, коју
је написала и режирала Микејла Коел, а она истовремено и
тумачи главни женски лик.
Микејла, клањам ти се. Ова
серија се гледа у једном даху,
јер вам заплет неће дати да
склопите лаптоп и заспите мирним сном. Бави се темом насиља над женама из једног свежег,
савременог угла, неприметно
вам се увлачећи под кожу

Страну припремила

Мирјана
Марић

захваљују ћи комплексним,
одлично разрађеним ликовима, аутентичној, живописној
естетици и интелигентним
режисерским решењима, који
вам сирово и верно дочаравају
узнемирујућа искуства ликова.
МУЗИКА: Албум „Collapsed
in Sunbeams” – Арло Паркс
(2021). Овај албум не представља нешто револуционарно у музици, али представља
скуп свега оног лепог у музици. Хипнотишући, меки вокал
који кроз текстове, који се могу
читати и као поезија, ословљава данас све битније теме
попут депресије („Black Dog”),
личних граница у људским
односим („Bluish”), посесивности у пријатељствима („Eugene”)... Непосредна музика која
се базира на r’n’b-ју и соулу
учиниће да се осећате мање
самима и донеће вам мир у
тешким данима. Мене је већ
неколико пута спасла. А ту је
и тај предивни стих: „With you
I’m always making rainbows out
of something painful... ”
П. С. Арло Паркс открила
сам управо гледајући серију
„I May Destroy You”. Дакле,
још један плус за серију –
одличан саундтрeк.

распад моралних вредности, похлепа –
све то и још много тога носи Алексеј Иванович, протагониста „Коцкара”, дела које
је скоро аутобиографско исповедање великог писца.
Младен Вуковић је рођен 1992. године. Одрастао је у Панчеву, где и данас
живи. Академију уметности у Новом Саду
уписао је 2013. године, у класи проф.
Љубо сла ва Маје ре. Након завр ше них
основних студија уписао је мастер-студије на истој академији, у класи проф.
Бори са Лије ше ви ћа. Током сту ди ја је
играо у неколико студентских представа
и филмова и остварио прве професионалне ангажмане. Бави се позориштем и
филмом. „Коцкар” је његов први самостални пројекат.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

Ванредно стање – ванредни конкурс
Друштво „Др Саша Божовић”
из Београда расписало је књижевни конкурс за песме и кратке приче на тему „Пандемија
ковид 19”. С обзиром на то да
пандемија траје годину дана,
идеја је да аутори оставе једно

заједничко књижевно дело за
историју. Сваки аутор може
бити заступљен с једном песмом
или кратком причом, укупно
на три странице (на једну страницу стаје тридесет редова).
Поред песме и приче, потребно

је доставити име и презиме
аутора, место боравка, без биографије и фотографије.
Зборник би био штампан у
формату А-5 (20,5 х 13,5 цм), у
брошираном повезу, на сто педесет до двеста страница, а цена

зависи од обима страна у зборнику (пример: двеста страна око
четиристо динара по примерку).
Радове треба послати до 31.
маја на адресу: Драгослав Угарчина, Тихомира Вишњевца 4А,
11050 Београд.

ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ

Принцеза на зрну грашка
У дворани Културног центра
у суботу, 13. марта, у 12 сати,
биће одиграна представа дечје позо ри шне сце не „Пођи
туда” КЦ Панчева, по бајци
Ханса Кристијана Андерсена.
У представи глуме Бранкица
Себастијановић, Анита Стојадиновић, Наташа Балог и Младен Вуковић.
Бранкица Себастијановић,
која у представи игра принцезу, напоменувши да воли кад
се нађе у улози која садржи
племениту промену, навела је:
„У представи смо истакли да
свако пронађе онога кога жели,

ако је довољно стрпљив и упоран – баш као што принц беше
стрпљив. Није хтео да се ожени ниједном другом, него правом принцезом, а онда му се
она једног дана појавила на
вра ти ма. Дру га поу ка је да
поне кад мора мо да буде мо
домишљати.”
Режисер представе је Владан
Ђур ко вић, дра ма тург Нина
Џувер, сценограф и костимограф Магдалена Влајић, асистент костимографа Маја Ранисављев, а организатор Бранислав Радовановић.
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ПАНЧЕВЦИ МАШИНЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МАШИНСТВО ЈЕ УМЕТНОСТ!
Некада помислимо да је то само један
мали обичан шраф, али заборавимо
да без њега цела конструкција може
да се сруши или апарат не може да
функционише. Без машина не можемо, али ни машине не могу без људи.

Прецизност и прорачуни
Миодраг Недељковић (39) завршио
је Машински факултет и Политехничку академију у Београду. Страствени је сакупљач стрипова, а у тинејџерским данима их је и цртао, као и
карикатуре.
– Машинство сам случајно изабрао.
У време кад је требало да одлучим
коју ћу средњу школу да упишем,
почели су да се развијају персонални
рачунари и било ми је природно да
упишем школу где ће се то изучавати. Сазнао сам да у средњој машинској школи постоји нови смер: компјутерско управљање МА (машинама
алаткама). Мени је привукао пажњу
и остао звучан детаљ „компјутерско”.
Касније, када сам већ увелико кренуо
у ту школу, сазнао сам да је компјутер само алат за нешто много више –
машинство. Машински факултет је
био логичан наставак, а упоредо сам
завршио и Политехничку академију
на Новом Београду, смер производно
машинство – прича он.
Миодраг је већ девет година запослен у Рафинерији нафте Панчево на
месту инжењера одржавања опреме
на постројењу, конкретно за пумпе,
компресоре, вентилаторе, дуваљке…
Његов посао се састоји од планирања, организовања и праћења извођења радова и решавања проблема у
току реализације, а све с циљем ремонтовања и санације опреме.
– Као и у осталим техничким струкама, машинство је пре свега прецизност, израчунавање и прерачунавање, детаљисање и специфицирање...
за разлику од других друштвених струка где правила нису тако строго дефинисана, или уметности, где је нека
врста креативности неопходна – објашњава.

налним тимовима на пословима одржавања и изградње. Волим што сам радио и
радим с колегама који несебично деле своје знање и
тимски успех доживљавају
као свој – закључује Дејан.

Љубав и унапређивање
знања

Зоран Јованов (44) завршио
је Машинску школу, смер
за машинског техничара, у
Панчеву. Ожењен је и има
двоје деце. Радио је доста
послова у Рафинерији нафте Панчево и „Петрохемији”, а фирму „Биљотехника”, која послује на домаћем тржишту и у региону,
основао је 2004. године.
– Машинство је традиционално у мојој породици.
Деда и отац су радили у
Фабри ци ави о на „Утва”.
Већи део свог знања наслесам од оца, с којим
Миодраг Недељковић дио
радим од 1995. године –
прича Зоран.
Продукти машинства су, практичТренутно су ангажовани у
но, све што видимо, а од метала је,
неке легуре или пластике – од шрафа области одржавања машина,
на трпезаријаком столу и делова кућ- машинских склопова и елених уређаја, преко аутомобила, бан- мената, и производњи машидера, саобраћајних знакова, до мосто- на у области прераде сувог
ва и великих индустријских постро- лековитог и зачинског биља и
изради машина и машинских
јења, објашњава наш саговорник.
Он каже да ради веома динамичан склопова за екструдирање плапосао у још динамичнијем окруже- сти ке (про цес обли ко ва ња
њу, све се јако брзо одиграва и мења омекшаног или пластифицираног материјала његовим прои нема много простора за грешке.
– Сви имамо исти циљ и једино теривањем кроз отворе под
тимским радом можемо га постићи, притиском).
– Бит но је воле ти посао
а то је да опрема на постројењу ради
исправно, поуздано и пре свега без- којим се бавите и стално унабедно. Прошле године у марту био пређивати знање, које је данас
сам радник месеца, што ми говори да лако доступно преко књига са
неко цени и вреднује залагање и моју интернета, што бих препоручио свима, а резултати су загапосвећеност послу – закључује он.
рантовани. Савремена техноДељење знања и тимски рад
логија је веома заступљена и
Дејан Павлов (49) завршио је Машин- у области машинства, напредски факултет у Београду и положио ни 3D моделинг програми су
стручни испит у Инжењерској нешто без чега је машинска
комори Србије. Ожењен је и индустрија незамислива и то
има две ћерке. Био је запо- је, после идеје, први корак у
слен као инжењер одржавања производњи машина – објашњава.
Слаже се да је савремена технологистационарне опреме у погону
Карбамид у панчевачкој „Азо- ја и производња софтвера узела притари”, а затим као руководи- мат у одабиру професије код младих
лац машинске службе у истој људи, а да је машинство област која
фирми. Радио је као водећи тренутно можда није толико популарна.
– Перспектива машинске индустриинжењер поузданости ротационе опреме за БОБ у Рафине- је данас је већа него пре двадесет
рији нафте Панчево, а тренут- година, јер су доступне јефтине CNC
но је супервизор одржавања машине, као и све већи број готових
ротационе опреме у фирми машинских елемената, напредни 3D
„Dietsmann”, ангажован на тим програми са симулацијама... – прича.
Зоран истиче да је машинска индупословима на нафтно-гасном
стрија основа економије сваке држапољу у Либији.
– Машинство сам уписао јер ве, јер је присутна у скоро свим њеним
нисам успео да будем на буџе- гранама.
– Држава која има јаку машинску
ту на ЕТФ-у. Касније ми се
факултет допао и нисам се индустрију може за домаће тржиште
покајао што сам остао на њему обезбедити јефтинију опрему од увозне, а иновације може продати. С
– прича Дејан.
Каже да је распон делатно- домаћима стручњацима, на пример у
Дејан Павлов сти везан за машинство огро- пољопривреди, савременим и јединман: од челичних конструк- ственим решењима могу повећати
Миодраг каже да нове технологије ција, преко железнице, рудника, елек- ефикасност у искоришћењу обрадипозитивно утичу на машинство и да трана, ауто и авио индустрије, до робо- вих површина, у бродоградњи енерсве савременије машине за производ- та на аутоматизованим производним гетску исплативост пловила..., а ту је
њу и обраду метала и неметала и ком- линијама. Наравно, и хемијске инду- и роботика, незаобилазна у садашњипјутерски програми за моделирање стрије, у којој је провео цео радни ци – објашњава он.
утичу да се машинство унапређује. век.
Сада је могуће лако направити ком– Могуће је да је машинпликоване елементе и делове који су ство мање популарно. Мислим
пре тридесет-четрдесет година били да је проблем то што брзину
готово незамисливи.
раз во ја не пра ти про ме на
– Погле дај те како дана шња наставног програма на факулпроизводња аутомобила изгледа у тету и маркетинг тог програЕвропи и свету. Погони су потпуно ма. Савремене технологије и
аутоматизовани и роботизовани, њима софтвери су развијени да буду
управљају компјутери, и прецизни су алати за лакше и брже постикао ника да рани је. Немам нови је зање циља – на пример, мноподатке о броју студената уписаних го је лакше и брже цртати
на машинске факултете у Србији, али компјутерским програмом и
ако се број смањује, то није због неза- уносити промене него ручно
интересованости за ову област, већ – али су за добро урађен посао
зато што је ово релативно скупа стру- и даље потребна основна знака. Компаније које се баве овом обла- ња у машинству. У том смишћу морају имати велики капитал, за слу, мислим да машинство не
разлику од оних које се баве програ- губи на важности, јер ниједна
мирањем, којима је довољно да само фабрика не би могла да се
имају одређени број рачунара. Зато изгради без њега – објашњава
је вероватно да већу популарности он.
код младих тренутно ужива програСвој посао воли јер је динамирање, присутно на свим нашим мичан и разноврстан.
уређајима у кући, затим на телефо– Упознао сам и стекао приЗоран Јованов
нима, лаптопима...
јатеље радећи у мултинацио-

Њега лично заокупља повећање ефикасности искоришћења енергије.

Стварање прецизних облика
Александар Јовановски (33) одувек је
волео да црта. С лењира и оловке прешао је на „Photoshop” и „Illustrator” и
пронашао се у графичком дизајну.
Везао се за брендирање фирми и појединаца и израду логотипа. Упоредо с
CNC машинама, нашао је и хоби –
ласерско гравирање и сечење дрвета,
који је спојио с цртежима, и тако су
се родиле „Woodrolije” – јединствени
и персонализовани дрвени украси,
који се могу видети на „Фејсбуку” и
„Инстаграму”.
– Прво сам радио у фирми где смо
правили металне калупе за бризгање
пластике под притиском за домаћинство и ауто-индустрију. У сарадњи с
Машинским факултетом успешно смо
направили авион с пропелером, са
свим помоћним деловима, за серијску производњу. Следећа фирма у
којој сам радио бавила се углавном
серијском производњом делова за војну индустрију. Сада, на трећем радном месту, правимо делове за нафт-

„Фирентински
дублет – Сфумато”
Горана Скробоње
и Ивана Нешића

Помоћ може да понуди само један
човек – исти онај који је, десет
година раније, српској полицији
помогао да пронађе и ухвати серијског убицу Саву Савановића. Човек
по имену Милован Глишић.
Два читаоца који до 17. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Од кога бисте прво тражили
помоћ?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Незгодације”
Драгана Бабића
Александар Јовановски
ну индустрију и радим на CNC машини последње генерације – прича он.
Вели ка љубав пре ма тех нич ком
цртању, прецизности и геометрији
сузила је његов избор на грађевинску
и машинску школу.
– Кад сам сазнао да се, уз све то,
користе компјутерски програми који
управљају кретањем машине, определио сам се за средњу машинску школу – каже.
Машинство је за њега посебно, јер
представља процес настајања функционалног дела од обичног комада
метала.
– Кроз машинску обраду добија се
савршено прецизан облик, који у склопу с другим деловима ствара функционалну целину. Аутомобилска, авионска, војна и друге индустрије ослањају се на нашу прецизност, јер сваки тај склоп мора да ради савршено.
Нема места за грешке. Небитно је да
ли је у питању шраф, зупчаник, осовина, или неко кућиште, толеранција
мере која је у стотом делу милиметра
мора да се испоштује – објашњава.
Александар каже да се с развојем
технологије повећава квалитет, али
смањује потреба за радном снагом. С
друге стране, расту апетити за новонасталим радним позицијама у дигиталном окружењу.
– Проблем је што Србија касни.
Дигитално време тек долази, а старе
веште мајсторе смо изгубили, док млађи нису савладали рад у таквом окружењу. Ипак је „лака лова” на интернету – прича Александар.
Сматра да је некада лакше радити
машинама него с људима.
– Обожавам сву ту прецизност и тај
тренутак спуштања, успешног, готовог дела с машине. Машинство је
уметност! – каже.
У послу му је циљ да успешно искористи све могућности машине коју
користи, да не помеша позитиван и
негативан смер кретања док програмира и да се врати кући са свим прстима. А након посла да проведе квалитетно време са супругом и ћеркицом
од две године.
Мирјана Марић

Сазнајте с којим ћете се све згодама и незгодама сусрести на путу
одрастања и, ако пажљиво о њима
читате, можда ћете успети и да их
заобиђете. Као што аутор ове књиге каже: „Не мора баш све да ти се
деси!”
Два читаоца који до 17. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта баш и не мора да вам се
деси?”, наградићемо по једном књигом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас добар живот. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„За мене је добар живот кад
радиш оно што волиш и кад те за
то добро плаћају.” 063/3001...
„То је оно о чему се у свакој
земљи највише говори пред изборе. Након тога та тема се некако
заборави...” 064/1596...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање која је земља савршена за вас:
„Било која са излазом на неко
топло плаво море с белим песком
и пуно палми...” 064/2307...
„Тренутно нека од оних ретких
у којима нема активних случајева
короне.” 064/1110...
Д. К.
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ФИАТ-ПАНДА 1.1
YOUNG, 2002. год. путнички, рег. До 03. 01.
2022 год. Тел: 061/13868-73 (СМС)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СЕАТ кордоба караван
1.9 ТДИ, 2001. годиште,
може замена. 060/344-7604. (301767)

ОГРЕВНО дрво багрем
исечено цена 4.200 динара са превозом. 062/14793-51. (СМС)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,
2003, клима, серво, одличан, гаражиран. 064/14255-93. (301839)
ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000 км, регистован до
краја априла 2021, 950
евра. 062/832-36-38.
(301855)

БУТАН боце, кућна достава. 013/347-564, 060/03475-64 (СМС)
ГОЛФ 4, 2.0, ТДИ, 2002,
караван, сервисиран,
1.600 евра. 063/837-7930. (301991)

АПАРАТИ

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301938)

ПРОДАЈЕМ фолксваген
фејтон, оцарињен, на
име, лимузина. 060/15619-57. (301899)
ДАЧИЈА логан 1.5, 2008,
фул опрема, атестиран
плин, регистрован годину.
064/130-36-02. (301923)

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

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

ПАСАТ Б 5, 1.9 , 2001. караван, фул опрема, у првој боји. 064/130-36-02.
(301923)
ДОБЛО макс карго 1.4,
2007/8, атестиран плин,
164.000 км. 064/130-3602. (301923)

marketing@pancevac-online.rs

ШКОДА румстер 1.2,
2000. годиште, фул опрема, атестиран плин, у првој боји, на име.
064/130-36-02.
(301923)
СТИЛО 1.2, 16 В, 2002.
петора врата, фул опрема, шест брзина у првој
боји. 064/130-36-02.
(301923)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
све врте видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 063/288-278.
(301787)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шапурине.
Росић. 063/223-810.
(301248)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ОПЕЛ вектра Ц 1.9,
ЦДТИ, 2006, караван, кука, цена 1.600 евра.
060/511-00-06.
(301991)

Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500

ФОЛКСВАГЕН поло 1.9
СДИ, одличног стања, регистрован годину дана,
1.200 евра. 063/140-6292. (301734/р)

063/893-89-87
065/893-89-87

ПУНТО 1.2, 2000. годиште, 850 евра. 064/24067-56. (301976)

ИСПОРУКА ОДМАХ!

КУКУРУЗ и прекрупа на
продају, може и превоз
преко 100 кг. 069/280-2037 (СМС)
БАГРЕМ исечен, 4.200 динара са превозом на кућну адресу. 063/770-64-22
(СМС)
ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)
БАЛИРАНА детелина на
продају, екстра квалитета,
под кровом. 060/444-5501. (301785)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (301800)
ПРОДАЈЕМ две кухиње,
брачни кревет, двосед,
кауч, шанк са столицама.
064/124-36-49. (301834)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (301840)
ПОЉОПРИВРЕДНА приколица зеница 4 тоне, кипер, 1.000 евра. 064/24067-56. (301841)

ПРОДАЈЕМ регал повољПРОДАЈЕМ тучани казан
но, кауч, фрижидер, шпо100 литара, за топљење
рет, креветац, радијатор
масти. Тел 063/781-56-05. на струју. 066/888-22-89.
(301844)
(СМС)

ПРОДАЈЕМ алу фелне са
летњим гумама 14 цола.
063/822-04-11. (301856)
ДВЕ КАЉЕВЕ ПЕЋИ, тв
сони (стари), две полице,
компјутерски сто.
064/142-03-095. (301879)
КАНЦЕЛАРИЈСКА столица, црна, подесива по висини као и наслон, очувана, цена 1.800 дин.
061/682-03-53.
(301916)

НА ПРОДАЈУ мушка и
женска телад и стеоне јунице. Панчево. 064/56201-53. (301759)
ПРОДАЈЕМ крмачу са
прасићима и супрасне крмаче (вештачка оплодња).
Борачка 1, Војловица.
064/306-87-33. (301924)
ПОВОЉНО прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења. 060/03711-96. (301926)

ПРОДАЈЕМ шпорет, стакло-керамика, цена
12.000 динара. Тел.
060/099-33-68, 013/354852. (301945)
СТО и шест столица, спаваћа соба, судо-машина и
шпорет. 065/777-17
(301965)
МЕСНАТА прасад на продају, УСЛУГА КЛАЊА
ГРАТИС. 061/264-66-31.
(301971)

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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ПРОДАЈА плацева, градско грађевинско земљиште. 064/212-52-52.
(301934)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ неисправну
судо-машину марке беко.
Тел. 060/037-05-60.
(301973)
СУДОПЕРА, уградна рерна, фрижидер, електрични шпорет, тросед мојца,
кревет, орман с ципеларником, телевизор, столице. 063/861-82-66.
(301882)
ПРОДАЈЕМ дечју собу.
064/126-00-04. (302008)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 100 квм, реновирана од темеља до крова,
етажно грејање пелет.
064/317-04-70. (301959)
ЦЕНТАР, кућа дворишна,
своје двориште, ПР + I,
54 + 64. 069/744-286. (и)
КУПУЈЕМ полован намештај, столове, столице,
кухиње, остало покућство.
060/138-52-38. (301801)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, сервисирам исте.
060/521-93-40. (301845)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, старе лимузине, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (301956)

ПРОДАЈЕМ прасиће и овце. 064/303-28-68.
(302023)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
долазим на адресу.
063/101-11-47, 064/15844-10. (301614)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње,
столице, столове, остало
покућство. 062/148-4994. (301801)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац,сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (301780)
КУПУЈЕМО секундарну
сировину, све обојене метале, гвожђе, олово, вешмапине, замрзиваче, телевизоре. 061/322-04-04.
(301956)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, 7 ара плаца, четири дворишна стана, продаја или замена за мању
кућу или стан уз доплату.
060/626-22-48.
(301767)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи
и потпала, спремно за употребу.
Достављам на адресу у року
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
(1/298016)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, марке,
стрипове, старе играчке и
друго старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(301782)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, прохром, каблове,
веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/321-77-93.
(301956)
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ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, 29 ари, Јабучки пут бр. 11621/6. Моб.
069/182-28-85, Никола.
(301735)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(301527)
ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
Ул. Лазе Костића 18.
064/007-34-29. (301476)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (301558)
КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца. 063/829-83-18.
(301215)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/829-89-48.
(301413)
ПРОДАЈЕМ кућу у Скробари са 10 ари плаца.
064/144-85-94. (301774)
ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.-5 ланца) к.о. Качарево, погодно за воћњак, близу села.
062/693-336. (301797)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 9 ари,
грађевинска зона. Тел.
066/363-454. (301803)
БАВАНИШТЕ, 90 ккућа,
10 ари, 30.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (301846)
ШИРИ центар 115 м, 5
ари, 63.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (301846)
БАВАНИШТЕ, кућа усељива, 93 квм, 10.5 ари,
18.000, договор. Некретнине „Јовановић”.
064/340-37-14. (301859)
НА ПРОДАЈУ 30 ари плаца у Омољици. Тел.
069/714-128. (301870)
ПРОДАЈЕМ кућу на 10
ари плаца у Војловици.
Тел. 064/154-27-63.
(301892)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до асвалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (301906)
НОВА КУЋА, Јабучки пут,
111 квм, власник, укњижен, 79.000 евра.
065/258-87-77. (301925)
КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 011/274-80-67.(3019378)

ПЛАЦ, Јабучки, лешници,
136 ари, вода, 45.000; а
плац 125, 28 ари, 30.000.
069/744-286. (и)

HIT PONUDA:
900 evra/m²
Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПЛАЦ, Миса, фронт, 26
квм, 8.95 ари, 2.500
евра/ар. 069/744-286. (и)
ТЕСЛА, кућа, рушење,
2,61 ари, 56 квм, само
28.000. 069/744-286. (и)
ПЛАЦ, нова Миса, Златарска 26, 2,52 ара, сва
инфраструктура, 32.000
евра. 065/258-87-77.
(301925)
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.

ЦРЕПАЈА, одлична кућа,
11,68, 135 квм, 36.000.
069/744-286. (и)

СТАНОВИ
ПОНУДА

27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
24, нов. 069/655-214.
(300175)
СТРОГИ центар, трособан, ненамештен, централно. 064/280-60-53.
(301516)
СОДАРА, двособан, полунамештен. 062/852-81-00,
Филип. (301760)
ЈЕДНОСОБАН, тип Станко, приземље, 28 квм, ТА,
25.000. 069/744-286. (и)

ЦЕНТАР, трособан, приземље, 76 квм, 72.000,
две терасе, ЕГ, паркет.
069/744-286. (и)
КОТЕЖ 1, двособан, II,
ЦГ, 55 квм, две терасе.
069/744-286. (и)
ПОТРЕБНИ станови, куће,
плацеви, све локације, брза реализација. 069/744286. (и)
ТИП СТАНКО, трособан,
дуплекс, 70 квм, ТА, III,
50.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (302025)
ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт, Та,
могућност ЦГ, 75.000, договор. Звати после 17 сати на тел. 064/119-60-06.
(301966)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 квм, тераса, ЦГ, III,
31.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301974)
ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, ТА, 48.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(301974)
ТРОСОБАН, 80 квм, тераса, паркинг 100 метара од
центра, 59.000 евра. 341789, 063/818-36-99.
(301982)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Његошева 2, 11100
квм + тераса 20 квм, погодно за пословни простор, мењам за два мања,
локација центар. 066/345009. (301811)

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

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли.
061/804-97-23 (СМС) СОДАРА, двособан, полунамештен. 062/852-81-00,
Филип. (301760)
СТРОГИ центар, трособан, ненамештен, централно. 064/280-60-53.
(301516)
ИЗДАЈЕМ у центру мањи
двособан, комплетно намештен стан са централним грејањем, 150 евра.
060/417-34-50. (301779)

ТЕСЛА, 58 квм, II, ЦГ,
усељив, 49.000. НекретниИЗДАЈЕМ једноипособан
не „Јовановић”, 064/340- намештен стан, 180 депо37-14. (301859)
зит. 063/246-509.
СОДАРА, 38, ЦГ, IX, доКУПУЈЕМ стан од 50 – 60 (3901808)
бра зграда, два лифта.
квм, центар, нова зграда
ИЗДАЈЕМ намештен, дво„Трем 01”, 063/836-23-83. и старије. 063/232-757.
ришни стан у центру, де(301846)
(301995)
позит, обавезан. Зоран.
061/162-34-63. (301826)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
СТАНОВИ
I, у доброј згради, лифт,
ИЗДАЈЕМ комплетно
56.000. „Трем 01”,
ПОТРАЖЊА
опремљен, стан површине
063/836-23-83. (301846)
50 квм, у строгом центру
КУПУЈЕМО станове на
Панчева. 062/159-48-87.
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
свим локацијама, брза ис(301888)
тераса, 46.000. „Трем 01”, плата. (353), „Премиер”,
063/836-23-83. (301846)
ИЗДАЈЕМ трособан наме063/800-44-30.
штен стан, у центру, 70
ПРОДАЈЕМ стан, нова
квм, ЦГ, I спрат. 069/303Миса, 72 квм, III спрат,
СТАНОВИ
86-50. (301901)
ТА грејање, контакт телеИЗДАВАЊЕ
фон, 063/319-133.
НАМЕШТЕН једнособан
ИЗДАЈЕМ намештену собу дворишни, ТА, код Хотела
(301854)
самцу. 064/090-11-28,
„Тамиш”, 90 евра.
ДУПЛЕКС, 70 квм + 7
Котеж. (301873)
064/122-48-07. (302006)
квм, Доњи град, укњижен,
ИЗДАЈЕМ једнособан стан ИЗДАЈЕМ намештен двозамена. „Дива некретнина Миси. Тел. 371-202.
не”, 064/246-05-71.
собан стан, ужи центар.
063/810-92-39. (301913)
(301819)
(301887)
СОДАРА, двособан, 60
квм, ЦГ, V спрат, власник, 47.000 евра.
069/267-44-86. (301817)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(301515)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у Самачком, ученику.
064/348-07-60. (301964)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (301804)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси. 063/78422-70. (301977)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(301910)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25.00. (301805)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у поткровљу, на Котежу 2. Тел.
064/142-83-60. (301978)

ХЕМИЈА часови основцима, средњошколцима,
студентима. 064/158-3434 (СМС)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета. 063/369846. (301807)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. 064/01481-37. (301986)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

ПРОДАЈЕМ киоск код
Нове поште, 12 квм + мокри чвор, ради десет година. 060/812-66-63.
(301999)
ИЗДАЈЕМ, продајем локал 32 квм, ЦГ, леп клима, приземље, Змај Јовина 5. 063/879-54-06.
(301998)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, прилагођен за
сендвичару, могу и остале
делатности, 100 евра.
066/866-49-00. 066/86649-00. (30`1914)

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

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
065/665-75-10. (301987)

ПОНУДА

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (301660)

ПОТРЕБАН

РАДНИК

за рад у кухињи
ресторана „Кордун”
CV слати на адресу:
restorankordunpancevo@gmail.com
или донети лично, Ул.
Браће Јовановић 17
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
на углу Светог Саве и
Браће Јовановић.
064/231-07-33. (301309)
ЛОКАЛ продајем 28 квм
+ 12 квм галерија. Сређен, центар. 063/489-958.
(301420)
ИЗДАЈЕ се локал у ТЦ
„Трубач” на првом спрату. Тел. 064/113-63-58.
(301850)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у пијацу, близина три
школе. 060/351-03-56.
(301863)
ИЗДАЈЕМ локал од 96
квм, нова Миса, близина
школе. 063/327-884.
(302010)
ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије, сређено, у
Његошевој улици. Тел.
064/140-65-99. (392995)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)
ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064/16056-68. (301759)
ПОТРЕБАН радник за посао трговца на бувљаку.
063/836-70-61. (301818)
ПОТРЕБАН радник за рад
на фарми живине. Контакт тел. 063/401-869. (ф)
ПОТРЕБНИ возач и продавачица у пекари.
064/217-48-56. (301985)
ПОТРЕБАН радник за посао трговца на бувљаку.
063/836-70-61- (301818)
ПОТРЕБАН радник за
превоз, магацин и лакши
физички посао у магацину. Комуникативан, самоиницијативан. Милан,
063/772-13-05. (301731)
MR PIZZA тражи возача Б
категорије. Обавезно познавање града, радно време од 15 до 23, фиксна
плата. 063/187-98-10.
(301830)

ПОТРЕБАН физички радник. 064/196-17-32.
(301858)
ПОТРЕБАН тракториста
са искуством, за рад у долову. 064/200-56-92.
(301861)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на равној машини. 060/131-81-70.
(301878)

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

ПОТРЕБНИ радници за
рад на фарми пилића.
064/259-96-62, 377-230.
(301933)

расписује

(2/299242)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бувљаку, плата по договору. 064/110-39-72.
(301991)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива и помоћна радница. 065/53344-13. (301996)

ПОСАО

за следеће радно место:

ПОТРАЖЊА

МЕТАЛОСТРУГАР

ШЉУНАК: песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

• Завршена средња машинска школа
• радно искуство минимум две године у струци
Разговор са кандидатима ће се обављати сваког
радног дана у термину од 14 до 16 сати на адреси
фирме: Новосељански пут 169, Панчево
Контакт телефон за информације је 064/640-32-85,
звати радним данима до 14 сати

БАШТЕ орем и култивирам . 063/855-92-70.
(301249)

Пријаве на тел. 062/160-34-29

КОНКУРС

Обавезни услови:

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници
„Хало Лесковац”.

Тел. 064/422-02-03

ЧИСТИМО подруме, таване, избацујем шут, избацујем стари намештај, рушим куће и старе објекте
са превозом, повољно.
063/196.54-56. Злато.
(301816)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а.- 064/866-20-70.
(301970)

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
РАДИМ све врсте физичких послова, утовар, истовар, угаљ, шут, пелет, итд.
060/143-62-10 (301872)

(4/301480)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07-84789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код поште на Тесли). (301938)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са
припремом и радом.
064/648-24-47. (301582)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица,, повољно. Тел. 063/744-0824. (301967)

ВОДОИНСТАЛАЕР ради:
одгушење судопере, купатила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013/33-657. (301786)
ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова радова од
темеља до крова. Тел.
063/724-36-24. (302013)
ТВ и сателитске антене
монтажа дигитал8изација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (301766)

ЧИСТИМО подруме, таване, гараже, и сав метални
отпад, долазимо одмах.
063/822.21-61., (301899)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (301842)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
поставка ламината, проверите. 062/816-66-78.
(302021)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалиВОДОИНСТАЛАТЕР;: одтетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153.- гушења, поправка, замена
батерија, шоља, бојлера,
37-06. (301833)
адаптације. 013/377-930,
БРАВАР, заваривач;:
062/144-40-64. (301894)
ограде, капије, гелендери,
терасе, надстрешнице,
83$1A(98.856(9,,2%8.(
остало. Злаја. 065/558-4517. (301836)
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ОБАРАЊЕ стабала, кошеСЕЛИДБЕ, превоз друге
ње, рушења кућа, зидова,
робе, Панчево-даље. Цена одношење ствари, итд.
договор. 013/366-843,
064/(122-69-78. (301840)
063/193-22-29. (301993)
РАДИМО физичке послове: рушења кућа, шупа,
ОРЕМ и фрезујем баште
бетонирања, ископи, одмалим трактором, Дуле.
ношење ствари. 060/035064/163-58-85. (301768)
47-40. (301840)
НЕМАЧКИ ЧАСОВИ
СВИМ УЗРАТИМА. Преводи. Припрема за полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(301771)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно грађевински
материјал, утовар, одвозим пут. 063/754-02-72.
(301919)

УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-6244. (301710)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Мајстор Неша.
069/444-23-76. (301778)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у трговини мешовите робе. Pro
trade. Тел. 063/341-770.
(301963)

ВРШИМ превоз, селидбе
и све друго. Избацујем
старе ствари и намештај,
повољно. Златко.
063/196-54-56. (301816)

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.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (301600)

ПОТРЕБАН вулканизер са
радним искуством. Yu niki, 062/309-370. (301951)

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

INOX-PRERADA DOO
Панчево, Новосељански пут 169

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
бетонирање, повољно.
063/865-80-49. (301595)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 0’6/354-412.
(301990)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

CAFFE „Љубичево” тражи
конобара-конобарицу са
искуством. 069/364-1004. (301853)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(301984)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји и пица-мајстор. 064/259-96-62,
377-230. (301933)

ПОТРЕБАН пекар и помоћни радник за пекару.
065/555-94-44, звати од
15 до 18 сати.
(302003)
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КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, шпорете, замрзиваче, сервисирам
исте. 060/521-93-40.
(301845)
КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
продаја нових и половних
уређаја. сервис расхладних уређаја. 060/521-9340. (301845)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29.
(3901852)
МОЛЛЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, глетовање, кречење, фарбање
столарије. 064/171-32-57.
(301864<9

Štampariji Cards Print doo
potrebni

OPERATERI NA MAŠINAMA
U PROIZVODNJI
– SSS, najmanje jedna godina iskustva u proizvodnji
i radu na mašinama.
– Mesto rada Pančevo. Poslati CV na adresu
info@cardsprint.rs
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, поправке, вентили, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (301895)
ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и педантно. 061/311-97-69.ч
(301905)
ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и
помоћ у кући, одржавање
личне хигијене, хигијене
простора, помоћ при набавци лекова, припрема
оброка, третман физиотерапеута. Ако препознате
себе и друге у овим потребама и услугама контактирајте нас. 062/14466-94. (301917)
ПОВОЉНО превоз кипером, песак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (301919)
ПРЕВОЗ камионом: шљунак, песак, сејанац, ризла,
итд. Утовар, одвоз шута.
060/474-74-59. (301936)
ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висински радови. 065/53524-56. (301953)
ЧИСТИМО шут таване,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(301956)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носивостеи и до 10 тона.
063/218-894. (301582)
KIZZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање
бетона, насипање и набијање терена. 063/218-894.
(301582)
KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са
корпом, прање прозора,
чишћење олука, замена
црепа, изнајмљивање маказастих платформи.
063/218-894.(301582)
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СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (301579)

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

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

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

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

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

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

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

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

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

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

Петак, 12. март 2021.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПАРАМЕТРИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин
Цена: 350 динара
+ мокраћна киселина
ПАКЕТ 4

•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 950 динара

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин

•

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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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)

6. марта напустила нас је наша драга мама и бака

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ПОТРЕБНИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.11204/4 КО Панчево, за планирану изградњу: Хладњача за воће и поврће са
прерадом, П+1, са трафо станицом у Ул. 2. српско
поље, израђен од стране „Мега Модулор”, Панчево, за инвеститорa „Кутко” ДОО, Панчево.

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

СЕЛИДБЕ

ИВАН
Тел. 061/288-28-38

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона и ископ мини багерима. 064/648-24-50.
(301582)

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

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад
виљушкарима и машинско чишћење терена са
одвозом. 060/425-54-43.
(301582)

ТРАНСПОРТ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(302001)

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

АДАПТАЦИЈЕ станова,
кућа, комплет кључ у руке. 060/131-81-70.
(301878(ђ

МОМАК, 1975. неожењен, инвалидски пензионер, упознао би девојку
ради брака. 064/520-6298 (СМС)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену, дозволу рег.
бр. ПА 170 Ф, као и доНАЈАМ виљушкара за уто- зволу за управљање чамвар и истовар робе, теле- цем на име Дојчиновић
хендлера до 18 м висине. Драган, лк. 005654739,
Дунавска 4, Панчево.
064/648-24-50. (301582)
(301891)
СТОЛАРСКЕ и браварске
АКО си усамљена, желиш
услуге + хаус мајстор.
дружење, јави се.
Александар, 064/157-20064/437-63-59. (301881)
03. (301842)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ризла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (301908)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98 (301909)

Твоји најмилији: ћерка СПОМЕНКА,
унук ДРАГАН, унуке ВАЊА, ДРАГАНА
и МИЛИЦА, праунука ТИЈАНА
и зетови МОША и МИЛИВОЈЕ
(157/302015)

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.

ЉУБОДРАГ ЖИВКОВИЋ
1936–2021.
Последњи поздрав нашем Жилету од његове
породице.
Ожалошћени: МИРОСЛАВА, ИВАНА,
АНДРЕА и АНДРЕЈА

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)

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, баки
и прабаки

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (301821)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (301810)

Последњи поздрав.

(165/302026)

(7/274828)

УСЛУГЕ

3. IV 1928 – 6. III 2021.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у
времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 19. 03. 2021. године.

Телефон 013/33-43-45
ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м висине. 064/648-24-50.
(301582)

ИВАНКА БОСИКА

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели топ.бр.4355/3 КО Панчево, за планирану реконструкцију пословног објекта спратности По+Пр (Објекат А), изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4 са 33 стамбене јединице и 4 пословна простора (Објекат Б)
и изградњу стамбеног објекта који се састоји из
две ламеле, са подземном гаражом, спратности
По+Пр+4 са 118 стамбених јединица (Објекат Ц),
који се налазе у Ул. Ослобођења бр. 2, на кат.парцели 4355/3, са обухватом УП-а дела улице Ослобођења, део кат.парцеле 8028/1 КО Панчево, израђен од стране бироа „АГП Студио”, Панчево, за
инвеститорa „A&R Immobau AG”ДОО, Врање.
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. 03.
2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

МИРЈАНИ ВАСИЛЧИН

Њени најмилији
(55/301849)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ

1960–2021.

1960–2021.

Волећемо те заувек.
Ћерка САЊА,
зет МИРОСЛАВ
и унук МИХАЈЛО
(151/302007)

Последњи поздрав

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка МИРЈАНА
и свекрва ДРАГИЦА
(152/302007)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ

1960–2021.

1960–2021.

Тетка волећу те заувек.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја КРИСТИНА
са породицом

Сестра ЛИДИЈА
са породицом

(149/302007)

(148/302007)

300-820, 300-830

Петак, 12. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

СПОМЕНКИ
ЋОСИЋ

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

1958–2021.

1958–2021.

Та твоја чувена снага и сјај којим си живела, свакога ко
те је знао, заувек си дотакла, променила.

Јер после твоје толике љубави нико нам никад неће пружити чаролију којом звала си се ти...

Твоји: МАРИН и ЈЕЛЕНА

Унуке ХАНА и ХЕЛЕНА

(17/301794)

(20/301794)

од породице
ДОШЉАК
(51/301847)

Последњи поздрав
прији

СПОМЕНКИ
од прије СЕНКЕ
Почивај у миру. Нека
те анђели чувају.
(71/301880)

Последњи поздрав

МАРИЈИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

СПОМЕНКА ЋОСИЋ
1958–2021.

од ДУШАНА
– ВРУЈЦИ
(109/301944)

Волимо те...
Вољена мати, хвала ти на свему што си учинила за нас.

Последњи поздрав

Твоји ДАЛИБОР и ВАЊА

Твоји: САЊА, НИКОЛА, ХАНА и ХЕЛЕНА

(18/301794)

(58/301860)

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ
од породице
КАНАЧКИ
(5/301775)

Последњи поздрав

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

1958–2021.

ГОРДАНИ
ТРАИЛОВИЋ

Први пут сад нема те
да нам сузе обришеш...

Све што напишем неће бити довољно...

1960–2021.
Пријо, почивај у миру.

Твоја САЊА
Твоји: МАРИН, САНДРА и ДАЛИБОР

Прија КАТА
(150/301007)

(19/301794)

(59/301860)
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Најбољем тати и вољеном супругу последњи
поздрав

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

5. марта 2021. преминула је наша мајка, бака, прабака, чукунбака

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА
и синови СТЕФАН и ФИЛИП

Једином, највреднијем и најдивнијем сину.
Светлости наша.

ЉУБИЦА ЛОВРИЋ
1927–2021.

Мајка НАДА и отац ЈОВАН

(154/302012)

(90/301911)

Никад те нећемо заборавити. Живет ћеш вечно у нашим срцима.
Последњи поздрав

Синови ВЛАДА и СЛАВКО, ћерка МИРА, снаја МИЛЕНА,
зет НИКОЛА, унучад, праунучад и чукунунучад
(95/301922)

Последњи поздрав стрини

Прерано нас је напустио наш добри друг

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
1973–2021.

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
Животе, љубави, снаго, поносу мој, храбрости и светлости сестрина, све моје.
Твоје: АЊА, ИВА и ДАНИЈЕЛА

Драги Бато,
недостајаће нам твој осмех,
твој ведар дух и твоји разговори.
Нека те анђели чувају јер то заслужујеш.

ЉУБИЦА ЛОВРИЋ

С поштовањем твоје комшије из Горњачке

Синовица СНЕЖАНА БОЈИЋ са породицом

(86/301903)

(125/301962)

(89/301911)

БОЖИДАР
СТОЈАНОВ
БОЖА

Последњи поздрав куму

1973–2021.

Чуваћемо успомену
на тебе док год нас
има.

СЛОБОДАНКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ

БОЖИДАРУ

Бато,
Нека ти небески путеви буду обасјани светлошћу свих звезда...

Најдивнијем нашем куму, мир у насељима небеским.

Твоја хемија ЗЗЈЗ Панчево

Кума СНЕЖАНА са породицом

(27/301806)

(156/302004)

Последњи поздрав
драгом комшији

Ниси отишао.
Увек ћеш бити ту, са нама...

Последњи поздрав нашем вољеном

Другари са фудбала

Последњи поздрав
од породице
ПОПОВИЋ

(24/301798)

БЛАГАЈНА

(142/301994)

013/300-830

Са дубоком тугом у срцу опраштамо се од наше
мајке и баке

БОЖИ
од породице РАИЛИЋ
(137/301983)

БОЖИ

БАТО

СЛОБОДАНКЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Последњи поздрав нашем вољеном пријатељу
Твоји ваздушари: БОЖА, БОЖО,
ДЕЈА, МИЛАН и МИША
(84/301900)

Син ДЕЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА,
унуке САРА, МАША, АЊА и НОРА
Нека Те анђели чувају!
Од ЖИВЕ, ЦЕЦЕ,
ЖАРКА и МАЈЕ

Последњи поздрав вољеном зету

(101/301932)

брату БОЖИ
од његовог ЖЕЉКА и САЊЕ

(147/302004)

Последњи поздрав

(138/301983)

Последњи поздрав пријатељу

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

БОЖИДАРУ СТОЈАНОВУ

1973–2021.

БАТИ
од таште ВЕРЕ
(155/302012)

Течо, заувек ћеш бити у нашим срцима!

БАТИ

од породице
МИЛУТИНОВИЋ

од ДЕЈЕ, САЊЕ, ОЉЕ и МИЛОША

Твоји: КРИСТИНА, КАТАРИНА,
РУЖИЦА и ЗОРАН

(146/302002)

(8/301781)

(124/301961)

Петак, 12. март 2021.
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После кратке и тешке болести преминуо је наш

Последњи поздрав
брату

1973–2021.
Сахрана ће се обавити 11. марта 2021, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка ОЛГА, супруга БОЈАНА, син БОГДАН,
брат АЛЕКСАНДАР са породицом и остала родбина и пријатељи

од брата БОГАТИНА
и снаје ДОСТЕ
са породицом

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав од твојих другова са
реке: ШИМРАК, РАША, МИЛАНЧЕ, ЦОЛЕ,
БАЦКО, ДЕБЕЛИ, БЕЧЕЈАЦ, КОНТИЋ,
МИША, НЕМАЊА, ВЛАЈКО, БАЈИЋ, ЈЕЛИЋ,
ГОЛУБ, ЈОЖИЋ, ШВАБА, КРИФНА, СВЕТА,
РАДОВАН, ЈЕЛИЦА, СНЕЖА и ЈОВАНА

МАЦЕТУ
1973–2021.

ДРАГИЦА АНДРЕЈЕВСКА
Никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру.
Син ЉУБОМИР са породицом и ћерка ЉИЉАНА са породицом
(25/301799)

(53/301848)

(160/302017)

1973–2021.

Преминула је наша драга мајка и баба

СИМО
ВАНЕВСКИ

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ МАЦЕ

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ
МАЦЕ

21

Последњи поздрав супругу

СИМО ВАНЕВСКИ
9. III 1948 – 3. III 2021.

ДРАГИЦА АНДРЕЈЕВСКА

Колектив сплава
NautiKal

Супруга МИРЈАНА са породицом и унуком

(141/301992)

(52/301848)

Последњи поздрав од ЗОРАНА
ПЕШЕВСКОГ с породицом

Последњи поздрав
драгом брату

(143/ф)

(132/301975)

Последњи поздрав нашој души

Последњи поздрав вољеном зету

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ

Наш вољени преминуо је 10. марта 2021, али
ће заувек живети у нашим срцима.

СИМО
ВАНЕВСКИ

ЛИДИЈА, ДЕЈАН, МИРЈАНА и ПЕТАР

од сестре ОЛГИЦЕ
и зета ПЕКА

(161/302018)

(54/301848)

ЗОРАНУ МАЦЕДОНЦУ
Последњи поздрав
ВЕРА, ДЕЈАН, ЛАНА и АЛЕКСА

НАДЕЖДИ ЈЕВТИЋ
1946–2021.
Супруг ДУШАН, ћерка ЈАСМИНА, унука ДУШИЦА и
зет ЗОРАН
(4/301773)

Последњи поздрав драгом пријатељу, дугогодишњем
секретару аероклуба „Панчево”, наставнику падобранства, директору Ваздухопловног центра „Панчево”

(158/302016)

Последњи поздрав драгом зету

МИЛЕНИ
ЖИВОЈНОВ
од ћерке СНЕЖАНЕ
са породицом

ЗОРАНУ МАЦЕДОНЦУ

НАДЕЖДА ЈЕВТИЋ
МИЛОРАДУ ИГЊАТОВУ МИЋИ

1946–2021.

Почивај у миру драги друже.
Твоји резултати уграђени су у историју једног од најбољих аероклубова у земљи.
ВАРДА ДУШАН

Драга Надо, твоја смрт нас је тешко потресла иако смо знали да си тешко болесна. Ти си нас до краја живота испоштовала које не можемо никад заборавити.

(67/301874)

(44/301832)

Твоје многе жеље остале су неиспуњене.
Последњи поздрав

28. фебруара 2021. године у Будви је, у 91. години, преминуо

Почивај у миру и нека Ти је вечна слава.

ВЛАДА, САНДРА и ХЕЛЕНА

Твоја заова НАДА и зет ВУЈАДИН

(159/302017)

(75/301885()

Последњи поздрав

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

МИЛЕНИ
ЖИВОЈНОВ
од снаје КРИСТИНЕ,
и унука ЈОВАНА
и ГОРАНА
(68/301875)

др стоматологије ЂОРЂЕ
КУСОВАЦ
бивши фудбалер Динама.

НАДИ

Сахрана је обављена у Цетињу.
Породице ИВАНИШЕВИЋ и ВЕЧАНСКИ

Породице ЂУКИЋ и ДОЈЧИНОВИЋ

(39/301823)

(133/301979)
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Последњи поздрав нашој драгој сестри

Последњи поздрав нашем драгом

ЗОРКИ ПЕТРОВ

НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

рођ. Вујко
1946–2021.
Напустила нас је заувек наша најмлађа
сестра.

НЕШИ

Заједно у бескрају.

Почивај у миру и вечној тишини.
Тужни: сестре РУЖА и ОЛГА,
браћа МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО

Твоји најмилији

(66/301871)

(72/301883)

7. марта напустила нас је наша драга мајка, свекрва, ташта, бака и прабака

(64/301868)

Последњи поздрав драгом куму

БОРКА БАБИЋ

НЕШО

1938–2021.
Хвала ти за све ове године и тренутке што смо
провели са тобом.

од ПАЈЕ, ВЕСНЕ
и породице ТОДОРОВИЋ

НЕШИ ДУЖДЕВИЋУ

Моја највећа љубави и моја вечита туго...

Твоји најмилији: син ПЕРО са породицом,
кћерке МИЛКА и МИЛА са породицама

Твоја ДРАГАНА

(113/301947)

(73/301883)

Породице МИРЈАНИЋ и НОВИТОВИЋ
(74/301884)

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег кума

Последњи поздрав драгом колеги

НЕНАДА ДУЖДЕВИЋА

БОРКА БАБИЋ

Хвала на пријатељству и свим лепим успоменама.
Породица МАТИЈЕВИЋ

Бакана моја,
памтићу те по песми и смеху.
Хвала ти за све, хвала ти што си нас заразила љубављу према животу.
Воли те твоја унука „ЉУБИЦА” МАЈА,
са супругом ОЗРЕНОМ и праунучићима
ЛОЛОМ и ЛАВОМ
(111/301947)

(62/301866)

Последњи поздрав
драгом комшији

НЕНАДУ ДУЖДЕВИЋУ БРКИ

НЕШИ
ДУЖДЕВИЋУ

„Вечно ћемо чувати успомену на тебе”

Запослени у компанији „Bedem Energy Solutions”

БОРКА БАБИЋ
Поред маме и тате, одрастао уз тебе и деду, и хвала
вам обома што сте усадили у мене много лепих особина.
Толико смо лепих тренутака прошли, срећан сам
што имам то да памтим и присећам се, а увек ћу вас
помињати обоје кроз смех, јер сте и ви мени били
инспирација за шалу.

Последњи поздрав

(81/301897)

од ЛУКЕ
ЦВИЈАНОВИЋ
са породицом
(91/301912)

НЕШИ
Хвала на твојој ведрини и смислу за
хумор.
Сећаћу те се, пре свега, као доброг човека.
ВЕСНА
(116/301949)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПОПУСТ

Збогом бако, твоја дика ГОРАН
(112/301947)

Последњи поздрав прији

БОРКИ БАБИЋ
Радо ћемо те се сећати. Почивај у миру.
Породице БЛАГОЈЕВИЋ и ЛЕКИЋ
(114/301947)

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

НЕНАДУ
ДУЖДЕВИЋУ

НЕШИ
УРОШ, МИЛАНА, ЈОВАНА, ДАВИД, ДУЊА,
БОБА, КСЕНИЈА и ДУШАН
(108/301943)

Мом колеги
од БУБАМАРЕ
и САНДРЕ
(110/301946)

Петак, 12. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Са великом тугом и болом опраштамо се од наше вољене и драге мајчице,
баке и таште

ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА
5. III 2021.
Најдражи наш Иво,
„Живео си кратко, али достојанствено...
Живео си поносно, храбро...
Оставио си Нас превише рано...
Наша срца сломљена су на парчиће...
Без тебе живот више нема смисао...
Никада те нећемо заборавити...
Волимо те највише на свету!..

СЛОБОДАНКЕ САВОВИЋ

После кратке и тешке болести напустила нас
је наша вољена

7. V 1935 – 7. III 2021.
која нас је напустила 7. марта 2021.
Поносни смо на тебе, на сваку успомену и људску величину коју си поседовала.
Јако је тешко и болно без тебе, а боли много... много, много нам недостајеш.
Нек ти је вечна слава и хвала за све што си учинила за нас, почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга МАЦА,
син СТЕФАН и ћерка НИНА

Твоји најмилији: ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА, унука ИВАНА, унуци
НИКОЛА и УРОШ, зетови МИЛАН и НЕША и остала родбина и пријатељи

(2/301772)

(38/301824)

ДРАГАНА КОЛАР
1975–2021.
Ожалошћени: супруг ДРАГАН,
синови АЛЕКСА и НЕМАЊА
(103/301935)

После кратке и тешке болести напустила нас је
наша вољена

ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА

ДРАГАНА КОЛАР

5. III 2021.
Много суза је пало,
кад је твоје срце стало...
Сузе Те не могу вратити,
али наше молитве увек ће те пратити....
У срцу нам туга,
на гробу тишина...
А у Твоме дому велика – велика празнина...

1975–2021.
„Збуњени и поражени гледамо како се сва лепота света, по чудној
и свирепој алхемији љубави претвара у жалост за тобом”

ДРАГАНА КОЛАР
1975–2021.

Спокојно ти Царство небеско.

преминула је 4. марта.

Збогом остај наша Гаго
Заувек твоје кoлеге из Интезе – Карађорђева

Твоји: ташта ДЕСА ИНЂИЋ

Ожалошћена породица СТИКИЋ: мајка СТАНА,
брат ДРАГОМИР, братанац ЈОВАН
са породицом.

(85/301902)

(3/301772)

(102/301935)

ДРАГАНИ
КОЛАР

ИВАН ШЕПИЋ
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена
и заборава.

Прелепо је било дружити се с тобом, али
прекратко.
Путуј с анђелима.

Твоји: мајка ДУШАНКА и брат АНДРИЈА

ЗОРИЦА РОСИЋ

(65/301869)

(43/301831)

Последњи поздрав

ДРАГАНА КОЛАР
Није требало да ти пишемо читуљу. Требало је да ти шаљемо мејлове. Није требало да одеш, требало је да се вратиш и да нас дочекујеш оним твојим широким осмехом који си увек носила на лицу. Привилегија је била
свакоме ко је радио са тобом јер си ширила око себе мир, уз топлу реч
упућену свакоме ко ти се обратио. Тиха, ненаметљива, вредна и увек међу најбољима, али без потребе за доказивањем, једноставно добра душа.
Такве људе око себе желе сви, па и Бог.
Зато сада почивај у миру.
Заувек ће те памтити и волети твој колектив
Banca Intesa, Штросмајерова
(117/301950)

АНА ЦРНОБРЊА

ИВАНУ ШЕПИЋУ

Последњи поздрав
нашем другу

Вољени наш

1942–2021.

од његових комшија
у Вељка Влаховића 13, Панчево
(37/301820)

Последњи поздрав од сестара МАЦЕ, STELLE,
ЕВЕ, ВЕРИЦЕ и ЈАРМИЛЕ

(82/301898)

Последњи поздрав

ЦОБЕ
АНА ЦРНОБРЊА
1942–2021.

НЕШИ

ЦОБЕТУ

Без тебе ништа више неће бити исто.
Најбољи тата, деда, таст...
Недостајеш нам.

од СРЂАНА

Последњи поздрав од супруга РАЈКА, сина САШЕ
и унука СТЕФАНА

(107/301942)

(83/301898)

Поносни и захвални: унука СОФИЈА,
ћерка ЈЕЛЕНА и зет НЕНАД

од ИВЕ и МАРЕ

(144/302000)

(145/302000)
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Петак, 12. март 2021.

Последњи поздрав најбољем супругу, оцу,
тасту, свекру и деди

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Навршава се годину дана откад нас је напустила
наша мајка, бака и ташта

Драги наш сестрићу и брате

МИЛАНКА ЕГИЋ
1931–2020.

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ

Црепаја
1959–2021.

Био си стуб свега, био си увек ту за нас.
Много је болно, тужно и празно без тебе.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка МАРИЈА,
син МАРКО, зет НЕНАД, снаха ТАЊА и
унуци ЛАЗАР, ЛУКА, ЈАНА и НОВАК
(34/301815)

Најдражем мом

У недељу, 14. марта 2021, у 11 сати, изаћи ћемо на
гробље
Време пролази а сећање на тебе никада неће.

ВАСИЋ ЈОВАН

Ћерка ДУЊА, зет РАЈА, унуке
МИЛИЦА, ЈЕЛЕНА и МИЛЕНА
(135/301981)

Твоја уметничка душа је рођена да вечно буде млада, да песмом и
свирком оплемени свет и разгали људе. Био си несебичан, пун љубави и разумевања. Одлазиш на лепше место, без бола и болести, да анђелима певаш најлепше песме из банатске равнице. Памтићемо твоју доброту, незлобиво срце, благи осмех, а Скадарлија одличног трговца и тихог , ненаметљивог боема. Почивај у миру лепото наша, а
једном ће нам се душе опет срести и поново запевати „Ово је прича
о нама...”

Навршава се годину дана откада нас је напустила
наша баба, прабаба и чукунбаба

Ујак ЂУРИЦА, тетка БИЉАНА, ујна ЂУРЂИНА, сестре СПОМЕНКА,
СВЕТЛАНА и ДРАГАНА, и брат СТЕВАН са породицама

МИЛАНКА ЕГИЋ

(56/301851)

1931–2020.
У недељу, 14. марта 2021, у 11 сати, изаћи ћемо на
гробље
Време пролази а сећање на тебе никада неће.

4. марта 2021. преминула је наша драга

Унук САША, унука ЈАСМИНА, праунуци
НИКОЛА и НЕМАЊА са породицама

МИКИЈУ

(136/301981)

Никада ништа више неће бити исто...
Немогуће је замислити живот без тебе.
Твоја душа је нашла свој мир, а моја ће једног
дана када опет будемо заједно.
Волећу те заувек.
Твоја ЉИЉАНА
(33/301815)

Нашој вољеној

ХИЛДЕГАРД ЈЕЛЕНА ВУКОВОЈАЦ
1941–2021.

Најбољем тати, тасту и деди

Отишла си на неко боље место и оставила си нас са тобом у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруг ТОМИСЛАВ, ћерка СНЕЖАНА, унуци ВЛАДИМИР и
АЛЕКСАНДАР, зет ПРЕДРАГ и снаја ГОРДАНА

МИЛИЦИ РАДОЈИЧИЋ

(46/301837)

6. VII 1941 – 3. II 2021.
Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
драгој

даћемо четрдесетодневни помен у недељу, 14.
марта 2021. године, на Котеж гробљу у Панчеву.

МИКИЈУ

С љубављу и поштовањем породица

Не постоје речи које могу да опишу ову бол. Нема више твог насмејаног лика, нема више мудрих одговора на сва питања. Нема човека кога
смо неизмерно волели.
Никада те нећемо прежалити.
Твоји: МАРИЈА, НЕНАД, ЛАЗАР и НОВАК

(76/301886)

Сећање на

ХИЛДА
ВУКОВОЈАЦ

(35/301815)

Нашем великом оцу, свекру и деди

Последњи поздрав
од породице ПАП
(13/301790)

Последњи поздрав зету
и течи

МИКИЈУ

(36/301815)

Последњи поздрав драгој куми

ХИЛДЕГАРД
ЈЕЛЕНИ
ВУКОВОЈАЦ
1941–2021.
Заувек ће остати у
нашим срцима.
Сестра ЕЛИЗАБЕТА
са породицом
(47/301837)

Све око нас си ти, свако дрво у башти, сваки
предмет у кући, али нема гласа од тебе, нема
твог лика. Нисмо могли да спречимо твој одлазак, и то боли, сваког дана све јаче и јаче. Ништа
неће бити исто.
Твоји: МАРКО, ТАЊА, ЛУКА и ЈАНА

РАДОВАНА КОЈИЋА

МИРОСЛАВ
ЖЕКИЋ

(31/301815)

Заувек ћеш остати у
нашем сећању.

ЈЕЛЕНИ ВУКОВОЈАЦ
(121/301957)

МИРОСЛАВА БЕЛОБРКА

1941–2021.

(1936–2016)

БОЖИДАРА ЛАЛИЋА
(1949–2011)

МИЛОРАДА ЛУКИЋА

Мама, отишла си пут
звезда.
Твоја ћерка СНЕЖА,
зет ПЕЂА, унуци
ВЛАДА и САША
и снајкица НАТА
(48/301837)

(1945–2017)

ЗДРАВКА КОЈИЋА
(1937–2017)
Са поштовањем чувамо успомену на вас.
ЗЕЛЕ, ТОМА, БУГИ, БАМБИ, КРЕША, ДРАГОЉУБ,
СПАЛЕ, ЂУРА, ГОМБИ, МОША и АБЦИ
(123/301960)

5. марта 2021. године упокојила се наша најмилија мајка, бака, прабака, сестра и ташта

СЕЋАЊЕ
11. III 1982 – 11. III 2021.

РАТОМИРКА ЈЕЛИЋ

АНДРИЈА
МАКСИМОВИЋ

МИРОСЛАВУ
ЖЕКИЋУ
БРКИ
од ЖИВКА, ГОРДАНЕ
и СНЕЖАНЕ
са породицама

Хвала за дугогодишње искрено пријатељство.
ЈОВАНКА РАДАНОВ са породицом

(1948–2005)

ХИЛДЕГАРД
ЈЕЛЕНИ
ВУКОВОЈАЦ

БЛАГАЈНА

013/300-830

Твоји пријатељи
породица
ЂОРЂЕВИЋ
(32/301815)

1939–2021.
Сахрана је обављена 8. марта 2021. у Милићевом
селу у Пожеги.
Ожалошћени: кћерке СВЕТЛАНА и ЈАСНА
и син НЕНАД с породицама

С љубављу,
супруга АНКА
и ћерка ДРАГАНА
са породицом

(140/301989)

(45/301835)

Петак, 12. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошла је тужна година откако се упокојила наша вољена

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће се годишњи помен

ТАТИЈАНА
ОГРИЗОВИЋ

СВЕТЛАНИ ДОМАЗЕТ БАЈИЋ

рођ. Марсенић
1933–2020.

одржати у суботу, 13. марта, у 10 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Помен је у суботу, 13.
марта, у 10.30, на
Старом гробљу

Прође годину дана откако си уснула у Господу. И даље је једина утеха вера да си сада у Царству небеском где нема ни туге
ни бола.

Породица

Твоји синови: РАДОМИР и ЈОВАН, унуци СТЕФАН, ЛАЗАР и
РЕЉА, сестричина НАТАЛИЈА, сестра ТАТЈАНА, МАРИЈА,
брат АЛЕКСАНДАР са породицама, ДУШИЦА и МИРА

СЕЋАЊЕ
Само Бог и ја знамо колико ми недостајеш
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11. марта 2021. навршило се четири године без нашег драгог

ДОБРИВОЈА ПЕШЕВСКОГ
1934–2017.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији

(57/301857)

(139/ф)

Прошла је најтужнија година без нашег

Сећање на нашу вољену маму

(153/302009)

Четрдесет дана без
тебе мајко

ДРАГАН
ГРУБЈЕШИЋ
17. III 2020 – 17. III 2021.
потпуковник у пензији
пилот

МАРИНА
ЛАЗИЋ

Супруга АНА
(23/301796)

Још нас греје и надахњује топлина твоје љубави којом
си нас несебично даривао.
Живећеш вечно у нашим срцима.

1988–2021.

ВЛАДИМИРА
ИВАНЧИЋА

2016–2021.

МИЛАДИН ЂОЛИЋ

Твоја ћерка МИА
са татом и баком

Твоји: МИРА, ЉИЉА, БРАНКА, ЉУБА,
КАЋА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ

(126/301965)

(120/301955)

Петнаест година је прошло откако нас је напустила наша

МИРА
МОЛНАР
рођ. Младеновић

ЉИЉАНУ
ОБЕРКНЕЗ

Година је прошла
али не и сећање на
тебе.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Моја најдража другарице, на моју бескрајну жалост, оде на
онај свет пре годину
дана, али у мом срцу
остаје заувек.

У нашим мислима си
увек...
У нашим срцима живиш заувек...

Твоја породица

ЈОКА са децом

Твоја вољена деца

(128/301969)

(115/301948)

Прошла је година од смрти нашег тече

(131/301972)

Прошла је тужна година без моје сестре

МИЛАДИН
ЂОЛИЋ
17. III 2020 – 17. III 2021.

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

МИЛИЦА УНЧЕВИЋ

1999–2021.

Била је пример свега што је добро, поштено и
племенито.
И даље је у нашим срцима и мислима.
Помен ћемо дати 15. марта 2021. године, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Породица
(69/301876)

СЕЋАЊЕ

Лепи наш Декице,
много нам недостајеш.
Волимо те.

С поносом те помињемо, с љубављу и тугом
чувамо од заборава.
Твој чика ЈОЦА
са породицом

Твоји: КАЋА,
САНДРА, МАРКО
и МИЛОШ

ВЛАДИМИРА ИВАНЧИЋА
АКИ, ДАЛЕ, ЗОЗА, МАРТИНА и ТИЈАНА
(129/301972)

14. марта навршава се четрдесет дана откако није са нама наша драга

Увек ћеш бити у мојим мислима и у мом
срцу.

(119/301955)

(28/301809)

ЉИЉАНЕ
ОБЕРКНЕЗ

Твоја сестра
СНЕЖАНА
ИВАНЧИЋ
са породицом

Прошло је годину дана откако није са нама наш

АНА ЋУЋА

(127/301968)

1944–2021.

СЛАВИЦА ТОМОВИЋ

ЗОРАН ШИНИК

30. VIII 1954 – 13. III 2016.

1949–2020.

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији

С поносом те се сећамо.
(104/301939)

(41/301827)

Сећање на драге родитеље

Твоји: ћерка СНЕЖАНА, зет СЛАВИША,
снаја ЛИДИЈА, унучад МАРИЈАНА,
КАТАРИНА, ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР,
снаја СЛАЂА и праунука ДУЊА

Прошла је година откада нема наше ћерке

(93/301918)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

САВИЋ

ДУГИЋ

ЉИЉАНЕ
ОБЕРКНЕЗ
ДРАГИЦА
2003–2021.
Заборав не постоји.
(63/301867)

ВЛАДИМИР
1996–2021.
Породица СТОЈАНОВ

МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА
13. III 2015 – 13. III 2021.
Заувек у нашим мислима и срцу.

Твоји најмилији
(42/301828)

АЛЕКСАНДАР

ЛЕЛА

11. IV 1994 – 2021.
12. III 2005 – 2021.
Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са породицама
(106/301941)

Мајка МИЛЕНИЈА
и отац ДРАГОМИР
(130/301972)
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14. марта навршава се шест месеци откако није са нама наша драга кума и другарица

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четири године од изненадне смрти мог драгог Јовише

Помен драгом оцу

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ

МИРЈАНА ЦАРАН

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

11. III 2017 – 11. III 2021.

рођ. Нишавић
1987–2020.

Недостаје више него што речима могу да искажем.

Данима киша лије, уз прозор стојим сам.
Прошло је много дана, обузме тад ме сан...
Сјетих се оног јутра, нашег растанка, сјетих се
тихе рјеке којом је отишла.
Била је тако лијепа...
Воле те ЈАСНА, МАРА, МИЛИЦА и ТАМАРА

СНЕЖАНА
(88/301907)

13. марта, у 10 сати, изаћи ћемо до твоје
вечне куће.
Драги наш тата много нам недостајеш.

У суботу, 13. марта 2021, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој
драгој

Твоји: син ДРАГАН и ћерка НАДА
са породицом

(105/301940)

(61/301865)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Драгом брату и деверу

Драгом брату

МИРОСЛАВ
ЈУРИЧАН
1947–2003.

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ
МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРЕ
1989–2020.
Прошла је тужна година, остала је само
патња, бол и сузе заувек.
Воле те мама, тата,
сестра и укин
ФИЋКО

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРЕ

Заувек.
Твоја СОФИЈА

Породица

(92/301915)

(94/301921)

ХРЋАН

Твој брат ПЕРА
и снајка ЗОРА

(97/301928)

(164/302022)

Прошла је година

У суботу, 13. марта, у
11 сати, на гробљу у
Војловици, обележићемо годину дана откад ниси са нама

(99/301930)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРКУ

МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

Прошло је пола године
откако ниси са нама, а
ми и даље не верујемо.

СЕЋАЊЕ

Остају нам лепе успомене и велика туга анђеле
наш.
Твоји: чика НИНЧИ
и ЧЕЛЗИ

МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

СЛОБОДАН

ЈОЗЕФ

1969–1988.

1936–2014.

Прошло је пола године а ми и даље не верујемо да ниси са нама.
Твој брат МИЛЕНКО
са породицом
(163/302020)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Са великим болом и много љубави чувам вас од заборава.
Мајка и супруга ЈЕЛИЦА
(134/301980)

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
Дуга година не може
избрисати успомену на
тебе.
Твоје комшије породица
СТАНКОВСКИ

Нека те анђели чувају.
Породица
НИКОЛОВСКИ

из Опова
23. II 1950 – 14. III 2017.

ВЕРА
НИКОЛИЋ
МАЈА

Све ове године у мислима и сећањима чувају те
породице: БРАТИЋ, МИЛАКАРА и БАРАШЕВИЋ

од одласка моје једине
ћерке.
Воли те твоја мама
и син ИГОР

(77/301889)

(15/301792)

ПЕРА БРАТИЋ

МИЛЕ
ЂОРЂЕВ

Твоја дада и твој ГОГА

МАРГИТА
ДЕЛИЋ

Твој супруг:
МИОДРАГ
и унук ОГЊЕН

14. марта навршавају
се три године откако
нас је напустио наш
драги

14. марта навршавају се
три године откада нас је
напустио брат и ујка

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

16. марта, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четворогодишњи помен

(98/301929)

(100/301931)

МИЛЕ

СЕЋАЊЕ
Прошло је четири године како је преминуо наш
драги

СЕЋАЊЕ НА

Прошло је десет година од смрти наше
драге

РАДАНОВИЋ

Заувек ће те волети и
чувати од заборава
твоја супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН са
породицом

(26/301802)

(118/301952)

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

ЈЕЛА

1932–2003.

1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племенитости и
борбе за наше боље сутра.
Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН, ИЛИЈА
и МАРКО са породицама
(87/ф)

СТОЈАНКЕ
ПЕШИЋ
Успомену на њу чувају њени најмилији
(80/801896)

Време пролази, а туга и
бол не престаје.
Недостајеш нам.
Мајка МАРГИТА, брат
ДУШАН и снаја
СНЕЖАНА са породицом

(14/301791)

МАРГИТА
ДЕЛИЋ
Никад нећемо заборавити љубав коју си
имала за нас.

СТОЈАН

МАРГИТА
ДЕЛИЋ

(122/301958)

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ
2004–2021.

Твој брат МИША
са децом

Седамнаест година гледам свет око себе, али у
том свету нигде не видох тебе.
Супруга ЈАГОДА
са породицом

(96/301927)

(79/301893)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

2011–2021.

2017–2021.

Нела моја једина.

Четири године

И опет 11. март, твој рођендан.

Године дуге

Нама све тужнији без тебе.

Године бола

Срећан рођендан.

Године туге...

Волим те највише на свету.
Супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

Твоја мама
(21/301795)

(1/301676)

СЕЋАЊЕ
14. марта навршавају
се три године откада
није са нама

ПОМЕН

ГРОЗДИМИР
МИЛИВОЈЕВИЋ

У суботу, 13. марта 2021. навршавају се четири тужне
године откако није са нама

2018–2021.
18. марта су пуне, тешке и тужне три године без тебе.
Колика је бол велика ти то једино знаш за
нашом Данијелом.
Твоја супруга

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

БРАНКО МИТЕВСКИ

(22/301795)

1990–2017.

2015–2021.
Драгом супругу, оцу и деди од најмилијих

ЈОВИЦА
ДИМИТРИЋ

Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи
којима се може описати бол.
Све више и више боли без тебе. Много нам недостајеш.

С љубављу
његова породица

Твоји: тата САША, мама ВЕРИЦА,
сестра МАРИЈА и баба СТАНКА

(30/301813)

(166/302027)

(7/301777)

16. марта 2021. године навршава се седам година откада није са нама наш највољенији супруг, отац и декало

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо све пријатеље и родбину да ћемо
у суботу, 13. марта 2021. године изаћи на Новo
гробље у Панчеву, у 11 сати, поводом давања четрдесетодневног помена нашем драгом супругу
и оцу

14. марта 2021. навршава се десет година
откако није са нама

СТОЈАНУ ИЛИЋУ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ

2017–2021.

16. III 2014 – 16. III 2021.
Недостаје нам твој драги лик, топле речи, љубав и подршка коју си нам несебично пружао.

Много нам недостајеш...
МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ
(60/301862)

СЕЋАЊЕ

Заувек неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет МИЛАН и унук ЈОВАН
(70/301877)

СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: супруга ТРОЈАНКА, син
НЕБОЈША и ћерка БИЉАНА са породицама
(6/301776)

ЂУРИЦА
ПОПОВИЋ
Његови најмилији
(29/301812)

Сећање на супругу и
мајку

МИЛКА НИКОЛОВСКА
Нашој вољеној износимо двогодишњи помен.
Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама
(9/301783)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
Увек си са нама и лепим успоменама на тебе.
Сестра СЛОБА и зет СРЕЈА
(78/301890)

МИЉА
ТРАЈКОВИЋ

МИЉА
ТРАЈКОВИЋ

1940–2017.

1940–2017.
Већ седам година туге

Пре четрдесет дана напустила нас је наша
драга

Мало је речи а много туге и бола.
Супруг СТОЈАН и синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД
са породицама

„Свако има неког кога више нема”
Син ПРЕДРАГ
са породицом
(162/302019)

(10/301784)

ИЛИЈА
ПЕШИЋ
ЛОЂИНОВ
из Долова
Недостајеш.
Сестра РАДОСЛАВА
с породицом из Црепаје
(11/301788)

ДОБРИНКУ
СИМИЈОНОВИЋ
СТЕВАН СТРАЈНИЋ

Већ тридесет шест година нам недостајеш.
Твоји најмилији

15. III 2008 – 15. III 2021.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(40/301825)

(12/301789)

СЕЋАЊЕ

Помен драгим родитељима

МАЛУЦКОВ

СТАНКОВИЋ

МАЈА
ГЛУМАЦ
Њени: супруг ИВИЦА,
свекрва ИРЕНА
и девери РАТКО
и ЗЛАТКО
(16/301793)

НИКОЛА

СОФИЈА

1967–2021.

12. III 1991 – 12. III 2021.

(50/301843)

Породица МАЛУЦКОВ

ВЕЛИКА

АНТОНИЈЕ

2014–2021.

2020–2021.

Поносни на родитеље.
Породица: ИВИЦА и МИЛКА СТАНКОВИЋ
(49/301838)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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НАШ ГОСТ: АНА БРЕТШНАЈДЕР, ГЛУМИЦА

ЗАПИСИ ИЗ ИСТОРИЈЕ

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ЖИВА СТВАР
И ТРЕБА ТАКВО И ДА ОСТАНЕ

Последње жеље
једног родољуба

ПАНЧЕВАЦ: Ко је код вас
први при ме тио тале нат за
глуму и какви су били ваши
почеци?
– Гости. Ко год би код нас
дошао, а тада још нисам кренула у школу, тражила бих од
роди те ља да пусте пло чу с
„Лабудовим језером” да бих
могла гости ма да пока жем
своју интерпретацију тог дела.
Ишла сам тада на балет, али
„драмско надахнуће” је често
код гостију изазивало смех и
на крају аплауз. Касније су се
у шко ли ређа ла так ми че ња
у реци то ва њу и осва ја ња
награда.
l Где сте прво учили глуму?
– Некако су се у исто време
десили аудиција у „Атељеу младих” у Пан че ву и отва ра ње
драмског клуба у панчевачкој
гимназији. Едвард Јукић је окупио екипу у „Атељеу младих”
кроз две представе, у којима
смо се безгранично играли,
скла па ли духо ви те сцен ске
моза и ке, да би с дола ском
Миленка Заблаћанског наша
дружина направила озбиљне
позоришне кораке, који су нас
одвели и до играња у пратећем програму БИТЕФ-а, у чему
нам је помогао Јован Ћирилов, а стигли смо и до Единбурга на фестивал „Fringe”.
Интересантно је да сам тада,
1996, играла Каспара Хаузера
(у представи „Каспаров оркестар”), а десетак година касније опет сам играла истог дечака на сцени „Битеф театра” у
Београду у представи „Заборављени језик”. Драмски клуб
Гимназије тада је водила професорка српског Јелена Херцег, сада Журић, и тада је рађена једна фантастична представа по „Случајевима” Данила
Хармса. Незаборавно, чаробно искуство.
l Како памтите студије на
ФДУ и шта сте најзначајније
понели оданде?
– Била сам у класи проф. др
Владимира Јевтовића и већ на
првој годи ни иза бра ни смо
колега с класе Никола Вујовић и ја да представљамо академију на балканском сусрету
академија у Софији. Први пут
сам се сусрела с различитим
систе ми ма уче ња глу ме, с

ФОТО: Т. ГАЛИЋ ЗЕТОВИЋ

Ана Бретшнајдер (42) рођена
је у Панчеву, а глуму је завршила на Факултету драмских
уметности у Београду, у класи
професора Владимира Јевтовића. Имала је запажене улоге
и на филму и телевизији.
У Панчеву је завршила гимназију, нижу музичку и нижу
балетску школу. Аматерски се
бавила глумом у „Атељеу младих” од 1995. до 1998. и с њим
наступала на бројним фестивалима у земљи и иностранству, а неки од значајнијих су
фестивал „Fringe” у Единбургу и Фестивал експерименталних сцена Србије у Зрењанину, где је освојила награду за
нај бо љег глум ца (1997).
Дипло ми ра ла је глу му на
Факултету драмских уметности у Београду 2002, а након
тога завршила је постдипломски курс „Мастер клас” код
ментора проф. др Владимира
Јевтовића и Кокана Младенови ћа. Добит ник је награ де
„Бранивоје Ђорђевић” за најбо љу дик ци ју. Као спољ ни
сарадник играла је у Народном позоришту Ужице од 2009.
до 2013. Запослена је као глумица у позоришту Тимочке
Крајине „Зоран Радмиловић”
од 2013. Награђена је „Златном колајном” 2018. на фестивалу монодраме и пантомиме
за моно драм ску пан то ми му
„Линија”.

Ана Бретшнајдер
луткарством, имала то неко
ради о ни чар ско иску ство...
Саме студије на ФДУ у то време захтевале су максималну
посвећеност. Ја сам важила за
„штреберку” која иде уредно
на сва предавања и свуда хвата белешке, делила сам у то
време јабуке пушачима с класе, били смо од осам ујутру до
осам уве че на ака де ми ји.
Мислим да су те радне навике донесене из куће, али и с
природно-математичког смера панчевачке гимназије. Оно
што ми данас помаже, између
осталог, јесте свест да, када
те брзо „лансирају” у глумачку орбиту, може да се деси да
исто тако брзо и „атерираш”.
Посте пе ни пут, који често
изоставља и сам континуитет
у раду, али који подразумева
при род ни је сазре ва ње глу мачког бића, јесте нешто што
даје чвршћи темељ, а самим
тим и постојанијег, трајнијег
глумца.
l Која је ваша прва улога и
какав је био осећај играти је?
– Никада нећу заборавити
про цес рада на пред ста ви
„Бура” (Шекспир), у режији
Слободана Унковског. За кратко време требало је поставити и одиграти комад на фестивалу „Град театар” у Будви.
Још сам била на академији,
то је била једина женска улога, принцеза Миранда, дата у
алтернацији, тј. поверена мојој
колегиници Соњи Колачарић
и мени да је наиз ме нич но
играмо. Око мене су били већ
искусни глумци и велика имена: Воја Брајовић, Властимир
Ђуза Сто иљ ко вић, Ненад
Јездић, Борис Исаковић, Никола Ђуричко, Драган Јовановић, Бра ни мир Брсти на...
Јежила ми се коса на глави,
помислила сам да ни текст
нећу успети да научим од треме, коју је као чаробним штапићем отклонио позоришни
маг редитељ Слободан Унковски. Представу смо играли на
Краљичиној плажи, а костими Ангелине Атлагић и музика Исидоре Жебељан дали су
нашим ликовима и представи
коначан облик. Била је то „грађа од које се праве снови”. И
дан-данас, после два де сет

годи на, знам свој моно лог
којим је представа почињала.
l Да ли за неке улоге можете да кажете да су вас промениле у професионалном и личном смислу?
– Свака улога може да вас
пома ло „ишча ши”, али ако
умете да се вратите себи, што
на крају и јесте део глумачког
заната, онда сте у својој луци.
Та еластичност ми се чини
неопходном, иако сам пролазила кроз најразличитије процесе, који су захтевали и додире с најудаљенијим тачкама,
за које нисам ни зна ла да
постоје. Можда баш последња улога, насловна, у „Лепотици Линејни”, Мартина Макдона, у матичном позоришту
у Зајечару, у режији обећавајућег Јанка Цекића. Тумачим
жену која има четрдесет година и живи с мајком, неостварена, усамљена, у малој средини, која осим бега не пружа пуно могућности. Патолошка веза између мајке и ћерке закопава могућа решења и
у исто време откопава бунар у
који неко мора да упадне. Ово
је прича која може да се дешава било где, а завр ша ва по
црним хроникама. Важна су
пита ња која ова пред ста ва
отвара, важно је данас превентивно реаговати, не затвара ти очи када смо све до ци
широ ке лепе зе соци јал них
девијација. Ову представу ће
публика тек видети.
l Ваша матична кућа је позориште „Зоран Радмиловић”. Од
када сте тамо и по чему је то
позориште специфично?
– Од 2013. Пре тога сам три
годи не ради ла у Народ ном
позоришту Ужице. Зајечарско
позориште је специфично по
„Зорановим данима” – фестивалу који увек доноси радост и
пуне сале, а публици богатство
позоришне разноликости – као
и по константној борби с туробним временима за уметност.
Истрајност и у најтежим временима даје овом позоришту
жилавост каква се ретко виђа.
Оно мора да живи и да се развија јер обухвата позоришну
мапу целе Тимочке Крајине,
дакле један важан део источне
Србије.

l Колико сте тренутно ангажовани на филму?
– Морам да признам – мало.
Прошле године сам снимала
филм „Сутра је још увек јули”
Дејана Влаисављевића Никта
и баш ми недостаје тај медиј.
l Коли ко вас је пого ди ла
пандемија, с обзиром на то да
сте и ви и супруг глумци?
– Не могу рећи да нас није
погодила. Позориште се прилагођавало ситуацији... Након
ванредног стања почели смо да
радимо, али без публике. Осећај да градите репертоар, а у
исто време и наду да ће публика моћи то да види, давао нам
је мотив и снагу. У међувремену нека позоришта у Србији
почела су да изводе представе
за публику, свако друго место
у публици је празно, публика
носи маске све време, мери им
се температура на улазу, дезинфикују руке, глумци се тестирају... Ми још увек нисмо добили ту дозволу. С друге стране,
почеле су да се приказују представе онлајн, што је као да слушате снимљени цвркут птица
и треба да верујете да сте у
природи, а нема ни неба, ни
ветра, ни шуме… Позориште
је жива ствар и треба такво и
да остане, не постоји електронска позоришна катарза.
l Колико је Панчево као средина утицало на ваш уметнички развој?
– У Панчеву сам се родила,
одрастала, завршила основну и
средњу школу, нижу балетску,
нижу музичку – клавир, била
део „Атељеа младих”, драмског
клуба у Гимназији, радила на
РТВ Панчеву, читала на промоцијама панчевачких „Рукописа”, предавала глуму у Средњој
балетској школи, играла у представама Дечје сцене „Пођи туда”
КЦ Панчева... То се све дубоко
утиснуло... И даље жалим због
тога што, поред толико професионалних глумаца, редитеља,
продуцената, костимографа,
Панчево нема професионално
позориште. Да га има, вероватно не би толико нас било раштркано… Да ли је могуће да близина Београда толико затвара
ту могућност? Годишње изађе
на десетине младих глумаца са
свих академија, да их сад не
набрајам. Они сутра морају негде
да раде. Па то би била ренесанса за Панчевце!
l Шта највише волите у свом
родном граду?
– Како сам из центра града,
онда су ми и његови ћошкови
и сокаци познати и најмилији
још из најранијег детињства.
Чувене улице по којима се толико легендарних српских филмова снимало… Студентски,
који је толико концерата преживео и који сад тужно пропада, гале ри ја „Елек три ка” и
фести вал „Ново доба”, Џез
фести вал, фести вал БУДИ,
филмски фестивал ПАФФ... И,
наравно, многи драги људи које,
да није друштвених мрежа, не
бих могла ни да видим.
l Какви су ваши професионал ни пла но ви за наред ни
период?
– Неке ствари су стопиране
због короне, до краја сезоне би
требало да се поставе још дветри представе. За неке улоге у
серијама тек очекујем одговоре… Волела бих да обновимо
дуодраму „Из почетка”, коју
сам радила са супругом и коју
је режирао Панчевац Зоран
Зарубица, а баш у Панчеву је
имала своју премијеру и сад,
надамо се, заслужује свој живот
на даскама.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На своју породицу.
М. Марић

Милан Ђ. Милићевић (1831–
1908) био је књи жев ник,
редовни члан Српског ученог
друштва, члан Академије наука у Петрограду, Југословенске ака де ми је зна но сти и
умјетности у Загребу, члан
Српске краљевске академије
у Београду, председник Српског археолошког друштва и
један од оснивача Српске књижевне задруге. Његово најпозна ти је књи жев но дело је
„Поменик знаменитих људи
у срп ског наро да нови је га
доба” (1888), из којег објављујемо поглавље.

* * *
Ста ни ми ро вић Дими три је,
родио се у Вршцу, годи не
1796. Основну школу свршио
је у месту својега рођења, а
два разреда гимназије у Темишвару. После тога, одао се је
на трговину, и преселио се
тога ради у Панчево. Године
1834. пређе у Београд, где је
продужио трговати, и уредио
је циглану испод Београда у
заједници с Н. Шоповићем.
Године 1848. букну маџарска буна, и Срби на оној страни, притиснути од Маџара,
усташе на оружје да бране
своју народност.
Ста ни ми ро вић, ватре ни
родољубац, скупи чету добровољаца у Београду, па с њом
пређе преко Дунава да иде
браћи у помоћ. Из Панчева
оде са својом четом у село
Мра мо рак, где је брат му
Никола имао своју лепу кућу,
трговину, и газдинство.
У том селу, на братњеву
имању, Димитрије је хранио
своју дружину читава 22 дана,
докле је прибавио све што мy
je за бој требало, и докле је
чету појачао и увећао новим
добровољцима.
За то време Николина кћи јединица Јулка
извезла је красни срп ски
барјак за ту
чикину
чету. Барјак
тај на Св.
Константина и Јелену
(21. маја)
осве тио је
све ште ник
Јосиф Радиво је вић, и
заклевши вођу
и његове друrове, да
ће бра ни ти срп ску веру и
народност док једнога тече,
предао га y руке Станимировићу.
Сутра дан Станимировић
са својим добровољцима оде
у уздински логор, где се је
кроз кратко време прочуо својим јуна штвом и добрим
редом у чети.
Главна команда уздинска
cлaлa је Димитрија, с његовом четом, сад овамо а сад
онамо, где је тад била потреба.
У боју на Вршцу Станимировић, бранећи српски топ,
буде опкољен многобројном
маџарском војском и, после
упорне борбе, заробљен, окован и послан у Темишвар. Ту
је стављен под војни суд који
га осуди на вешала.
7 јула 1848 Станимировићу је био последњи дан од
живота. Пре него што ћe бити
обешен, измолио је два листа
хартије, и написао ова два
писмена:
Последња жеља.
Прво мoлим моју жену
Александру да ми опрости,
што caм њу и децу народним
интересима жртвовао и народни интерес њиховом претпоставио.
Второ је молим да се она,
без сваког обзира на свој род
обрати а особито на Ђорђа, да
јој прилику нађу и да је удаду.

Треће је молим, да сама лично у Карловце оде, и тамо како
тако Јоцу (њиховог сина –
прим. нов.) приволи га да се
кући врати, и своју главу избави, јер је доста да се ја за род и
народ жртвујем, и не би било
право, да нас обадвоје изгубиш.
Јоцу молим, дa ми ту последњу жељу испуни, и да те
утјеши. А обадвоје молим, да
се постарате и Јоци код правитељства cлyжбу набавите.
Драга (ћерка – прим. нов.)
мора ићи у Сомбор; није другојаче; и мора се са судбом
својом слагати.
Учините наредбу, да се у
Карловцима и Београду богослуженије или опело мени
чита.
Валу, Нинка и децу поздрави, и чувај као и досад.
За утјешити тебе и све, знај,
да caм ја онај дан од Тадића
натерат на бој, и да је Тадић
хтео мене прогласити за издајицу, а Србијанци би ме убили да им је рекао да ја намеравам онај дан ићи, кад се
тела битка почети.
Акта раздај, а и облигације
које се на рафу завијене находе. У осталом нека ти Бог
помогне! Шоповић нек се алатом намири, а циглану уступи вароши. Опрости, и опет
опрости! Увредио сам те, уцвелио сам те, али шта знам, јака
је дужост спроћy народа.
Tи ћеш ми опростити, али
би ме народ зa издајицу дао,
а ти знаш да ја волим умрети, него се издајицом прогласити.
7-га, и последњега дана,
а и часа, мог живота
твој теби добри
Дим. Станимировић. с. р.
Никo, мили брате!
Ја за народ ност
гинем, и радо умирем; јер сам својски
радио и доста
учинио. Heмoj
ме осуђивати,
ја нисам био
рад битку
почети, и на
Вршац ићи,
но био сам од
несрећног
Тадића приморат. Аманет ти мoja
деца:
имај
бригу за Јоцу.
Одмах оти ди у
Карловцe, и натерај гa да се
кући врати, да не погине и oн.
Имаj велим његову бригу, а
постарај се и за Александру
да прилику нађеш да се уда.
Ово је последње; даље времена немам. Чac је куцнуо, и ја
се на смрт спремам! Пoдaj
опело мене ради читати, и не
заборави твога брата
7-га јулија 1848 г.
У Темишвару.
Дим. Станимировић. с. р.
Кад су га довели на место где
ће погинути, Станимировић,
видећи около много света српскога, почне слободно и јасно
говорити, светујући Србе да
се не плаше, него да бране
свету ствар народа свога, а
Маџари, бојећи се какве побуне од Срба, ударе у добоше,
да беседу му заглуше, па га
одмах обесе.
Међутим се маџарска свети на ту тако уско ме ша и
побегне један преко другога,
мисле ћи да ће одне куд
rрунути српска војска да избави Станимировића, да их је,
кажу, доста остало на месту
разгажених или осакаћених.
После буне, брат је ископао
кости Димитријеве и сахранио
их у темишварском rробљу.
Станимировић је био средњега раста, крупне снаге, веома честита карактера човек,
и ватрени српски родољубац.
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ЗАЉУБЉЕНИЦИМА ИМА КОЊА У НАШОЈ СРЕДИНИ

СВЕ МАЊЕ ЈУРЕ, АЛИ ЈОШ УВЕК НЕКАКО КАСАЈУ
Нема више коња који јуре, каже
песма стара.
У стварности није баш тако –
нађу се ту и тамо понеки, који
додуше и нису баш за јурњаву,
већ више за лаганији ритам,
прецизније речено – за кас.
А касачких грла, и то веома
успешних, још увек има и у
нашој околини.
Једно од таквих места је и
Старчево, у којем се налази
ергела Горана Стаменковића,
чији су коњи у последњих петнаестак година освојили равно
сто титула.
Та његова љубав кренула је
од малих ногу, још када је одлазио код деде у Мраморак, како
би уживао у игри с тим дивним створењима, којих је тада
на овим просторима било у неупоредиво већем броју.
За многе су коњи најлепша
створења на свету. Племенити,
елегантни, грациозни... само су
неки од придева који сасвим
оправ да но пра те ова див на
бића. Притом, када је о њима
реч, не постоји негативна асоцијација, па се, попут славног
Пегаза, могу сматрати и неком
врстом митских бића.
С тим се апсолутно слаже и
Старчевац Горан Стаменковић,
који од малих ногу обожава те
гривасте лепотане. У међувремену је почео да се бави одгајивањем трофејних касачких
грла, а и председник је Коњичког клуба „Старчевац”, који
некако функционише, упркос
томе што је ових животиња из
године у годину све мање...
– Коњи су дефинитивно у
изу ми ра њу, наро чи то откад
људима не служе за рад, па су
опста ли само захва љу ју ћи
паси о ни ра ним љуби те љи ма.
Што се нас тиче, држи мо
искључиво спортска касачка
грла, која сва ке неде ље од
априла до октобра наступају
на тркама широм Србије – од
Лесковца, Пожаревца, Лозовика, па до Београда, а требало би да он буде централна
тачка. И био је до пре петшест година, када је настао
вакуум. Ради се о томе да је
истекао закуп за чувени хиподром код Цареве ћуприје од
104 године, пре колико је ту
земљу лично краљ дао за „овозе маљ ске потре бе коњич ког
спорта”. Иако је то најстарији
спортски објекат у земљи, било
је речи да треба да га изместе,
јер је то земљиште од 24 хектара постало изузетно актуелно откад је урађена мостарска
петља. Ипак, љубитељи коња
су се одупрли таквим настојањима, али од тог периода држава више не обезбеђује наградни фонд и бео град ски
хиподром фактички не функционише, што се веома лоше

али смо, на задовољство многих, пре две године уз помоћ
Града Панчева некако успели
да организујемо традиционални касачки дан 9. августа, на
сеоску славу Светог Пантелејмона. Ове године га нисмо
одржали због короне, иако су
многи други одржавали такми-

СТО ТРИЈУМФА ЕРГЕ ЛЕ СТА МЕН КО ВИ ЋА

Наши људи воле касачке трке
одражава и на коњички спорт
у глобалу – каже Горан.

Од Атине до Херкула
Без обзира на тренутне околности, овом Старчевцу ништа не
може да умањи љубав према
коњима, која датира још из времена када је као мали одлазио
у Мраморак код деде, иако он
додуше није имао тркачка грла.
– Касније се то мало загасило, јер код куће нисам имао
услова за узгој коња, иако је та
емоција још увек тињала у мени
и чекала свој тренутак. И тако
пре петнаестак година, кад ми

поче ли да га спре ма мо, да
бисмо за неколико месеци изашли на квалификације, а већ у
првој трци је и победио. Е, ту
је почео да се одмотава филм
и у спортском смислу: целе
зиме смо радили с њим и на
пролеће је имао седам-осам
стартова и исто толико победа
по целој Србији, закључно с
Београдом – прича Горан.
Потом су отац и он узели
још једног коња, а укључили
су се и пријатељи Жељко и
Весна Лазаревић, с којима су
направили ергелу и узели гарнитуру младих коња.

У мом случају, све то сам радим.
Има ту много финеса, па уколико, рецимо, нешто није како
треба, коњ у току трке лако може
да пређе у галоп и буде елиминисан. Иначе, кас је оно кад је
предња лева нога напред, задња назад, а десне су скупљене и
обрнуто, док је галоп кад ради
замах предњим ногама. Постоји и такозвани пас, када лева
предња и задња иду напред, док
су десне позади, а у свету постоје и такозване пасгерске трке и
исто се возе у сулкама. С друге
стране, поред Београда, код нас
је и Шабац познат по галопу,
што је публици можда и занимљивије. И ја сам јахао галопере, али сам претежак, јер је за
то пожељна тежина до педесет
килограма – појашњава овај
возач касачких сулки.

Горан након једне од победа
Ергела Стаменковића сада
има шест грла: четири касача
и два за рекреативно јахање.
– Свакодневно имамо
неке посете, а редовно долазе и малишани, који могу да
јашу и поније. Ми их мало
едукујемо и провозамо
понеки кружић, а ко баш
пожели, можемо да организујемо и школицу јахања.
Поред тога што смо узгаји-

вачи, неки пут и купујемо
грла, јер је врашки тешко
направити тркача. Иначе,
отац и ја заједно бирамо
ждребе, са чијих годину
дана креће обука и није
нимало лако доћи до ситуације када треба да га упрегнеш у сулке. Ипак, резултати су такви да наша штала
има већ преко сто победа –
наводи Горан.

Књига спала на неколицину

Диван призор – пуна штала код Стаменковића
је било тридесетак, коначно
сам, уз помоћ оца Радета и
кума Милета Тепшића, кренуо
да се бавим узгојем коња, а
убрзо смо почели и да идемо
по тркалиштима. Прво грло,
које је било израђено, убрзо је
заменио четворогодац Спирит,
који дотад није имао иоле запажене резултате. Отац и ја смо

НАСТУ ПАО И ЗА РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
Горан Стаменковић је био
2012. године и члан репрезентације Србије на такмичењу у словеначком Марибору.
– Тамо сам возио финалну шесту трку, када сам био
други на Медитеран купу
возача. Необичност тог

чења, и то, због епидемије, без
публике. То нама није одговарало, јер трку правимо због
наших суграђана. Сада смо поново конкурисали за средства и
очекујем да ћемо проћи, као и
да ће бити дозвољено присуство
гледалаца – изражава наду овај
узгајивач тркачких коња.

такмичења је то што јахачи
не возе своје коње, већ их
пред трку извлаче из шешира. Тако сам имао свега
неколико минута да се упознам с грлом, али сам се
брзо адаптирао и направио
вредан резултат – каже
Горан.

Стаменковић у дресу Србије (окренут леђима)

– Сами смо их обучавали, а
из поменуте гарнитуре потекла
је и кобила Груционе. Она је
освајала више титула и била
једна од најуспешнијих у земљи,
док нам је њена шталска другарица, Атина, донела сигурно
преко двадесет трофеја. Рецимо, њих две, Атина, па Груционе, заузеле су прва два места на
елитном петогодачком шампионату у Суботици, а заблистале
су и на београдском хиподрому, када су постигле европски
вредне резултате. Волео сам да
возим и једну и другу: и док је
Груционе, у правом смислу те
речи, личила на елегантни „мерцедес”, Атина је била темпераментнија, па сам често морао
да је обуздавам. Имали смо и
једног одличног двогоца који
се звао Мастер оф Спид, док је
Херкул, рецимо, добио трогодачко првенство Србије и као
најбоље рангиран давао „форе”
другим грлима по шездесет
метара. Све то доносило је и
релативно вредне новчане награде, а самим тим су и грла постизала цену, па се за једно може
добити и до десет хиљада евра
– истиче овај посвећеник.
Према његовим речима, кас
је уметност која обухвата више
области, а Горан их све сам
покрива...
– Једно касачко ждребе, иако
има подобне гене, потребно је
обучити, а велики фактор је
тренер, као и балансер поткивач.

Он као председник клуба истиче да је у Старчеву, као и у
дру гим мести ма, све мање
коња...
– Што се тиче других суграђа на, бра ћа Дра ган и Јоца
Милићев имају по једног касача, као и Горан Ковачић и млади Марко Ердељанац, којег смо
ми увели у коњарство. Интересантно је да његов брат Јоца и
поме ну ти Дра ган Мили ћев
„деле” једно грло с којим сам
пре две године добио двогодачки шампионат Србије и сада
га као четворогодишњака спремамо за трку живота – популарни дерби. С друге стране, у
Омољици постоји такође један
млади узгајивач, Дејан Голубовић, као и Миле Тајдић, а
Доловац Ђорђе Брзован има
једну од најреспектабилнијих
одгајивачница од двадесетак
грла у Србији и тренутно је у
Фран цу ској, ода кле доно си
семена приплодних грла. Друга села немају касаче, док их у
граду поседују Александар Јанку лов и бра ћа Кова че вић –
наводи председник старчевачког коњичког клуба.
Откад су их шездесетих година прошлог века заменили трактори, коњи су нестали из огромног броја кућа, пре свега они
тако зва ни рад ни, али је у
послед њих пет-шест годи на
ситуација лошија и са оним
такмичарским. И касачке трке
су ређе, а поред Старчева, имају
их још само Омољица, Долово
и Панчево.
– Када је о томе реч, правили
смо паузу од четири-пет година,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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.

Шест штенаца
Ови „малци” су нађени на Баваништанском путу у Панчеву пре
око месец дана.
У дворишту у којем се привремено налазе живе и други
пси, који нису баш најсрећнији
с новим гостима.
Због тога су ови живахни слаткиши спремни за нове домове,
па сви заинтересовани могу да
се јаве на кон такт-теле фон
064/577-93-37.

Ретриверчица
Изузетно питома и умиљата мешанка, старости око четири године, која
у себи има и гена златног ретривера, тражи удомитеље.
Ова лепотанка обожава људе, навикла је и да шета на повоцу, а сада је
стерилисана, микрочипована и вакцинисана против беснила.
Тренутно се налази у градском
прихватилишту (телефон 352-148),
где је сви заинтересовани могу упознати и удомити.

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

„ДИЗЕЛКА” ИДЕ КА ЛУЦИ СПАСА
Друга узастопна
победа Железничара
Следи гостовање
у Земуну

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПАНЧЕВАЧКИМ „ПАНОНЦИМА”
ТРОФЕЈИ КАО ПЕРЛЕ...
У атлетској дворани на Бањици у суботу, 6. марта, одржано
је Првенство Србије, а на стази
су се обрели млађи пионири.
Атлет ски клуб Пано ни ја се
представио с три члана, а своју
богату ризницу трофеја обогатио је још једном медаљом.

У дисциплини спортско ходање на стази од 1.000 метара
Владимир Мирков је од почетка трке био у водећој групи, а
на кра ју је осво јио сре бр ну
медаљу, с резултатом 5:46,51
минут. У надметању с ривалкама старијим и до три године
Валентина Мирков се пласирала на пето место, поставивши нови лични рекорд, који
сада износи 5:52,76 минута,
док је најмлађа Нина Штркаљ
била седма.
Истог дана млађи јуниор Стефан Товиловић надметао се на
традиционалном полумаратону на Сребрном језеру. По веома хладном времену и уз ветар
у прса овај панонски дугопругаш

поправио је лични рекорд за
чак 11 минута. У конкуренцији
285 тркача Стефан се окитио
сребрним одличјем. Остварио
је резултат од 1:14,21 сат, што
је за сваку похвалу ако се има у
виду да му је након припрема
на Златибору ово била прва трка
ове године. Стефан ће ове године учествовати и на првенствима Србије у планинском трчању, на стази од 10.000 м и полумаратону, а његов тренер Мирко Станковић не крије задовољство одличним почетком сезоне на отвореном. Поред њега,
на прошлонедељном полумаратону надметали су се и Новица Стојановић, Жељко Зељковић и Милош Момчиловић.
Већ у недељу, 7. марта, одржано је Првенство Србије за
ста ри је пио ни ре. Вла ди мир
Мир ков је и тада, на ста зи
дужине 2.000 м, показао да је
један од најбољих младих атлетичара у спортском ходању, па
је освајањем сребра, још једном, за цео минут померио лични рекорд, који сада износи
12:06,48 минута.
У трци дечака на 300 м Занди Штркаљ је поправио лични
рекорд на 44:46 секунде, док
је Исидора Павловић у дисциплинама 60 м и скок удаљ сезону започела пласманом међу
првих десет.
АК Панонија је до сада освојила четири медаље на првенствима Србије, а већ наредног викен да „панон ци” ће
наступити на Зимском купу у
бацачким дисциплинама, који
ће бити одржан у Сремској
Митровици.

СТОНОТЕНИСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

МАРКУ ТРОФЕЈ У ДУБЛУ
Прошлог викенда у Бечеју је одржано Првенство
Србије у стоном тенису
за млађе кадете. Играч
СТК-а Панчево Марко
Милановић постигао је
леп успех освајањем сребрне медаље у конкуренцији парова, заједно с
Николом Загорцем из
СТК-а Напад. Марко се
надметао и у појединачној конкуренцији и стигао до четвртфинала.
За десетак дана на програму ће бити Првенство
Србије за кадете и кадеткиње, на коме ће СТК Панчево представљати Јелена Стефановић, која и ове године
постиже запажене успехе. После
победе на турниру у Бечеју освојила је треће место на такмичењу Вршцу, па се на ранг-листи
Стонотениског савеза Србије
налази на првом месту, које дели
са Саром Радак, с којом ће играти у дублу на предстојећем
државном шампионату.
У наставку такмичења у Првој
лиги Србије стонотенисери
Панчева остварили су две победе. Савладали су Топ-спин из
Врања са 4:2 и Чукарички из
Београда са 4:3. Мушка екипа
је и даље на седмом месту на

Ако је судити по првим утакмицама у наставку сезоне Прве
лиге Србије, фудбалско пролеће 2021. године могло би да
протекне у знаку „дизелке” из
Панчева. Тим ФК-а Железничар делује озбиљно, од првог
минута момци у дело спроводе
систем који се гради на тренинзима, а сјајна атмосфера из свлачиноце преноси се и на терен...
Момци које предводи тренер
Драган Аничић играли су одлично с крагујевачким Радничким,
када су несрећно остали без
бодова, у мечу против Жаркова
на његовом терену успели су да
забележе вредан тријумф, а врло
добро издање „Жеље” виђено је
и у суботу, 6. марта. На СЦ-у
„Младост” гостовао је чачански
Борац, бивши суперлигаш и противник за респект. Данило Ковачевић и његови саиграчи и у
овом сусрету играли су под
императивом победе, јер су само
са сва три бода из овог дуела
могли да поведу свој брод ка
луци спаса...

систем игре који треба да донесе и успех. Данило Ковачевић
и његови саиграчи поново су
били мно го доми нант ни ји
такмац. Господарили су средином тере на, дефан зив на
линија тима је опет била гранитна, створено је и неколико изглед них, сто по стот них
прилика, звонила је и пречка
гола Чачана...

па су Чачани могли да напусте
Панчево с пуном мрежом голова.
Ипак, најважније је да су освојена три нова, велика бода, који
ће много значити у борби за
опстанак. Све поклонике најважније споредне ствари на свету
у нашем граду и околини може
да радује и охрабри чињеница
да су „’Жељини’ ратници” изашли
као хероји из још једног двобоја.

И успели су. Још једном. Ко
зна који пут су показали да се
на њих мора најозбиљније рачунати и да заслужују место међу
најбољим клубовима у Србији.
„Жеља” је опет надиграо ривала у свим елементима фудбалске игре. Држао је утакмицу
под контролом од првог минута и заслужено стигао до три
вредна бода: Железничар–Борац 1:0 (1:0).
Баш као што је шеф стручног штаба Драган Аничић и
најављивао, Железничар полако гради свој препознатљиви

Фудбалска правда је задовољена средином првог полувремена, када је капитен Ковачевић био прецизан с беле тачке и тако реализовао оправдано досу ђе ни једа на е сте рац,
пошто је капитен Борца играо
руком у свом шеснаестерцу.
Цела при ча око побед ни ка
могла је да буде решена већ у
првом полувремену, јер се у
финишу првог дела сусрета
Савановић нашао „очи у очи”
с голманом Борца, али...
Тим из нашег града имао је
још сијасет изгледних прилика,

Баш сви су показали како се
треба борити за боје свог клуба. И они који су играли: Марко Кнежевић, Марко Конатар,
Душан Плавшић, Данило Коваче вић, Сте фан Радо ји чић,
Милан Зорица, Милош Михајлов, Јордан Јовановић, Петар
Станић, Димитрије Томовић,
Милош Савановић, Предраг
Сикимић, Милан Томић, Александар Мирков, Лука Петровић, али и они који су неизостав ни део тима: Дамјан
Кнежевић, Лука Стојановић,
Вука шин Јов ко вић, Лазар

Марковић, Предраг Станимиро вић, Бојан Трип ко вић и
Љубомир Стевановић.
– Честитам мојим момцима
на доброј игри и освојеним
бодовима. Оно што ме посебно раду је, јесте еви ден тан
напредак у односу на прве две
утакмице. Играли смо изванредно у првом полувремену,
однос према утакмици је био
на високом нивоу, у дефанзиви смо добро деловали. Држали смо пуну контролу и у другом полувремену. Штета је што
и раније нисмо решили питање победника и материјализовали добре акције. Показали
смо игру која хра бри пред
наредна искушења. Имамо много простора за напредак, поготово у офанзиви, и када то будемо поправили, све ће бити још
боље. Знам да је мом ци ма
тешко да играју под притиском,
јер нам је свака утакмица јако
важна. Железничар не заслужује да буде у доњем делу табеле и даћемо све од себе да се
та ситуација поправи што пре.
Свака следећа утакмица нам је
најважнија, па смо све мисли
усредсредили ка наредном противнику. Идемо на тешко гостовање у Земун, да одиграмо најбоље што можемо и да победимо – рекао је на конференци ји за нови на ре одр жа ној
после утакмице први тренер
Железничара Драган Аничић.
У суботу, 13. марта, „дизелка” ће бити на новом искушењу. Гостује у Земуну, где ће са
истоименим домаћим тимом
укрстити копља и покушати да
још једном обрадује све већи
број својих симпатизера, не само
у Панчеву већ и у целом јужном
Банату, па и у главном граду.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ ИЗ ВАЗДУШНОГ ОРУЖЈА

НАШИ СТРЕЛЦИ „ХАРАЈУ” ВОЈВОДИНОМ
Прошлог викенда у Врбасу је,
уз поштовање свих прописаних
мера, одржано Првенство Војводине по Б-програму у стрељаштву за кадете и млађе јуниоре. Стрељачка дружина „Панчево 1813” наступила је са 16
такмичара и била једини клуб
са свих осам екипа у мушкој и
женској конкуренцији.
табели, на којем је завршила и
први део такмичења.
Подмлађена женска екипа
СТК-а Панчево остварила је
прву победу у наставку првенства. Оружје је положила екипа Славије 96 из Ковачице. Овај
успех још више добија на значају ако се зна да је остварен
без најбоље играчице, Вање Стојић, која се опоравља од последица коронавируса и која ће
много значити Панчевкама у
борби за опстанак у Првој лиги.
У наредном колу мушка екипа ће у Панчеву играти против
Кикинде, а женски тим ће
гостовати у Змајеву.

Алекса Ракоњац је освојио
златну медаљу, с 595 кругова у
гађању из ваздушне пушке у
конкуренцији млађих јуниора,
а његова млађа сестра Ива Ракоњац зарадила је бронзу у надметању кадеткиња. Она је погоди ла 392 кру га гађа ју ћи из
ваздушне пушке. Екипа млађих јуниора окитила се сребром, а екипа кадета из нашег
града – бронзом. Поред Алексе, наступили су и Огњен Лукић
(527 кругова), Немања Ђорђевић (504) и Огњен Бунчић (489
кру го ва). Тим пан че вач ких
кадеткиња освојио је бронзано
одличје, а екипа млађих јуниорки пласирала се на четврто
место. Поред Иве, пуцале су и
Теодора Кондић (385 кругова)
и Катја Богдановић (337).
Мла ђи јуни ор Сте фан
Кешишјан освојио је златну
медаљу с 539 кругова у гађању
из ваздушног пиштоља, Велимир Нинковић се окитио сребром (526 кругова), а Марко
Нинковић је зарадио бронзано

одличје (523 круга) у конкуренцији млађих јуниора, али
је у надметању кадета освојио
највреднији трофеј. Марина
Мијатовић је била трећа, с 351
кругом. Екипе кадета и млађих
јуниора у гађању из пиштоља
биле су убедљиво прве, а тимови кадеткиња и млађих јуниорки из нашег града заслужили су бронзана одличја. Наступили су: Немања Ђорђевић,

Огњен Бунчић, Асја и Катја
Богдановић и Ивана Неранџић.
Сви такмичари су испунили
норме за Првенство Србије, које
ће бити одржано 20. марта у
Смедереву.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СРЕБРО ЗА САЊУ

ДВА НЕУГОДНА ПОРАЗА „ЖУТО-ЦРНИХ”

Прошлог викенда је одржано
последње атлетско такмичење у
дворанским условима у Србији.
Првог дана су се надметали млађи пионири, док су старији пионири на државном шампионату наступили у недељу, 7. марта.
Сања Марић је у конкуренцији старијих пионирки освојила сребрно одличје у трци на
800 метара.

– Сања је од новембра 2021.
године члан нашег клуба и већ
је показала изузетан напредак.
Сигуран сам да ће и она, баш
као и Марија Мркела, представљати атлетске бисере Србије у наредном периоду. Овим
девојчицама у наредном периоду предстоје базичне припреме са атлетском репрезентацијом Србије, а онда долази за
нас много важнији део сезоне:
такмичења на отвореном. Верујем да добри резултати тек следе – рекао је тренер атлетичара Динама Љупчо Цветкоски.
Боје клуба у конкуренцији
млађих пионирки браниле су
и Марија Мркела и Миљана
Тодоровић. Оне нису тренирале у дворани због ситуације с
пандемијом коронавируса, па
су им резултати овог пута били
скромни.

ОДЛИЧНЕ
ПЛИВАЧИЦЕ
Зимско првенство Војводине у
пливању одржано је 6. и 7. марта у Зрењанину. У веома јакој
конкуренцији Пливачки клуб
Динамо представио се са 23
такмичара, од којих су поново
најуспешније биле младе панчевачке пливачице. Њих седам
освојило је укупно 16 медаља.
У конкуренцији пионирки
Даница Константинов је заслужила сребрна одличја у дисциплинама на 50 м леђно и 100
м мешовито. Срна Милутиновић је победила на 50 м делфин, док је на 50 м краул друга стигла на циљ.

Панчевци непријатно
изненадили
елиминацијом из
Купа „Бранислав
Покрајац”
Партизан и трећи пут ове сезоне бољи од Динама
Два непријатна и неочекивана
пораза претрпели су рукометаши панчевачког Динама у
последње две утакмице. Иако
је распоред био згуснут, па се
играло у ритму среда–субота,
поклоници игре с лепљивом
лоптом у нашем граду и околини посебно жале за елиминацијом својих миљеника из
најмасовнијег такмичења.
У четвртфиналној утакмици
Купа „Брани слав Покра јац”
Динамо је гостовао у Крагујевцу. У дворану „Језеро” Панчевци су стигли са ореолом апсолутног фаворита, па ни највећи
песимисти нису могли да претпоставе да ће се „жуто-црни”
од борбе за трофеј опростити
већ у раној фази такмичења:
Раднички–Динамо 23:22 (12:10).
Иако је само неколико дана
пре овог дуела Динамо убедљиво савладао Крагујевчане на
свом терену у првенственом окршају, овог пута слика је била
потпуно другачија. Момци које
предводи тренер Аким Комненић дозволили су ривалу да се
разигра, да наметне свој стил и
да утакмицу држи под својом
контролом. Крагујевчани су
више желели тријумф и били
конкретнији и јаснији у својим
акцијама, а брзо су и достигли
високу предност од пет голова,
коју је било тешко достићи.
Ипак, друго полувреме дуела у Крагујевцу донело је много боље издање панчевачког
тима. Милош Костадиновић и
његови саиграчи ухватили су
резултатски прикључак, приближили се домаћину на само
гол заостатка, у самом финишу

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ
субота, 17 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ
субота, 18 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР
среда, 17. март, 17 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: НАФТАГАС–ЈАБУКА
мушкарци
Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
имали прилику и да изједначе, али овог пута је и срећа
била на страни храбријег тима
– Радничког из Крагујевца.
Најефикаснији у редовима
Динама био је капитен Милош
Костадиновић, с десет голова,
а епитет најбољег актера сусрета заслужио је Милош Баруџић из Радничког, доскорашњи
рукометаш панчевачког тима.
Већ у суботу, 6. марта, Панчевци су били на новом великом искушењу. Гостовали су у
главном граду, где су у оквиру
трећег кола плеј-офа Суперлиге одмерили снаге с Партизаном. Иако су се приказали у
много лепшем светлу у односу
на меч у Крагујевцу, панчевачки „жуто-црни” као да нису
могли да се опораве од елиминације из купа: Партизан–Динамо 24:20 (12:12).
Београдски „црно-бели” су
тако наставили са одличним
играма у српском шампионату,

а успели су и трећи пут ове
сезо не да савла да ју тим из
нашег града.
Била је то права првенствена утакмица, не толико лепа
за око, јер су бодови из овог
дуела били преко потребни и
једнима и другима, али играло
се тврдо, мушки, с много дуела.
Централна фигура сусрета
био је феноменални голман
Партизана Андреј Трнавац, који
је забележио чак 23 одбране и
био готово непремостива препрека за нападаче Динама.
Иако је Партизан релативно
брзо стигао до осетнијег вођства (10:6), Панчевци нису посустајали, успоставили су прави
ритам, преузели иницијативу
и већ до одласка на одмор преокренули резултат.
Друго полувреме је донело
изједначену утакмицу, ривали
су се смењивали у вођству, а
онда је на сцену ступио већ
поменути голман Трнавац. Од
47. минута и резултата 18:18
гости су само два пута успели
да погоде мрежу домаћина, па
су на крају морали да пруже
руку и честитају противнику
на победи.
– Партизан је одиграо одличан меч. Честитам и мојим саиграчима на фантастичној борбености. Био је ово прави дерби, неизвестан до самог краја.
Трнавац је био маестралан и
најзаслужнији је за победу свог
тима. Ми се окрећемо тренинзима и припремама за наредне ривале – истакао је на конференцији за новинаре после

утак ми це капи тен Дина ма
Милош Костадиновић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Никола Радовановић
(16 одбрана), Урош Митровић
(један гол), Ненад Вучковић
(један), Данило Радовић (три),
Милош Костадиновић (шест),
Милан Голу бо вић (чети ри),
Борислав Урта, Иван Дистол
(један), Огњен Тонић, Лазар
Павло вић, Радо ван Осто јић
(два), Урош Станић, Стефан
Ковачевић, Милан Бошковић,
Урош Павловић (два гола) и
Марко Иванчевић.
– Добра игра домаћег тима и
заслужена победа. Браво и за
моју екипу. Момци су се трудили, борили, испоштовали све
тактичке замисли, али овог пута
Партизан је био јачи за Андреја
Трнавца. Промашили смо чак
четири седмерца и дванаест
зицера, што је заиста много и с
таквим односом не може да се
добије одлични Партизан. Идемо даље. Морамо да вежбамо
реализацију, јер смо у одбрани
играли одлично. Имаћемо малу
паузу, која ће нам добро доћи
да се опоравимо и спремимо за
искушења која нам предстоје.
Наша обавеза је да се вратимо
на победнички колосек што пре
– рекао је после меча тренер
Динама Аким Комненић.
Пан че вач ки „жуто-црни”
наредни меч у плеј-офу играју
у среду, 17. марта. У Халу спортова на Стрелишту долази Рудар
из Костолца. Утакмица почиње у 17 сати, а биће одиграна
без присуства публике.

КАРАТЕ КЛИНЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ

Одличне су биле и кадеткиње Марта Константинов и
Андреа Пољак, које су освојиле
бронзане медаље: Марта на 100
м прсно и 200 м мешовито, а
Андреа у трци на 100 м леђно.
Другог дана такмичења наступили су старији пливачи. У категорији млађих јуниора најуспешнија је била Андреа Нађ, која
је освојила златне медаље на
50, 100 и 200 м прсно, а у трци
на 100 м мешовито зарадила је
бронзу. Ива Врањеш је била
друга на 100 и 200 м леђно и
трећа на 50 м у истој дисциплини. Старија јуниорка Јелена Врховац освојила је сребро
у надметању на 200 м делфин.
У штафети 4 x 100 м мешовито, у апсолутној конкуренцији, женска штафета Динама
освојила је прво место. Пливале су: Јелена Врховац, Ива Врањеш, Андреа Нађ и Миа Пољак.

Овог викенда
Одбојка

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

На Првенству Војводине за
полетарце, пионире и наде, које
је одржано прошлог викенда у
Новом Бечеју, много успеха
имали су и најмлађи каратисти из нашег града.
Чланови КК-а Динамо у свој
град су се вратили с девет нових
трофеја. Сребрну медаљу је
освојио Лазар Николић у борбама, а бронзе су зарадили:

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Пирот: ПИРОТ–ТАМИШ
среда, 17. март
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА–ДИНАМО
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН–ЈЕДИНСТВО
Рума: РУ КОШ – БНС

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: ЗЕМУН–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА
субота, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПОТПОРАЊ
Иваново: СТРЕЛА–БАНАТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

24:20

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО

32:23

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – БОРАЦ

2:9

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ХАЈДУЧИЦА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – СТАРИ ТАМИШ

1:2
0:3
2:1

Одбојка

Мартина Пузић, Уна Терзић,
Наталија Игић, Лука Доброта,
Вук Воркапић, Лазар Николић
(сви у катама), као и Јелена
Вучковић и Вук Воркапић (у
борбама). Иако су се одлично
бориле, без одличја су остале
Теодора Гагић, Тамара Велучковић и Ива Љубичић.
Карате клуб Младост је имао
своје представнике у поједи-

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА

3:0

Кошарка
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН

69:51
92:70

ШАХОВСКИ КУТАК

Hugh
8
7

начним и екипним наступима,
а мали ша ни су забли ста ли
пуним сјајем.
Златне медаље су освојили
Никола Јаворац, Неда Недељковић (обоје у борбама) и Дуња
Јова но вић (кате). Сре бр на
одлич ја су заслу жи ли: тим
мушких нада у борбама (Николић, Милутиновић, Јаворац,
Арсенијевић), мушки ката тим
(Л. Нико лић, Вуко вић, В.
Николић), Новак Николић и

Никола Арсенијевић, а бронзама су се окитили: Анастасија Крстић, Милош Милутиновић, Маша Јованов, Марко
Милутиновић, Милица Вуковић, Филип Вујиновић и Немања Рачуница. Иако су имале
добре наступе, без медаља су
остале Ана Вучковић и Александра Коркут.
Освајачи медаља на овом такмичењу остварили су пласман
за Првенство Србије.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ТРИНАЕСТИЦА” СЕ ШЕТА ВОЈВОДИНОМ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Завијено увијен
Налетиш на отворену особу.
Све ти каже како мисли.
Шта год да је тема.
Судариш се с провидном, отвореном лажовчином.
Мути, измишља, баронише те у главу.
О муфљуза се само очешеш.
Што је добро, јер то је најгора сорта.
Завијено увијена – провидно је самољубива и само то.

Осми узастопни тријумф
панчевачких одбојкашица
У суботу опет на свом терену
Мало-помало, из недеље у недељу, из
кола у коло, девојке које носе дрес Одбојке 013 полако али сигурно освајају симпатије све већег броја поклоника спорта
у нашем граду и околини. Сениорска
екипа овог колектива, који успешно
предводи председник Иван Крговић, надмеће се у Другој лиги група „Север”, али
по свему ономе што девојке приказују
на терену, изгледа да је дошло време да
Одбојка 013 заигра и у вишем рангу.
Прошлог викенда су на програму биле
утакмице четрнаестог кола, а екипа тренера Владимира Јованчића угостила је
новосадску Славију у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”. Био је то један од најзанимљивијих и најнеизвеснијих мечева у прошлонедељној рунди шампионата. С правом је понео и епитет дербија
кола. Иако су Јелена Петров и њене
саиграчице биле фаворити пре почетка
сусрета, Новосађанке у Панчево нису
дошле с белом заставом. Требало је
изборити се за сваки поен, требало га је
„направити”, није било нимало лако,
али је на крају победу извојевао у овом
тренутку квалитетнији тим: Одбојка 013
– Славија 3:0, по сетовима 25:14, 27:25
и 26:24.
Ипак, почетак сусрета није наговештавао неизвесну утакмицу. Панчевке
су у првом сету све конце игре држале у
својим рукама, била је то потпуна доминација домаћег тима. Већ при резултату 8:4 тренер Славије био је приморан
да затражи тајм-аут, али ни то није вредело. Александра Гаћеша је одлично

сервирала, у истом ритму наставила је
и Драгана Марковић, а одличне су биле
и Бјанка Петковић, Јелена Петров, Милица Кужић и Софија Ашанин. Без великих проблема, рекло би се „с пола гаса”,
Одбојка 013 дошла је до вођства у сетовима од 1:0.
Наставак утакмице је донео потпуно
другачију слику. Новосађанке су одједном заиграле као препорођене. При
резултату 3:8 тренер Јованчић је морао

да реагује тајм-аутом. Успео је очигледно да „разбуди” своју екипу, па је захваљујући блоку Софије Ашанин један на
један Одбојка 013 дошла до 8:10. И када
се учинило да ће уследити преокрет,
гошће су се опет „одлепиле” (12:16),
али ни то им није вредело. У важним
тренуцима одговорност је преузела Драгана Марковић, Милица Кужић је ассервисом смањила на 15:16, а када је
Александра Гаћеша блоком један на
један изједначила на 18:18, постало је

ПРВА МЕЧ-ЛОП ТА ЗА БОРАЦ
Пла сманом на деве то место у
Суперлиги Србије одбојкаши старчевачког Борца изборили су се за
плеј-аут надметање, па ће кроз дуеле с другопласираном екипом Прве
лиге поку шати да обез беде опста нак у елитном друштву.
Борац у суботу, 13. марта, у Хали
спортова на Стрелишту дочекује Металац из Горњег Милановца. Утакмица

почиње у 17 сати, а због епидемиолошке ситуације у земљи гледаоцима неће бити дозвољен улаз.
Биће то прва утакмица плеј-аута,
који се игра на два добијена меча.
Реванш је за седам дана у Милановцу, а уколико буде било потребе, мајсторица ће бити одиграна у нашем
граду.
„Борци”, срећно!

јасно да Панчевке у финиш сета улазе
психолошки јаче. У узбудљивој завршници Одбојка 013 пропустила је две
сет-лопте, али завршни ударац, за 2:0,
задала је Бјанка Петковић, која је била
можда и централна фигура овог сусрета.
Готово идентичан као други био је и
трећи сет. Поново су Новосађанке боље
почеле, водиле су са 10:14 и 17:20, али
нису имале ни снаге ни моћи да тријумфују. Тачније, нису им дозвољавале девојке из Одбојке 013. Када је било најпотребније, искусне играчице из екипе Владимира Јованчића преузимале су одговорност и, у манирима правих мајстора
ове игре, напете и незгодне ситуације
решавале у своју корист. Иако се играло
поен за поен, иако је тас среће могао да
превагне и на страну новосадског тима,
двојни блок Петковић–Гаћеша донео је
прву сет-лопту домаћем тиму. Гошће су
успеле да изједначе на 24:24, али то је
био њихов последњи покушај... Јелена
Петров је свом тиму донела донела нову
меч-лопту (25:24), а у тријумф ју је претворила Бјанка Петковић после одличног и прецизног сервиса.
Иако можда теже него што је то било
ко очекивао, Панчевке су наставиле сјајну серију победа. У мечу против Новосађанки била им је осма у низу.
– Био је то прави дерби. Знао сам да
нас очекује тежак меч. И у нашем првом
овосезонском одмеравању снага, у Новом
Саду, било је неизвесно. Тада смо победили с 3:2. Показали смо да смо бољи и
честитам девојкама на новом тријумфу, али и на победничком карактеру.
Нису одустајале ни када је противник
имао озбиљну резултатску предност.
Наравно да је било и ствари које морамо да поправимо на тренинзима. Направили смо велики број сервис грешака и
на тај начин поклањали поене ривалу,
али најважније је да смо успели да освојимо нова три бода – рекао је после
утакмице тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Екипа из нашег града заузима друго
место на табели, са скором од једанаест
победа и три пораза. Сада има 31 бод, а
прилику да увећа свој салдо имаће већ
у суботу, 13. марта. Тада ће у сали ОШ
„Јован Јовановић Змај” гостовати екипа Штранд волеја. Утакмица почиње у
18 сати, али биће одиграна без присуства публике.
А. Живковић

Герила рад
Пропозиције су јасне у свим спортовима.
Само ваља победити. Или честитати бољем од себе.
Правила нема у љубави.
Јер, кад те она обузме, немаш жељу да победиш.
Мада, лепо је када лепо честиташ особи бољој од себе.
Политика је посебна прича: интересантна је искључиво
сопствена победа и нико бољем од себе искрено не честита.
Да ли је лек герила рад?

На струју
Свашта уме јако да удари.
Али ништа тако снажно као струја.
Гром преполови столетно здраво стабло.
Електрицитет између љубавника окреће земљу наопако.
Мождани импулс може се поредити са струјом.
Покреће, ствара нове светове.
Читаве прелепе универзуме!
Нећемо поново о деструкцији на струју око нас.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефанија
Давидовић, студент
и магационер:
– По завршетку радне
недеље волим да будем с
породицом, нарочито са
својом ћеркицом. У суботу
идемо у парк или шетњу,
понекад и у играоницу.
Недеља је дан за филм
или за неки „Дизнијев”
цртани.

Иван Гердић,
заваривач:

Златко Воденичаров,
пекар:

– Викенд ћу
провести са својом драгом
вереницом, уз неки
добар филм. Или,
ако нас време послужи,
у шетњи
по природи.

– Слободно време
служи за одмор и
релаксацију.
Претежно користим
то време да шетам,
слушам музику или
да погледам серију.
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