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Број 4955, година CLIII

ДЕТАЉИДЕТАЉИ

Одузето осам аутомобила, 11.680 евра и 250.500 динара, три панцира, девет мобилних
телефона, две бејзбол палице, малокалибарска пушка, револвер и ваздушна пушка

Захтеви за бесплатан
превоз до 1. априла

» страна 2

ПРОМО
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ВУЛИН: БУДУЋНОСТ ДЕЦЕ У ПАНЧЕВУ
НЕЋЕ ЗАВИСИТИ ОД КРИМИНАЛАЦА!

Радови у Градском
парку у пуном јеку

» страна 2

страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

За тротинет и скутер
500 евра од државе

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 5

СВЕ О ЗЕМЉОТРЕСИМА:
ЗВЕР ИЗ УТРОБЕ ЗЕМЉЕ

НАША ТЕМА стр. 7

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Комшије с Котежа показале
велико срце препуно љубави

страна 11



Реконструкција целог дворишта „аме-
ричких зграда”, оивиченог улицама
Бранка Радичевића, Светозара Миле-
тића, Kарађорђевом и Браће Јовано-
вић у епицентру Панчева, почела је
10. фебруара.

Градска менаџерка Маја Витман
истакла је да станари не крију задовољ-
ство што су дочекали да радови почну,
„јер већ деценијама, још од изградње,
није улагано у овај део града”. Додала је:

– Приликом израде идејног решења
и коначног изгледа овог пројекта води-
ло се рачуна о свим потребама грађана
који живе у овом насељу, а они су и
активно учествовали у изради пројекта.
С радовима се кренуло из правца Ули-
це Светозара Милетића, како би грађа-
ни могли да користе Улицу Бранка
Радичевића и унутрашњост дворишта.

У дворишту постоји и девет гаража,
немају сви власници важеће решење,
али ће Град Панчево изаћи у сусрет сви-

ма и обезбедити нове локације за ове
објекте. Градска менаџерка је апеловала
да се станари који имају гараже јаве
Душану Грбићу у канцеларији 616 Град-
ске управе града Панчева, на Тргу краља
Петра I број 2–4 поводом измештања и
добијања решења за одабрану локацију

гараже. Према последњим информаци-
јама, већи део њих је то већ учинио.

Маја Витман је замолила грађане да
не паркирају своја возила у делу где ће
се изводити радови на реконструкцији
саобраћајних површина и уређењу
блока. С. Т.

До легитимације је могуће
доћи и путем имејла

Пре неколико недеља у насељеним
местима су отворене канцеларије где
се прикупљају захтеви за бесплатан,
односно повлашћени јавни превоз.
Према градској Одлуци о повлашће-
ним категоријама, постоји их тринаест,
а већ смо писали о томе који наши
суграђани испуњавају услове за то.

Предраг Живковић, члан Градског
већа града Панчева задужен за саобра-
ћај и комуналну делатност, посетио је
Месну заједницу Јабука поводом под-
ношења и прикупљања захтева за
бесплатан превоз становника који
живе у насељеним местима. У Јабуци
је већ поднето око 800 захтева.

– За овај начин рада смо се одлучили
како бисмо у епидемиолошкој ситуацији
смањили непотребне гужве којих је
било првих дана, од 24. јануара, када
смо отворили шалтер девет, управо за
продужетак и вађење нових легитима-
ција које служе за бесплатан јавни пре-
воз, а с друге стране како бисмо свим

нашим суграђанима који живе у насе-
љеним местима изашли у сусрет да не
би морали да долазе до центра града.
Према подацима које имамо из Секре-

таријата, око 4.000 људи обновило је
захтев за бесплатан превоз, који ће
важити до 31. децембра 2022. године, а
од тог броја око 2.500 захтева долази

из месних заједница, из насељених
места – рекао је Живковић.

До 1. априла неопходно је само да се
попуни захтев и да се преда на шалте-
ру девет у Градском услужном центру,
или ако се долази из насељених места,
у месној канцеларији. Након тог дату-
ма старе легитимације неће важити до
тренутка док се не испуни захтев. То
значи да је неопходно да се попуни и
преда захтев, а у року од 24 сата та
легитимација ће бити валидна и моћи
ће да се користи до краја године. Град-
ски већник је додао:

– Имамо и неколико десетина захте-
ва наших суграђана који су аплицира-
ли електронским путем, на имејл pre -
voz @pan ce vo.rs, тако да постоји и та
могућност пријаве, за све оне који не
желе да долазе у Градски услужни цен-
тар. Захтев ће бити дистрибуиран
предузећу „Пантранспорт”, а легити-
мација ће бити важећа до краја године.
Град је засад за ову намену издвојио
150 милиона динара и тај износ вари-
раће у односу на број корисника. 
Разматрамо могућност да уведемо и
неке додатне категорије. С. Трајковић
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Време
помамљених

крволока
Нажалост, протекли дани у
нашем иначе мирном граду
можда су највише обележени
свирепим тучама у извесним
угоститељским објектима (или
поред њих). Изузев неупитних
бруталности, које необориво
документују снимци што цир-
кулишу по друштвеним мрежа-
ма, готово да и нема званичних
информација о позадини ових
немилих догађаја.

И док претходно наведено
аутоматски може да потпадне у
популарну рубрику „све је јасно
у начелу, осим што ништа није
јасно у појединостима” (а може
и обратно...), има и ништа мање
потресних догађаја, и то с коб-
ним епилогом, који су недво-
смислено разјашњени.

Последњи у том бизарном
низу је тужна прича о трагичној
погибији једног од најдоброћуд-
нијих ликова из покрајинског
главног града – свим нормалним
Новосађанима и другим људима
добре воље омиљеног уличног
свирача познатог као Блеки. Овај
бескућник препознатљиве деда-
мразовске браде тешко је коме
могао да не упадне у око и уво.
Наравно, у најпозитивнијем кон-
тексту, јер је елегичним звуцима
своје гитаре свакоме умео да
измами макар искрени осмех,
као и понеко зрно емпатије, а
следствено томе и коју цркавицу.
А бескућник је постао, веровали
или не, тако што је продао свој
стан да би омогућио пријатељу
да плати лечење! Племенито
дело достојно сваког дивљења...

Ипак, нису га сви видели на
исти начин. Наиме, пре неколи-
ко дана Блеки је био (прелака)
мета за исфрустрираног дваде-
сетједногодишњег силеџију (а
тимe и невиђеног слабића).  Овај
злотвор је четири пута старијег
сиромашка вербално шикани-
рао, физички малтретирао и на
крају насмрт претукао, јер му
није дао довољно новца. А дао
му је последњих 380 динара...

Нажалост, Блеки је већ сутра-
дан подлегао под песницама
помамљеног крволока...

И поново нажалост – случај
доброг Блекија није усамљен,
као ни помамљеног крволока
који му је пресудио.

Заправо, помамљени крволок
пресудио је самом себи, јер ће
загарантовано трунути у вечном
немиру, док је доброћудни
улични увесељивач завредео
спокој какав само може да при-
падне тако чистој души.

Стога, почивај у миру, добри
Блеки...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ВЕЋНИК ЖИВКОВИЋ У ПОСЕТИ ЈАБУЦИ

Историја звука.

Код старог бувљака, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЗА 13 КАТЕГОРИЈА

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Реконструкција дворишта „америчких зграда”

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Образована изборна комисија

РАДОВИ У ГРАДСКОМ ПАРКУ У ПУНОМ ЈЕКУ

Центар ускоро у новом руху

Председник Милан Балчин

На 19. седници Скупштине града Пан-
чева, одржаној претходне недеље,
одборници су именовали нову изборну
комисију града Панчева. Народна
скупштина Републике Србије донела
је Закон о локалним изборима, који је
ступио на снагу 8. фебруара, а одред-
бама члана 96. прописано је да је
Скупштина града дужна да образује
нову изборну комисију у року од седам
дана од његовог ступања на снагу.

Kомисија за кадровска, администра-
тивна питања и радне односе Скуп-

штине града Панчева, којој председава
Ивана Росић, предложила је састав
изборне комисије града Панчева, а
усвојили су га одборници панчевачке
Скупштине. За председника је имено-
ван дипломирани правник Милан
Балчин на предлог одборничке групе
„Александар Вучић – За нашу децу”, а
за његовог заменика Иван Дупор. Ова
одборничка група је предложила сле-
деће чланове и њихове заменике:
Александру Тимотијевић за члана, а
Ивану Ђорђевић за заменика члана,
Васу Јоцкова (Бојану Вуликић), Тијану
Јанићијевић (Јелену Поповић) и Јели-

савету Дражевић (Марију Василчин).
На предлог одборничке групе „Соци-

јалистичка партија Србије – Јединстве-
на Србија” изабрани су Дејан Савић, за
члана, и Светлана Павловић, за замени-
ка члана, као и Жељко Угљешић (Бошко
Зељковић). Јасну Јованов је предложио
Савез војвођанских Мађара, а СПС–ЈС
Весну Драгојерац за заменика.

На предлог одборничке групе „За
свој град” у састав изборне комисије
кооптирани су Милош Ђукановић
(Александар Филиповић) и Немања
Златковић (Драган Битевић). Српска
радикална странка предложила је Дра-

гана Петровића за члана, а Владимира
Вучићевића за заменика члана одбор-
ничка група „За свој град”. Секретар
комисије постала је Слађана Ферато-
вић, заменик начелника Градске упра-
ве, а заменик секретара Марија Петро-
вић, начелница Градске управе града
Панчева. С. Т.

Урађена инфраструктура
испод тла

Почетком ове недеље градоначелник
Панчева Александар Стевановић и
градска менаџерка Маја Витман оби-
шли су радове на уређењу будућег деч-
јег игралишта у Градском парку
испред Музеја. Како су рекли, судећи
према динамици радова, комплетна
реконструкција свега што се ради у
овом делу парка биће готова у априлу.
Због лоших временских услова радови
су били накратко прекинути, али су се
с лепим временом људи и машине вра-
тили у језгро града.

Реконструкција парка је започета у
октобру прошле године. Радило се на
инфраструктури испод тла, почело је
поплочавање на тргу поред „круга”, а

сада је фокус на изградњи дечјег играли-
шта, односно његовом измештању.
Поред тог новог игралишта код Музеја,
малишани ће добити још једно, и то у
Масариковој улици, код Спортског саве-
за. Оно ће бити намењено деци до седам
година и, као и за ону мало старију децу,
испуниће све безбедносне стандарде.

У наредном периоду биће постављени
и нови канделабри. Обнављају се и зеле-
не површине, па ће после реконструкци-
је парк засијати. У следећој фази радова
биће уређена Улица војводе Живојина
Мишића. Први човек града Александар
Стевановић нагласио је да ће после свих
ових радова Панчевке и Панчевци доби-
ти парк какав заслужују.

– Ево, данас смо чули од људи на гра-
дилишту да су све подземне инстала-
ције, а ту се мисли на кишну и фекалну
канализацију, као и на топловоде и

електромрежу, завршени. Централно
градско језгро ћемо препустити сугра-
ђанима на употребу и уживање убрзо.
Након тога ће се људство и машине
преместити у Улицу Живојина Миши-
ћа, а 1. априла, ако не буде било засто-
ја због временских прилика, овај део

реконструкције Градског парка биће
завршен – рекао је градоначелник.

Градска менаџерка Маја Витман
додала је да се тренутно бетонира деч-
је игралиште површине 385 квадрат-
них метара.

– Очекујемо да се почетком марта
постави нови мобилијар за дечицу.
Такође, млађа популација до седам
година добиће свој кутак на почетку
Масарикове улице, површине 190 ква-
драта, до краја марта. Радујемо се
постављању ових игралишта. Када се
све заврши, стање предвиђено пројек-
том биће такво да ће грађани добити и
нове зелене површине и цветне аран-
жмане, јер смо се бавили и занавља-
њем садница. Највише водимо рачуна
о безбедности – казала је Маја Витман.

Центар града ће ускоро добити ново
рухо. С. Т.
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Полиција је на Сретење, ујутро
15. фебруара, на територији Пан-
чева спровела координирану
акцију усмерену на сузбијање
насилног криминалитета, у којој
су учествовали припадници
Полицијске управе Панчево,
Жандармерије и Управе крими-
налистичке полиције, у сарад-
њи с панчевачким Основним и
Вишим јавним тужилаштвом.

Припадници полиције су у скло-
пу акције, због постојања основа
сумње да је у ноћи 14. фебруара
бацио ручну бомбу на један уго-
ститељски објекат у Панчеву,
ухапсила С. Б. (1989), коме је
одређено задржавање до 48 сати.

У акцији која је 15. фебруара
спроведена на територији Пан-
чева, приликом претреса више
локација, полиција је одузела
осам аутомобила, 11.680 евра и
250.500 динара, три панцира,
девет мобилних телефона, две
бејзбол палице, малокалибарску
пушку, револвер и ваздушну
пушку.

Такође, заплењени су 165 гра-
ма марихуане и мања количина
МДМА, као и две вагице за пре-
цизно мерење.

У гаражи у Панчеву пронађе-
на је већа количина кутија пар-
фема заштићених робних марки
„лакост”, „булгари” и „версаче”.

Министар унутрашњих посло-
ва Александар Вулин, који је оби-
шао полицијске службенике који
су учествовали у акцији, рекао је
да Србија није и неће бити погод-
но тло за криминалце.

– Стаћемо на пут свима они-
ма који и помисле да могу да

угрожавају безбед-
ност наших грађана
и нећемо дозволити
бандама да дивљају
ниједним градом,
местом, улицом
наше вољене Србије
– поручио је Вулин,
који је одржао саста-
нак с руководиоци-
ма Полицијске упра-
ве у Панчеву.

Истакао је да полиција неће
одустати од те борбе и да ће кри-
миналци у Србији увек и на сва-
ком месту бити контролисани и
нагласио да ће се овакве акције
наставити.

– На сваком месту криминал-
цима ћемо и оваквим акцијама

снажно поручити да су непо-
жељни и да наша земља није тло
на којем ће им бити дозвољено
да управљају будућношћу наше
деце. То је наша дужност и оба-
веза – рекао је Вулин.

Подсетимо, у само седам
дана који су претходили овој
полицијској акцији у Панчеву
се збио низ инцидената. Нај-
пре се догодила туча испред
једног кафића, потом је дошло
до пуцњаве такође испред јед-
ног локала на старом панче-
вачком путу, где је рањен Пре-
драг Јанковић Песко. На крају
су запаљена и два аутомобила,
у Старчеву у Панчеву.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ

ЗАПЛЕЊЕНИ АУТОМОБИЛИ, ДРОГА,
ОРУЖЈЕ, УХАПШЕНА ЈЕДНА ОСОБА

КАЧАРЕВО

„Сланинијада”
почетком марта

Тридесет пета „Сланинија-
да” биће одржана од 3. до 6.
марта.

Поред богате понуде сухо-
меснатих и разних других
производа на штандовима,
како у хали, тако и на платоу
испред ње, биће организова-
ни и бројни пратећи програ-
ми, а главни организатор
манифестације Туристички
клуб „Сланинијада” постара-
ће се да све буде уприличено
у складу са актуелним држав-
ним мерама за сузбијање
короне.

Неће изостати ни тради-
ционално надметање за нај-
бољу сланину, које ће и овог
пута бити подељено у чети-
ри категорије: домаћа, нај-
дебља, занатска, индустриј-
ска и сланина од мангулице.

НАГРАДЕ

Велики успех
наше деце

Члановиликовне секције „Чароб-
нисветцртања”изПанчеваоства-
рили су велики успех на овогоди-
шњем, јубиларном 30. међуна-
родном фестивалу за хумор и
сатиру „Златна кацига”, у катего-
рији за карикатуру до 18 година,
у Крушевцу.

Анђела Петровић (14) осво-
јила је друго место, а Петра
Нишевић (14) награђена је спе-
цијалном наградом.

Ликовна секција „Чаробни свет
цртања” део је Логопедског едука-
тивногцентра„Коракпокорак2” и
нањојдецаузстручновођењемен-
тора Николе Драгаша, панчевач-
ког карикатуристе и илустратора,
стичу знања и вештине из карика-
туре, стрипа и илустрације.

ЕКОЛОШКИ ЗЛОЧИН

Побијене
ретке врсте птица

Покрајинскаинспекцијазазашти-
ту животне средине реаговала је
на пријаву да су на обали Тами-
ша код рибњака Сутјеска нађене
десетине мртвих птица.

– Све указује на то да су птице
одстрељеневатрениморужјем, али
тоћеутврдитиНаучниинститутза
ветерину, којемсмопредалилеше-
венаобдукцију. Птицесуубијанеу
дужем периоду, јер су неки леше-
ви стари три дана, а неки и два
месеца– рекаојепокрајинскиеко-
лошки инспектор Немања Ивано-
вић, који је изашао на терен.

На лицу места нису пронађене
чауреилипатроне, штоуказујенато
да је на птице пуцано из чамца и
садајеназрењанинскојполицијида
пронађе починиоца или више њих.

Међумртвимптицамасуипри-
мерци строго заштићених врста
велика бела чапља и орао мишар,
а од заштићених врста кормора-
ни и сиве чапље.

У Друштву за проучавање и
заштиту птица Србије раније су
саопштили да се на супротној
обали Тамиша налазило ноћили-
ште великих вранаца који су веро-
ватно посећивали рибњаке, те да
би то могао да буде разлог за уби-
јање птица.

ИЗЛОЖБА

У част 72. специјалне
бригаде

Пред панчевачком публи-
ком налази се изложба под
називом „Хероји који су
увек ту када је потребно”.

Свечано отварање изло-
жбе, под слоганом „Када
други не могу и не смеју,
само је једна... 72. која увек
може и сме!”, планирано је
за петак, 18. фебруар, 12
сати, у Народном музеју
Панчево.

У саопштењу Музеја наво-
ди се да ће на отварању
говорити високи официри
и пријатељи 72. специјал-
не бригаде.

На овај начин биће обе-
лежена тридесета годишњи-
ца 72. специјалне бригаде
Војске Србије.

Председник Србије Александар
Вучић 15. фебруара потписао је
указ о распуштању Народне скуп-
штине, који ступа на снагу у тре-
нутку објављивања у „Службе-
ном гласнику”.

– На основу члана 109. став 1.
и 5. Устава Србије, сходно чла-
ну 21. ставу 1. Закона о пред-
седнику Републике, а на обра-
зложени предлог Владе Репу-
блике Србије од 14. фебруара
2022. доносим указ о распушта-
њу Народне скупштине – рекао
је Вучић.

Председник је потписао и
одлуку о расписивању избора за
посланике Народне скупштине.
Избори су расписани за 3. април.

Вучић је позвао грађане да

изађу на изборе и истакао:
– Претходни сазив Народне

скупштине Републике Србије
обавио је важне задатке за нашу
земљу, посебно у сфери влада-
вине права. Много других важних
послова народни посланици и
Влада су обавили, нарочито по
питању економског напретка.

Влада Србије усвојила је дан
раније предлог да председник
Републике распусти Народну
скупштину.

Неколико сати раније, 15.
фебруара, председник парламен-
та Ивица Дачић потписао је одлу-
ку о расписивању избора за
одборнике скупштина градова и
скупштина општина у Републи-
ци Србији, за 3. април 2022.

године. Дачић је свим учесни-
цима на изборима пожелео успе-
шну кампању и фер изборе.

Ивица Дачић је расписао избо-
ре за одборнике скупштина гра-
дова Бора и Београда и скуп-
штина општина Аранђеловац,
Смедеревска Паланка, Лучани,
Медвеђа, Књажевац, Бајина
Башта, Дољевац, Кула, Кладо-
во, Мајданпек и Сечањ за 3.
април 2022. године.

Председник Скупштине је ука-
зао на то да је Влада Србије усво-
јила предлог да председник Репу-
блике распусти Народну скуп-
штину, па ће парламентарни и
локални избори биће одржани
истог дана, а најавио је и да ће
почетком марта, 90 дана пред

истек мандата председника Репу-
блике, расписати председничке
изборе, који ће бити одржани
такође 3. априла.

Известилац за Србију у Европ-
ском парламенту Владимир Бил-
чик овим поводом је изјавио:

– Предстојећи избори у Срби-
ји имају потенцијал да буду про-
слава демократског такмичења.
Очекујем кампању која ће бити
демократска, отворена и инклу-
зивна. Задовољан сам што овога
пута нико не говори о бојкоту,
што је велики корак напред. Гра-
ђани Србије заслужују да имају
најшири могући избор, а преду-
слов за то је да све политичке
снаге и партије учествују на избо-
рима.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Избори расписани за 3. април

Полиција је одузела
осам аутомобила,
11.680 евра и
250.500 динара, 
три панцира, девет
мобилних телефона,
две бејзбол палице,
малокалибарску
пушку, револвер
и ваздушну пушку.



Почетком претходне недеље др
Зорица Сокић је именована за
директора Дома здравља Пан-
чево. Она је у први план дошла
када је прошле године изабра-
на за координатора за имуни-
зацију против ковида 19 за Дом
здравља. У тешким условима
пандемије успешно врши овај
одговоран посао. Разговарали
смо с њом о актуелним темама.

Др Зорица Сокић је ведра дама.
Има харизму, а што је још
важније, уме да је носи с диг-
нитетом. На почетку разгово-
ра питали смо је колико иску-
ства има у комуникацији с
медијима.

– Као координатор за иму-
низацију често сам се појављи-
вала у медијима, тако да ми
тај део посла није стран – каже
она са осмехом.

Пошто смо констатовали да
је много незадовољних паци-
јената због преоптерећеног
система у току пандемије, др
Зорица Сокић нам је рекла:

– Највећи проблем је управо
притисак због великог броја
ковид позитивних, као и паци-
јената који се јављају с неким
симптомима те болести. Дијаг-
ностика подразумева и анти-
генско тестирање, па ако је
пацијент негативан, онда ради-
мо пи-си-ар тест и, уколико је
позитиван, то изискује и додат-
ну лабораторијску дијагности-
ку. Следи преглед у ковид амбу-
ланти, рендген дијагностика...
Све се то ради из ординације
лекара опште праксе или педи-
јатра. Отуд велики удар на
систем. То смо покушали да
решимо повећањем броја коле-
га који се јављају на телефоне,
поготово када су у питању
викенд-дежурства.

Чекање на ред с температу-
ром или грозницом веома је
незгодно. Број ковид амбулан-
ти је ограничен, постоје две, а
током јануара је било и преко
900 лабораторијских анализа
дневно.

– Систем је такав да смо 
раздвојили ковид пацијенте од
осталих, како бисмо смањили
могућност инфекције у самој
установи. Контејнер испред 
хитне помоћи је такође део
ковид амбуланте, а ту се раде
антигенско и пи-си-ар тести-
рање. Постоје и приоритетни

пацијенти, они с малигните-
том – објашњава директорка
Дома здравља.

Као своје приоритете на тој
позицији подвлачи боље пове-
зивање служби Дома здравља и
бољу комуникацију између њих.

– На томе се и досад радило,
па је већ много тога урађено.
Интерни упути, изабрани лека-
ри, лабораторија... Контакте тре-

ба доградити. Јако је битно да
службе међусобно добро кому-
ницирају. На пример, као спе-
цијалиста опште медицине ради-
ла сам у амбуланти у ординаци-
ји; да бих поставила пацијенту
дијагнозу, није довољно да дође
код мене, већ мора да се уради
и лабораторијска дијагностика,
некада и ултразвучна, радиоло-
шка... – набраја докторка Сокић.

У овом моменту је јако важно
да лекари у ковид амбуланта-
ма имају добре услове за рад, а
медицински радници у Панче-
ву заслужују све похвале. Зори-
ца Сокић додаје:

– Сви раде апсолутно не ште-
дећи себе! Када неки пацијент
има тежу клиничку слику и при-
дружене болести, постоји могућ-
ност, да тако кажем, да лошије
прође. Зато је битан тимски рад.
И сви остали лекари у оквиру
Дома здравља раде из све сна-
ге, изгарају. Било је пријема
нових лекара у редовној проце-
дури. И они ће, сигурна сам, да
се брзо уклопе у систем. И, ни у
једном моменту није било засто-
ја у раду. Отворени смо за меди-
је, свакодневно треба поделити
неке информације с грађани-
ма. Важна је добра комуника-
ција, она је кључна. И нама зна-
чи много, па смо ту и да чујемо
конструктивне критике.

Отвореност Зорице Сокић
гарантује да ће медији сада
имати лакши посао. Преостаје
само да новој директорки поже-
лимо срећан и плодан рад.
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ИЗГРАЂЕН ОБЈЕКАТ ПРИ ВРТИЋУ „ЉИЉАН”

Планско проширење капацитета

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ

Седморо Панчевки и Панчеваца међу одабранима

Карикатуре су тематски подељене – корона, култура, еко-
номија, спорт… – али заправо све покривају само једну
област: психијатрију. И у томе је специфичност овог непод-
ношљивог времена у коме преживљавамо. Тешко је кари-
кирати и исмевати некога ко се свим силама труди да сам
себи то ради. То јесте, свих ових година, мој највећи про-
блем. Како ефикасно и духовито претерати ако се модели
неукротиво надмећу и уживају у својој наказности?

(Карикатуриста Душан Петричић, 
„Данас”, 12. фебруар)

* * *
Фудбалски навијачи су некад давно били познаваоци фуд-
бала и фудбалске историје. Данас, навијачи не разговарају,
него се међусобно млате гвозденим штанглама и бејзбол
палицама. Слично је и са Србима и Хрватима. Уместо да се
свађају по кафанама, и једни другима плаћају пиће и мезу,
Срби и Хрвати ратују по академијама, партијским органи-
зацијама, државним управама и владама. И добро је док не
ратују пушкама и топовима. Притом, патриотизам се у
нашим земљама мери мржњом и незнањем о оним други-
ма и ускраћивањем другима онога што се за себе тражи.

(Писац Миљенко Јерговић, 
портал „Нова.рс”, 13. фебруар)

* * *
Глобално гледано, данашњи свет је један чврст загрљај
неолибералног капитализма и државне бирократије. Зло
више није очигледно као ни кршење људских права. За
обичног човека смрт једне особе је трагедија, а смрт
милиона статистички податак. Постаје све теже иза неког
броја видети особу. Зато је широко распрострањено етике-
тирање људи на основу њихове расе, пола, националне
припадности, верског или сексуалног опредељења. Лако
се приклањамо стереотипима, лако прихватамо предра-
суде. Као што је интернет произвео доминацију културе
површности и нецеловитог знања, лако долажење до инфор-
мација, али и несолидно аналитичко промишљање, тако и
однос према другоме, према другачијем је постао повр-
шан. Ми овде волимо да верујемо да смо топли, саосећај-
ни, да смо домаћини који широм отворених руку прихва-
тају сваког госта, док смо заправо у великој мери запали у
нетолерантност, презир, агресивно комуницирање, мржњу.

(Режисерка Ива Милошевић, 
„Блиц”,10. фебруар)

* * *
Док су у свету штампани медији у кризи, у Србији се број
таблоида континуирано повећава, и то оних који свакоднев-
но крше новинарски кодекс и неприкривено се баве поли-
тичком пропагандом. По томе је Србија јединствена у
региону. Таблоиди су оруђе у политичко-криминално-послов-
ној борби, па њихова одрживост потиче из тих извора, а не
са киоска, где се формално продају. Зато је важно имати
медије који имају независну уређивачку политику, и то је
посао медијских радника, да се за њу изборе тамо где раде.

(Новинар Слободан Георгијев, 
„Данас”, 13. фебруар)

* * *
Устав Србије не препознаје право на становање као једно
од елементарних права, иако хиљаде људи већ живи на
улици, а велики број њих је у опасности од бескућни-
штва. Бескућништво не значи само немати кров над гла-
вом, већ живети без воде, струје, у скученим простори-
ма, у ситуацији да нисмо сигурни да ћемо са својим при-
мањима моћи да одржимо оно што имамо. Често се ства-
ра слика како су особе без крова над главом саме криве
за своју социјално-економску ситуацију, иако је реч о
системском проблему који системски треба и решавати.

(Активиста Озрен Лазић, 
Н1, 13. фебруар)

* * *
Ембла је доживела малтретирање у школи због Дауновог
синдрома. Дошао сам овамо да дам своју подршку и да
подигнем свест да је инклузија основни принцип. Сви
смо једнаки у овом друштву. Они треба да уживају не
само права која заслужују, већ да се осећају равноправ-
нима и добродошлима у школским клупама и школском
дворишту. То је наша обавеза, као државе, али и као
појединаца, а кључни елемент у овој заједничкој мисији
је емпатија. То ће помоћи деци попут Ембле, али ће
помоћи и да научимо од њих како да се искрено радује-
мо, делимо и будемо солидарни. Предрасуде у том кон-
тексту су главна препрека изградњи равноправног и пра-
ведног друштва за све.

(Председник Северне Македоније Стево Пендаровски,
„CNN / Euro news Ser bia”, 11. фебруар)

КОНЦЕПТ ДР ЗОРИЦА СОКИЋ, ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА:

ДОБРА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ КЉУЧНА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Седморо ученика из Панчева у
јануару 2022. године добило је
стипендију за изузетно надаре-
не ученике, јављају панчевачки
електронски медији. Међу 144
средњошколца из целе Србије,
нашли су се и наши суграђани
Селена Гвозденовић, Лена Ећи-
мовић, Стефан Илић, Ана Бој-
ковић, Лазар Војновић, Мили-
ца Гагић и Мина Кораћ, који
ће примати стипендију у изно-
су од 15.000 динара месечно.

Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја обја-
вило је на свом сајту коначну

ранг-листу састављену на осно-
ву критеријума који су обухва-
тали просек из претходно завр-
шених разреда, вредност награ-
да освојених на државном нивоу
такмичења и резултате са стан-
дардизованог психолошког
теста. Тест се састојао из 16 под-
тестова, а сваки од њих је про-
веравао посебну групу интелек-
туалних способности ученика.
Питања која је тест садржао
сама по себи нису била ни тешка
ни компликована, али је због
ограниченог времена потребна
сигурност и брзина у раду.

Ана Бојковић је рекла:
– За стипендију сам сазна-

ла од другарице која је тако-
ђе прима, међутим, мислила
сам да се јако тешко добија и
да су мале шансе да будем
један од изузетно надарених
ученика.

Селена Гвозденовић, још јед-
на од добитница стипендије,
каже да је тест био такав да није
било могуће урадити све.

– Пре бих рекла да су задаци
били занимљиви и разноврсни
и да су процењивали различите
начине размишљања. Због при-

роде питања на крају нисам зна-
ла шта да очекујем, али сам
остварила бољи резултат него
што сам се надала. Осећај је
добар зато што се коначно труд
који сам досад улагала испла-
тио. Мислим да је то важан под-
стицај за неки будући рад и ула-
гања – казала је Селена Гвозде-
новић.

Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образова-
ње, обишла је с Љиљаном Вој-
нов, вршиоцем дужности дирек-
тора ПУ „Дечја радост”, новои-
зграђени објекат при вртићу
„Љиљан”. Овај објекат је након
адаптације отворио своја врата
за најмлађе и уз вртић „Забав-
ник”, који је такође купио Град, у
ПУ „Дечја радост” уписано је још
деце, па је листа чекања знатно
смањена. За адаптацију, ренови-
рање и израду пројектно-технич-

ке документације новог дела врти-
ћа „Љиљан” потрошено је више
од четири милиона динара.

Град Панчево је издвојио сред-
ства за адаптацију још објеката
за ову намену ради проширења
капацитета. Пројекат за изград-
њу новог вртића на Стрелишту
је готов, те ће се у наредном
периоду наставити са активно-
стима неопходним за његову
изградњу.

Такође, ускоро се очекује отва-
рање вртића при школи у Доло-

ву, као и завршетак пројеката за
вртић при школи у Банатском
Новом Селу. Поред већ отворе-
них вртића у Иванову и Банат-
ском Брестовцу, свако од девет
насељених места имаће свој
вртић, што ће умногоме олак-
шати функционисање родитеља
деце. Како стоји на сајту Града,
друштвено одговорном полити-
ком Град Панчево подједнако
ради и на развоју насељених
места, како би сви суграђани
имали исте услове за живот.
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Мења се облик, 
али сушти на оста је иста

Ком па ни ја НИС је добит ник спе ци јал -
ног при зна ња за изу зе тан ква ли тет
послов них диги тал них кому ни ка ци ја,
у окви ру избо ра Tоп 50 нај бо љих онлајн
лока ци ја, које доде љу је часо пис „PC
Press”. При зна ња су доде ље на јуби ла -
ран, 25. пут и пред ста вља ју једи ни зва -
нич ни избор нај бо љих стра ни ца на дру -
штве ним мре жа ма, сај то ва и апли ка -
ци ја у Срби ји. Све ча ност је одр жа на у
Скуп шти ни Бео гра да. Наи ме, публи ка
„PC Press-а” је пред ло жи ла, а струч ни
жири при хва тио номи на ци ју и доде -
лио при зна ње НИС-у.

Ком па ни ја је већ дуги низ годи на
при сут на на диги тал ним плат фор ма -
ма кому ни ка ци је, у виду про фи ла на
дру штве ним мре жа ма и сај то ви ма, који
су пре све га наме ње ни кому ни ка ци ји с
потро ша чи ма и нај ши ром јав но шћу.

– НИС непре ста но ради на раз во ју
кана ла кому ни ка ци је како би пра во -
вре ме но и тран спа рент но инфор ми сао
јав ност о сво јим послов ним и дру штве -
но одго вор ним актив но сти ма. Ово при -
зна ње нам мно го зна чи јер потвр ђу је
да нашу екс тер ну и посеб но диги тал ну
кому ни ка ци ју раз ви ја мо у пра вом сме -

ру, али и даје нам под стрек да наста ви -
мо у том прав цу – рекао је Сте фан
Деспо то вић, дирек тор Цен тра за одно -
се с јав но шћу у НИС-у, при ли ком доде -
ле овог важног при зна ња.

Заин те ре со ва них све више

У НИС-у су схва ти ли да диги та ли за ци -
ја ути че на сва ки сег мент нашег живо -
та – јед ном реч ју инфор ма ци је путу ју
већом брзи ном, сва ко ме је лак ше да
кому ни ци ра него рани је и спи сак заин -
те ре со ва них стра на све је дужи. Како
кажу у НИС-у, јача њем диги та ла доби -
ли су нове кана ле кому ни ка ци је и сада
су у при ли ци да брзо и тач но инфор -
ми шу јав ност. Осно ва се није про ме -
ни ла, али су про на шли нове ала те, нове
кана ле и нове фор ма те да стиг ну до
циљ них гру па. Про ме ни ли су сти ло ве
кому ни ка ци је јер се про ме нио начин
на који људи кон зу ми ра ју инфор ма ци -
је. Како кажу, насто је да сами поста ну
нека врста меди ја, да сами што више
кре и ра ју садр жај који може да послу -
жи меди ји ма.

Нафт на инду стри ја, коју мно ги сма -
тра ју кон зер ва тив ном, запра во чини при -
лич но вели ке кора ке у при хва та њу теко -
ви на диги тал не тран сфор ма ци је како
би била раме уз раме с „новим” инду -
стри ја ма. Про шле годи не НИС је пустио

у рад нови прес-цен тар на сај ту ком па -
ни је, тј. диги тал ни прес-цен тар који омо -
гу ћа ва нови на ри ма да у мини мал ном
бро ју кора ка дођу до потреб них кон та -
ка та и инфор ма ци ја о ком па ни ји.

Кор по ра тив ни блог

Као реги о нал ни лидер при сут ни су на
свим кључ ним дру штве ним мре жа ма и
у реал ном вре ме ну оба ве шта ва ју јав ност
о свим сво јим актив но сти ма и кон ти ну -
и ра но спро во де диги тал онлајн кам па -
ње. Циљ је да што ширу јав ност и потро -
ша че упо зна ју са сво јим посло ва њем, да
на јед но ста ван начин обја сне ком пли -

ко ва не бизнис про це се, али и систем -
ски пред ста ве дру штве но одго вор не
актив но сти. У НИС-у су пре неко ли ко
годи на покре ну ли свој кор по ра тив ни
блог. Реч је о плат фор ми у окви ру сај та
на којој су, поред енер гет ских тема, при -
сут не и лај фстајл теме, при че о запо -
сле ни ма, о дру штве но одго вор ном посло -
ва њу, обја вљу ју се под ка сти итд.

Да под се ти мо, раз вој диги тал не кому -
ни ка ци је је посе бан фокус НИС-а, а
ком па ни ја је про шле годи не доби ла
при зна ње часо пи са „PC Press” – Топ 50
нај бо љих онлајн садр жа ја у кате го ри ји
„LinkedIn”.

Метод интелектуалних
и животних вештина

Деца из 13 градова широм Србије која
уче менталну аритметику по методи
„Брејнобрејн” постигла су велики успех
на седмом светском такмичењу, одр-
жаном крајем јануара. Међу 23.537 уче-
сника из 72 земље млади такмичари из
Србије освојили су 20 шампионских
трофеја, 63 златне медаље и 131 сребр-

ну медаљу. Боје Србије на овогодишњем
светском Фестивалу знања, који је због
пандемијских ограничења одржан
онлајн, „бранили” су дечаци и девојчи-
це из Београда, Земуна, Бора, Инђије,
Кикинде, Ниша, Новог Сада, Обренов-
ца, Панчева, Пожаревца, Петровца на
Млави, Врања, Зајечара и Зрењанина.

Према речима људи од струке, „Бреј-
нобрејн” је лидерска дечја образовна
платформа која је током 18 година са

успехом трансформисала више од два
милиона деце широм света. Овај метод
често називају и најуспешнијим пио-
нирским подухватом, који је прерастао
у разгранату мрежу институција у који-
ма се с децом ради на развоју интелек-
туалних и животних вештина уз при-
мену менталне аритметике, мултита-
скинга и НЛП-а – неуролингвистичког
програмирања. Програм развија фокус,
концентрацију, пажњу, фотографско

памћење, истрајност, перцепцију, визу-
ализацију, развој комуникацијских
вештина, критичко размишљање, емпа-
тију и свест о емоцијама.

Пореклом из Индије, „Брејнобрејн”
постоји на сваком континенту у свету, а
од септембра 2016. године у Београду и
многим другим градовима у Србији. Све
више малишана успешно савладава
школске и животне задатке и изазове
захваљујући овој иновативној методи.
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Конкурс је у току, 
а паре и нису тако мале

Промена нееколошких
навика!?

Долази пролеће, сезона вожње мото-
ра и електричних тротинета је на
прагу, а држава даје и субвенције за
куповину. Конкурс је у току, а сви
заинтересовани грађани који желе
да купе скутер, електрични мопед
или трицикл могу да поднесу зах-
тев за субвенције Министарству за
заштиту животне средине. Рок за
подношење захтева истиче 31. окто-
бра 2022. године.

Наиме, Влада Републике Србије,
у складу с мерама за смањење зага-
ђења ваздуха, донела је крајем
прошле године нову Уредбу о
условима и начину спровођења
субвенционисане куповине нових
возила која имају искључиво елек-
трични погон, као и возила која уз
мотор са унутрашњим сагоревањем
покреће и електрични погон (хибрид-
ни погон). Држава на овај начин
жели да подстакне грађане с дубљим
џепом да користе еколошки прихва-
тљив вид транспорта. Подстицајна
средства у 2022. години додељују се
до износа од 150.000.000 динара.

Субвенционисана куповина возила
спроводи се исплатом следећих изно-
са: за електрични мопед и лаки три-
цикл – 250 евра у динарској против-
вредности по средњем дневном кур-
су Народне банке Србије на дан упла-
те купопродајне цене; за електрични
мотоцикл – 500 евра и за четворо-
точкаше од 2.500 до 5.000 евра.

Мање возило, мање пара!

Дакле, висина субвенције зависи од
типа возила, а за мања се износ под-
стицаја креће од 250 до 500 евра. У
првој категорији нашли су се елек-
трични мопед и лаки трицикл и за
њихову куповину од државе је могу-

ће добити 250 евра. За електрични
мопед се каже да нема велике тро-
шкове и да се може возити по цени
од 0,35 динара по километру. Мак-
симална брзина му није већа од 45
километара на сат, а снага мотора
од четири кубика, што важи и за
електрични трицикл. Електрични
скутер (мопед) мора да се регистру-
је сваке године, а процедура је иста
као код класичног мопеда.

Пристојан може да се купи за око
1.500 до 2.000 евра. Цена може да
иде и знатно навише, уколико узи-
мате „озбиљнији” модел или дода-
јете разне опције, као што је бате-
рија већег капацитета. Неки елек-
трични скутери имају могућност
лаког вађења батерије, тако да може-
те једну да извадите и ставите на
пуњење, а другу да убаците и наста-
вите вожњу. Цена додатне или

заменске батерије зависи од много
фактора, па то проверите пре купо-
вине самог скутера.

За категорије возила врсте од Л3
до Л7 од државе је могуће добити
500 евра. Реч је о следећим моде-
лима: Л3 – мотоцикл – возило са
два точка чија највећа конструк-
тивна брзина прелази 45 km/h; Л4
– мотоцикл с бочним седиштем –
возило с три точка чија брзина пре-
лази 45 km/h; Л5 – тешки трицикл
– возило на три точка чија брзина
без обзира на начин преноса пре-
лази 45 km/h; Л6 – моторно возило
са четири точка чија тежина није
већа од 350 кг, што не укључује
масу батерија, а највећа брзина не
прелази 45 km/h; Л7 – тешки четво-
роцикл, чија тежина није већа од
400 кг, односно 550 кг за возила за
превоз терета, што не укључује масу
батерија ако је реч о електричним
возилима.

Озбиљна помоћ

Када је реч о путничким возилима
и висини поклона државе, ствари
стоје овако. Ко купи превозно сред-
ство с највише девет седишта или
лако теретно возило искључиво на
електрични погон, може да рачуна
на државну помоћ од 5.000 евра.
Када је реч о аутомобилима на
хибридни погон (уз мотор са уну-
трашњим сагоревањем поседује
електрични погон), држава је опре-
делила субвенцију од 2.500 до 3.500
евра зависно од типа и модела.

Уједно, Министарство заштите
животне средине упутило је апел
државним органима и јединицама
локалне самоуправе да, у складу
са својим могућностима, дају свој
пуни допринос у борби за бољи
квалитет ваздуха и здравију живот-
ну средину, куповином оваквих
возила за своје потребе или дава-
њем грађанима додатних субвен-
ција за куповину еколошки при-
хватљивих возила.

У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ

ДО ТРОТИНЕТА И СКУТЕРА УЗ ДРЖАВНИХ 500 ЕВРА

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ МАЛИШАНА НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МЕНТАЛНЕ АРИТМЕТИКЕ

Нов приступ у развоју деце

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПОДРШКА МАЛИМ И
СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

За раст производње
Недавно је расписан конкурс за
пројекат америчке непрофитабил-
не организације USAID назван
„Catalyze Inno va ti ve Blen ded Finan -
ce”. Реч је о финансијској подр-
шци малим и средњим предузећи-
ма, а сврха овог позива је да се
прикупе предлози заинтересованих
страна с циљем мобилисања финан-
сирања малих и средњих предузе-
ћа с високим потенцијалом раста.

Организација USAID жели да
додели директне грантове и/или
подуговоре компанијама и органи-
зацијама ради омогућавања додат-
ног алтернативног финансирања,
као и побољшавања њиховог раста,
продуктивности и отварања нових
радних места. Пројекат је осми-
шљен с циљем да побољша отпор-
ност малих и средњих предузећа у
току и након пандемије ковида 19 и
помогне њихов раст кроз унапређе-
ње приступа одговарајућим финан-
сијама, као и њихово коришћење.

Апликације се подносе електрон-
ским путем на имејл адресу wbal -
kans.eog@the pal la di um gro up.com, a
рок за подношење пријава је 3. март.

НОВА УСЛУГА
Е-УПРАВЕ

Електронски потпис
на даљину

У Канцеларији за информационе тех-
нологије и еУправу недавно је пред-
стављена нова услуга која омогућава
креирање електронског потписа на
даљину, тј. у клауду. Захваљујући овој
техничкој могућности, комуникаци-
ја грађана с јавном управом моћи ће
да се одвија путем мобилног телефо-
на и за то више неће бити неопходно
коришћење рачунара.

Електронски потпис на даљину, тј.
у клауду, представља електронски
сертификат за квалификовано елек-
тронско пословање на даљину, који
се чува у Државном дата центру. Сва-
ки грађанин који има мобилну апли-
кацију „Con cen tIT” или квалифико-
вани електронски сертификат на
смарт картици или УСБ токену може
сам себи да бесплатно генерише елек-
тронски потпис у клауду. Параме-
три за активацију мобилне аплика-
ције „Con cen tIT” издају се бесплат-
но на 1.069 шалтера пошта, једини-
ца локалних самоуправа и локалних
пореских администрација.

НОВА ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ
САОБРАЋАЈНЕ КОНТРОЛЕ

За неколико секунди
„лов” је завршен

Однедавно Саобраћајна полиција
у Београду „лови” специјализова-
ним камерама нерегистрована вози-
ла и возаче којима је одузета дозво-
ла. Наиме, почела је примена нове
технологије за аутоматско откри-
вање возача који крше забрану упра-
вљања возилом. Нови систем за пре-
познавање регистарских ознака вози-
ла први пут се примењује у Србији.

Систем функционише тако што
камера препознаје регистарске озна-
ке возила и пореди их с подацима из
базе података, а аларм се оглашава
уколико власник има заштитну меру
забране управљања возилом. То,
наравно, не значи аутоматски да је
возило у прекршају, јер га је потреб-
но зауставити и утврдити да ли је за
воланом заиста власник возила. Уко-
лико јесте, искључује се из саобра-
ћаја и процесуира код судије за пре-
кршаје. Камера истовремено покри-
ва две саобраћајне траке и бележи
регистарске ознаке свих возила која
прођу, а систем за свега неколико
секунди проверава у бази података.
Возила опремљена камерама за пре-
познавање регистрационих ознака
поседују многе полицијске управе,
тако да ће систем за откривање воза-
ча који своје аутомобиле возе крше-
ћи забрану управљања врло брзо
почети да се примењује и у осталим
градовима у Србији.

НИС ДОБИО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ИЗУ ЗЕ ТАН КВА ЛИ ТЕТ

ПОСЛОВ НИХ ДИГИ ТАЛ НИХ КОМУ НИ КА ЦИ ЈА

Брзо, јасно и тач но
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Алкохолизам као веома важна
болест зависности често је спо-
мињан у контексту приче о сао-
браћајном трауматизму или о
насилничком понашању. Тиме
смо обухватили тек мали део
здравствених и социјалних
последица алкохолизма. О
његовој распрострањености и
штетном дејству на здравље
становништва довољно говори
податак да су само кардиова-
скуларне и малигне болести
учесталије.

Губитак способности уздр-
жавања од прекомерне употре-
бе алкохола
јасно нам опи-
сује карактер
ове зависности,
која нарушава
како психичко,
тако и физич-
ко здравље.
Алкохолизам
истовремено
постаје снажан
реметилачки
фактор међу-
људских одно-
са у животној и
радној средини
с несагледивим
последицама по породичне
односе. У породици болест није
ограничена само на алкохоли-
чара, већ се она у великој мери
шири и на друге њене члано-
ве, производећи физичке, пси-
хичке, социјалне, али и еко-
номске последице. Јасно је да
медицинска интервенција у
овим околностима представља

само део решења.
Алкохолизам је хронична,

прогресивна болест која проу-
зрокује многобројна душевна
и телесна оштећења. У њој алко-
холичар постепено прелази из
фазе рекреативног конзумира-
ња алкохола до фазе у којој
већину времена проводи у наба-
вљању алкохола, пијењу и опо-
рављању од пијанства. И поред
видљивог утицаја на радне оба-
везе и социјалне контакте,
потреба за конзумирањем алко-
хола постаје све јача, а зави-
сник често испољава ризично
понашање. Толеранција на веће
количине алкохола и појава
апстиненцијалних симптома
говоре у прилог зависности.

Физичке последице алкохо-
лизма с годинама постају све
веће. Многобројне су промене
система за варење проузроко-
ване алкохолом. Масно увећа-
на јетра само је почетна фаза,
која после неког времена може
да пређе у запаљење и цирозу.
Запаљенске промене на слузо-
кожи једњака, желуца и црева
постају јасно видљиве и могу
проузроковати крварење и сма-
њену апсорпцију витамина Б и
других хранљивих елемената.

Недовољан унос
хране и нару-
шена функција
гуштераче угро-
жавају метабо-
лизам шећера.
Х р о н и ч н е
последице на
мозгу испоља-
вају се проме-
нама мишљења,
меморије и
п о н а ш а њ а .
Функција срца
постаје с време-
ном све слаби-
ја, а неретко се

јављају повишен крвни прити-
сак и компликације тромбозе
у виду можданог или срчаног
удара. Може се рећи да не
постоји органски систем који
је изузет од штетног дејства
алкохола, а о последицама по
ендокрини систем, имунитет и
појаву малигнитета писаћемо
неком другом приликом.

Последице 
алкохолизма

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Губитак способности
уздржавања од 
прекомерне употребе
алкохола јасно нам
описује карактер ове
зависности која 
нарушава и психичко
и физичко здравље.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ким је самоникла

биљка, мада се у

последње време све

више гаји у вртови-

ма и на њивама.

Пре свега спада у

зачинске биљке,

али има и више-

струка лековита

својства – поготово

црни ким. Источни

народи су за црни

ким говорили да

лечи све болести

осим смрти.

Ким јача желудац и подстиче варење хране, производњу хор-

мона и избацивање мокраће. Позитивно делује на болести плућа,

кожна обољења и тешкоће изазване астмом, а добар је и за јача-

ње имунитета. Посебно би требало да га користе жене, јер уми-

рује грчеве материце, олакшава болове приликом порођаја, а за

време дојења подстиче производњу млека. Нарочито добре

резултате показује код деце оболеле од бронхитиса, астме,

разних алергија и атипичног екцема.

Најзначајнији производ црног кима је уље, које се добија

хладним цеђењем зрелих семенки и у себи садржи стотинак

активних супстанци. Уље црног кима препоручује се као додатак

салатама и за преливање већ готове хране.

Чај против бронхитиса и астме можете направити тако што

ћете једну кашику црног кима, једну кашичицу камилице и пола

кашичице аниса умешати у једну шољу вреле воде. Оставите да

одстоји 10 минута, процедите, засладите медом и пијте неколи-

ко пута дневно.

Ево и одличног сирупа против астме: помешајте једну малу

кашику уситњеног црног кима, два издробљена чена белог лука и

две кашике меда. Сваког јутра на празан стомак узмите по каши-

чицу сирупа у периоду од три недеље.

Моћ црног кима

Многи људи верују да пара-
зити нападају само животи-
ње и евентуално људе који
егзистирају на ивици сиро-
маштва у земљама трећег све-
та. У стварности, међутим,
није тако: паразити се свако-
дневно настањују у органи-
змима милиона људи широм
планете.

Иако се најчешће затичу у
дигестивном тракту, парази-
ти могу инфицирати било који
орган или ткиво и довести до
различитих поремећаја, али
и озбиљних болести.

Паразити (грчки para si tos –
готован, бадаваџија) jeсу
микроорганизми који живе
на рачун својих домаћина:
других организама биљног и
животињског света или чове-
ка.

У зависности од тога где се
настањују, деле се на споља-
шње и унутрашње паразите
(ектопаразите и ендопарази-
те).

Упознајмо непријатеља

У природи постоје три групе
паразита који изазивају боле-
сти код човека: ектопаразити
(крпељи, вашке, гриње, комар-
ци, буве...), протозое (узроку-
ју маларију, амебну дизенте-
рију, токсоплазмозу и африч-
ку болест спавања) и хелмин-
ти или црви (дечја, човечја и
рударска глиста, пантљича-
ра...).

Зараза паразитима, ако се
не лечи, може довести до
озбиљних компликација и обо-
љења као што су дијабетес,
артритис, колитис, лупус,
срчана обољења, проблеми са
синусима, болови у зглобови-
ма и мишићима, екцем, псо-
ријаза, астма, анемија, па чак
и онколошке болести.

Kако долази до заразе?

Паразити су буквално свуда
око нас: у води, земљи и вазду-
ху. Они у организам могу ући
на различите начине: путем
воде и хране контаминиране
јајашцима паразита, кроз кожу
и дисајни систем или преко
инсеката.

Зараза се шири и преко
недовољно опраних руку или
сексуалним путем. У случају
инфекције анус је велики
извор даље заразе, јер се јаја-
шца с њега преносе на руке,
а потом на све што се додир-
не. Најбржи начин да ларве
паразита продру у наш орга-
низам јесу заражени продук-
ти исхране: лоше опрано воће
и поврће, недопечено и недо-
кувано месо или риба.

Симптоми инфекција

Иако су паразити честа појава,
понекад је њихово присуство
тешко приметити јер сличне или
исте симптоме имају и разне
друге болести.

На присуство паразита најче-
шће указују: повећан или сма-
њен апетит, затвор, пролив, гасо-
ви и надувеност, упала зидова
црева с низом гастро-цревних
симптома, болови у зглобовима
и мишићима, алергије, пробле-
матична кожа (копривњача, оспе,
екцем...), анемија, натечене очи,
свраб у пределу носа, очију и
ануса, главобоља, суви кашаљ,
проширене зенице, импотенци-
ја, нервоза, неспокојство, поре-
мећај сна, шкргутање зубима,
хронични умор, ослабљен иму-
нитет, те појава црва у столици.

Промена исхране је кључна

Исхрана човека има велики ути-
цај на стање комплетног органи-
зма, па самим тим утиче и на
паразите. Обилни и нередовни
оброци и конзумирање лоше, инду-
стријски прерађене хране пуне
рафинисаних шећера и нездра-
вих масти ствара идеалну среди-
ну за размножавање паразита свих
врста – од вируса до глиста.

Стога, без одговарајућих про-
мена у исхрани немогуће је осло-
бодити се од паразита. Ево неко-
лико златних правила која ће
вам помоћи да своје здравље
брже доведете у баланс.

Сведите обилне оброке на коли-
чине које су вашем организму
заиста довољне. Једите два-три
пута дневно, без међуоброка. Да
бисте подстакли нормалан про-
бавни процес, течност узимајте
пре јела. Најпре поједите свежу
салату или барено поврће, а потом
јело с беланчевинама или са угље-
ним хидратима. Тако ћете олак-
шати варење и избећи стварање
нечистоћа.

Kако стојите са силицијумом?

Јони силицијума стварају 
колоидне системе који привла-
че, задржавају, уништавају и
избацују из организма вирусе,
патогене микроорганизме и
њихове отрове. Ако у организму
има довољно силицијума, он је
сигурно заштићен од вируса и
микропаразита. Ако га нема, тре-
ба га допуњавати.

Резерве силицијума можете
допунити и тако што ћете упо-
требљавати свеж сок од краста-
ваца у комбинацији са соком од
шаргарепе (2-3% сока од кра-
ставаца, а остатак сок од шарга-
репе). Сок из биљака сам по себи
има противпаразитна својства.
Зато се уместо салата и бареног
поврћа може попити 300–500 мл
свеже исцеђеног сока од поврћа,
а после тога појести главно јело.

Без меса и хлеба

Паразите треба лишити исхра-

не која им помаже да се 
размножавају у великом броју.
Стога се треба одрећи беланче-
вина из животињске хране –
меса, јаја, рибе и млека, као и
индустријски произведеног хле-
ба. Искључите из исхране посла-
стице, осим природних, попут
меда и свежих сокова.

Знатно ограничите употребу
соли, кафе и материја које под-
стичу врење (квас, пиво, вотка,
хлеб), као и туршија и марина-
да, да не бисте потхрањивали
инфекцију. Речју, пређите на
природну храну.

Не воле зелено и црвено

Паразити не воле храну зелене
и црвене боје. Посебно им не
одговара зелени хлорофил. Не
подносе ни горке састојке ни
љуте зачине.

Већина црвених јагодастих пло-
дова киселог и опорог укуса има
јака противпаразитна својства. Сок
плода јагоде маховнице тренутно
уништава трихомо-
н а д е .
Слична
својства
имају и
боровница,
малина, смоква,
лимун, јапанска јабу-
ка и нар. Обичан и кисели купус
могу потпомоћи избацивање гли-
ста и уништавање патолошких
микроорганизама.

Специјални минерални дода-
ци, као што су сушени морски
купус или зелене слатководне алге
– спирулине, одлична су помоћ у
борби против паразита. Веома је
корисно употребљавати кисело-
млечне продукте који садрже про-
биотике. Они производе посебне
материје које омогућавају да се
одржава процес пробаве хране,
чувају имунитет и спречавају 
размножавање патогених бактерија.

Чишћење организма

Пракса чишћења организма од
разноврсних паразита подразу-
мева различите мање или више
комплексне методе и средства.
Данас нам се са свих страна у
рекламама нуде бројни антипа-
разитски програми.

Иако је углавном реч о третма-
нима на биљној бази, ипак треба
бити веома опрезан, јер сами пре-
парати или поједине биљке садр-
жане у њима могу имати контра-
индикације и различите нуспоја-
ве. Стога се о сваком програму пре
примене најпре добро информи-
шите и проверите с лекаром да ли
је таква терапија одговарајућа за
вас с обзиром на ваше комплетно
здравствено стање.

ИЗБАЦИТЕ ПАРАЗИТЕ ИЗ ОРГАНИЗМА

НИЈЕ КОРОНА ЈЕДИНИ 
НЕВИДЉИВИ НЕПРИЈАТЕЉ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПОМОЋ ИЗ ПРИРОДЕ

Природа нам је и у случају про-

блема с паразитима обезбеди-

ла прегршт решења која нам

могу бити добри савезници у

ублажавању тегоба и процесу

исељавања незваних гостију

из организма. Упознајте се с

најважнијим међу њима.

• Каранфилић. Kаранфилић

се сматра једином биљком која

може да уништи готово сва јаја-

шца паразита. Препоручује се

да се користи у комбинацији с

пелином и црним орахом како

би се постигли најбољи ефекти.

За лечење се користе екстракт

(не кувати да кључа), прашак

или несамлевено семе (од 250

до 500 мг).

• Нар. Плод, кора плода и

кора корена показали су се

добро када је реч о избацива-

њу округлих и малих, а посеб-

но тракастих глиста. Kористи

се одвар или прашак (од 250

до 500 мг). Kонзумирајте и

свеж сок.

• Црвена паприка. Папри-

ка је јак стимулатор не само

за пробавни систем него и за

систем крвотока. Посебно је

ефикасна за спаљивање ток-

сина у дебелом цреву и

одстрањивање паразита из

њега. Својства паприке и

бибера су слична, али папри-

ка делује јаче при краткороч-

ној, а слабије при дугорочној

употреби. Kористе се екстракт

и прашак (у малим дозама, од

100 до 500 мг).

• Бели лук. Бели лук је

природни антибиотик који

штити од бројних болести, па

и од паразитских инфекција.

Подстиче избацивање пара-

зита из желудачно-цревног

тракта, а при примени у виду

клистира убија паразите у

дебелом цреву. Kонзумирајте

свеж, најмање један чен сва-

ког јутра наташте. Ако вам

смета мирис, узмите га у кап-

сулама. Можете га давати и

љубимцима, како бисте и њих

заштитили од паразита.

• Семе бундеве. Семе бун-

деве се још од давнина сма-

тра најбољим леком против

глиста. Kада је реч о дечјој

глисти, деци се даје дневно

од 10 до 15 ољуштених

семенки, а одраслима од 20

до 30. Фина љуска обавезно

остаје на семену и оно мора

да се добро сажваће. Након

отприлике једног сата треба

попити непуну малу кашику

рицинусовог уља.



Низ земљотреса који се у послед-
ње време дешавају у нашем
суседству намеће питање да ли
ће до потреса доћи и у нашој
земљи. Стручњаци подсећају на
то да се, иако је земљотресе немо-
гуће предвидети, у прошлости
дешавало да је током низа потре-
са у суседним земљама било
захваћено и наше подручје.

Сеизмолог Славица Радовановић
изјавилајејесенасдасејачиземљо-
трес може очекивати и код нас.

– Земљотресиидучитавимобо-
домДинаридаиобухваћенјепро-
стор који заједно учествује у некој
сеизмичкој активности. Што се
нас тиче, за 10-12 година може да
нас погоди неки јачи земљотрес –
рекла је Славица Радовановић.

Земљотрес је изненадно и сна-
жно краткотрајно подрхтавања
појединих делова Земљине коре
које настаје услед померања
литосферних плоча дуж расед-
них линија. Може бити природ-
ни и вештачки. Вештачки земљо-
треси настају због човековог дело-
вања на околину у виду минира-
ња каменолома или дубљих руд-
ничких басена, нуклеарних про-
ба и тако даље. Као последица
тога, јавља се подрхтавање тла
које је локалног типа и не може
направити веће штете на објек-
тима. Изузетно су штете већих
размера могуће ако је неко насе-
ље у непосредној близини или
се врши детонирање на малим
дубинама, а изнад места експло-
зије постоји насељено место.

Природни земљотреси су они
којинисунасталичовековимдело-
вањем. У већини случајева то је
због кретања тектонских плоча и
њихових међусобних интеракци-
ја, вулканских ерупција и експло-
зивних ерупција и као последица
паданекогнебескогтеланаЗемљу.

Природни земљотреси су врло
чести. Њихова учесталост на
глобалном нивоу мери се хиља-
дама. На срећу, већином су сла-
бог и средњег интензитета, па
не могу начинити већу матери-
јалну штету, а око 80 одсто укуп-
ног броја свих земљотреса на
свету деси се у такозваном ватре-
ном појасу Пацифика. То је ујед-
но и најпокретљивији део наше
планете, па не чуди податак да
само у том делу постоје 452
активна вулкана, што је око 75
одсто укупног броја свих актив-
них вулкана на свету. Ватрени
појас Пацифика се налази изме-
ђу источне азијске обале и Јапа-
на на западу, западне обале
Северне и Јужне Америке на
истоку и Индонезије, Нове Гви-
неје и Новог Зеланда на југу.

Шта чинити за време
земљотреса?

Останите мирни и присебни и не
дозволите да вас обузме паника.

Будите свесни да су неки земљо-
треси само почетни потреси и да
убрзо може уследити следећи,
јачи потрес, препоручује Сектор
за ванредне ситуације МУП-а.

Уколико се у време земљо-
треса задесите у кући, посту-
пите овако:

• нађите заклон на безбед-
ним местима у кући као што

су: довратници, носећи зидо-
ви, место испод стола, чврстог
намештаја и останите тамо док
траје потрес, или покриjте лице
и главу рукама и склоните се у
угао унутрашњих зидова про-
сторије;

• удаљите се од стакла, про-
зора, спољних зидова и врата,
и било чега што може да пад-
не, попут лустера или полица;

• уколико сте у кревету, спу-
стите се поред кревета и зашти-
тите главу;

• останите у кући док потрес
не престане и не буде безбедно
за вас да изађете (истражива-
ња су показала да највише
повреда настаје кад људи поку-
шавају да изађу из зграде за
време потреса); из приземне
зграде или с првог спрата може-
те изаћи на отворен простор,
али водите рачуна да будете на

безбедној удаљености од згра-
да;

• све док земљотрес траје,
избегавајте степеништа и лиф-
тове;

• не користите лифт;
• не излазите на терасу или

балкон;
• не држите полице изнад

кревета;
• уколико сте у близини висо-

ке зграде или унутар ње, скло-
ните се од стакла и спољних
зидова;

• уколико сте у јавном објек-
ту (школа, предузеће, тржни
центар, центар за рекреацију
или продавница), останите мир-
ни и избегавајте панику; држи-
те се даље од масе људи која се
у паници креће ка излазима;

• будите свесни да може доћи
до нестанка струје и да се могу
укључити аларми (противпо-
жарни и други);

• увек имајте припремљену
батеријску лампу и транзистор-
ски пријемник с резервним
батеријама;

• одмах искључите све изво-
ре електричне енергије, гаса и
воде; уколико сте користили
било који извор топлоте, искљу-
чите га када се потрес смири;

• уколико дође до појаве
пожара, покушајте да га угаси-
те и обавестите локалну ватро-
гасно-спасилачку јединицу;

• уколико је потребно и уко-
лико сте у могућности, при-
дружите се тимовима за спа-
савање из рушевина и укључи-
те се у потрагу и пружање помо-
ћи настрадалима под рушеви-
нама срушених објеката.

Ако се током земљотреса нађе-
те на отвореном, урадите ово:

• склоните се од уличне расве-
те, електричних каблова и згра-
да; највећа опасност је у бли-
зини грађевина, на излазима и
уз спољне зидове;

• уколико сте на улици, води-
те рачуна о објектима који могу
пасти на вас, као што су дим-
њаци, црепови с крова, сломље-
но прозорско стакло и слично;

• заштитите главу рукама или
ташном.

Уколико сте у возилу у покрету:
• зауставите се ако вам то

безбедност у саобраћају дозво-
љава;

• избегавајте заустављање у
близини зграда, дрвећа, 
надвожњака или електричних
каблова;

• наставите опрезно када
потрес престане. Избегавајте
путеве, мостове или рампе који
су можда оштећени у потресу.

Упутства за понашање уколи-
ко се нађете под рушевинама:

• не палите шибицу;
• не крећите се;
• прекријте уста марамицом

или тканином;
• ударајте о цев или зид како

би спасилачки тимови могли
да вас пронаћу;

• уколико имате пиштаљку,
искористите је;

• вичите само уколико је то
последња опција, јер викање
може изазвати удисање опасно
велике количине прашине.

Упутства за понашање после
првог удара земљотреса:

• будите спремни за додат-
не потресе; ако је објекат оште-
ћен, због могућности настан-
ка јачег земљотреса, напусти-
те га смирено, без панике и по
реду – мајке с децом, стари,
болесни, особе са инвалиди-
тетом...;

• уколико се налазите у оште-
ћеном објекту и осећате мирис
гаса или видите покидане
каблове, не палите свеће, шиби-
це, због опасности од пожара и
експлозија;

• проверите да ли је неко
повређен;

• не померајте озбиљно повре-
ђене особе;

• пратите упутства надле-
жних органа;

• користите телефон само у
случају нужде како се телефон-
ске линије не би оптеретиле;

• не користите аутомобиле
како не бисте ометали спаси-
лачке екипе у обављању њихо-
вих функција;

• избегавајте улазак у кућу,
поготово уколико постоје оште-
ћења, осетите мирис гаса или
видите оштећене каблове.

ТЕМА БРОЈА
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ШТА СУ ЗЕМЉОТРЕСИ И КАКО ИХ ПРЕЖИВЕТИ СА ШТО МАЊЕ ШТЕТЕ

НЕПРЕДВИДЉИВА ЗВЕР ИЗ УТРОБЕ ЗЕМЉЕ

КАКО СЕ МЕРИ СНАГА ЗЕМЉОТРЕСА?

На нашим просторима се

најчешће употребљавају две

скале: Рихтерова и Меркалије-

ва. Обе се користе за одређи-

вање снаге земљотреса.

Меркалијева скала има кла-

сификацију снаге од 1 до 12

степени описујући на сваком

степену како се понашају куће,

зграде и људи. Предност јој је

што омогућава и накнадну про-

цену снаге земљотреса који су

се раније догодили, а мане

непрецизност, непозната тачна

ослобођена снага потреса,

непознат епицентар, непознат

тип земљотреса. Меркалијева

табела изледа овако:

1 – Региструју их једино

сеизмички апарати. Не изази-

вају никаква разарања.

2 – Могу се осетити само у

потпуној тишини, на највишим

спратовима високих зграда.

3 – Једва приметни потре-

си. Већина људи их уопште и

не примети.

4 – На отвореном су готово

неприметни, али их у кућама

примети већина људи. Изази-

вају крцкање намештаја и

померање лустера. Слични су

проласку тешког камиона пре-

ко калдрме.

5 – Приметни су и на отво-

реном и у кућама. Напољу се

може приметити љуљање

тањих грана на дрвећу, а у

зградама се љуљају лустери и

заустављају сатови с клатном.

6 – Никад не остану непри-

мећени. Не изазивају значај-

нија оштећења, најчешће

ништа озбиљније од отпадања

малтера.

7 – Изазивају штету на сла-

бим грађевинама. На просеч-

ним зградама могу да се поја-

ве мање пукотине, падање

малтера и гипсаних украса с

плафона. Понекад могу да

покрену клизишта или одроне.

На рекама и језерима узроку-

ју интензивно таласање.

8 – Могу да сруше или

оштете и савремено грађене

зграде, фабричке димњаке,

камене ограде итд. На тлу

настају пукотине, ломе се сла-

бије гране дрвећа.

9 – Изазивају рушења и

знатна оштећења већине

савремених зграда.

10 – Зграде се руше до

темеља. Појављују се дефор-

мације тла. Криве се желе-

зничке шине. Прекидају се

водоводне и канализационе

цеви. Руше се мостови и

добро грађене дрвене зграде.

Настају велика клизишта и

одрони. Излива се вода из

река и језера.

11 – Долази до драстичног

кривљења железничких

шина. Руше се бране, носачи

мостова и скоро сви камени

објекти. У тлу настају велике

пукотине. Подземни цевоводи

бивају уништени.

12 – Објекти бивају одбачени

у ваздух. Руше се све људске

грађевине. Мења се рељеф.

Рихтерова скала је доста поу-

зданија јер се израчунава мате-

матички и показује количину

ослобођене енергије у месту

настанкапотреса. Изгледаовако:

3 – Уопште или слабо примет-

ни, има их око 1.000 дневно.

5 – Око 6.000 годишње,

средње јачине, али обично без

знатних оштећења на објектима.

6 – Учесталост им је до 1.000

годишње. Могућа су оштећења

и на модернијим објектима.

7 – Јак потрес који прави

штету и до 100 км од епицен-

тра. Могу се десити у свету и

преко 100 пута у години.

7,5 – Врло јак потрес, годи-

шње их има и до 20.

8 – Земљотрес у Сан Фран-

циску из 1906. Дешавају се

једном у неколико година.

9 – Земљотрес у Фукушими у

Јапану 2011. Земљотрес у Чилеу

1960.10Још увек није регистро-

ван земљотрес ове снаге.

Црне тачкице показују историјску учесталост земљотреса



Петак, 18. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Истакнути Панчевац Ђорђе Вајферт,
визионар, индустријалац, оснивач и
гувернер централне банке, задужби-
нар и колекционар, за своју златну
свадбу с Маријом Вајферт, то јест
педесет година брака, саградио је
задужбину, Римокатоличку цркву
Свете Ане. Ђорђе ју је посветио спа-
ситељки Светој Ани, по којој је њего-
ва мајка добила име. Мала прелепа
црква беле фасаде са два бела анђе-
ла изнад улаза данас је споменик
културе, а у својој унутрашњости
чувала је дело познатог сликара Уро-
ша Предића, који је осликао олтар-
ску слику Свете Ане и Богородицу с
малим Христом. На дан освећења,
26. јула 1923. године, гости који су
присуствовали даривани су медаљо-
нима с репродукцијом Предићеве
иконе, која је ову цркву чувала све
до 1984, када је украдена.

Да је изградња Цркве Свете Ане за
Панчево била изузетно важна, гово-
ри и чињеница да је „Панчевац”
25. јуна 1922. на насловној страни
писао о полагању камена темељца
иако је у том периоду насловна
страна била резервисана за поли-
тичка дешавања.

Сто година касније сведочимо
њеној реконструкцији поводом јуби-
леја њене изградње. Реч је о радо-
вима које финансира Римокатолич-
ка црква и изводи их са својим
извођачима и стручним надзором
који води архитекта Зорица Гру-
јић, у сарадњи са Заводом за зашти-
ту споменика.

Крајем 2021. године започети су
радови на Цркви Свете Ане. При-
метно је да се мења кров, али чини
се да ће радови бити опсежнији.
Црква се припрема за свој јубилеј,
стогодишњицу постојања, који ће
дочекати у освеженом стању, када
би требало да и радови буду окон-
чани. Оно што радује јесте електри-
фикација звона, али и поправка
часовника на торњу који годинама
није у функцији.

Остаје нада да ће анђели, као и
детаљи који красе цркву добити
заслужену пажњу и да ће засјати
новим сјајем, а црква бити прибли-
жнија оном издању у каквом нам ју
је оставио Ђорђе Вајферт.

Четрнаести фебруар је дан када се
обележавају два празника и славе
два свеца. Код православаца је Све-
ти Трифун, заштитник винове лозе,
виноградара, винограда и вина, а код
католика Свети Валентин – Вален-
тиново. Католичка црква прославља
Светог Трифуна 10. новембра, док
Православна црква такође слави Све-
тог Валентина, али 12. августа.

Обичаји налажу да на дан Светог
Трифуна ваља посећи један чокот
винове лозе, а потом залити вином
да би винска година која је пред
нама била берићетна и богата, а вино
зрело. Овај дан доноси блаже зим-
ске дане у периоду који следи. Све-
ти Трифун на свој празник пободе
угарак у земљу и снег почне да се
топи, што нам говори да ће се при-
рода пробудити у сусрет Сретењу.

Они којима вино није највећа
страст, већ љубав, славе Дан заљу-
бљених и труде се да свом животном
сапутнику причине најромантичније
тренутке. Празник љубави и заљубље-
них вуче корене из времена античке
Грчке и Рима, као клањање боговима
и божицама плодности, али је данас

Валентиново нешто потпуно друго.
Питали смо наше суграђане шта

славе 14. фебруара: да ли обележа-
вају Дан заљубљених или, вину у
част, Светог Трифуна?

ВЕРА ЈОВАНОВ, 
пензионерка:

– Славимо дан вина Светог Три-
фуна. То је ипак наш српски пра-
зник. Сада смо усвојили обичаје за
Светог Валентина, то је католички
празник, али славимо сви заједно.

СНЕЖАНА МАРИЈАНОВ, 
предузетница:

– Код нас се више слави дан вина,
Свети Трифун, мада, како време
одмиче, све се више слави и Дан
заљубљених. Млади славе Дан заљу-
бљених, они који и јесу заљубљени.
Дан вина славимо сви, то је стари
празник који се дуги низ година
поштује и слави.

НЕНАД МАРКОВИЋ, 
економиста:

– Мислим да се слави и једно и
друго, али чини ми се да се више

слави дан заљубљености и љубави.
Славе подједнако и млади и стари-
ји, можда мало више ми млади при-
дајемо слављу, али и старији воле
да обележе љубав.

СТРАХИЊА ВОИНОВИЋ, 
ученик:

– Данас је четрнаести фебруар и
Свети Трифун, дан вина, и Дан заљу-
бљених. Код нас младих више се
слави Дан заљубљених, млади на
празник гледају као на празник љуба-
ви, док је код старијих Свети Три-
фун, због славе и породице.

ТАЊА ДАМЉАНОВИЋ, 
дипломирани менаџер:

– Мислим да се више слави и обе-
лежава Дан заљубљених. За старије
данашњи дан симболизује дан вина,
док је код млађих то дан љубави.

ТАМАРА КАРАВЛА, 
ученица:

– Код нас се сигурно слави више
дан вина и слава Свети Трифун.
Али млади га обележавају као дан
љубави.

С. ВОИНОВИЋН. МАРКОВИЋ Т. ДАМЉАНОВИЋ Т. КАРАВЛАС. МАРИЈАНОВВ. ЈОВАНОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта се дешава ако прекинем
породиљско одсуство?

Пази, воз!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У времену када се често гине на пру-
жним прелазима, како у удесима пут-
ничких аутомобила и возова, тако и
у покушајима претрчавања пруге и
„трке” с возом, упозорења никад нису
наодмет. Знак за прелаз преко пруге
је обично ту да нас упозори да буде-
мо пажљивији и да учинимо све што
је у нашој моћи да безбедно пређемо
преко пружног прелаза. Један такав
упозорава свакодневно, у нешто дру-
гачијем положају и на нешто већој
удаљености од пружног прелаза.

Како је до овога дошло и како се
саобраћајни знак нашао у овом поло-
жају, није познато, али није искљу-
чена могућност да је и он настрадао
услед неког судара, а они су на обли-
жњем прелазу постали учестала поја-
ва. Сигурно је да видљивост није 
најидеалнија, али возачи овуда јуре
свакодневно без заустављања и пошто-
вања знакова. Будите пажљиви и
поштујте саобраћајне знаке, па чак и
ако вас из хоризонталног положаја
упозоравају на могућу несрећу.

ШТА ПРОСЛАВЉАТЕ 14. ФЕБРУАРА?

И вино и љубав

У радном односу сам, али тренутно
користим породиљско одсуство због
рођења другог детета. Шта би се
десило када бих прекинула поро-
диљско, да ли бих могла да га наста-
вим и да ли би то утицало на накна-
ду коју примам? Исто питање се
односи и ако бих била на неплаће-
ном одсуству.

Уколико запослена жена из било
којих разлога прекине коришћење
породиљског одсуства или одсуства
с посла због неге детета, то одсуство
она може да настави. То значи да
запослена жена која је после истека
породиљског одсуства почела да ради
има право да после одређеног 
периода настави коришћење одсу-
ства због неге детета до истека 365
дана, односно две године од дана
отпочињања породиљског одсуства.
При томе, када користи преостали

период, њена накнада зараде остаје
утврђена у истом износу као на почет-
ку коришћења породиљског одсу-
ства. Поменуто право има и запо-
слена жена, ако се у време неплаће-
ног одсуства (или мировања радног
односа) породи. Она има право да
прекине неплаћено/мировање и
започне породиљско одсуство. Једи-
но је потребно да одмах када отвори
породиљско о томе обавести посло-
давца код кога је у радном односу
да би остварила то право, односно
да достави доказ – лекарску дозна-
ку. На основу поднетих доказа посло-
давац је дужан да донесе решење о
коришћењу права на породиљско
одсуство, јер запослена не може исто-
времено да одсуствује с посла по два
основа, због чега се отварањем поро-
диљског одсуства прекида неплаће-
но/мировање на ком се налазила.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ, ЗВОНА ЋЕ ЗАЗВОНИТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРКВЕ СВЕТЕ АНЕ

ОБНОВА АНЂЕЛА

Не тако давне 2015. године

започета је рестаурација ове

цркве коју је начео зуб времена,

и то обновом десног анђела који

краси улаз. Наиме, те године

установљена је Вајфертова рута,

са идејом да се промовишу лик и

дело Ђорђа Вајферта. Врло бит-

на тачка те руте била је управо

Црква Свете Ане. Завод за

заштиту споменика се ангажовао

и санирао тада доста оштећеног

анђела, коме је и крило било

поломљено.

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

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

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Поскупели и 
пољопривредни 
производи

Ипак, кренула је прва
прихрана пшенице

Предстојећа пролећна сетва, као
и радови око јесењих усева, по
свој прилици биће огроман намет
за буџете пољопривредника. Боље
рећи, неминовно, па само онај
ко буде имао новца спровешће
комплетне агротехничке мере.

Стога постоји бојазан да сетва
кукуруза и сунцокрета, као и
послови с пшеницом, неће бити
пропраћени адекватним улага-
њима, што би по аутоматизму
знатно снизило ниво рода и
додатно увећало цене пољопри-
вредних производа.

Тешко до репроматеријала

Нажалост, претпоставке су и да
ђубриво неће бити повољније на
тржишту ни у моменту када се
баца на њиву, а већ је време да
се то учини када је реч о хлеб-
ном житу.

Подсећања ради, цена семен-
ске пшенице током протекле
јесење сетве била је за педесет
одсто виша него годину дана
раније, док је НПK ђубриво било
скупље један и по пут. Поред
тога, ратари су у истом периоду
продавали хлебно жито по цени
која је за око педесет одсто била
виша него у 2020. години, а куку-
руз је био скупљи за 32 одсто.
Према неким показатељима, тре-
бало би да у наредних неколико
месеци цена пшенице иде наго-
ре, али насупрот томе нема наго-
вештаја да ће цене енергената
да падају.

Протекле недеље цена „урее”
кретала се од 99 до 105 дина-
ра за килограм, док је лане у
исто време вредела од 36,5 до
37,5 динара. Врста ђубрива
„ан” коштала је од 85 до 86
динара по килограму, а прет-
ходне године се кретала од 25
до 27 динара.

Дакле, сада више није у пита-
њу физичка несташица ових

инпута, већ су произвођачима
цене све неприхватљивије, а до
репроматеријала могу само они
који имају новца. Стога се може
догодити да неки други, због
великих трошкова, не примене
пуну агротехнику, то јест да не
обраде довољно земљу, баце мање
ђубрива и не користе довољно
потребних хербицида и пести-
цида, што би довело до мањих
приноса.

Наши ратари се не 
„играју” агротехником

Сада је сезона прихрањивања
пшенице и ако се ђубриво не
баци у адекватним количинама,
може се очекивати лошији род.

Међутим, на срећу, готово сви
озбиљнији произвођачи у окру-
жењу нису се играли тиме, већ
су, без обзира на цене репрома-
теријала, решени да спроведу
све агротехничке мере.

Један од њих је и Немања
Петровић, председник старче-
вачког удружења пољопривред-
ника.

– Кренула је прва прихрана
пшенице, када иде „уреа”, бар
у мом случају, док има и оних
који ће у ту сврху користити
„ан” и „кан”. Требало је то и
раније да урадим, али су њиве
биле влажне, па су тек сада
стечени услови за излазак трак-
тора. Након тога, у другој поло-
вини марта, требало би да
бацам „ан”, па онда и „кан”.
Што се тиче самих цена вештач-
ких ђубрива, чињеница је да су
оне скочиле два и по до три
пута, али се трудим да будем
реалан, јер су и цене пољопри-
вредних производа отишле
навише око 30 одсто, премда и
то зависи од тога ко је шта и у
које време продао – наводи
Петровић.

Он не спори да је гас поску-
пео више него икад, што се по
систему спојених судова одра-
зило и на цену ђубрива.

– Било је година када је ђубри-
во било релативно јефтино, као
и када је било релативно скупо,
али сада је папрено. Ипак, озбиљ-
ни произвођачи мораће да пре-
боле ову ситуацију како знају и
умеју, иако ће све то битно ути-
цати на профит. На срећу, наро-
чито када су пшеница и сунцо-
крет у питању, имали смо родну
и ценовно исплативу годину, што
се ретко догађа у истој сезони.
Кукуруз је мало подбацио, али
се солидно котирао на тржишту,
па је, рецимо, сада преко 29
динара и то ће то донекле ком-
пензовати цену ђубрива. Упркос
свему не одустајем од техноло-
гије, а како чујем, неће ни друге
озбиљније колеге – истиче овај
пољопривредник.

Петак, 18. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Књига под називом „Сегменти
из културног живота Румуна из
Банатског Новог Села”, аутора
мештанина Илијеа Бабе, пред-
стављена је у петак, 11. фебруа-
ра, у препуној малој сали Дома
културе.

Ово дело је штампано на
румунском језику, и то у изда-
њу Новинско-издавачке устано-
ве „Либертатеа” из Панчева, а
на промоцији су говорили др
Мирча Маран, професор исто-
рије, Валентин Мик, новинар,
и Георге Јанеш, свештеник
румунске православне цркве у
Новом Селу.

Програм је водила Теодора
Смољан, новинарка и уредница
издаваштва НИУ „Либертатеа”.

Излагања поменутих говор-
ника смењивали су музички
наступи вокалног солисте
Снежана Веселинова, којег
је на хармоници пратио
музичар и некадашњи дирек-
тор Дома културе Сорин
Бољанац.

Изненађење вечери догоди-
ло се када је запевао и Илије
Баба, што не треба да чуди, јер
је он дугогодишњи члан хора
румунске православне цркве у
Новом Селу.

Банатски Брестовац: Трају
радови на насипању Улице
Рифата Бурџевића ризлом,
након чега ће то бити учиње-
но и у улицама Златице и
Ђуре Јакшића. Месна зајед-
ница је пружила подршку
удружењу инвалида, пензио-
нера и осталих грађана при-
ликом уређења њихових про-
сторија.

Банатско Ново Село: Радови
на ентеријеру зграде Месне
заједнице и даље су у току.
Књига под називом „Сегмен-
ти из културног живота Руму-
на из Банатског Новог Села”,
аутора мештанина Илијеа
Бабе, представљена је у петак,
11. фебруара, у препуној малој
сали Дома културе.

Долово: Двадесет четврта
„Винаријада” отворена је про-
моцијом на градском Корзоу.
Изложба слика доловачких
аматера отворена је у петак,
11. фебруара, у Дому култу-
ре, испред којег је сутрадан,
у суботу, уприличен главни
догађај – изложба вина и дру-
гих рукотворина, када је гра-
ђанима подељено око двеста
садница, а у недељу 13. фебру-
ара приређено је симболич-
но орезивање винограда удру-
жења и резање славског кола-
ча поводом славе винара и
виноградара – Светог Трифу-
на. У надметању за најбоље
узорке младих вина прва
места су освојили и Доловци
– Душан Вемић и Јован Бла-
га. Прва фаза уређења помоћ-
не просторије KУД-а „Јон
Kреанге” приведена је крају.

Глогоњ: На изборној скуп-
штини пензионера у недељу,
13. фебруара, за новог пред-
седника је изабран Срећан
Kрстић, а за потпредседника
Миливој Анђеловић. Трају
радови на изградњи септич-
ке јаме и поплочавању про-
стора око зграде намењене
становању избеглица.

Иваново: МКУД „Боназ Шан-
дор” победио је у конкурен-
цији удружења на манифе-
стацији „Избор најлепшег
славског колача”.

Јабука: Винарија „Филипов-
ски” освојила је треће место

на доловачкој „Винаријади”
у категорији црвених вина.

Качарево: Дом културе је
организовао вече староград-
ских песама, уз наступ орке-
стра Александра Ђорђевића,
у петак, 11. фебруара, у све-

чаној сали Месне заједнице.
На истом месту ће у петак,
18. фебруара, у 19 сати, бити
приређена промоција књиге
„Јуче сам имала сусрет са
собом” ауторке Александре
Михајловић. Модераторке ће
бити Ања Ивачковић и Дани-
ца Полић, а свираће састав
„Пурпурни пампури”.

Омољица: На иницијативу
чланова Савета родитеља Омо-
љице и Старчева, Основну
школу „Доситеј Обрадовић”
у петак, 11. фебруара, посе-
тио је Александар Kавчић,
оснивач фондације која је нај-
познатија по промоцији иде-
је о бесплатним уџбеницима.
Драгана Маринковић је осво-
јила треће место у појединач-
ној конкуренцији на манифе-
стацији „Избор најлепшег
славског колача”, на којој је
учествовало и Удружење жена
„Жисел”.

Старчево: Месна заједница
поставља игралиште у парку.
Вече сећања на Ненада Раду-
ловића – Нешу Лептира при-
ређено je у суботу, 12. 
фебруара, у Креативном кул-
турном клубу. Манифестација
„Избор најлепшег славског
колача” одржана је у недељу,
13. фебруара, у великој сали
Дома културе, а у појединачној
конкуренцији победила је
Старчевка Љубица Јовановић.
Трибина под називом „Како
је ’пропадао’ старчевачки
рокенрол” биће одржана у
уторак, 22. фебруара, од 19
сати, у ККК-у.

Месне актуелности

ПРОМОВИСАНА КЊИГА О ЖИВОТУ 

НОВОСЕЉАНА

Сегменти виђени
оком Илијеа Бабе

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДОЛОВАЧКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ИСТЕРАЛИ ТРAКТОРЕ

Након протестне вожње паори изнели своје захтеве

У СТАРЧЕВУ ОДРЖАН „ИЗБОР НАЈЛЕПШЕГ СЛАВСКОГ КОЛАЧА”

Пун астал лепоте

ВИСОКЕ ЦЕНЕ ЂУБРИВА – ВЕЛИКИ НАМЕТ ЗА РАТАРЕ

ХОЋЕ ЛИ БИТИ СЕТВЕ У ПУНОМ ОБИМУ?!

Такмичење „Избор најлепшег
славског колача” одржано је осми
пут у недељу, 13. фебруара, у орга-
низацији старчевачког Удруже-
ња жена „Неолит”, у великој сали
Дома културе „29. новембар”.

Поред пуног стола узорака,
било је и joш много тога засва
чула, јер су вредне жене изло-
жиле своје рукотворине – од веза
до сланих и слатких „шпеција”.
У пратећем програму су насту-
пили и фолклорашки ансамбли
КУД-а „Неолит”, фрулаш Васа
Петровић, кавалиста Алекса
Милетић и Тамбурашки орке-
стар „Неолит”. Након тога, у име

трочланог жирија, јереј Зоран
Малетић прогласио је победни-
ке, а признања и награде уручи-
вала је Марина Томан, начел-
ница Јужнобанатског округа.

Тако је у појединачној конку-
ренцији најбоља била Љубица
Јовановић из Старчева, испред
Славице Јосиповић из Смеде-
рева и Драгане Маринковић из
Омољице. У конкуренцији удру-
жења победиле су Ивановчанке
из МКУД-а „Боназ Шандор”,
друге су биле „Веште руке”, а
треће „Новосељанке/Bobo a ce le”.

Напослетку је председница
удружења „Неолит” Љиљана

Зарић истакла задовољство дога-
ђајем и захвалила на помоћи
свима, како својим чланицама,

тако и Месној заједници Стар-
чево, Дому културе, мењачни-
ци „Спарта” и другима.

Доловачки пољопривредници су,
попут њихових колега из Зрења-
нина и Баточине, у четвртак, 10.
фебруара, организовали протест-
ну вожњу. Они су тиме исказали
револт због све тежих услова за
обављање предстојећих пољопри-
вредних радова, пре свега када је
реч о ценама нафте и ђубрива,
као и о висини субвенција.

Након што је, у организацији
„Доловачких паора”, тридесетак
ратара демонстративно провоза-
ло тракторе од Ватрогасног дома
до ПИК-а на крају села, обзнање-
но је саопштење којим се ургент-
но тражи помоћ од државе.

Ови захтеви су, према речи-
ма председника поменутог удру-
жења Марка Бојтара, уз сагла-

сност свих чланова подељени у
три сегмента.

– Први се тиче високе цене
вештачког ђубрива, која би након
његовог уласка у нашу земљу
износила око 750 евра по тони,
рачунајући и ПДВ, па предла-

жемо да нам држава субвенцио-
нише 30 динара, пута бар три-
ста килограма по хектару. Тиме
бисмо дошли до неког мини-
малног износа којим би била
покривена двострука прихрана
пшенице, као и послови од сетве

до бербе кукуруза и сунцокрета.
Други захтев је „плави дизел”,
то јест дизел без акциза, и то 60
литара по хектару. И, на крају,
тражимо да нам субвенције с
мизерне 4.000 динара буду уве-
ћане на 18.000 по хектару. Ова-
ко нешто нам без дилеме ургент-
но следује, јер јасно је шта нас
је снашло с поскупљењем репро-
материјала, а лане нас је пого-
дила и суша, за коју нисмо доби-
ли ни пару обештећења. При-
том, једини смо којима ништа
није припало ни по основу пан-
демије, за разлику од свих дру-
гих привредних грана. Верујем
да се са овим слажу и колеге из
целе земље, јер исте муке мучи-
мо – истиче Бојтар.

Пољопривредне машине у примарној функцији

Пољопривредне машине у „принудној” функцији

Манифестација се допала и деци

Мик, Маран, Јанеш, Теодора Смољан и Баба
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Манифестација „Дани словенач-
ког филма” одржана је у поне-
дељак и уторак, 7. и 8. фебруа-
ра, у дворани Kултурног центра
Панчева.

Публика је првог дана најпре
имала прилику да види кратки
филм „Та проклета очева каме-
ра” у режији Милоша Томића.
Ова седмоминутна прича говори
о враголастомдечакукоји се, гото-
во очајнички, на помало пробле-
матичан начин труди да привуче
пажњу свога оца фотографа.
Након тога уследила је „Отава” у
режији Лане Брегар. У 15 минута
стала је болна прича о девојчици
Лоти која је изгубила мајку и
живи с баком. Лоти лежи у дугој
трави, изгубљена у мислима и
сећањима на мајку. Kада је бака
позове, она се враћа у стварност
живота на фарми. На крају првог
дана приказан је филм „Човек
који је прелетео столеће”, који је
режирао Душан Милавец.

У уторак су приказане „Чести-
це пепела” у режији Аљоше Нико-
лића, а потом остварење „Нека-
да су били људи” Горана Војно-
вића. Филм говори о Леу и Вуч-
ку, Италијану и Босанцу који
живе у Словенији. Kада их одби-
ју за кредит за ресторан, Лео и
Вучко немају другог избора сем
да прихвате Ђанијеву понуду...

Ову филмску ревију омогући-
ли су Друштво Словенаца „Сава”
из Београда и Удружење Слове-
наца јужног Баната „Логарска доли-
на”, чији је председник Јосип Вебер.

– Манифестација „Дани сло-
веначког филма” потекла је пре
више од десет година од дру-
штва „Сава” у Београду, а реа-
лизује се у сарадњи са Слове-
начком кинотеком и великим
филмским фестивалом у Пор-
торожу. Сваке године у септем-
бру словеначки филм има свој
фестивал који је међународног
карактера. Тамо одлазе људи из

целе Европе, па и из целог све-
та. Наши суграђани имају при-
лику да исте те филмове виде
само неколико месеци касније.
Ове године смо ову филмску

ревију организовали у
склопу Прешерновог
дана. То је у Словенији
државни празник и
општи дан културе у који
се својим програмима
укључују све државне
институције. Трудимо се
да словеначку културу и
традицију, као и Пре-
шернов дан промовише-
мо и на овај начин –
рекао је Вебер на отва-
рању манифестације.

Он је подсетио и на то
да удружење „Логарска
долина” ове године про-
славља десетогодишњи-
цу успешног рада и додао
да ће се тим поводом
одржати занимљив про-

грам 20. маја, на Међународни
дан пчела и меда. Тај дан је увр-
штен у календар Уједињених
нација управо на иницијативу
Словеније.

Дом омладине Панчево позива
све заинтересоване средњошкол-
це или студенте из Панчева и
околних места да се пријаве за
радионицу креативног писања,
која ће почети у марту.

Потребно је да сви заинтере-
совани са сајта Дома омладине
domo mla di ne pan ce vo.rs преузму
и пажљиво попуне упитник, те
да га пошаљу на имејл адресу:
knjiz.radi o ni ca.ruko pi si@g mail.com.

Kандидати који уђу у ужи круг
биће позвани на интервју који ће
бити одржан у Малом клубу Дома
омладине, а недуго након тога
почеће радионице. Рок за подно-
шење пријава је 22. фебруар, а
одабрани кандидати биће обаве-
штени о успешној пријави у послед-
њој недељи месеца, с најавом тер-
мина првог састанка. Број пола-
зника је ограничен. Учешће ода-
браних кандидата на радионици
је бесплатно, али обавезујуће.

Кутак за дружење

Радионицу води књижевница и
уредница „Рукописа” Јасмина
Топић.

– Планирано је да књижевна
радионица траје до краја текуће
године (осим паузе за летњи 
распуст), с могућношћу да буде
продужена. Састанци ће се одр-
жавати једанпут недељно (у дого-
вору с полазницима и чешће), а
планирани су и гостујући писци.
Полазници ће имати прилику
да учествују у различитим актив-
ностима или програмским садр-
жајима, да креирају свој кутак
за окупљање, учење и дружење.
Радионица је намењена онима
које интересују књижевност и
креативно писање, али и онима

који би да овладају писаном фор-
мом изражавања уопште и стек-
ну шири и бољи увид у књижев-
ну сцену и тумачење књижевно-
сти. Подстицаћемо размену иде-
ја, ставова, критичко мишљење;
бавићемо се делима савремених
писаца и/или класика, као и
радовима полазника. Најзад, кре-
ираћемо кутак за окупљање и
дружење, и реализацију будућих
идеја – кажу у Дому омладине.

Пошаљите радове на време

Иначе, радове на 45. конкурс за
Зборник поезије и кратке прозе
младих са простора бивше Југо-
славије – „Рукописи 45” можете
послати до недеље, 20. фебруа-
ра, у поноћ. Право учешћа има-
ју сви аутори између 15 и 30

година старости који пишу на
ексјугословенским језицима, као
и језицима националних мањи-
на у Републици Србији.

На конкурсу се може учество-
вати с поезијом и/или кратком
прозом. Сваки аутор има право
да пошаље до три песме и/или
до три кратке приче. Песме могу
бити дужине до две, а приче до
три куцане стране. Максимална
дужина приче је 7.000 каракте-
ра (величина фонта 12). Испод
рада се треба потписати пуним
именом и презименом и наве-
сти годину рођења, адресу ста-
новања (држављанство у случа-
ју да аутор живи у иностран-
ству), број телефона и имејл.

– Молимо ауторе да личне
податке оставе и у „телу” имејла

и на почетку фајла с радовима.
Такође, да песме односно приче
буду у једном Word документу,
да се не шаљу компресовано
(ЗИП, РАР итд.) и без екстер-
них линкова. Најзад, да поштују
дијакритичке знаке (слова ч, ћ,
ж, ш, џ, ђ) и правописна прави-
ла – апелују организатори кон-
курса у саопштењу.

Имејл адреса на коју треба
слати радове јесте: zbor ni kru ko -
pi si@g mail.com (с назнаком „за
Рукописе 45”). Kако најављују
организатори, „Рукописи 45” иза-
ћи ће из штампе почетком маја
ове године, а промоција одно-
сно тродневни фестивал биће
одржани у зависности од епиде-
миолошких мера које буду на
снази у том тренутку.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „РУКОПИСИ”

ОД МАРТА РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

ЗАНИМЉИВА МАНИФЕСТАЦИЈА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Дани словеначког филма

ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„Ја сам Акико”, „Краљ лавова”, „Три прасета”...
Поред суботњег позоришног
матинеа у оквиру кога Култур-
ни центар Панчева најмлађима
сваке суботе у подне нуди по
један позоришни комад, још јед-
на одлична представа играће се
идуће седмице.

Реч је о представи „Ја сам
Акико” Дечје сцене „Пођи туда...”
KЦП-а, која је настала у сарад-
њи с Фестивалом еколошког
позоришта за децу и младе из
Бачке Паланке. Представа ће се
за децу која долазе у организа-
цији школа играти у уторак, 22.
фебруара, у подне, а за остало
грађанство у среду, 23. фебруа-
ра, од 19 сати.

Режију потписује Миља Маза-
рек, а улогу Акико тумачи Софи-
ја Мијатовић. Представа „Ја сам
Акико”, настала по мотивима
истоименог романа Стефана Тић-
мија, суочава нас с феноменом

усамљености код деце и одра-
стањем у породици са само јед-
ним родитељем – као комплек-
сном, озбиљном и важном темом
за коју сматрамо да није довољ-
но заступљена, како у књижев-

ности, тако ни у позоришту за
децу.

Ове суботе, 19. фебруара, у 12
сати, у Културном центру госту-
је вршачко позориште „Alle gret -
to”, с представом „Краљ лаво-

ва”. Прича прати живот и одра-
стање чувеног Симбе, сина лавов-
ског краља.

На крају месеца, 26. фебруа-
ра, децу ће обрадовати екипа из
Кикинде добро познатом бајком
„Три прасета”, испричаном на
иновативан начин, кроз драму у
којој пет глумаца, уз много сме-
ха и лепе комуникације с публи-
ком, успева да дође до заједнич-
ког решења. Доживљај употпу-
њују изванредни костими, сце-
нографија и музика.

– Представа је до сада оди-
грана на многим сценама
широм Србије и перманентно
изазива изузетно позитивне
реакције стручне позоришне
јавности, као и просветних рад-
ника. Но најважнији су ипак
дечји осмеси који прате и кра-
се свако извођење – кажу у позо-
ришту „Лане”.

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Подунавске слике

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

„Night ma re Al ley” (2021) јесте не-

што као музејски експонат посве-

ћен не само жанру ноар трилера

него и филму самом. То је једна

скоро савршена оркестрација

сценографије, употребе светлости

и сенке, костима, глуме, палпи

заплета који евоцира савршени

петпарачки треш, али урађен са

стилом и

елеганцијом

која просто у

себи субли-

мише све

оно што ки-

нематогра-

фију чини

привлачном

и заводљи-

вом.

Али ако

овај филм не

посматрамо

само као

омаж ноару,

налетећемо

на један ин-

тригантан психолошки трилер

епохе који штриклира све амбле-

ме и окоснице жанра, мистерио-

зног и шармантног антихероја с

тајанственом прошлошћу, испрва

хладну и дистанцирану, а касније

за радњу есенцијалну фам фа-

тал, каткад злокобну и сабласну,

каткад жовијалну и гротескну ат-

мосферу која клизи од карневал-

ско-радничке до елегантне и ми-

стичне.

Театралност Гиљерма дел То-

ра понекад је сметала његовим

хорор филмовима да буду заиста

застрашујући, али овде помаже

жанру да се уздигне изнад својих

ограничења и постане комплетно

филмско искуство у коме се може

уживати на неколико равни

филмског доживљаја.

Пратимо лик Бредлија

Kупера, наизглед безличног лута-

лице који бежи од неке траума-

тичне прошлости, док се не при-

дружи живописној карневалској

дружини, која баштини све, од

пророчица до неке предратне

верзије Бибе Струје. Увиђајући да

се добар део чергарско-карневал-

ског стила живота базира на ма-

нипулацији и добро осмишљеним

обманама, Kупер полако стиче

пре свега дедуктивне и психоло-

шке вештине које ће му помоћи

да постане салонски медијум, по-

гађач судбине и комуникатор са

оностраним. Он користи те ком-

петенције да се уздигне на дру-

штвеној ле-

ствици и од

салонског

забављача

постане при-

ватни пара-

психолог бо-

гатих и ути-

цајних, а ла-

коверних ко-

ји имају ка-

кве нереше-

не послове с

мртвима.

Базирају-

ћи „Алеју

ноћних мо-

ра” на рома-

ну Вилијама Линдсија Грешама

из 1946. године, по коме је већ

снимљен истоимени филм, Дел

Торо не само да запрема сваки

кадар каквом кинематографском

лепотом и интригом већ пушта

причу да дише и грана се. Она

иде од симбола болесне амбици-

је за успехом усред америчке

предратне и ратне депресије и

ужаса који се као кулиса дешава у

Европи до приче о малим и мар-

гиналним људима који ће учини-

ти све да изађу из стега наметну-

те судбине не би ли сведочили

сопственом паду и ужасу којим се

фатум бескрупулозно свети када

покушаш да га превеслаш и када

похлепу учиниш главном води-

љом кроз живот.

Проверите зашто је Мартин

Скорсезе посветио читав есеј

овом филму у лосанђелеском

„Тајмсу” инспиришући људе да га

погледају у биоскопу и називајући

га „страствено и вешто напра-

вљеним филмом”.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Night ma re Al ley”: 
Алеја кинематографских 

задовољстава

Свечано отварање изложбе
„Подунавске слике” аутора Вељ-
ка Михајловића приређено је
у уторак, 8. фебруара, у панче-
вачком Народном музеју.

Вељко Михајловић је гра-
фичар, сликар, цртач. Рођен је
1948. године у Сарајеву, а одра-
стао је и школовао се у Бео-
граду, где је завршио Факул-
тет ликовних уметности. Умет-

ник је најпознатији по циклу-
сима графика у техници дубо-
ке штампе. Излагао је на 217
самосталних изложби, од чега
57 у Београду. Учесник је и
многобројних групних изло-
жби.

Циклус „Подунавске слике”
настао је 2020. године, а пред-
ставља уметниково виђење зна-
чајних утврђења, археолошких
локалитета и других знамени-
тости на обалама Дунава од
Београда до Кладова. На отва-
рању изложбе су говорили
Мирослав Бирцлин, в. д. дирек-
тора Народног музеја, и дра-
матург Милош Николић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



„Дани вина и љубави” назив је хумани-
тарне манифестације која је, поводом
Светог Трифуна и Дана заљубљених,
одржана у понедељак, 14. фебруара, у
насељу Kотеж, а становници тог дела
града показали су нам свима колико је
мало добре воље и труда потребно да
би се учинило нешто лепо, корисно и
хумано за своју локалну заједницу.

Одзив наших суграђана на овом несва-
кидашњем догађају био је одличан, а
Панчевци и Панчевке имали су бар
неколико добрих разлога да се окупе
на ливади испред зграде МЗ Kотеж,
где се одигравала цела прича. Први 
и најважнији разлог је тај што су 
посетиоци својим доласком и донаци-
јом имали могућност да помогну некоме
чије оздрављење тренутно зависи од
људи добре воље.

Наиме, на простору где се одржавао
програм биле су постављене донатор-
ске кутије са именима двеју наших
суграђанки којима је неопходна помоћ

за лечење. Реч је о Ани Ирис Филипо-
ски и Јасмини Дрндић. Грађани су
могли да донирају на више начина:
слањем СМС поруке на број 3030, уба-
цивањем новца у кутију или купови-
ном неког рада или услуге на самом
догађају. Могли су се, на пример, паза-
рити цртежи деце из вртића „Бамби” и
„Славуј”, фотографија с „Белим орло-
вима” или нешто слично... У мноштву

садржаја тешко је било одабрати само
један.

Уколико нисте били на манифеста-
цији, а желите да се укључите у хума-
нитарну акцију, Ани можете помоћи
слањем поруке с бројем 253 на 3030, а
Јасмини тако што ћете послати 1176
на 3030.

Програм манифестације био је поде-
љен на два сегмента – први је био наме-
њен деци, а други одраслима. У првих
сат времена Александар Таушан је одр-
жао беседу и наступили су плесни сту-
дио „Балерина”, хор „Вокал кидс” и
витешко удружење „Бели орлови”. У
оквиру сегмента намењеног одрасли-
ма атмосферу је загрејао рок бенд „Quart
Core” и одржана су такмичења парова
у певању и плесу. На крају су сви уче-
сници добили лепе награде.

Овај догађај је организовала Месна
заједница Kотеж у сарадњи са удруже-
њем „Од гола до гола”, Хуманитарном
организацијом „Сачувајмо породицу” и
уз подршку спонзора. Драгана Кожан
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ВИНА И ЉУБАВИ”

KОМШИЈЕ С КОТЕЖА ПОКАЗАЛЕ КОЛИКО СРЦЕ ИМАЈУ

У серијалу књига о девојчици која је
пола вила, пола вампир, насталом из
пера Харијет Манкастер, сазнаћете
све лепоте прихватања себе онаквим
какви јесте. Исидора схвата да
припадање различитим световима
може бити и те како забавно.

Необична и јединствена, Исидора
се упушта у нову незаборавну авантуру.
Да ли ће успети у својој намери да се
на крају ипак све добро заврши?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта мислите шта сте били у про-
шлом животу. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„Судећи по томе какву сам жену и
ташту добио у овом, у прошлом живо-
ту сам сигурно био неки злотвор.
Можда сам био баш моја ташта.”

„Немам благе везе. Али у следе-
ћем бих волела да будем библиоте-
карка. Да могу на миру да прочитам
све књиге.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање која је ваша страте-
гија за превазилажење тешких тре-
нутака у животу:

„Много спавам. А кад не спавам,
читам књиге. У преводу – бежим од
реалности.”

„Направим неку глупост да ми
буде још теже и тако заборавим на
оно због чега ми је првобитно било
тешко.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Који изум
овом свету недостаје?”, наградиће-
мо по једном књигом. Не би треба-
ло да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

Исидора Мун
иде на венчање

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл konkurs.pance-
vac@gmail.com пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Коју вашу
особину људи најтеже прихватају и
зашто?”, наградићемо по једном
књигом. Не би требало да одговор буде
дужи од једне до две реченице. У
наслову имејланапишите назив књиге
за коју конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кеј је већини Панчеваца омиљено место
у граду, подједнако леп и лети и зими.
Место за уживање, размишљање, дру-
жење. Током летњих месеци је далеко
посећенији, док се зими могу приме-
тити малобројни обожаватељи зимских
пејзажа, као и они који долазе да хране
лабудове и дивље патке. Редовни посе-
тиоци су шетачи паса који изводе љубим-
це. Када има снега, с брдашца допире
граја деце која се спуштају санкама.

Памти Тамиш и минус, лед и клиза-
ње, високе температуре, купања, весла-
ње у кануима и чамцима и вожње 
катараманом до једног пара светиони-
ка, љубави, бежања из школе, састанке и
растанке, неке почетке и неке завршет-
ке... У сваком времену и годишњем добу...

Ових дана, с првим фебруарским
зрацима сунца и температуром у плу-
су, изашли су и нестрпљиви шетачи
који су се ужелели кеја и Тамиша током
хладних зимских месеци. Родитељи су
са својим малишанима изашли на игра-
лиште, спортисти тренирају на отворе-
ном, а заљубљени парови шетају. То
слути на лепо време и све оне слике

које виђамо у таквим данима, а које у
суштини значе живот.

Разгледнице с реке

У давној историји ратоборни Келти су
путовали и кроз наше питоме банатске
крајеве. Ни они нису одолели нашој
реци, па су јој наденули име Тамиш.
Тик поред реке ушушкало се шетали-
ште, које се простире од зеленог моста
па до врба и старог бродоградилишта.
Баш тај потез где почињу врбе, па до
места које називају „гробље бродова”,
представља меку за панчевачке пеца-
роше који лове белу рибу, бабушке и
шаранчиће. Има и оних који дођу, 
расклопе своју „режисерску” столицу,
накриве капу и само забаце удицу реда
ради и уживају. На крају дана није ни
битно да ли је кантица пуна риба, они
су испунили своје време миром, ужи-
вањем и природом.

Често друштво аласа су лабудови,
чапље, дивље патке. Неодољива слика
малишана који заједно са својим роди-
тељима хране лабудове и дивље патке
током лепих дана може се видети углав-

ном прекопута веслачког клуба или
испод зеленог моста. Није наодмет под-
сетити да лабудовима није добро дава-
ти хлеб, који они воле да једу, али им
може изазвати здравствене тегобе и
деформитет крила.

Птице, као и Панчевци, воле Тамиш.
У прилог томе иде и статистика која
каже да од 107 евидентираних врста
птица чак 63 представљају природну
реткост. И то је нешто чиме се Панчево
поноси.

Тамо где љубав почиње

Да ли сте знали да је кеј место на ком
се људи поново заљубљују? Упознала
сам један времешан пар који се и даље
држи за руке и шета покрај Тамиша.
Исто онако како су шетали и држали
се за руке када су били школарци.

– Времена су другачија, сада момци
више гледају у телефоне него што гле-
дају девојчице. Почели смо да се шета-
мо и држимо за руке пре шездесетак
година и од тада је нисам пустио. То је
наша рутина. Било је ишчекивања, писа-
ма док сам био у војсци, суза и смеха,

свега, али кроз све то смо прошли осла-
њајући се једно на друго. То је оно што
је важно – испричао нам је Васа, држе-
ћи чврсто своју даму. S. J.

Списатељица и новинарка Ана Ата-
насковић написала је романсирану
биографију Kетрин Мекмехон Џон-
сон, даме која је неизмерно волела
великог научника Николу Теслу,
најбољег пријатеља свог супруга.

Тако је кроз узбудљив дневник
главне јунакиње читаоцима пода-
рила изузетан опис Николе Тесле
и бројних познатих писаца и зна-
чајних људи тог времена, као и сја-
јан увид у развој Њујорка и Аме-
рике, процват часописа, градње,
начина размишљања и живота.

ПРИЧЕ С КЕЈА

И зими и лети – Тамиш

Моја љубав
Никола Теслa
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Пре две године на Дан држав-
ности, који се обележава 15.
фебруара, први пут у историји
Канаде Нијагарини водопади
осветљени су у бојама српске
заставе. Слободан Марин је Пан-
чевац, дизајнер светла, који је
иницијативу тадашњег амбаса-
дора Михаила Папазоглуа спро-
вео у дело и својим сународни-
цима како у Србији, тако и оним
који живе изван њених граница
приредио величанствен призор.
Дан државности је и ове године
обележен на сличан начин. Нија-
гарини водопади су засјали у
бојама српске тробојке, за коју
је Марин искористио невероват-
них 12.600 LED сијалица. Спек-
такл је уприличен у 22.15 по
канадском времену и трајао је
петнаест минута.

ПАНЧЕВАЦ: Какво је ваше прво
искуство у раду са светлима?

СЛОБОДАН МАРИН: По стру-
ци сам инжењер одржавања
машина, завршио сам средњу
електротехничку школу у Пан-
чеву. Пре поласка из Србије
радио сам у Дому културе Пан-
чево, као мајстор расвете и мај-
стор тона. Ту сам стекао прво
искуство с расветом и тај посао
ме је јако заинтересовао. Може
се рећи да сам мајстор светла
постао још у Панчеву.

• Како је текла ваша каријера?

– Отишао сам као младић, са
двадесет четири године, 1991.
Сваки почетак је тежак, па је
првих неколико година било
доста тешко да се у једној стра-
ној земљи стекну прва кашика,
виљушка и нож. Да кренете од
нуле и полако почнете да ства-
рате, да оснујете породицу и да
крене живот. Радио сам разно-
разне послове, од урамљивања
слика до вариоца. Све док нисмо
започели живот у Торонту, где
сам добио могућност да дођем
до филмске продукције и радим
у тој области. Тада сам почео да
стичем искуство рада на филму
и с расветом за филмске про-
јекте, учио сам уједно и о техно-
логији која се користи. Након
тога добио сам позив да радим у
реномираној канадској телеви-
зији ЦТВ, која је радила разли-
чите пројекте, од политичких
избора до спортских догађаја.
Преко њих сам био део олим-
пијада у Ванкуверу и Лондону.
Ту сам дошао до врхунца иску-
ства радећи на расвети, може се
рећи да сам ту постао експерт
расвете. Изоштрио сам „око” за
расвету, почео сам да дизајни-
рам светла, ту сам се усавршио.
У међувремену сам добио пону-
ду да почнем да радим и на
Нијагариним водопадима; мој

шеф с телевизије који се бавио
тиме позвао ме је да идем с њим
и да заједно радимо расвету.
Мењали смо сијалице у рефлек-
торима, чија замена може да
буде опасна. Приликом замене
смо носили посебне заштитне
маске и одела.

• Радили сте и на промени
расвете на Нијагариним водо-
падима. Како је изгледао тај
подухват?

– На Нијагариним водопади-
ма 2016. године дошло је до про-
мене расвете, у којој сам уче-
ствовао. Постављене су LED сија-
лице, с којима смо добили могућ-
ност да појачамо светлост на
Нијагари, да буде обасјана дуплом
јачином светла и тако буде сјај-
нија и лепша ноћу. Док смо кори-
стили стару технологију, посто-
јали су филтери који су се ста-
вљали испред рефлектора вели-
ке јачине, који би се с временом
брзо истрошили и изгорели, па
није било могуће одржавати боју
на водопадима као што то ради-
мо LED расветом. Добили смо
спектар боја с којим можемо да
радимо на водопадима. И ми
сами који смо радили на пројек-
ту остали смо затечени квалите-
том боја и светлима која смо
добили. Програмирао сам све-
тла за водопаде под називом
„Инспирисано природом”, која
се пуштају с првим мраком.

Постао сам познат по том про-
граму, моје име стоји поред њега.
Пројекат промене расвете изно-
сио је око четири милиона дола-
ра, инсталирано је 1.400 пројек-
тора с LED сијалицама, a укупнo
има 12.000 сијалица које обасја-
вају Нијагарине водопаде. Мој
посао је да програмирам сија-
лице и дизајнирам боје које ће
обасјати водопаде. С променом
расвете добили смо уштеду енер-
гије за 85 одсто, тако да се сама
расвета исплатила након годину
дана коришћења.

• Како је дошло до тога да боје
српске заставе обасјају Нијага-
рине водопаде?

– Откако смо променили
расвету на Нијагариним водо-
падима, уочили смо да свака
боја може да се веродостојно
прикаже и испоштује на водо-
падима. Постоји могућност да
свака земља или организација
затражи да се одређене боје нађу
на водопаду. Рецимо, Асоција-
ција за борбу против рака тра-
жи ружичасто светло. Термин у
ком се испуњавају захтеви ове
врсте и у ком се пуштају одре-
ђене боје на водопадима обично
је између 22 и 22.15 сати. Сти-
гао је имејл од Амбасаде Србије
са захтевом да се на Нијагари-
ним водопадима нађу боје срп-

ске заставе. Секретарица која
зна да сам Србин позвала ме је
и рекла да је стигао један зани-
мљив имејл и желела је да ми га
проследи, с контактом нашег
амбасадора. Ступили смо у кон-
такт, он је поставио захтев и
изразио жељу да се то догоди у
18 сати како би људи у Србији
могли да испрате преко интер-
нета тачно у дванаест ноћу. Ми
смо то организовали, ја сам про-
грамирао светла, био сам при-
сутан, у кабини сам пустио нашу
химну. Догађај је био свечан и
веома дирљив, био сам поносан
и срећан што сам део једног тако
великог пројекта који ће се пам-
тити. Приказивање наших боја,
наше тробојке, и то не само наше
заставе већ заставе било које
земље у иностранству је веома
велики и битан моменат. У овом
случају не само за људе у Срби-
ји него и за нас који живимо у
иностранству. Јер нама је вели-
ки понос да видимо нашу заста-
ву и обележја. То је веома важно
за наше становништво које живи
овде. Добити шансу да се тако
нешто уради посебна је част и
доживљај за мене који сам то
урадио. Приступио сам томе
свим срцем желећи да испошту-
јем своју земљу и да на неки
начин покажем своје знање и
умеће на најбољи могући начин.
Те вечери је у два наврата ишло

светло. Ове године смо урадили
мало другачије, ишли су додат-
ни ефекти, почели смо бојама
на водопадима и након тога смо
искористили ефекат прожима-
ња наших боја, плаве, црвене и
беле, користили смо ефекте који
су ишли кроз водопаде усклађе-
но с различитим померањем све-
тла. Канада је земља која дозво-
љава двојно држављанство, тако
да сам ја држављанин обеју зема-
ља. Она је једна од малог броја
земаља које то дозвољавају. Мно-
ге земље не дозвољавају неко
посебно исказивање поштовања
државности или независности
неке друге земље. Канада држи
до тога и исказује поштовање.
Самим тим што је Канада сачи-
њена од становништва из целог
света, свима се указује велико
поштовање, поштује се свака
вера, свачији језик и негују се
поштовање према својим коре-
нима и своји обичаји. Срећан
сам што живим у таквој земљи
која поштује сваку нацију.

• Имате своју приватну фир-
му где професионално дизајни-
рате и програмирате расвету за
филмску и музичку продукци-
ју. Која су то славна имена која
су прошла кроз ваше специјал-
не светлосне ефекте?

– Свих ових година имао сам

прилике да радим с Тином Тар-
нер, „Ролингстонсима”, Родом
Стујартом, Џенифер Лопез, Брит-
ни Спирс, Енрикеом Иглесија-
сом, Лајонелом Ричијем, Рики-
јем Мартином, Џенет Џексон,
Адел, Елвисом Костелом, Филом
Колинсом... Велики број музича-
ра и филмских уметника прошао
је кроз моју расвету. Радио сам на
великим пројектима, попут сери-
је „Два лица закона”. Серија „Кин-
свуд”,  која сведочи о невремену
„Катрина”, захтевала је озбиљне
специјалне ефекте, имали смо
пуно сетова који су били „попла-
вљени”, морали смо да радимо с
водом, па је морало да се веома
пази због електричне енергије,
како не би дошло до неког споја.

• Шта је оно што вам недоста-
је из Србије?

– Волим да дођем у Панчево,
у Србију. Долазим на сваке две
године. Сваки пут када слећем
на аеродром мени срце игра, то
не може да се опише. Нама је
битно да дођемо у нашу отаџби-
ну, да осетимо гостопримство
нашег народа, наше пријатне
људе. Без обзира на то што у
Канади, Торонту или било где у
свету има ресторана с нашом
кухињом, ипак волимо да оде-
мо у неки ресторан у нашем гра-
ду. Храна није иста, другачија је
у Панчеву него било где у ино-
странству. Пуно ти је срце и с

већим ужитком се доживљавају
те ситнице. Недостаје ми та сли-
ка када се улази у Панчево и
Тамиш, те ствари ми фале. Када
дођем, волим да се прошетам
улицама Панчева, не користим
такси, волим да се шетам, да га
поново осетим, да прођем ули-
цама којима сам некада прола-
зио, да станем испред школе у
коју сам ишао. Недостају људи
које срећемо, људи који никад
не падну у заборав и, без обзира
на то колико година се не види-
мо, када се сретнемо, све је исто
и сви те поново срдачно дочека-
ју и питају када ћеш поново доћи.
То су ствари које дирају срце.
Фале ми моменти с мојом поро-
дицом, с мајком, са сестром;
када дођем, трудим се да што
више времена проведем с њима.
Без њих не бих био ово што
јесам. Од највеће је важности
подршка породице, супруге Еди-
те и деце Младена и Марије.
Имам велики број пријатеља и
породицу, с којима волим да
проводим време. Волим да видим
како се Панчево развија. Чујем
да ће бити отворен филмски сту-
дио, то ме враћа у прошлост,
када су се у Панчеву снимали
„Мама Лучија”, „Маратонци”...
Увек ме је привлачила филмска
продукција. Сузана Јанковић

Улица Жарка Зрењанина при-
пада територији Месне зајед-
нице Центар. Простире се од
Војводе Радомира Путника до
угла улица 7. јула и Тозе Мар-
ковића. На крају 19. и почет-
ком 20. века звала се Старче-
вачки пут, а у Другом свет-
ском рату носила је име Хер-
мана Геринга.

Жарко Зрењанин Уча (Изби-
ште, код Вршца, 11. септем-
бра 1902 – Павлиш, код
Вршца, 4. новембра 1942) био
је револуционар, учесник
Народноослободилачке бор-
бе, један од организатора
устанка у Војводини.

Погинуо је у сукобу са оку-

паторским снагама, које су
новембра 1942. године опко-
лиле кућу у Павлишу у којој
се налазио.

За народног хероја је про-
глашен 1944. године, а 1946.
банатски град Петровград је
у његову част преименован у
Зрењанин.

Званична историографија
означила је Вршчанку Зорку
Рокнић Крагић (1914–1944),
професорку књижевности и
члана КПЈ од 1940. године,
као издајника, односно сарад-
ника злогласног шефа Коман-
де јавне безбедности др Јура-
ја Шпилера – „крвника Бана-
та”. Према архивама, писала
је „Политика” 2016. године,
професорка је, након што ју
је посетила курирка Жарка
Зрењанина да би јој пренела
његов позив да дође у село
Павлиш, недалеко од Вршца,
и покупи његову одећу ради
прања, пре него што отпутује
у Бихаћ, на Прво заседање
АВНОЈ-а, провалила окупа-
торској полицији место где се
секретар Покрајинског коми-
тета КПЈ за Војводину и члан
ЦК КПЈ крије, заједно са Стра-
хињом Стефановићем, секре-
таром Окружног комитета КП
за јужни Банат.

Шпилер је са осталим
важним члановима руковод-
ства полиције Баната, Геста-
пом и СС дивизијом „Принц
Еуген”, дан уочи рације 4.
новембра 1942. године, сти-
гао у Павлиш.

Двојица истакнутих члано-
ва ослободилачког покрета
пружили су оружани отпор,
али је то било недовољно, па
је остало записано да је Зре-
њанин покошен рафалом,
након што је приликом поку-
шаја бекства бацио бомбу, а
Стефановић извршио самоу-
биство.

Погинула је том приликом
и комшиница Вука Никић, јер

је војник из обруча помислио
да је ова жена пошла у опко-
љену кућу да јави илегалци-
ма шта се у селу догађа.

Бранислав Божовић у сво-
јој књизи „Јурај Шпилер”,
поред осталог, наводи Шпи-
лерову изјаву дату из затвора
новим властима: „Од Ланге-
ра (руководилац Градске поли-
ције у Вршцу) најпре сам чуо
да је Зрењанина провалила
једна жена. На моје питање
зашто је одлучила да то при-
јави полицији, одговорила је
да је њен муж као комуниста
погубљен, па хоће на тај начин
да се освети што је изгубила
мужа.”

Божовић наводи: „Била је
то Зорка Рокнић”, чији је муж
Васа Рокнић, адвокат (члан
КП од 1938), одмах после оку-
пације, после једне диверзи-
је, ухваћен и Немци су га стре-
љали, а потом је обешен у цен-
тру Великог Бечкерека. И Зор-
ка је тада била ухапшена, па
пуштена.

После акције у Павлишу
полиција је тела „црвеног гене-
рала” Жарка Зрењанина
и Страхиње Стефановића
камионом одвезла у Велики
Бечкерек и бацила у масовну
гробницу.

Зорка Рокнић Крагић стре-
љана је 1944. године у Вршцу.
Након што је погубљена у при-
суству великог броја Вршча-
на, њено тело је запрежним
колима пребачено у „колек-
тивну јаму” на „Шинтерају” у
вршачком атару, где су и оста-
ли „народни непријатељи”.
Оцу и мајци није било дозво-
љено да преузму њено тело.

После Петог октобра донет
је закон на основу којег је Зор-
кин рођак покренуо поступак
за рехабилитацију.

Почетком 2017. године Апе-
лациони суд у Београду одбио
је жалбу Вишег јавног тужи-
лаштва из Панчева и потвр-
дио решење о њеној рехаби-
литацији које је у новембру
2016. донео Виши суд у Пан-
чеву. Тако је Зорка Рокнић
Крагић правоснажно рехаби-
литована. Суд је констатовао
да је стрељана из политичких
и идеолошких разлога, без
судске одлуке, чиме јој је
повређено право на живот.
Суд је утврдио да је лишена
живота без судског поступка,
судске пресуде и права на
правни лек. „Правоснажном
одлуком о рехабилитацији
престају да важе и друге прав-
не последице које су пратиле
повреду права Зорке Рокнић
рођене Крагић.”

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА

Издаја и казна
НАШ ГОСТ: СЛОБОДАН МАРИН, ДИЗАЈНЕР СВЕТЛА

НИЈАГАРИНИ ВОДОПАДИ ПОНОВО 
У БОЈАМА СРПСКЕ ТРОБОЈКЕ



ФОТО-РЕПОРТАЖА 13
Петак, 18. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Још једанпут је доказано да
је у доловачком вину истина!
И то упркос пандемијским
ограничењима...

Иако су због епидемијских
мера изостали многи атрак-
тивни садржаји, чланови Удру-
жења винара и виноградара
„Свети Трифун” постарали су
се да љубитељима квалитет-
ног божанског пића приреде
леп угођај.

С друге стране, овогодишња
манифестација привукла је и
многе произвођаче, који су
послали рекордан број узора-
ка за такмичење у четири кате-
горије.

Највећи део двадесет четврте
доловачке „Винаријаде”, коју
организује Удружење винара
и виноградара „Свети Трифун”,
окончан је протекле недеље.

Све је почело у уторак, 8.
фебруара, промоцијом на
штанду на панчевачком Кор-
зоу.

У међувремену је текло при-
јављивање за такмичење у
четири категорије младог
вина, и то на два начина: вина-
ри из удаљенијих крајева су
узорке од по две боце истог
вина слали поштом, а они из
околине могли су да их доне-
су лично 11. или 12. фебруа-
ра у доловачки Дом културе.

Изостало 
испијање шприцера

Тада се одигравао и главни
програм „Винаријаде”, па је
тако у петак, 11. фебруара,
отворена изложба радова сли-
кара аматера из Долова у Дому
културе.

Том приликом су многи
мештани представили своје
ликовно умеће, пре свих Жив-
ко Новковић с неколико уља
на платну, као и Лидија Анку-
цић Божић, Давид Царан, Маја
Илић, Трајан Гава, Нада
Павлов...

Наредни дан је по тради-
цији био ударни и тада је била
велика гужва на тргу испред
Дома културе, као и на обли-
жњој пијаци.

Овог пута је из познатих
(епидемијских) разлога било
мало мање садржаја и самим
тим мало мање људи.

Један од организатора,
Ђурица Савков, који иначе
сваке године води програм,
навео је да је одлучено да се
изаставе наступи фолклора-
ша, као и атрактивно надме-
тање у испијању шприцера и
окупљање у школи.

Дегустације напретек

Ипак, љубитељи квалитетног
алкохолног пића могли су да
дегустирају и купе добра дома-
ћа вина на више штандова, а
успут су могли нешто и да
замезете, почев од, за ове при-
лике, неизбежног спацијали-
тета – хлеба и масти са але-
вом паприком, па преко куле-
на, шунке, сланине, кобаси-
це, до разних врста штрудли.

Најживље је било на штан-
ду Удружења винара и вино-
градара „Свети Трифун”, који
је овог пута „дужио” Јован
Нинић и с њега нудио шардо-

не, ризлинг, лозу и више врста
црвеног вина.

Ту је госте дочекивао и Дра-
ган Филипов, признати соме-
лијер, који је истакао да се
гостима највише допало бело
вино „пустињак”.

– То је наш нови бренд, чија

су циљна група људи који тек
треба да почну да пију вино.
Баш због тога нисмо желели
да у њему буде превише алко-
хола, тек око 12 одсто, па смо
га пресекли раније како бисмо
задржали слаткоћу с много
медних и цветних нота, од

грожђа које је набављено у
Алибунару. Поред њега, ту су
и каберне совињон и ризлинг
који је додатно отворила ком-
бинација с тамјаником. Све у
свему, волим вина и желим
да се бавим њима на разне
начине, па и да направим
агенцију која ће промовиса-
ти све оно што живот чини
срећним, која ће у фокусу
имати квалитетна пића –
навео је Драган.

Ненад Филиповски из Јабу-
ке већ десет година долази на
„Винаријаду” и представља се
младим винима као што су
купажа каберне-мерло, тамја-
ника, шардоне и ризлинг. Он
је већ имао треће место, а и
овог пута је тај успех поно-
вио у категорији црвених вина.

Неизбежан на оваквим оку-
пљањима јесте већ препозна-
тљиви Доловац Лазар Пејчић,
који увек подвлачи да „пробу
и гледање не наплаћује”, а
како каже, за такмичење се
није пријавио јер не зна „где
ће с трофејима”. Овог пута је,
поред вина, топло препору-
чивао ораховачу, „крушку”
стару деветнаест година и
дудовачу, коју мало ко има.

Као и увек, ту је и Лајош
Шмит, вишеструки освајач тро-
феја, са својим десертним вини-
ма. Поред малиновог, купино-
вог и других, овог пута су изба-
цили и нови производ – про-
шлогодишње вино од јагоде.

Кулен и штрудла 
за окрепљење

Ко је мало претерао с дегу-
стацијом, могао је да се окре-
пи разноразним „шпецијама”.
Овог пута за то се побринуо
Драган Ћасић из Сремске
Митровице, а поред кобаси-
ца, шунке и сланине, пре све-
га је истицао свој кулен од,
како каже, зрелог меса, при-
преманог на старински начин
и без адитива.

– За кулен користимо ква-
литетно месо од бута, које зри
шест месеци. А то што је обло-
жен хранљивом белом буђи,
доказ је зрелости – каже
Митровчанин.

Није изостала ни понуда за
десерт, за коју су и овог пута
„задужене” биле „Доловке”. С
њиховог штанда су, поред
штрудли с маком, рогачем,
вишњама и орасима, нуђене
и кифлице, царске пите и
слатке пите.

Након тога је заинтересо-
ваним грађанима подељено
око двеста садница, а сутра-
дан, у недељу, 13. фебруара,
приређено је симболично оре-
зивање винограда удружења
и резање славског колача пово-
дом славе винара и виногра-
дара – Светог Трифуна.

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

Малена
Ова преслатка „девојчица” про-
нађена је недавно у снегу на
Kотежу 1, али особа која ју је скло-
нила да се не смрзне, нажалост,
не може да је задржи још дуго.

Штене је малено, пуфнасто и
паметно, па се удомљава да буде
вољени љубимац, а било би сјајно
уколико би га неко макар привре-
мено збринуо.

Све информације се могу добити на 060/585-74-37.

Били
Овај малиша је само један од чети-
ри члана чупаве породице која је
спасена са улице.

Сви су, баш као и он, здрави,
ветеринарски збринути, купани,
мажени, пажени и спремни за удо-
мљавање и навикавање на новог
власника.

Бораве у врло малом простору и
зато што пре, један по један, мора-
ју да пронађу нове домове, а заин-
тересовани могу да се јаве на број 065/280-26-20.

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

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

            Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или
штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио, тре-
бало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

И РУСИ ВОЛЕ ВИНО (И РАКИЈУ)!

Међу посетиоцима се зате-

кла и група Руса који раде у

Панчеву на изградњи елек-

тране.

На „Винаријаду” их је

позвао колега из Долова и,

како кажу, све им се свиђа.

Сергеј је ту већ три године

и навикао се на овдашње уку-

се. Њему се, као и Николају,

допадају и вино и ракија, а

када је реч о вотки, препору-

чују „белугу”. Једино Алексан-

дар воли „само” сок...

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА „ВИНАРИЈАДА” УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНА УПРКОС СВИМ ИЗАЗОВИМА

У (ДОЛОВАЧКОМ) ВИНУ ЈЕ ИСТИНА!

УСПЕСИ ОВДАШЊИХ ВИНАРА

Двеста тридесет узорака за так-

мичење у четири категорије мла-

дог вина представља рекорд

када је реч о доловачкој „Винари-

јади”. Њих је оцењивао стручни

жири, предвођен Николом Леки-

ћем, дипломираним инжењером

за виноградарство из Вршца, и

касно увече одабрао најбоље.

Тако је у конкуренцији црве-

ног вина победила панчевачка

компанија „Техномаркет”, дру-

ги је био Дејан Бонџић из Алек-

сандровца, а трећа Винарија

„Филиповски” из Јабуке.

Код белог вина најбољи је

био Душан Вемић из Долова,

док је следећа два места заузе-

ла панчевачка Винарија „Ива-

новић–Радосављевић”.

У конкуренцији десертних

вина сва прва места заузели су

Доловци: први и други били су

Јован и Огњен Блага, а трећи је

био Душан Вемић. И, на крају,

код розеа је испред осталих

била Винарија „Дика” (Липо-

вац, Топола), а следе Ненад

Миладиновски из Иђоша и

Ковинац Драган Петру.

Председник „Светог Трифуна” с гошћом

Изложба слика доловачких аматера и узорака младог вина

И овог пута бесплатно дељене саднице

Добро вино на штанду организатора

Главни догађај се одиграо на платоу код Дома културе
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ПРОДАЈЕМ форд Ц.-

макс 1.6 дизел, 2007. го-

диште, повољно. Тел.

063/269-987. (312804)

ПРОДАЈЕМ југо корал

ин, 2006. Милан.

064/169-68-54. (312901)

ЗАСТАВА 101, 2004, ре-

гистрован, топ стање.

060/143-62-10. (312913)

БРАВО 1.4, 2009, ре-

страјлинг, фабрички

плин, фул опрема.

064/130-36-02. (312911)

ДАЧИЈА логан, рестај-

линг 1.6, 2008/9, атести-

ран нов плин, фул опре-

ма. 064/130-36-02.

(312911)

РЕНО сеник гранде, 1.5

ДЦИ, 2007, клима, сер-

во, одличан. 064/142-55-

93. (312918)

МУЛТИПЛА рестајлинг

1.9, 2005, фул опрема,

регистрован, може заме-

на. 064/130-36-02.

(312911)

ПУНТО 1.2, ван, 2013,

петора врата, клима,

фабрички плин, 93.000

км. 064/130-36-02.

(312911)

ПУНТО 1.2, 8 V, 5 V,

2002, гаражиран, одли-

чан. 064/856-60-65.

(312918)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

КУПУЈЕМ старе аутомо-

биле за отпад, долазим

на адресу. 064/158-44-

10, 063/101-11-47.

(312883)

КУПУЈЕМ аутомобиле,

стање небитно, долазим

на позив. 062/193-36-05.

(312856)

ОТКУП возила у било

ком стању, од 70 до

2.000 евра. 063/161-08-

19. (312856)

ПРОДАЈЕМ металну га-

ражу. Тел. 063/802-21-

35. (312916)

МЕШАНО суво дрво са

превозом и сечом, мере-

ње на лицу места, 5.500 .

065/420-79-00. (312006)

ПРЕВОЗ, сеча – бесплат-

ни, мерење код вас,

5.000 динара. 065/420-

78-99. (312006)

ПРОДАЈЕМ прасад у то-

ву, до 50 кг. Милан.

064/169-68-54. (312901)

ПРОДАЈЕМ огревно др-

во: багрем, буква, храст,

цена 5.000. Моб.

064/513-53-63. (312005)

ОГРЕВНО дрво, све вр-

сте, цена од 4.500 дина-

ра. Бесплатан превоз.

064/356-03-93. (312316)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,

фрижидер, кауч, самач-

ки кревет, трпезаријски

сто са столицама.

063/861-82-66. (312865)

КОМБИНОВАНИ фри-

жидер, микроталасна,

уљани радијатор, уград-

на рерна, комода, теле-

визор. 063/861-82-66.

(312865)

ПРОДАЈЕМ две компју-

терске столице, повољ-

но. 064/122-64-84.

(312819)

ПРОДАЈЕМ овас, Борач-

ка 1, Војловица. Тел.

342-819, 064/306-87-33.

(312898)

НА ПРОДАЈУ свињске

полутке, тешке од 45 до

50 кг. Тел. 060/500-30-

91, 013/632-145.

(312670)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елемен-

те, ново. 063/773-45-97.

(312910)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (312852)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

лим, бакар, месинг, алу-

минијум, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

веш-машине и остало.

061/322-04-94. (312382)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике,

стари новац, сифон фла-

ше, сатове, метал, старо

покућство. 063/705-18-

18, 335-930. 

(312866)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (312883)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. ФЕБРУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ,

ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

Издавање комплет опремљених лукс станова,
једнособни, двособни, трособни, нова градња.
Са комплат комуналијама (струја, вода, грејање,
хлађење, кабловска, обезбеђен паркинг. 
Удаљено 500 м од „Авив парка”. 062/321-270. 

(5/312896)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, за отпад, лимузина,

гвожђе, веш-машине, за-

мрзиваче, све остало.

061/206-26-24. (312893)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

лим, бакар, месинг, алу-

минијум, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

веш-машине и остало.

061/322-04-94. (312382)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алумини-

јум, олово, прохром,

веш-машине, замрзива-

че, телевизоре. Долазим.

061/321-77-93. (312893)

ЗЕМЉИШТЕ, 127 ари на
Новосељанском путу , и
125 ари – Пелистерска,
нова Миса. 063/892-12-
08 (СМС)

ТЕСЛА, Стеријина 2-а,
50  квм + 30 квм двори-
шта, приземље. 064/264-
02-02. (312859)

КУЋА, 150 квм, 10 ари,
вода, струја, 60.000
евра. 063/804-07-85.
(312824)

ПРОДАЈЕМ кућу у ши-
рем центру, наа 5 ари,
1/1. 063/777-27-08.
(312837)

ПЛАЦ, новас Миса,
12,87 ари, Македонска
улица, струја, вода, ка-
нализација, асвалт.
063/321-327. 

ПЛАЦ 20 ари, Рибарска
4, 120.000 евра, 6.000 по
ару. 063/804.-07-85.
(312824)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дево-
јачком бунару, песку.
Спратна, 20 ари плаца,
легализована, 1/1 вла-
сник. 064/370-79-47.
(312924()

МЛАДОМ запосленом

човеку потребна кућа на

одржавање. Плаћање

рачун, итд. 064/468-92-

83. (312834)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,

центар, локација Кара-

ђорђева 2, продајем.

063/255-276 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стамбено-

пословни простор, 60

квм, са грејањем на Со-

дари. Тел. 063/320-588.

(312665)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-

бан стан на Стрелишту,

ЦГ, 44 квм. Тел.

064/118-56-11. (312615)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан 54 квм, III спрат,

стара градња – ренови-

ран, код Хотела „Та-

миш”, 964/582-22-68.

(312803)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 37, 65 квм, могуност

куповине на кредит.

060/043-52.-98.

(312766)

ДВОСОБАН, ТА, Тип

Станко, 38.000 евра, но-

ва Миса, 26.000 евра.

(470), „Дива некретни-

не”, 064/246-05-71.

(312857)

СТАН петособан, 110

квм, центар, Максима

Горког, плус тавански

110 квм, 85.000.

063/804-07-85. (312824)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50

квм, 51 квм, Карађорђе-

ва 109. Могућност ре-

зервације. 063/321-327. 

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, староградња, 61

квм, II спрат, Котеж 1.

064/493-00-47. (3128914)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан. 063/777-27-08,

062/431-774. (312837)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Стре-

лиште, 33.000 евра.

(470), „Дива некретни-

не”, 064/246-05-71.

(312857)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-

ну гарсоњеру,  Карађор-

ђева. 064/994-13-16

(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан на-

мештен стан у центру

Тесле, 50 квм, на дуже

време. Закуп 150 евра,

депозит 200 евра. Тел.

060/701-70-23. (312828)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсо-

њеру, центар, намеште-

на, wi/fi, одмах усељива,

паркинг, повољно.

060/691-88-23,.

(312832)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те, раднички смештај.

063/502-211. (312839)

ЈЕДНОСОАН стан изда-

јем, на Миси, близу шко-

ле (зграда). 064/484-53-

09. (312763)

ЦЕНТАР, намештена

гарсоњера, 24 квм, ТА,

за једну особу. 069/113-

00-73. (312765)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла „Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07.

(312515/р)

ЈЕДНОСОБАН стан код

Преображенске цркве,

издајем самцима.

060/161-64-78. (312770)

ИЗДАЈЕМ празан стан на

Тесли, 43 квм. Тел.

013/371-543. (312800)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

Тесла,  намештена, на

дуже, ЦГ. 064/137-63-

19. (312807)

ТЕСЛА, двособан, наме-

штен стан, 54 квм. ЦГ,

ЦТВ, лифт. Звати после

17 сати. 065/474-14-74.

(312810)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-

зан реновиран стан, 250

евра. 063/822.-94-87.

(312872)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, полунамештен, мо-

же празан и гарсоњеру,

центар. 061/131-79-04.

(312895)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

једнособан стан у згради

на Тесли, ЦГ, клима.

064/610-52-38. 

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

полунамештен, 40 квм.

066/551-36-99, 013/407-

378. (312879)

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли.

064/370-79-47. 

(312924)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,

гарсоњеру у центру,

Панчева. 064/014-81-37.

(312928)

ИЗДАЈЕМ стан у Јабуци.
Комфоран, плинско гре-
јање, интернет, телеви-
зија. Посебан улаз.
063/351-709. 
(312919)

ИЗДАЈЕМ делимично на-
мештен стан. Содара,
Дунавска. 063/788-49-
33, 062/852-81-00.
(312920)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,

центар. Звати после 16

сати. 013/346-448.

(312313)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

у центру Панчева.

064/866-22-70. (312664)
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БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са 
и чи ту ља 

одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.

ПОПУСТ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

ATALIAN GLOBAL SERVICES 

raspisuje konkurs za poziciju:

SAJT MENADŽER
Rukovodi i organizuje rad na objektu klijenta; Nadgle-

da realizaciju izvršenja plana rada (dnevnog i

periodičnog); Primenjuje i implementira korektivne

mere gde je to potrebno;

Ispunjava ciljeve vezano za zaposlene i to u domenu:

regrutacije, treninga, raspoređivanja, savetovanja,

disciplinovanja, planiranja, nadgledanja, vršenja

procene; Odgovara za pravilno funkcionisanje i

održavanje opreme; Planira, organizuje i kontroliše

preventivno i korektivno održavanje; stara se o

troškovima održavanja i o optimalnoj iskorišćenosti

opreme i delova;

Obavlja i druge poslove iz delokruga svog rada i po

nalogu svog pretpostavljenog;

Neophodne sposobnosti i kvalifikacije:

Minimum IV stepen stručne spreme tehničkog ili

društvenog smera;

Neophodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima na-

jmanje 3 godine; Dobre komunikacijske i organiza-

cione veštine; poželjno poznavanje engleskog jezika;

Rad na računaru – MS office paket, Internet, Outlook;

Vozačka dozvola B kategorije.

1. Потребан је возач са Б категоријом за вожњу ка-
миона, из Панчева.

2. Потребни су бравари и помоћници бравара

CV слати искључиво на email: 
silomont.utva@gmail.com

ИЗНАЈЉУЈЕМ мањи ло-

кал, близу центра, пар-

кинг, wi/fi, одмах усе-

љив. 060/6901-88-23.

(312832)

ИЗДАЈЕМ локал од 90

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(312802)

ИЗДАЈЕМ код Аутобуске

канцеларијски простор.

061/209-18-00. (312744)

ПОТРЕБАН радник-ца

(пензионер) за рад у ки-

оску брзе хране.

063/721-25-74 (СМС)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад у киоску брзе хране.

063/721-25-74 (СМС)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад у киоску брзе хране.

063/721-25-74 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у Маркету „Идеал”.

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

162. (312706)

ПОТРЕБАН радник у

сервису за климатизаци-

ју и грејање. 063/775-69-

97. (312912)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48. (312595)

ПЕКАРИ потребан рад-

ник са искуством пра-

вљења домаћих пита.

Тел. 060/565-62-81.

(312480)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

FAST FOOD-u у Београ-

ду, близу панчевачког

моста, код Дунав стани-

це, потребни главни ку-

вар/иоца и помоћно

ослобље. Услови добри.

064/339-64-49. (312823)

ПОТРЕБНИ радници у

локалу „Код Тому Леско-

чанина” на позицији: по-

моћни радник у кухињи

(више извршилаца), ро-

штиљ мајстор. 065/900-

50-08. (312881)

ПОТРЕБНИ мушкарци за

рад + магацин. 064/119-

89-70.  (312902)

ПОТРЕБАН пекар.

062/404-144. (312935)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење кафића. 064/136-

00-27. (312888)

ПОТРЕБНИ возачи ка-
миона, тандема и шле-
пера, за Турску.
063/198-23-63. (312917)

ПОТРЕБНИ возач Б ка-
тегорије и радник у ма-
гацину, велепродаје, ке-
рамике. 063/379-722.
(312926)

ПОТРЕБАН радник у ау-
то-перионици. Тел.
064/646-66-10 (ф)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку. Разно-
шење кафе. 064/132-98-
12. (312926)

ПОТРЕБНА продавачица
и радница на печењу у
пекари. 062/404-144.
(312935)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

РЕЛАКС масажа. Најбо-
ља у граду. Закажите,
чекам Вас. Само за же-
не. 069/280-20-37. Ма-
ријана (СМС)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-
них ствари, чишћење по-
друма, тавана, двори-
шта, башта, гаража.
063/772-64-56. (312604)

ОБАРАМ, сечем дрвеће,
сецкам гране, крчим
плацеве, орем баште.
069/400-99-18. (312630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
не, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(312260)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-
ник”: дубинскон прање
тепиха, намештаја. 302-
820, 064/129-63-79.
(312931)

ЧИСТИМ таване, подру-
ме, шупе, гараже, ком-
плет услуга са превозом
и радницима. 061/322-
04-94. (312382)

НЕГА старих и болесних.

060/067-61-05. (312822)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које смета.
063/369-846. (312797)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(312893)

ЧИСТИМ подруме, таав-
не, дворишта, све врсте
физичког посла. Тел.
063/808-16-43. (312786)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, ри-

зла, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(312440)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, тавана, подрума,

гаража. Рушење старих

објеката. 064/505-62-44.

(312440)

РАДИМ све физичке по-

слове, утовар/истовар,

шут, угаљ, итд. 060/143-

62-10. (312913)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (311950)

МЕДИЦИНСКА сестра,

са искуством, промена

катетера, превијања, ин-

јекције, инфузије.

060/067-61-05. (312822)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (312836)

КОМБИ, селидбе, пре-
воз, наш утовар-истовар.
Чистимо подруме, тава-
не. 064/144-37-65.
(312840)

БЕТОНСКИ радови, се-
чење, штемовање бето-
на. Бушење рупа од фи
60 до 160 мм. 063/278-
147. (312847)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, поправци, заме-
на; бојлера, баерија, wc-
a, лавабоа. 064/317-03-
56. (312762)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(312788)

ХАУСМАЈТОР: све по-
правке у вашем стану и
дворишту, уређаје, вода,
струја, итд. 063/828-57-
75. (312882)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене, одмах. 064/495-

77-59, 013/331-657.

(312771)

ЧИСТИМО дворишта,

подруме, рушења кућа,

шупа, обарање стабала,

бетонирања. 060/035-

47-40. (312908)

РАДИМО све физичке

послове: рушења, бето-

нирања, одношење ства-

ри, ископи, итд.

064/122-69-78. (312908)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(312780)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, ламинат,

хидроизолације, гипс,

технике, најповољније.

061/155-06-18. (312894)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка

ламината. 061/283-66-

41, 064/390-00-87.

(312900)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање пилића на пољо-

привредном газдинству.

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

65-56. (312330)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

Београд, улица Таковска 2, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за пројекат изградња РБС „РА-Јабука” -

РА33, РАU33, РАL33, РАО35 на катастарској пар-

цели бр. 1852/42 KO Јабука, на територији града

Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2 - 4, соба 617 у периоду од 18. до 28. фебруара

2022. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

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

ОГЛАС 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ПРОПИСА

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ, ТОКОМ

2022. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ПАНЧЕВА

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

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуња-
ва следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5

(пет) година;
2. да има звање возача моторног возила (ранији на-

зив: возача моторног возила, III степен стручне
спреме или КВ возач) или звање техничара друм-
ског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни техни-
чар) или звање возача специјалисте V степена
стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач); 

3. да има радно искуство на пословима возача мо-
торног возила од најмање 5 година.

Кандидат који има квалификациону картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или
сертификат о стручној компетентности за обавља-
ње послова професионалног возача, сматра се да
испуњава услове из тачке 2. и 3. 

Полагање испита обавиће се у просторијама Град-
ске управе Града Панчева, у Малој сали Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4,
у термину:
• дана 25. 03. 2022. године у 9 сати
• дана 24. 06. 2022. године у 9 сати
• дана 23. 09. 2022. године у 9 сати
• дана 23. 12. 2022. године у 9 сати

Пријава за полагање испита се подноси Градској
управи Града Панчева –Секретаријату за урбани-
зам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај (Одељењу за саобраћај), преко Градског
услужног центра, шалтер број 1 и 2, у термину:

• за полагање 25. 03. 2022. године, пријава се под-
носи од 28. 02 2022. године до 11. 03. 2022. године

• за полагање 24. 06. 2022. године, пријава се подно-
си од 30. 05. 2022. године до 10. 06. 2022. године

• за полагање 23. 09. 2022. године, пријава се подно-
си од 29. 08. 2022. године до 09. 09. 2022. године

• за полагање 23. 12. 2022. године, пријава се подно-
си од 28. 11. 2022. године до 09. 12. 2022. године

Комисија ће организовати полагање испита и ван го-
ре утврђених термина за полагање, уколико се
пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања
ће одредити, у договору са кандидатима. 

Писана пријава кандидата за полагање испита садржи:
1. име, очево име и презиме,
2. датум и место рођења;
3. јединствени матични број;
4. податке о пребивалишту
5. податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже:
1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очи-

тану личну карту ( ако је са чипом);
2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју

кандидат поседује најмање 5 ( пет) година; 
3. фотокопију дипломе или сертификата или друге

јавне исправе о стеченом образовању којим дока-
зује да има звање возача моторног возила или
звање техничара друмског саобраћаја или звање
возача специјалисте V степена стручне спреме; 

4. фотокопију потврде издате од стране послодав-
ца, којом се доказује да кандидат има радно иску-
ство на пословима возача моторног возила од
најмање 5 година.

5. доказ о уплати трошкова за полагање испита;
6. доказ о уплати градске административне таксе.

Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са уписаним ко-
дом „95” или сертификат о стручној компетентности
за обављање послова професионалног возача, кан-
дидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати.

Литература за полагање испита може се преузети у
Градској управи Града Панчева – у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне по-
слове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III спрат
– канцеларија 308, након уредно поднете пријаве за
полагање испита. 

Информација о висини трошкова за полагање испи-
та, висини градске административне таксе и друге
релевантне информације могу се добити у Секрета-
ријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај)
III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена
Недељковић, телефон: 308-781.

12. фебруара 2022, у 85. години, после дуге и тешке болести

преминуо је наш вољени

ЧЕДОМИР ТРПКОВИЋ ЏИМИ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(60/312818)

Последњи поздрав драгом ујки и деди

ЧЕДОМИРУ ТРПКОВИЋУ

ЏИМИЈУ

Сестричина БОЈАНА са децом и унуцима

(61/312818)

Поздрав драгом ујаку. Хвала ти за све лепе

успомене

ЧЕДОМИР ТРПКОВИЋ ЏИМИ

Сестричина МИРЈАНА ПЕТРОВ са породицом

(62/312818)

3
14. фебруара 2022. године, у 71. години, упокојио се у Христу

Господу наш супруг и отац

СТАНИМИР ПАНАЈОТОВИЋ СТАНКО
4. IX 1951 – 14. II 2022.

За њим тугују: супруга КАЈА и син ДУШАН

(136/312899)

МИЛИНКО ТОРОМАН

Последњи поздрав од супруге

РОЗАЛИЈЕ, ћерке ГОРДАНЕ, 

сина ЗОРАНА, и од унука

МИЛАНЕ, ТАТЈАНЕ и ДРАГАНЕ

(130/312889)

УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ

ЦЕНТРАЛА 301-150
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Последњи поздрав

СТАНИМИР МИЛУТИНОВИЋ

МИЛЕ
1954–2022.

Тата, 

отишао си заувек, изненада и без поздрава. Било би ми много

лакше да смо се бар поздравили и загрлили. 

Сигуран сам да си сада пронашао свој мир и одморио душу.

Живећеш и даље у мојим мислима и срцу.

Почивај у миру.

Твој син ДАЛИБОР

(151/312924)

11. фебруара 2022. напустио нас је наш драги

СТАНИМИР МИЛУТИНОВИЋ

МИЛЕ
1954–2022.

Твој одлазак нам је донео велику тугу, али утеху ћемо тражити у ле-

пим сећањима на тебе.

Наставићеш да живиш у нашим срцима.

Последњи поздрав од сина ДАЛИБОРА, снаје ТИЈАНЕ

и унучади МИХАЈЛА и ЈАНЕ

(150/312924)

СТАНИМИР МИЛУТИНОВИЋ

МИЛЕ
1954–2022.

Тата, отишао си на неко боље место.

Заувек ћеш бити у мом срцу.

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав од сина НЕНАДА

(149/312924)

Дубоко потресени болом јављамо свим рођацима, пријатељима и позна-

ницима тужну вест да нам је

БРАНИСЛАВ ЖЕБЕЉАН
1936–2022.

преминуо 11. фебруара 2022, у 86. години.

Сахрана је обављена 12. фебруара 2022, на месном гробљу у Новом Козјаку.

Нека му је лака земља.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син САША, ћерка НАТАЛИ, 

унуке ТЕОДОРА и ИСИДОРА и унук СТЕФАН

(43/312796)

РУЖИЦА ДЕВЕЏИЋ ЦАРАН
1934–2022.

Наша драга преминула је 9. фебруара 2022. 

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 12. фебруара 2022, у 15 сати.

Последњи поздрав Лоли од сина САШЕ
(44/312798)

РУЖИЦА

ЦАРАН

Са тугом и љубављу

се опраштамо од на-

ше Лоле

БЕБА, БОЖАНА, 

ЉУБИНКА

и МИКИЦА

(13/312756)

Педесет година

дружења

ЛОЛИТА

Недостајаћеш

ЉУБИНКА и БЕБА

(12/312756)

Последњи поздрав стрицу на путу ка вечности

ЧЕДОМИРУ ТРПКОВИЋУ

ЏИМИЈУ

Братаница ВЕСНА ВЛАЈИЋ са породицом

(63/312818)

ЧЕДОМИР ТРПКОВИЋ ЏИМИ
1937–2022.

Последњи поздрав нашем Џимију.

АЉОША, ЕЛЕНА, АЊА, СРЂАН, 

АНКИЦА и ПЕРА

(113/312871)

БЛАГАЈНА

013/300-830

СТАНИМИР МИЛУТИНОВИЋ

Последњи поздрав Милету.

ГОРАН са породицом

(144/312915)
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СТАНА ЧАКАРИЋ
рођ. Мићић

1939–2022.

Са љубављу нашој драгој мајци од синова ЗОРАНА и МИЛАНА,

унука СТЕФАНА и снаје ДУБРАВКЕ и ВЕСНЕ НАСКОВИЋ

(115/312874)

СТАНА

ЧАКАРИЋ
рођ. Мићић

1939–2022.

Хвала ти на дивним

успоменама које ћу

чувати у срцу!

Твоја ВИОЛЕТА

са породицом

(118/312877)

Последњи поздрав

нашем пријатељу

и куму

САШИ

МИЛОСАВЉЕВИЋУ

од породица

ПАТАЛОВ

и БОШЊАК
(22/312772)

Последњи поздрав вољеном тати

и тасту

НЕНАДУ

СТОИЉКОВИЋУ
1968–2022.

Никад те неће заборавити твоја ћерка

БРАНИСЛАВА и зет АЛЕКСАНДАР

(123/312886)

Последњи поздрав сестрићу

НЕНАДУ СТОИЉКОВИЋУ
1968–2022.

Ти ћеш увек бити ту јер ти си део душе

наше.

Тетка МАРА, брат МИЛОШ

и сестра ДИЈАНА са породицама

(125/312886)

Последњи поздрав драгом куму

НЕНАДУ СТОИЉКОВИЋУ
1968–2022.

Нећемо те никад заборавити.

Твоји кумови: ЈАКОВЉЕВИЋ САВАН, 

БОСА, МИЋО, ЈАДРАНКА

и НАТАЛИЈА и СТРАХИЊА

(129/312887)

14. фебруара 2022, у 54. години, изненада нас је напустио наш

вољени син, отац и таст

НЕНАД СТОИЉКОВИЋ
1968–2022.

Хвала ти на свим годинама подршке и љубави. Недостајаћеш нам

заувек.

Ожалошћени: мајка ЗОРА, ћерке БРАНИСЛАВА и НЕВЕНА, 

син ДИМИТРИЈЕ и зет АЛЕКСАНДАР

(126/312886)

Последњи поздрав

вољеном брату

НЕНАДУ

СТОИЉКОВИЋУ

1968–2022.

Вечито неутешни:

сестра МАРИЈАНА,

зет НЕДЕЉКО

и сестрићи ДУШАН

и ЛАЗАР

(127/312886)

Последњи поздрав

брату

НЕНАДУ

СТОИЉКОВИЋУ
1968–2022.

од браће ДРАГАНА

И ПРЕДРАГА

са породицама
(124/812886)

Последњи поздрав

драгом Неши

НЕНАДУ

СТОИЉКОВИЋУ
1968–2022.

од комшија ТОМЕ

и ЈОШКЕ

са породицом

(128/312886)

14. фебруара 2022, у 83. години, напустила нас је наша вољена

СЛАВКА РАДЕВИЋ
1939–2022.

Сахрана је обављена 17. фебруара 2022. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав од сина ДРАГАНА, ћерки ЉИЉАНЕ и СНЕЖАНЕ,

снаје МИЦЕ, зета СВЕТЕ, унука ДРАГАНЕ, МИЉАНА, МИЉАНЕ,

ЉИЉАНЕ, ЈЕЛЕНЕ, зетови ВОЈО и САША и праунука СТРАХИЊЕ

и ВИШЊЕ

(110/312868)

Последњи поздрав

тетки и баби

СЛАВКИ

РАДЕВИЋ

од братанца ЖЕЉКА

са породицом

(109/312868)

Последњи поздрав

Драгановој мајци

САВКИ

РАДЕВИЋ

од САВЕ ФРАНЦУЗА

и АНТУША

(119/312878)

ОЛГА ПУЗИЋ
11. V 1934 – 14. II 2022.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 17. фебруара 2022, у 16

сати.

Сву своју љубав, снагу, радост, племенитост, подарила си нама

својој деци, породици.

Твој благи поглед живеће у нама. Заувек у срцу, заувек у души.

Твоји најмилији

(134/312897)

13. фебруара 2022. године преминуо је наш драги

МИХАЉ КОВАЧ
1932–2022.

Чуваћемо успомену на твој ведар и насмејан

лик.

Вечно захвални: супруга МАРИЈА, синови

АЛЕКСАНДАР и АНДРЕЈА, снаја ВЕСНА, 

унуци ЕВА, АНА, АДАМ и КРУНА

(107/312867)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИШИ

КОВАЧУ

Чуваћемо успомену

на лепо дружење.

Почивај у миру.

Породица ОПАЧИЋ
(103/312861)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СТАНА

ЧАКАРИЋ
рођ. Мићић

1939–2022.

Последњи поздрав

драгој прији Стани

од породице

НИКОЛИЋ
(116/312875)

СТАНА

ЧАКАРИЋ
рођ. Мићић

1939–2022.

Последњи поздрав

драгој сестри, тетки

од сестре МИЦЕ са

породицом РАДЕВСКИ

(117/3122876)

Последњи поздрав

КРИСТИНИ

МОМЧИЛОВИЋ

Тешко је прихватити

истину да те више не-

ма.
Кум КОЛЕ

(141/312907)

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав Кристини.

Породица ЈАЊОВИЋ

(145/312915)

Последњи поздрав драгој куми

Кристини

КРИСТИНА

МОМЧИЛОВИЋ

од кумова МИКИЈА, САЊЕ, 

НИКОЛЕ и ЛАЗАРА

(147/312922)

После кратке и тешке болести, умрла је мајка и супруга

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Твој супруг ЖЕЉКО, син МАРКО и ћерка МАРТА

(148/312923)

Куми, анђелу

КРИСТИНИ МОМЧИЛОВИЋ

Смрти, смрти, црна смрти, 

ти си дошла по њу је ли?

Не пресеци везу нашу, Бога Ради!

Остајеш заувек у нашим срцима.

АНА, АУРОРА и СТАША

(152/312927)

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав Кристини од Жељкових

другара: НИЏА, НЕША, МРЂА, ДУМБА

и БАНЕ

(153/312929)
КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав Кристини.

НЕША и МАРИЈА

(154/312929)

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав Кристини.

НИЏА и ДРАГАНА

(155/312929)

КРИСТИНА

МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав

куми од РОСА

са породицом

(158/312933)

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Неизмерно захвални за љубав и доброту коју си

нам пружала. Живећеш вечно у нашим срцима.

Кумови ПЕЦА, СУНЧИЦА и ЕМА
(157/312933)

Винула се ка звездама моја драга

ЛОЛА

С љубављу МИРА

(59/312817)

ОЛГА ПУЗИЋ

Последњи поздрав прији Олги од њене прије

ДРАГИЦЕ НИКОЛАЈЕВИЋ

(135/312897)

Последњи поздрав

драгом зету

КОВАЧ

МИХАЉУ
1932–2022.

Од свастике ВИДЕ

(108/312867)

Наш драги и вољени супруг и отац

РАДОЈЕ КРСТИЋ
1951–2022.

преминуо је 10. фебруара 2022, у 16.15. Сахрана је оба-

вљена 13. фебруара 2022. године а седмодневни помен

ће се обавити у суботу, 19. фебруара 2022, у 11 сати, на

Новом гробљу.

С љубављу до краја живота супруга СНЕЖАНА

и син НЕНАД
(131/312890)

Драги наш

чика ЏИМИ

Љубављу ћемо чувати успомену на тебе.

Братаница ВЕРИЦА са породицом

(64/312818)
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ЈЕЛИЦА

НЕДЕЉКОВ
1929–2022.

Последњи поздрав

од ћерке МИРЕ, 

унука ВЛАДЕ, 

ОЛИВЕРЕ и ИВАНЕ

(94/312849)

ЈЕЛИЦА

НЕДЕЉКОВ
1929–2022.

Последњи поздрав

од снаје ЕВИЦЕ, 

унука НЕНЕ и СУЗЕ

са породицом

(92/312849)

ЈЕЛИЦА

НЕДЕЉКОВ
1929–2022.

Последњи поздрав

од породице

ЦРЕПАЈАЦ

(93/312849)

11. фебруара преминула је

ЈАСНА ЗОЛЕТИЋ

Била си јединствена и као таква отишла.

Била је част познавати те. Почивај у миру

драга Јасна

Колектив операционог блока

са интензивном негом

(104/312862)

ЈАСНА

ЗОЛЕТИЋ

Еј, а с’ тобом бих

опет сањала. 

И поново све.

Заувек у нашим

срцима. Бескрајно

тужне.

Збогом пријатељу

наш

ДРАГАНА и ИВАНА

(105/312863)

ЗОРАН БАБИЋ
24. X 1957 – 9. II 2022.

Поносни смо што си био део нашег живо-

та. Заувек ћеш остати у нашим срцима а

сад путуј са анђелима и понекад нас посе-

ти у сновима.

Ћерка МАРИЈА, унука ЈАНА и МАЦА

(73/312825)

Последњи поздрав мом драгом деди

БАБИЋ ЗОРАНУ ХАНСУ

Бићеш увек у мом срцу. Памтићемо те по

искреном осмеху и веселим шалама.

Твоја унука „МРВИЦА” ЈАНА

и мој тата ТИХА

(75/312827)

Последњи поздрав

драгом

ЗОРАНУ

Породица ЈЕЛОВАЦ

(90/312846)

Последњи поздрав нашем брату

ЗОРАНУ БАБИЋУ
1957–2022.

Зоки... почивај у миру.

МИМИЦА и БУЦА с породицама

(114/312873)

Нашој

ГОРДАНИ СТАНКОВИЋ

Верујемо да и даље побеђујеш, тамо где си сада.

То си Ти, наш борац. 

Остаћеш заувек у нашим срцима и нека Те анђе-

ли чувају.

Породица ТОМИЋ

(101/312858)

13. фебруара 2022. нас је напустила наша вољена

ГОРДАНА СТАНКОВИЋ
рођ. Ђукић

1966–2022.

Сахрана је обављена 17. фебруара на Католичком гробљу.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке ЉУБИЦА и АЛЕКСАНДРА, мајка РАДМИЛА и отац МИЛАН
(106/312864)

Последњи поздрав вољеној другарици и

куми

ГОРДАНИ СТАНКОВИЋ
1966–2022.

Почивај у миру.

Твоје: ВЕСНА, МИЛИЦА и ГАБИКА

са породицама

(97/312853)

Последњи поздрав

ГОЦИ
од породице

(91/312848)
ДЕЈАНОВИЋ

ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

Драга наша Гоцили,

прави пријатељи су дар од бога, чак и када су

удаљени стотинама километара.

Како да преживимо суботње вечери без тебе,

твог осмеха и ведрине којом си зрачила.

Твоји: БЕБИКА, ТЕА, БАЛША и АНДРЕЈ
(120/312880)

Великом пријатељу

ГОРДАНИ СТАНКОВИЋ

ГОЦИ

од ДАНИЈЕЛЕ, ГОРАНА, 

СЛАЂАНЕ и НИКОЛЕ

(146/312921)

ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

Живећеш у нашим срцима и сећању.

БРАНКИЦА, ВЛАДИМИР, 

ИВАНА и ЛЕНКА

(159/312934)

Искрено саучешће

породици Божовић у

великом болу, због

преране смрти

ВАСИЛИЈЕ

БОЖОВИЋ

ЦОЈА са породицом

(36/312789)

Последњи поздрав

нашем вољеном

ВИЦКУ

од супруге ВЕРЕ, 

сина НЕНАДА, 

ћерке НАТАШЕ

са породицама.

Нека те анђели

чувају.

Хвала ти за све.

(99/312855)

14. фебруара 2022, у 86. години, преминула је наша

драга

МИЛКА ЂУКИЋ

Сахрана је обављена 16. фебруара 2022, у 16 сати, на

Новом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син АНЂЕЛКО, снаја ЉИЉАНА, 

унуци НЕМАЊА и УРОШ, снаје МАРИЈА и ИСИДОРА,

праунуке УНА и ЛЕНКА и остала родбина и пријатељи

(96/312851)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
1951–2022.

Драга наша Милушка, 

туга је превелика што си нас напустила.

Велики су срећа и понос што смо те имали.

Твој ЖЕЉКО са породицом

(9/312753)

9. фебруара напустила нас је наша

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
1951–2022.

Сахрана је обављена 12. фебруара на Старом

православном гробљу.

Почивај у миру тетка.

Твоји: БУБА и СТАНКО са породицама

(10/312753)

МИЛИЦА ЂУРОВИЋ
1937–2022.

9. фебруара 2022. године преминула је наша драга мајка,

бака и прабака.

Тугују: син СИНИША и ћерка СНЕЖАНА са породицама

(38/312791)

9. фебруара 2022. напустила нас је, у деведесетој години, наша

драга мама, бака, прабака и ташта

МИРЈАНА МИХАЈЛОВИЋ
учитељица у пензији

Сахрана је обављена, 11. фебруара 2022, на Старом православном

гробљу у Панчеву

Искрено се захваљујемо родбини, пријатељима и комшијама и бив-

шим ученицима који су допринели томе да њен испраћај буде она-

кав какав је заслужила.
Њени најмилији

(27/312777)

Последњи поздрав
драгој

ГРОЗДАНИ

ЂУРИЋ
Чуваћемо те од забора-
ва заувек.

Твоји: ЉУБИЦА, 
БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН

са породицама

(50/312808)

Последњи поздрав

МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ

од кумова ДУШАНА и НАДЕ ОБУЋИНА са децом

и унуцима
(56/312815)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

Породица МИЛОСАВЉЕВИЋ
(55/312813)

Последњи поздрав нашем

МИЛАНУ

Књижара „Пеликан”

(54/312813)

МИРЈАНА МИХАЈЛОВИЋ

Чуваћемо сећање на нашу драгу тетка Миру.

ЉИЉА, САША, ЗОРАН, ЉИЉА, ДРАГАН, 

МИЛОШ и АЛЕКСА

(85/312842)

9. фебруара 2022. преминуо је, у 87.

години

ПАВЛЕ ВУЧИЋЕВИЋ

Сахрана је обављена 11. фебруара

2022, на Католичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћена породица

(26/312776)

Напустио нас је још један из златне

генерације

МИЛАН ЦВЕТОВИЋ

КЛАНФА

Рагби клуб „Динамо”

(100/ф)

После краће болести, у 86. години преминуо је

ЈОВАН АНЂЕЛКОВ
1936–2022.

Сахрана је обављена 16. фебруара, у 14 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син СЛАВКО, снаја СИЛВИЈА,

унука ОЛИВЕРА, унук АЛЕКСАНДАР

и праунука САРА
(82/312838)

13. фебруара 2022. године, у 86. години, пре-

минула је наша драга мајка, бака и прабака

МАРА ГРГИЋ

Ожалошћени: синови НИКОЛА и СТЕВАН,

БИЉАНА и ДРАГАНА, унуци, унуке

и праунучићи

(74/312826)

Последњи поздрав драгој куми Мари

МАРА ГРГИЋ

Породица ПОПОВИЋ

(111/312869)

Последњи поздрав трагично настрадалом

колеги

ЗОРАНУ АЋИМОВИЋУ

Почивај у миру.

Адвокатска комора Војводине, 

огранак Панчево

(58/ф)

РОДОЉУБ

РАДИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

од комшија

у Моравској 6

(34/312785)
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Шестомесечни помен

нашој мајци

САВКИ

СТОЈЕВСКИ

У срцима нашим

остајеш заувек.

Твоја деца
(102/312861)

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВ

СИМИЧИЋ
16. II 2000 – 16. II 2022.

С љубављу породица

(133/312892)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕВА

ПАВКОВИЋ
фебруар 2018–2022.

Остаћеш заувек у нашим

срцима.

Ћерка ЉУБИЦА

са породицом
(65/312819)

ДРАГИЦА

ЛУКИЋ
16. II 2011 – 16. II 2022.

Живи сећање на тво-

ју љубав и доброту.

Твоји: СТЕВА

и БРАНКА

(156/312930)

С великом тугом и дивним успоменама опра-

штамо се од нашег брата

ВАСЕ ОСТОЈИНА

Сестра БИСА, брат ЈОВАН, зет МИЛАН

и сестрићи МИЛОШ и ЧЕДОМИР

са породицом

(49/312806)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛОМИРУ НИКОЛИЋУ
19146–2022.

Твоја доброта и несебичност остаће

заувек са нама.

Твоји најмилији: супруга ЧЕДОМИРКА,

ћерка НАТАША и син НЕНАД

са породицама

(57/312816)

Последњи поздрав

МИЛОМИРУ НИКОЛИЋУ

од ЗОРАНА НАУНКОВИЋА са породицом

(143/312914)

МИЉАН ШПИЦА
1972–2022.

Последњи поздрав од друштва

из VI II-2

(23/312773)

МИЉАН ШПИЦА
1972–2022.

Последњи поздрав вољеном сину од оца РАЈКА

(70/312821)

Последњи поздрав

драгом брату

МИЉАНУ

ШПИЦА
1972–2022.

од сестре БИЉАНЕ

с породицом

(66/312880)

Последњи поздрав

брату

МИЉАНУ

ШПИЦА
1972–2022.

од брата МИРОСЛАВА

с породицом

(67/312820)

Последњи поздрав

МИЉАНУ

ШПИЦА
1972–2022.

од ујне КАТЕ

(69/312820)

Последњи поздрав

брату

МИЉАНУ

ШПИЦА
1972–2022.

од брата ПЕРЕ

с породицом
(68/312820)

МИЉАН

ШПИЦА
1972–2022.

Последњи поздрав

паши и зету

од ПЕТРА

и СУНЧИЦЕ

(71/312821)

ШПИЦА МИЉАН
1972–2022.

Вољени наш супруг и отац, преминуо је после

дуге и тешке болести. У нашим срцима си вечно.

Нека твоја душа нађе мир.

Твоја супруга НАТАША и синови

МИЛОШ и НЕБОЈША

(72/312821)

Куме, друже

Својим прераним одласком изазвао си велики потрес и лавину

туге у мом срцу.

Поносим се на сваку успомену и сећање на тебе.

Нека твоја добра душа нађе мир и спокој.

Твој кум САША МЛАДЕНОВИЋ са породицом

(84/ф)

Последњи поздрав

драгом

МИЉАНУ

од комшија

СТАМЕНКОВИЋ

Почивај у миру друже

мој

(86/312843)

Последњи поздрав

комшији

МИЉАНУ

ШПИЦИ

Породица

ТРИВКОВИЋ

(112/312870)

САША МИЛОСАВЉЕВИЋ
1982–2022.

Љубави наша, зашто си отишао? Зашто?

Ожалошћени: мајка СЛАВИЦА, 

брат ГОРАН и син ОГЊЕН

(51/312809)

Последњи поздрав нашем

САШИ МИЛОСАВЉЕВИЋУ

од тетке ДУШИЦЕ, баба БОСЕ, брата

ДРАГАНА и сестре ТАЊЕ са породицом

(52/312809)

Последњи поздрав

драгој

баба ЛАТИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

ДУШИЦА, ТАСА, 

ДАНИЈЕЛА, ЂОЛЕ

и ДЕЈАНА
(1/312742)

Последњи поздрав

нашем

САВИ

АДАМОВУ

од СТЕВЕ и ЉУБИЦЕ

(2/312743)

Последњи поздрав

САВА АДАМОВ

БОРО, МИЛОШ, МАРИНА и НИКОЛИНА

(7/312750)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

20. фебруара 2022, у 11.30, на омољачком гробљу

одржаће се једногодишњи помен нашем драгом

сину, брату, супругу, оцу и деди

ДРАГАНУ НИКИЋУ ЦАКИ
1955–2021.

Нама је остала туга а небо је постало богатије за

једну сјајну звезду. Недостајеш.

(77/312830)

ДРАГАН

НИКИЋ ЦАКА
1955–2021.

Од заборава те чува-

мо у нашим срцима.

Брат ДУЛЕ

са породицом

(76/312829)

Пет година туге и бола откако нас је заувек и прерано напустила

вољена супруга и мајка

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Не може време, ни сва сила да одузме љубав коју смо имали, ни

све сузе света, ни све речи утехе да ублаже бол који осећамо. 

Сваки нови дан почиње са Тобом, у свакој нашој сузи си ти, у

свакој мисли, у сваком погледу видимо тебе. Много је лепих

успомена да те вечно памтимо, да о Теби с поносом причамо и

да те никад не заборавимо љубави наша.

Воле те твоји: супруг САША и син ЛАЗАР

(87/312844)

Пет година бола и туге за нашим непрежаљеним анђелом

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Ево и пето пролеће се буди а Ти нам још спаваш анђеле наш.

У тишини вечног мира и спокоја спавај са анђелима чедо ми-

ло, а ми ћемо своју тугу и бол за тобом у својим рањеним ду-

шама носити до краја нашег живота.

Почивај у миру анђеле наш.

Твоји најмилији

(88/312884)

23. фебруара навршава се четрдесет тужних и болних

дана откако није са нама наш вољени

МИЛАНКО ДУМИЋ

Храбро си се борио, али судбина је имала друге плано-

ве са тобом.

Твој позитивни лик и чиста душа дају нам снагу да на-

ставимо даље.

Неутешна мајка РАДИВОЈКА

и брат СРЂАН са породицом
(30/312781)

ПОМЕН

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

Драги наш сине, после девет година јецаји су за-

менили јауке, али бол је остао заувек.

Помен је у среду, 23. фебруара, у 11 сати.

Породица БОГДАНОВИЋ

(95/312850)

18. фебруара 2022. године, у 11 сати, на Като-

личком гробљу, даваћемо четрдесетодневни

помен нашој драгој мајци, баки и прабаки

РУМЕНИ ЛЕСКАРОСКИ

Њени најмилији

(122/312885)

У суботу, 19. фебруара 2022. даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој и вољеној

ВЕРИ ДИМИЋ
1941–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји: супруг ЛАЗАР, ћерка РУЖИЦА, 

зет НЕБОЈША и унука ЈЕЛЕНА

(121/121884)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Чувамо вас у својим срцима.

ЗОРАН са породицом

(138/312904)

Прошло је пола године откада смо испратили на вечни починак

нашег вољеног оца, деду и свекра

ЛАЗУ КРМАРА

Недостајеш нам много, али живиш у нашим мислима и срцима.

Помен ће бити одржан на Новом гробљу у Панчеву, у суботу, у 13

сати.

Ожалошћена породица КРМАР

(132/312891)

Поштована

ПЕРСА

ЈАЋИМОВСКИ

Нека те анђели

чувају.

Породица

СТОЈАНОВИЋ

(78/312831)

19. фебруара 2021,

навршава се тужних

четрдесет дана отка-

да није са нама наша

вољена

ПЕРСА

ЈАЋИМОВСКА

Почивај у миру...

Супруг САНДЕ, 

ћерка НАДА

и син ДАРКО

(79/312831)

Вољени мој

ГОРАН

ЛУПИНКА
ГОГА

1970–2009.

Твој брат

(83/312841)

Последњи поздрав драгој сестри

МИРОСЛАВИ МИРИ ВАСИЉЕВИЋ

Њени: МИЛИЦА, ДРАГИЦА и ДРАГАН

са породицама
(6/312749)

ДЕСАНКА ПЕКЕЧ
Драгој куми последњи поздрав од кумова

МИЉКОВИЋ

Почивај у миру Божјем

(137/312903)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

1991–2022.

ЈОВАНЧЕ

ЈОЦИЋ

Заувек у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(3/312745)

11. фебруара навр-

шава се пет година

откако није са нама

ВОЈИН

ТОМИН

Ожалошћена

породица
(4/312747)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Ранков ФОРГО БАНЕ
20. II 1984 – 20. II 2022.

Био си нам прва и највећа радост.

Остала су сећања и вечита туга.

Успомене и љубав за тобом Бане, остају вечно, тугујемо и жа-

лимо до краја живота.

Помен 19. фебруара 2022, у 11 сати

Родитељи: мајка и тата

(5/312748)

Драги тата

ВЛАСТИМИР

ЛУКИЋ

Драги наш тата, ус-

краћени смо твоје

велике очинске љу-

бави и жељни твојих

зелених очију.

Твоје ћерке: 

ЉИЉАНА и ВЕРА,

зет СТЕВА и унуке

НИНА, САНДРА, 

САЊА и НАТАША
(11/312754)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

КЕПИЋ
1934–2020.

Док живимо, живећеш у

нашим срцима и мислима. 

Синови СТЕВАН и

МИЛАН са породицама
(16/312759)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЦВЕТКОВИЋ
2012–2022.

Прошло је десет година откад ниси са

нама. 

Недостајеш нам.

Твоје МИЛЕНА, ЗОРАНА и ЈОВАНА

(17/3127609

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2022.

Време пролази а бол и туга остају.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, 

ћерка АЛЕКСАНДРА, зет НЕБОЈША

и остали најмилији

(19/312767)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2021.

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом ни-

када.

Недостајаћеш нам за све што долази.

Твоји најмилији

(821/312769)

21. фебруара 2022. године навршиће се годи-

на откада није са нама наша драга мама

ДАРА ПАУНОВИЋ

Заувек у срцу и мислима.

МИЋА и ВЕРА са породицама

(24/312774)

ДУШАН

СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2022.

Време пролази а бол

и туга све већи.

Мајка ДРАГИЦА,

брат МАРКО, 

снаја ИВАНА

и братанци МИЛОШ,

МИЛИЦА

и МИЛЕНА

(28/212778)

19. фебруара даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашој

ЖИВАНИ

МИЦКОВСКИ

Никад те неће

заборавити: 

супруг БРАНИСЛАВ

и ћерке БИЉАНА

и БРАНИСЛАВА

са породицом

(41/312794)

23. фебруара 2022. навршава се четрдесет дана

бола и туге како си нас изненада напустио

ЖИВОРАД ЖИВКОВ ЖИКА
17. I 1941 – 14. I 2022.

Поносно чувамо успомену на тебе, јер вољени

никад не умиру.

Почивај у миру!
Твоји најмилији

(42/312795)

19. фебруара 2022. на-
вршава се шест месеци

СТАНИЈА
ПЕРИЋ
1946–2021.

Мајко!
Дани све тежи без тебе.
Бол и туга све јача.
Заувек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоја деца
(45/312793)

Можда свет није стао, мој јесте... Пуно нам недостајете

ЉУБИСАВ МИЛИЦА

НОВАКОВИЋ НОВАКОВИЋ
2002. 2017.

(46/312801)                                                 Ваши: МИЛИНКО и ЗОРАН

Сећање на стрица

БОГДАНА

ГРБИЋА
1. III 2003 – 2022.

Братанац МИЛАН

и снаја СНЕЖАНА

ГРБИЋ

(47/312805)

Сећање на оца

ЂОРЂЕВ

МИТА

ПЕТРОВ
1999–2022.

Сећају се ћерке

СНЕЖАНА, БОЖАНА

И ВЕРА са породицама
(48/312805)

Прошле су четири године откако није са

нама наш вољени

МОМИР ПАВЛОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Много нам недостајеш.

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА

и син ВЛАДИМИР са породицама

(25/312775)

Драга наша

АКА

Четрдесет тужних и тешких дана без тебе...

С љубављу, заувек у срцима: ЈАНКА, 

ВЛАДАНЕ, ДРАГАНЕ и ПЕЂЕ

(81/312835)

Најдража сестро наша

ЖИВАНА МИЦКОВСКИ

Прошло је шест месеци откада си нас напустила.

Истина је болна, туга бескрајна, речи мало а бо-

ла много да би рекли колико нам недостајеш.

Браћа СТОЈАН и БОШКО и сестре ЈЕЛИЦА

и РУЖА са породицама

(98/312854)

ЉУБОМИР САНАДЕР
2006–2022.

Сећања не бледе. Заувек у срцу.

Брат МИРОСЛАВ
(142/312914)
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18. фебруара 2022. године навршава се шест

месеци од смрти наше драге

БРАНКЕ ЦРЕПАЈСКИ

Тугују за њом и носе је у срцу: њен супруг

СТАНКО и сестричина НАДА

(8/312751)

23. фебруара 2022.  године биће четрдесет

дана како смо се опростили од нашег во-

љеног супруга и оца

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ

ЧАНТЕ

Ништа више није исто.

Недостајеш нам много.

Волимо те. Бићеш увек у нашим срцима.

Тужни твоји: ГОЦА, ДАША и МИТА

(14/312757)

У суботу, 19. фебруара 2022. даваћемо шестомесечни

помен

СЕЋАЊЕ ПОМЕН

СЛАЂАНА УРС ЖИВАН УРС
15 година шест месеци

Недостајете све више.

Дешо, твој Страхиња те свако вече очекује да гледате

слагалицу. Недостајеш много.
Ваша породица

(15/312758)

Пријатељу

УРС

ЖИВАН

Шестомесечни помен од

пријатеља ВУКАШИНА

и прије ЈЕДРЕНКЕ

Никад те нећемо забо-

равити
(18/312764)

22. фебруара 2022. навршава се седам тужних година

откада нас је напустио мој једини син

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Мили сине, време пролази, ал бол остаје. Како да жи-

вим без јединог сина. Био си ми живот, био си ми сна-

га. Оста вечита рана. Мајки болан живот и вечита ра-

на. Оста стара мајка уплакана.

Почивај у миру анђеле мој.

Твоја мајка МИЛЕНА и твоји најмилији
(20/312768)

У суботу, 19. фебруара, у 10.30, на Старом право-

славном гробљу, даваћемо шестомесечни помен

вољеном супругу, оцу и деди

ЖИВИ ЈОВАНОВУ

У срцу туга, на гробу тишина а у дому огромна

празнина.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(29/312779)

18. фебруара 2022.

навршава се четрде-

сет дана нашој воље-

ној

ЉУБИЦИ

ОГЊАНОВ
рођ. Вемић

1950–2022.

Ожалошћени: 

брат БОГДАН, 

снаја ВЕРА и деца

ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА

(31/312782)

РУЖА МОРАР
рођ. Недељков

16. VII 1955 – 27. VI II 2021.

Заувек у нашим срцима.

19. фебруара 2022. године, у 10.30, на Старом

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој

вољеној мајци и баки.

Вечно ожалошћени: њени најмилији

(32/312783)

РУЖА

МОРАР
16. VII 1955 – 27. VI II 2021.

Сестро наша, време
пролази, туга и бол
остају заувек.

Сестре ЈУЛИЈАНА

и ЛИНА са породицама
(33/312784)

Сећање на нашег оца

МИЛОША

КЕЦМАНА

КЕЛЕТА
21. II 2002 – 21. II 2022.

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоја деца: СРЂАН и
САЊА са породицама

(35/312787)

ЈЕДНОГОДИШЊИ ПОМЕН

ВЕРИЦА ПОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 19. фебруара 2022.

године обележити прву претужну годину откако је престало да

куца срце најдраже мајке и баке.

Помен ћемо давати на Старом православном гробљу, у 11 сати.

Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ, брат ЈОВАН

као и многобројна родбина и пријатељи

(37/312790)

ЈОВАНКА ТРАТНИК

Драга наша мајко, баба, ташта, још си у нашим срцима.

Годишњи помен је 19. фебруара 2022. године.

Породица ПЕТРУШЕВИЋ
(39/312792)

ЈОВАНКА ТРАТНИК

Драга моја заова, још си у мом срцу, ти и твоја доброта.

Годишњи помен је 19. фебруара 2022. године.

Твоја снаја ТИНА НОСИЋ
(40/312793)

СТЕВАН

ДРОБАЦ

Љубави, шест месеци

је прошло. Много не-

достајеш.

Твоја ОЛГИЦА

са децом и унуцима

(53/312811)

19. фебруара 2022, у 10.30, даваћемо годишњи

помен

ЈОВИЦИ ЛАБАНЦ
1955–2021.

Кажу време тугу брише, а туге, боли све више.

Тешко је у души плакати а насмејан бити.

Његови мили

(80/312833)

Сећање на моје добре и племените родитеље

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА ЈОВИЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.

Пуно ми недостајете вољени мама и тата, ваша

љубав и подршка.

Увек сте у срцу ћерке ЗОРИЦЕ и зета ДАРКА
(89/312845)

Нашој вољеној, најдражој и незаборавној

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

помен ће се одржати 19. фебруара 2022,

у 11 сати.

Ожалошћена мајка, брат са породицом и

деца МИЉАН, УРОШ и АНЂЕЛА

(140/312906)

СЕЋАЊЕ

СРБИЈАНКА МИКИЋ
23. II 2011 – 23. II 2022.

Време пролази, сећања остају у нашим срцима.

МИЛАНА и СВЕТЛАНА

(139/312905)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Догодило се и то!
Некада „мали” „Жеља” с Мисе

боравио је на припремама. И то
не било каквим. И то не било
где... Већ тамо где иду најбољи,
где се припремају српски супер-
лигаши, али и суперлигаши из
бројних европских земаља, уче-
сници европских такмичења. И,
сада, сви они који истински воле
спорт у Панчеву, па и они дру-
ги, могу да кажу „браво” првом
човеку Железничара Зорану
Наунковићу и његовим најбли-
жим сарадницима. Јер, да није
било њиховог ентузијазма, да
није било огромних одрицања,
вероватно да се „дизелка” не би
ни помакла из јужнобанатских
лига. А сада?

„Експедиција” Фудбалског клу-
ба Железничар боравила је од 4.
до 17. фебруара на припремама
у Турској, у Анталији, где су се
момци припремали за наставак
трке за бодове у Првој лиги Срби-
је, у којој ће покушати да поме-
ре границе спортских снова мно-
гих Панчевки и Панчеваца.

Уторак – 4. фебруар. Тачно у
7.40 челична птица „Ер Србије”
почела је да рула по писти аеро-
дрома „Никола Тесла”... После
око два сата пријатног лета ави-
он који је возио „Жељине” мом-
ке, али и екипе Младости ГАТ
из Новог Сада и Инђије, слетео
је на одредиште.

Анталија!
Ако је Анкара главни град Тур-

ске, ако је Истанбул финансиј-
ски, економски и политички цен-
тар ове земље, онда је Анталија
престоница туризма.

Овај сада милионски град,
који су 159. године пре нове ере
основали Грци, с једне стране
одише историјом коју су ства-
рали Хелени, Римљани и Тур-
ци, а с друге стране спада у
модерну европску метрополу,
коју, поред туриста из целог све-
та, посећују и фудбалске екипе
са Старог континента које се
годинама припремају баш у бисе-
ру средоземне обале Турске.

Е, баш ту, на таквом месту, у
Малој Азији, у фантастичном
хотелу „Титаник”, усидрила се
панчевачка „дизелка”...

„Експедицију” Железничара
на овом историјском путовању
чинило је двадесет пет одабра-
них момака, спремних да ураде
нешто што се доскора чинило
немогућим. То су: Марко Кне-
жевић, Младен Живковић и
Немања Андријанић (голмани),
као и: Бојан Балаж, Лазар Мар-
ковић, Стефан Радојичић, Миро-
љуб Костић, Бојан Трипковић,
Марко Конатар, Предраг Ста-
нимировић, Стефан Дабић, Јор-
дан Јовановић, Данило Дашић,
Душан Плавшић, Реган Обенг,
Александар Ђорђевић, Милош
Стојчев, Лука Петровић, Лазар
Милошев, Матеја Зувић, Петар
Гигић, Вукашин Луковић, Дарио
Гргић, Ненад Аџибаба и Алек-
сандар Симчевић.

План и програм рада спрово-
дио се под командом шефа струч-
ног штаба Драгана Аничића, њего-
вог првог помоћника Зорана Сто-

јановића, тренера голмана Мила
Ђуровића и кондиционог трене-
ра Владимира Божића.

Јако битан сегмент екипе сва-
како је био и „Жељин” меди-
цински тим: Велибор Митровић,
Ивона Јапунџа и Милош Гарић.
Са екипом у Анталији све време
су били директор Ненад Бојко-
вић и секретар Горан Михајлов,
а у последњих пет дана придру-
жили су им се и председник
Зоран Наунковић и члан управе
клуба Предраг Санадер.

Радило се жестоко, два пута
дневно, а комбиновани су тре-
нинзи у теретани и на терену.
Било је изванредних услова и за
опоравак играча, јер су на рас-
полагању имали и базен и сау-
ну, а одиграно је и неколико
контролних мечева са изузетно
јаким ривалима, представници-
ма руске школе фудбала.

Прву утакмицу у Анталији
Железничар је одиграо против
руске Аланије, на лепом терену,
тик уз Средоземно море и – побе-

дио: Аланија–Железничар 1:2 (1:1).
Наш тим је започео меч у

саставу: Младен Живковић, Сте-
фан Радојичић, Мирољуб Костић,
Лазар Марковић, Стефан Дабић,
Марко Конатар, Душан Плав-
шић, Александар Ђорђевић,
Милош Стојчев, Матеја Зувић и
Лазар Милошев.

Од самог почетка утакмице
момци у бело-плавим дресовима
наметнули су свој ритам и има-
ли контролу над дешавањима на
терену. Борбеност је била на висо-
ком нивоу, жеља за надметањем
и победом још већа, а није недо-
стајало ни лепих потеза и правог
фудбалског мајсторства.

Железничар је повео рано, већ
у осмом минуту, а стрелац је
био Лазар Милошев. Ипак, вели-
ки посао је пре тога завршио
одлични Матеја Зувић, „Жељи-
но” зимско појачање, који није
одустајао и целу акцију свог тима
испратио је до самог краја. Неду-
го затим капитен Душан Плав-
шић је одлично шутирао гла-

вом, али лопта је прошла тик
поред гола. Веома добар и врло
спреман састав Аланије, нека-
дашњег шампиона Русије, пока-
зао је у 22. минуту да има у сво-
јим редовима праве мајсторе ове
игре, па је једну лепу акцију кру-
нисао поготком за изједначење.

„Жеља” је наставио да игра
својим темпом и после при-
мљеног поготка, није га спу-
тала лопта у сопственој мре-
жи. У 55. минуту Марко Кона-
тар се још једном „пробио” по
левој страни и сјајно центри-
рао, а у срцу шеснаестерца
Аланије највиши у скоку био
је Матеја Зувић, па је ефект-
ним ударцем главом послао
лопту иза леђа немоћног гол-
мана руског тима.

Око шездесетог минута струч-

ни штаб наше екипе извршио је
замену, па су на терен утрчали:
Немања Андријанић, Бојан
Балаж, Александар Симчевић,
Предраг Станимировић, Лука
Петровић, Данило Дашић, Јор-
дан Јовановић, Реган Обенг,
Дарио Гргић и Петар Гигић.

„Дизелка” је наставила да доми-
нира, Лука Петровић је неколи-
ко пута идеално центрирао с леве
стране, а у приликама су били
Симчевић, Дашић, Реган...

– Била је то одлична прове-
ра за наш тим, у изванредним
условима. Аланија је озбиљан
ривал који се дуго припрема
овде у Анталији, а да не при-
чам о богатој историји и тра-
дицији овог клуба, као и њего-
вим резултатима. Почели смо
полако да правимо костур еки-
пе. Момци су, као и увек, били
на висини задатка и можемо
да будемо јако задовољни доса-
дашњим радом – истакао је
после утакмице тренер Зоран
Стојановић.

После Руса и Украјинци су
сазнали за Железничар из Пан-
чева. Није важно ко је с друге
стране терена, не мариш много
ни када је судија благонаклон
према ривалу, ни када за про-
тивника имаш и невероватно јак
ветар... Све то није важно када
си „Жеља” из Панчева. Момци
тренера Драгана Аничића у дру-
гој утакмици су савладали изу-
зетно квалитетног и јаког рива-
ла и на најлепши начин се пред-
ставили љубитељима фудбала у
Украјини: Железничар – Мета-
лист Харков 2:1 (1:0).

Фудбалери „дизелке” с Тами-
ша поново су показали да су на
правом путу, да је састављена
екипа за велика дела...

Тренер Аничић је одлучио да
првих шездесет минута игра овај
састав: Андријанић, Петровић,
Станимировић, Балаж, Марко-
вић, Дашић, Симчевић, Јовано-
вић, Обенг, Гргић и Гигић.

Врло брзо, већ после шест
минута игре, резултат на сема-
фору је морао да се мења. Опет
је брзоноги Лука Петровић напра-
вио „хаос” у редовима ривала,
пројурио је по левој страни, упу-
тио идеалан центаршут и у 
шеснаестерцу Украјинаца „про-

нашао” Петра Гигића, који је
реаговао мајсторски и главом
послао лопту на право место –
1:0.

Фудбалери Металиста имали
су прилику да изједначе већ у
шеснаестом минуту, досуђен им
је једанаестерац, али нису успели.
Спречио их је сјајни „Жељин” гол-
ман, млади Немања Андријанић.
Популарни Манга је сјајно интер-
венисао и сачувао своју мрежу.

Ипак, у 58. минуту Украјинци
су некако успели да изједначе,
после прилично сумњиве ситуа-
ције. Уследила је промена у тиму
Железничара, па су на терен истр-
чали: Живковић, Радојичић,
Костић, Дабић, Конатар, Плав-
шић, Ђорђевић, Стојчев, Зувић и
Милошев.

„Жеља” је наставио у свом
ритму, иако је његов ривал, уз
помоћ ветра, озбиљно претио.
Ипак, све атаке украјинског тима
успешно је заустављао изванред-
ни Младен Живковић, а тачку
на овај меч ставио је Мирољуб

Костић у 74. минуту, када је
поставио и коначан резултат:
Железничар–Металист 2:1.

– Металист је јако озбиљна
екипа. Задовољан сам и резул-
татом и игром мог тима у већем
делу утакмице, иако имамо још
много простора за напредак.
Наравно да има и ствари које
треба кориговати. Момци су
послушали савете са састанка,
схватили су да је за успешног
спортисту јако битан карактер.
Они су га данас имали. Играли
су против изузетно квалитетног
ривала, против јаког ветра, па и
судија, али мислили су само на
своју игру. Овакве победе много
доприносе самопоуздању екипе.
Направили смо добар систем у
коме се зна ко шта ради. Нема
повлашћених у екипи. Данас је
шездесет минута играла потпу-
но друга постава у односу на
прву утакмицу. Мени није бит-
но ко ће да игра. Сви су једнаки
и сви момци могу да дају допри-
нос успеху клуба – рекао је после
утакмице шеф стручног штаба
Железничара Драган Аничић.

Анталија је у протеклих четрна-
ест дана била обојена у бело-пла-
во! Они који можда нису знали где
је Панчево, сада су сазнали…

У дуелу са чврстом екипом
Акрона из руског Тољатија није
било нимало лако. Била је то
тврда утакмица, с много трчања
и дуела, у којој су тренери обају
тимова испробавали разне вари-
јанте... На крају је победу однео
„Жеља”, јер је тријумфовао голом
који је постигао Бојан Балаж у
финишу меча, у 86. минуту.
Резултат није био примаран ни
у овом мечу, али свакако лепо
звучи реч – победа. Играчи Желе-
зничара су јасно ставили свима
до знања да су и те како свесни
дела пута на коме се тренутно
налазе и да су спремни да дају и
више од максимума да би про-
дужили даље ка врху.

– Били смо у Анталији да се
добро спремимо за оно што нас
очекује када почне првенство. Сви
момци су добили прилику да се
покажу. Задовољан сам неким сег-
ментима игре, али увидели смо и
шта треба да исправљамо. Може-
мо још много да напредујемо и
верујем да ће се до старта шам-
пионата све то сложити како ваља
– поручио је на крају Аничић.

У среду, 16. фебруара, одигра-
на је и последња контролна утак-
мица у Анталији. Железничар је
одмерио снаге са украјинском
Зорјом. По повратку с припрема
нема одмора. Већ у недељу, 20.
фебруара, на програму је и „гене-
ралка” пред старт пролећне сезо-
не у Првој лиги Србије. Тог дана
на СЦ-у Младост” панчевачка
„дизелка” ће одмерити снаге са
екипом Вршца.

СПОРТ
Петак, 18. фебруар 2022.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР У АНТАЛИЈИ

СА СРЕДОЗЕМНОГ МОРА ДО САЗВЕЖЂА
„ПАНЧЕВАЦ”

У АНТАЛИЈИ

Александар
Живковић



Џудисткиње и џудисти Тами-
ша имали су два такмичарска
искушења прошлог викенда, а
са оба турнира вратили су се у
Панчево уздигнутих глава.

Степановићево је било дома-
ћин првенства Војводине за
кадете, на ком су учествовале
Јелена и Марија Стојановски.
Обе су заузеле пета места у сво-
јим категоријама, али су избо-
риле пласман за Првенство
Србије. Почетници Стефан
Тодосијевић и Вук Дугић пока-
зали су велику борбеност и сте-
кли преко потребна искуства.

Екипу су предводили тренери
Неда Остојић и Рајко Стајчић.

Један део такмичарске еки-
пе учествовао је на међународ-
ном турниру „Лакташи опен
2022”, у конкуренцији 840 так-
мичара из 64 клуба из седам
земаља.

Најсјајније одличје освојила је
Наталија Новаковић, док су се Васи-
лије Стајчић и Тамара Грабунџија
окитили сребрним медаљама, а
Петар Новаковић је зарадио брон-
зу. Алекса Судимац, Реља Рачић,

Урош Зубовић и Вукан Ранисла-
вић заузели су пета места, а боје
клуба је бранио и Стефан Зубовић.

Децу су кроз такмичење води-
ли тренери Дарко Тодоровић и
Иван Остојић.

НОВИ УСПЕСИ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ЛАКТАША

ПОЧИЊЕ НОВА ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА У КАРАТЕУ

ДИНАМО СПРЕМАН ЗА НАЈВЕЋЕ ДОМЕТЕ

СПОРТ
Петак, 18. фебруар 2022.
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Убедљива победа тима
из нашег града над
Слогом из Краљева

У петак у Новом Пазару

Био је то један од оних мечева
када једноставно мораш да пока-
жеш да вредиш, да победиш.
Била је то и утакмица истине
за ову генерацију кошаркаша
Тамиша. Притиснути бројним,
невероватним проблемима који
их прате од почетка сезоне, па
самим тим и лошијим резулта-
тима, момци које предводи тре-
нер Бојан Јовичић били су на
огромном искушењу прошлог
викенда. У госте им је долазио
фаворит из Краљева, тим који
је на добром путу да се пласира
у Суперлигу...

Притисак је био велики, а
морао је да се издржи. И успе-
ли су Саша Радовић и његови
саиграчи. Показали су да су нај-
бољи када је то најпотребније.
Победили су!

Дакле, у сусрету 23. кола
Адмирал Бет кошаркашке лиге
Србије Тамиш је у Хали спор-
това на Стрелишту савладао
Слогу из Краљева с резултатом
95:69.

Био је то изузетно важан три-
јумф панчевачког тима у бор-
би за опстанак, који још више
добија на значају јер је оства-
рен над једним од најпријат-
нијих изненађења у овој сезо-
ни.

У уводним минутима меча
снаге су биле прилично ујед-
начене. Гости су преко Мато-

вића стварали добре шансе које
су претварали у поене, док је
домаћи тим узвраћао истом
мером, али преко Смиљанића
и Лугића. Са уласком Радови-
ћа и Хардија у игру Тамиш је
добио још већу снагу у нападу,
па су његови момци направи-
ли мини-серију од 12:5 и у дру-
гу четвртину ушли с девет пое-
на предности (27:18).

После кратког предаха дома-
ћи тим је заиграо још боље.
Тамиш је другу четвртину запо-
чео двема узастопним „тројка-
ма” и тако стекао сигурну пред-

ност, али је и унео нервозу у
редове Слоге. Кошаркаши из
нашег града успели су да дођу
и до предности од двадесет пое-
на, а на полувреме су отишли
са осамнаест поена „вишка”
(58:40).

Питање победника тада је
практично било решено. Фаво-
рит је био на коленима, али
домаћи се нису опуштали ни у
другом полувремену.

Момци тренера Бојана Јови-
чића зналачки су одрадили сва-
ки задатак. У маниру најиску-
снијих екипа умели су да сачу-

вају стечену предност, а онда
је шеф стручног штаба тима из
нашег града шансу пружио и
играчима који иначе имају мању
минутажу.

– На почетку желим да чести-
там мојим играчима. Играли
су изванредно, вероватно и нај-
боље у овој сезони. Момци су
испоштовали баш све што смо
се договарали пре меча, готово
све замисли спровели су у дело
на терену. Слога је била вели-
ки фаворит, игра феноменал-
ну кошарку ове сезоне и један
је од кандидата за највиши пла-
сман. Екипа из Краљева се про-
шле године борила за опста-
нак, а сада за улазак у Супер-
лигу. Драго ми је да су моји
играчи схватили ко им долази
у госте, па су сјајном партијом
освојили јако вредне бодове.
Али немамо времена много да
се радујемо. Предстоји нам
тешко искушење у Новом Паза-
ру, а нама је свака утакмица
као финале. Још увек се нала-
зимо у незавидној ситуацији,
коју само победама можемо да
поправимо. Морамо да трени-
рамо још боље и јаче, а ја се
надам да су сви пехови иза нас
и да ће момци бити спремни и
здрави – истакао је на конфе-
ренцији за новинаре после утак-
мице у Хали спортова тренер
Тамиша Бојан Јовичић.

Одложена утакмица с Новим
Пазаром биће на програму већ
у петак, 18. фебруара. Али ако
понове игру као у мечу против
Краљевчана, ниједан против-
ник за кошаркаше Тамиша неће
бити непобедив.

Рудар без шансе

У суботу опет на свом терену

– долазе Крагујевчани

Почела су узбуђења и у игри
с лепљивом лоптом. Прошлог
викенда је стартовало плеј-оф
надметање у Аркус лиги за
рукометаше, а панчевачки
„жуто-црни” су своје верне
навијаче обрадовали победом.

У Хали спортова на Стре-
лишту гостовао је Рудар из
Костолца, који није имао ни
снаге ни моћи да се супрот-
стави разиграној екипи коју
предводи тренер Ненад Кра-
љевски. Панчевачки тим је
доминирао од првог до

последњег минута сусрета,
његова победа ниједног
момента није долазила у пита-
ње, па је борба у плеј-офу
отпочета на најбољи могући
начин: Динамо–Рудар 35:26
(21:12).

Већ после првих тридесет
минута игре било је јасно да
гости немају шта да траже на
Стрелишту. Динамо је играо
на крилима Марка Перови-
ћа, који је постигао осам голо-
ва из девет шутова, али сви
момци заслужују похвале за
борбеност и приступ игри.

Динамо је играо у саставу:
Никола Стаменковић (један
гол), Урош Павловић (три),
Вељко Чабрило (два), Милан
Бошковић, Урош Станић
(четири), Вук Новаковић,

Радован Остојић (четири),
Никола Перић, Марко Перо-
вић (осам), Иван Дистол
(један), Борислав Урта, Милан
Голубовић (четири), Милош
Костадиновић (четири), Дани-
ло Радовић (три), Никола
Бекић (један гол) и Адријан
Биркенхојер.

Друго коло плеј-офа било
је на програму већ у среду,
16. фебруара. Динамо је тог
дана гостовао у Шапцу, где је
одмерио снаге с домаћом
Металопластиком, а рукомет-
на узбуђења се настављају већ
следећег викенда.

У суботу, 19. фебруара, у
Хали спортова на стрелишту
гостоваће Раднички из Кра-

гујевца. Утакмица почиње у
18 сати, а биће то добра при-
лика за све симпатизере
Динама да дођу у што већем
броју и помогну својим
љубимцима у походу ка новој
победи.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” 
СТАРТОВАЛИ ПОБЕДОМ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sg5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ СРУШИО ВЕЛИКОГ ФАВОРИТА

Тренира се 
пуном паром

Прва искушења већ
крајем фебруара

Такмичари Карате клуба Дина-
мо увелико се припремају за
почетак нове сезоне, у којој ће
прва искушења имати крајем
фебруара. Стручно-тренерски
тим клуба из нашег града озбиљ-
но ради са свим такмичарским
селекцијама и узрасним кате-
горијама, а борци популарног
спортског колектива све своје
обавезе извршавају максимал-
но професионално, како би што
спремније дочекали надмета-
ња.

Чланови сениорске екипе КК-а
Динамо током фебруара и мар-
та учествоваће на Првенству Вој-
водине и државном шампиона-
ту, а први међународни наступ
имаће у Солуну, где ће се бори-
ти за одличја на Првенству Бал-
кана. Панчевачким борцима у
априлу предстоји и неколико
наступа на међународним тур-
нирима у Самобору и Чачку, као
и учешће у репрезентативним

камповима у Крагујев-
цу и на Тари, а све у
склопу припрема за
Европско првенство,
које ће бити одржано
крајем маја у Турској,
и за „Медитеранске
игре”, које се у јуну одр-
жавају у Алжиру.

Кадети, јуниори и
млађи сениори Дина-
ма с такмичењима стар-
тују у априлу, и то на
турниру „Златни појас”
Чачка, потом и на Купу

Војводине, а у мају им предсто-
ји надметање на Купу Србије,
као и припреме за Европско
првенство, које ће бити одржа-
но средином јуна у Прагу.

Полетарци, пионири и наде,
најмлађи такмичари клуба, сво-
ја надметања започињу већ кра-
јем фебруара, на Првенству
Баната и на Школском првен-
ству Војводине, а у марту ће
наступити на покрајинском и
државном шампионату, а онда
и на Школском првенству Срби-
је. У априлу и мају малишани
ће учествовати на турнирима
„Златни појас Чачка” и „Дунав
куп”, а у плану је и наступ на
Балканском првенству у Биха-
ћу почетком јуна.

Све у свему, богат је и згуснут
распоред за такмичаре и трене-
ре Карате клуба Динамо, који
ће покушати да у својим мече-
вима забележе што боље резул-
тате и наставе традицију клуба
– да буду увек у врху српског
каратеа.

Услови за рад су одлични, па
се сви љубитељи ове древне
вештине и навијачи Динама могу
надати лепим вестима с број-
них такмичења у овој години.

Стране
припремио

Александар
Живковић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Из сенке
Вириш испод ока...

    Ствари ти се привиђају.

    Бицикл на који је пролазница наслоњена свом тежином.

    Птице које кљуцају сопствене сенке.

    Пас и човек једнако љубичасти.

    Пут је наранџаст, а силуете града сиве.

    Онда пожелиш да си сама слика.

    Па уђеш у њу, докраја.

Поглед
Када стојиш на неком узвишењу и када „пуца” хоризонт...

    Е, то се зове добар поглед.

    Такав је и кад се загледаш у беле облаке.

    И летимичан, „бачени” поглед ка вољеној особи је лек.

    Очи умеју и да преваре.

    Али и да те „заробе”.

    Важно је како чуло вида користиш.

    И шта видиш у огледалу.

Ка себи
Кажу да се супротности привлаче.

    Да ту има неке магије.

    Битно је и уважавати различитости.

    Свих врста.

    Управо то човека и издваја.

    Даје му тежину.

    Већу специфичну вредност.

    Тако се постаје боља особа.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Оптимизам пред старт
другог дела шампионата
у Супер Б лиги

Женски рукометни клуб Панчево је посе-
бан спортски колектив. Некако је друга-
чији од других. Некако је свој. Ем што је
у неку руку чувар женског спорта уопште
у граду на Тамишу, ем је „дружина” која
готово свакога дана све више изненађује
љубитеље спорта у Панчеву, пријатно
наравно.

Под вођством тренера Марка Крстића
девојке раде вредно и напорно, али нека-
ко у миру, далеко од очију јавности. Не
зато што оне то не желе, већ због тога
што медији још увек нису сагледали да
се у овом клубу „кува” нешто велико. Пре
или касније ЖРК Панчево ће бити на
највећој рукометној сцени. Сигурно!

Тако је и ове године. Припреме за дру-
ги део сезоне у Супер Б лиги стартовале
су још 10. јануара, а у Хали спортова на
Стрелишту све пршти. Орне и располо-
жене за рад и напорне тренинге, Невена
Маркагић и њене саиграчице испуњавају
све захтеве које пред њих постављају Мар-
ко Крстић и Светлана Ничевски. Уигра-
вају се све линије тима, одиграно је и
неколико контролних утакмица.

У првом пријатељском мечу током зим-
ских припрема Панчевке су савладале
Раднички из Београда, а много више од
резултата и победе може да радује чиње-
ница да су све девојке добиле шансу и да
су је искористиле. У највећој мери. ЖРК
Панчево је одмерио снаге и с Румом и
Младим радником и спремно дочекује
наставак трке за бодове.

– Најважније је да смо били комплет-
ни. Јако сам задовољан како су девојке
радиле. Све време смо били у Панчеву,
али то нам није сметало да испунимо
зацртани план. Успели смо да сачувамо
екипу у прелазном року, није било одла-
зака играчица, а првом тиму смо при-
кључили и неколико талентованих игра-
чица из млађих селекција, које ће лагано
да стасавају уз искусније другарице. Успо-
ставили смо добар систем и засад све
функционише баш како треба. Наш важан
шраф у тиму Дара Петронијевић поново
је у пуном тренингу, што летос није био

случај, па нам је њен повратак можда и
највеће појачање – прича тренер ЖРК
Панчева Марко Крстић.

Први део сезоне у Супер Б лиги девој-
ке из нашег града окончале су на другом
месту, с петнаест бодова, једним мање од
првопласиране Кикинде. Не треба сум-
њати да ће се од 19. фебруара, за када је
заказан старт другог дела првенства, води-
ти велика борба за прва два места која
воде у Супер А лигу.

– Прву утакмицу играмо на свом тере-
ну против Пријепоља и мислим да ту не
бисмо смели да имамо проблема. Једно-
ставно, на нашем терену морамо да доби-
јемо све ривале. Олакшавајућа околност
је то што ћемо имати више утакмица у
нашој хали. Очекују нас тешка гостовања
у Сремској Митровици, Прокупљу и Кикин-
ди, али борићемо се. Надиграваћемо се
са сваким, са жељом да сваку утакмицу
добијемо, али без превеликог притиска и
императива. Ипак, спортски је надати се
да на крају можемо да будемо једна од
две првопласиране екипе – додаје Марко.

Не треба сумњати у девојке и стручни
штаб. Љубитељи рукомета у Панчеву зна-
ју да ће оне дати све од себе. Зато ће и
бити уз њих и пружати им безрезервну
подршку. А. Живковић

РУКОМЕТАШИЦЕ ЖРК ПАНЧЕВА СПРЕМНЕ ЗА НАСТАВАК ПРВЕНСТВА

ПРВО ПРИЈЕПОЉЕ, ПА РЕДОМ...

Прошлог викенда у Новом Саду је одр-
жано надметање стрелаца под називом
„Војводина куп”. У веома јакој конкурен-
цији чланови Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813” поново су имали запажену
улогу и остварили завидне резултате.

Марко Нинковић се надметао у гађању
из ваздушног пиштоља у конкуренцији
јуниора и освојио најсјајније одличје,
погодивши 554 круга. Велимир Нинко-
вић је упуцао 548 кругова и окитио се
сребрном медаљом.

У гађању из ваздушне пушке у конку-
ренцији мешовитих парова Алекса Рако-
њац је са Александром Хавран освојио
бронзано одличје. Пето место је заузео пан-
чевачки „микс” у гађању из пиштоља –
Теодора Кљајић и Марко Нинковић. А. Ж.

АКТУЕЛНО С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ЗЛАТНО, СРЕБРНО И БРОНЗАНО ОДЛИЧЈЕ


