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У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 18. ДЕЦЕМБРА 2020.

КОРОНА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

ПОЛОВИНА СРБИЈЕ СЛАВИ СЛАВУ,
ДРУГА ПОЛОВИНА НЕ ИДЕ У ГОСТЕ
Страх од окупљања по кућама оправдан, очекују се
нове мере. Ситуација у Панчеву и даље критична
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Животна средина
Ваздух час добар,
час није!?
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Зими храна
чува кожу
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Фото-репортажа

ПАНОНСКО МОРЕ
ЦЕВИ СЕ ПРОБИЈАЈУ ДО ОКОЛНИХ СЕЛА
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У пензију по старом ГАСОВОД СТИЖЕ ДО СТАРЧЕВА И ОМОЉИЦЕ,
само још десет дана У БРЕСТОВЦУ ТЕШКО ДО НОВИХ ПРИКЉУЧАКА
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Панчевци који
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

до 1 ме
6 са
ти

Рукомет

страна 11

нам чувају децу

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

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

Поњавица се бори
за воду
» страна 13

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.
Последњи рок за предају огласа чије ће радно време бити
и читуља за двоброј је уторак следеће:
30. децембрa до 15 сати;
29. децембар до 15 сати.
31. децембрa до 13 сати;
Наредни број после тог биће у
4. јануарa до 18 сати;
продаји од 15. јануара, а огласи
5. јануарa до 18 сати;
и читуље за тај број могу се
6. јануарa до 15 сати.
дати на благајни „Панчевца”,

Пенал одлучио
победника
» страна 38

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Муке нам
јежеве
Док су ових дана све пуније, нажалост, оне најцрње новинске
стране, једна за другом сустижу
нас вести о томе да су заувек
отишли и многи великани, попут глумаца Тике Арсића и Боре
Кандића, а премда више нису
грађани исте државе, нашој јавности није промакло ни то да су
животну сцену напустили бардови поменуте бранше Мустафа
Надаревић и Шпиро Губерина.
Од безброј рола које су забалежили још у доба велике Југославије, можда су им најупечатљвије оне у легендарној серији „Вело мисто”, која је осамдесетих
година прошлог века вишемилионско гледалиште федеративне заједнице држала приковано
уз мале екране.
И док је први (Мустафа) играо
Дују, оснивача „Хајдука” из
Сплита (oко којег се и врти радња поменуте серије), бескрајно
шармантни Шпиро глумио је
чистача улица илити по далматински – шковацина, симпатичног шерета по којем га и дан-данас многи памте, као и по чувеној узречици „муке му јежове”.
Уз њега, драж овој причи даје
још један великан – Борис Бузанчић, који је у тој серији био
градоначелник, што је почетком деведесетих постао и у
стварности, само у Загребу, непосредно пре и после распада
заједничке државе.
Елем, у серији се он на сплитској пијаци свакодневно сретао
са Шпириним шковацинима,
који су га из поштовања звали
шјор дотур (доктор), у бајковитим сценама: градоначелник
изађе на улицу и понизно се
обраћа чистачу са „Ваша висости”, а сервисеру уличне расвете
са „Ваша свитости”. И после их
још одведе на пиће и вечеру, па
им за заслуге часног службовања чак задене и понеки пенез...
То је у данашњој суровој реалности готово незамисливо
чак и у серији (које су узгред
све до једне екстремно бруталне), а актуелни моћници на
своје уздрхтале подређене гледају с недодирљивих небеса.
Кад окрену леђа, тешко да ће
их такве неко искрено волети,
изузев ако није тотални мазохиста. Биће да их само трпе у
својој слабости, док их у души
дубоко презиру и чекају да им
виде крај. Без обзира на то што
им потом следују исти или
слични, муке им јежеве...
Али, ко зна, има индиција да
ће им можда једног дана и доћи
неки паметни и надасве племенити доктор, јер веру у бајке макар нико не може да им одузме...

Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДАН СЕЋАЊА НА РОМЕ СТРАДАЛЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

УСВАЈАТИ И ЦЕНИТИ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ
Одбор Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије, у сарадњи с Градом
Панчевом, био је организатор комеморативне свечаности одржане у
оквиру локалитета масовне гробнице
Спомен-комплекса „Стратиште” на
путу Панчево–Јабука поводом обележавања Међународног дана сећања
на Роме страдале у Другом светском
рату, 16. децембра. Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Миодраг Капор предводио је државну церемонију.
Комеморативној свечаности поводом
страдања цивила у Другом светском
рату, посебно Рома, Јевреја и Срба, поред председника Скупштине града
Панчева Тиграна Киша, присуствовали су представници дипломатског кора. Својим доласком почаст невиним
жртвама одали су амбасадори и војни
аташеи бројних држава: Француске,
Камбоџе, Канаде, Белгије, Мексика,
Словеније, Израела, Словачке, Хрватске, Мјанмара, Немачке, Велике Британије и Северне Ирске, Босне и Херцеговине, Грузије, Индонезије, Анголе, Казахстана, Северне Македоније и
Црне Горе.
Присутни су били и представници
Регионалног савета за сарадњу, као
и шеф мисије Савета Европе Тобијас
Флесенкемпер.
Одавање почасти
Након церемоније полагања венаца и
одавања почасти, поред споменика
на ком пише „Звезда је на почетку,
звезда је на крају, црвене наше бразде”, присутнима су се обратили Тигран Киш, председник Националног
савета ромске националне мањине

Управо на овом месту за време Другог
светског рата окупатори су стрељали
између десет и дванаест хиљада људи
– Рома, Срба и Јевреја. Нацисти су починили страховит геноцид, а на нама
је да се сећамо и да не дозволимо да се
ова страшна дела икада понове. Завршетак Другог светског рата означио је
победу над највећим злом 20. века –
фашизмом. Тада су створени темељи
модерног европског друштва, чији смо
ми део и које је и наша прошлост и садашњост и наша будућност.
Киш је казао да је „задатак свих
нас да никада не дозволимо да падну
у заборав невине жртве и њихово страдање, да се подсећамо и опомињемо

Миодраг Капор, државни секретар Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Далибор Накић и државни секретар
Миодраг Капор.
Председник Скупштине града
Панчева је рекао:
– Уважени представници Владе Републике Србије, ромске националне
мањине, ваше екселенције, поштоване
грађанке и грађани Панчева, даме и господо, налазимо се на месту Спомен-комплекса „Стратиште” да заједно одамо пошту, али и да оживимо и негујемо сећање на трагично страдале Роме.

да се овакво зло и масовно уништавање више никада не сме поновити”.
Додао је:
– Имамо обавезу да негујемо праве, истинске вредности, да поштујемо и ценимо различитости, јер нас
оне повезују и оплемењују у друштво
као целину. Град Панчево је пример
мултикултуралне заједнице, пример
да на једном месту припадници 26
националних заједница могу живети
у слози и толеранцији, поштујући

различитости и негујући традицију и
обичаје. Управо у том духу треба да
васпитавамо и нашу децу, да усвајају
и цене праве вредности и уважавају
свакога, јер је сваки појединац посебан и битан део целине, у овом случају наше целине зване Панчево. На
тај начин ћемо заиста одати почаст и
указати да знамо и страхоту и вредност жртве на хиљаде Рома, Срба и
Јевреја који су овде пострадали.
Менгелови експерименти
над децом
Спомен-комплекс „Стратиште” образован је 1981. године, када је на његовом месту подигнут споменик „Бразда”. Од 1941. до 1944. године на
овом је месту, по наредби шефа полиције Панчева, побијено преко десет
хиљада Јевреја, Рома и Срба. Године
1945, у спомен на почињене злочине,
испрва је била подигнута спомен-пирамида. Архитекта Небојша Деља добио је 1970. године задатак адекватног уређења спомен-комплекса. Након неколико измена првобитног
идејног решења споменик је коначно
откривен 22. новембра 1981.
Повод за одржавање комеморативних окупљања 16. децембра јесте сећање на 16. децембар 1942. године,
када је Хајнрих Химлер издао наредбу за систематско упућивање Рома у
концентрационе логоре ради њихове
ликвидације. На основу наредбе од
29. јануара 1943. године одређено је
да Роми буду депортовани у логор
смрти Аушвиц-Биркенау у Пољској.
Депортација Рома трајала је у периоду између фебруара 1943. и јула 1944.
Као последица организованог погрома, у оквиру логора смрти АушвицБиркенау, до 2. августа 1944. године
функционисао је подлогор за Роме –
„Цигојнерлагер” (Zigeunerlager). Заточени Роми потицали су с територија Немачке, као и окупираних држава, попут Аустрије, Чехословачке,

Пољске, Француске, Југославије, Белгије, али и с подручја Норвешке,
Шпаније и окупираног дела Совјетског Савеза. Бројна су стратишта цивила, Срба, Рома и Јевреја, широм наше државе: Старо сајмиште, Бањица,
Јајинци, Јабука, логор „Црвени крст”
у Нишу, стратиште на Араповом брду
у Лесковцу...
У „Цигојнерлагеру”, током наведеног периода, заточено je више од
23.000 Рома, од којих је око 20.000
ликвидирано. У раздобљу између маја 1943. и августа 1944. године на челу „Цигојнерлагера” налазио се злогласни „лекар” Јозеф Менгеле, који
је вршио организоване експерименте
над Ромима, а посебно над децом.
Мање је познато да су Роми били
приморани да на видном месту на
својој гардероби носе ознаке у облику црног троугла. Највеће страдање
Рома на територији окупиране Србије у Другом светском рату одиграло
се током октобра 1941. године, када
су немачке окупационе снаге спровеле масовне погроме над цивилним
становништвом у Краљеву и Крагујевцу у знак одмазде због ликвидације више припадника Вермахта од
стране покрета отпора. Међу више
хиљада недужних цивила страдалих
у овим масовним злочинима налазио
се и велики број Рома.
Геноцид над Ромима у Другом светском рату представља једну од најтрагичнијих епизода тог оружаног сукоба
која је код савремених генерација скоро потпуно заборављена. Систематско
уништавање припадника ромског народа, отпочето 16. децембра 1942. године на принципима и по методама
које су коришћене за организоване ликвидације Јевреја, јесте геноцид који
је као своју последицу имао страдање
и ликвидацију између 220.000 и
500.000 Рома који су потицали из више европских држава. Тачан број никада није утврђен.
С. Трајковић

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 18. ДЕЦЕМБАР

Капиталне инвестиције у буџету Панчева

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Припрема.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

У време када ово издање „Панчевца” буде било на киосцима, у петак,
18. децембра, одржаваће се последња седница Скупштине града у овој
години. Између осталих, тема ће
бити и Предлог одлуке о буџету Града за 2021: у њему има речи и о капиталним пројектима-издацима, за
које је планирано 1,07 милијарди
динара.
Градска власт намерава да настави
одржавање зграда и објеката у јавној
својини, као и улагање у припрему
изградње двеју зграда са 76 станова
за расељена лица и избеглице на
Стрелишту. За комплекс „Хиподром”, где ће нићи филмски град,
планирано је да се заврши техничка
документација и исходује грађевинска дозвола за саобраћајнице. Пијаца
у Глогоњу треба да добије зелено светло за извођење радова на изградњи
надстрешнице.

У самом граду, радиће се техничка
документација за потребу реконструкције Улице Уроша Предића, док
ће пројектовање документације за изградњу приступног пута за регионалну депонију имати свој наставак. За северну пословноиндустријску зону планиран је завршетак изградње кружне раскрснице и Улице 7. нова. Када се ради о школама,
„Паја Маргановић” ће
највероватније добити
противпожарно степениште, а Гимназија
„Урош Предић” урбанистички пројекат и техничку
документацију за изградњу новог школског објекта и реконструкцију сале за физичко. Биће расписана
јавна набавка за израду техничке

документације за реконструкцију
комплекса Опште болнице, као и за
радове у централном градском језгру.
Иако је било најава да се одустаје од реконструкције
кеја, у плану је расписивање јавне набавке и израда техничке документације за ново јавно осветљење, као и за партерно
уређење пешачких површина горњег и доњег шеталишта – из правца
Улице Бате Михаиловића, од рампе ка Тамишу до моста. Као капитална инвестиција за
следећу годину наводи се
и завршетак постављања видео-надзора на панчевачким
улицама, а требало би и да буде настављена изградња канализације у
Шарпланинској улици.
С. Т.
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Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ И ПОКРАЈИНИ

ОВЕ ГОДИНЕ ПОЛА СРБИЈЕ СЛАВИ,
А ДРУГА ПОЛОВИНА НЕ ИДЕ НИКУДА
Чим чујете познату реченицу:
„Пола Србије слави, а друга половина иде на славу”, знате на
који се датум и ког свеца она
односи. Сваког 19. децембра,
на Светог Николу, једну од највећих слава у Срба, ситуација
је иста: заиста једни празнују,
док им други одлазе у госте да
заједно прославе великог свеца. Ове године, међутим, први
пут би требало да буде другачије. Епидемиолошка сиутација диктира сасвим нова правила. Она никоме не падају лако,
али – стручњаци су сложни у
ставу да се здравље сачувати
мора.
Иако је чувена „крива” ових
дана донекле заравњена, број
оболелих се и даље изражава у
хиљадама сваког дана, тако да
места за опуштање апсолутно
нема. Томе у прилог говоре и
најновије бројке.

У Панчеву и даље критично
Према пресеку начињеном у
среду, 16. децембра, током дана, у ковид делу панчевачке
Опште болнице било је 240 заузетих постеља. Међу пацијентима зараженим коронавирусом, њих 220 је било из јужног Баната, а 20 с подручја
Београда.
Институт за јавно здравље
Војводине епидемиолошку ситуацију у Панчеву и даље оцењује као критичну, а ситуацију
у АП Војводини као „ванредну,
са стабилизацијом тренда оболевања на високим нивоима”.
„Највећи број нових случајева регистрован је у Новом
Саду, а ситуација је и даље
критична у Панчеву, Зрењанину, Kикинди, Сомбору, Суботици и Сремској Митровици.
У овом тренутку број регистрованих активних случајева у Војводини је 42.983, a Институт
процењује да је тај број далеко

већи. Највећи број регистрованих активних случајева је у
Но вом Са ду, 11.888, по том
следe Панчево с више од 4.200,
Суботица с више од 2.900, Зрењанин с више од 2.800, Бачка
Па лан ка с ви ше од 1.700,
Kикинда с више од 1.300 и
Сремска Митровица, Врбас и
Рума с више од 1.100 случајева. Здравствени систем је и
даље у изузетно тешкој ситуацији”, оцењује Институт и апелује на грађане Војводине да
се понашају одговорно и да се
стрикт но при др жа ва ју свих
мера.

Скромно, у кругу породице
То би значило да на Никољдан дилему око начина прослављања нико не би требало
да има.
– Светог Николу би требало
обележити само породично. Уосталом, и наша вера каже тако.

ПО СКУ ПЉУ ЈЕ ПЦР ТЕСТ
Влада Србије донела је одлуку да од 1. јануара ПЦР
тест на коронавирус који се
ради на захтев грађана
поскупи са 6.000 на 9.000
динара.
Kада је реч о страним држављанима, за њих цена тестирања на лични захтев од
уторка, 16. децембра, износи 18.000 уместо досадашњих 14.100 динара. За наше држављане је цена до
краја године непромењена и

АПР ПОРУЧУЈЕ

Интеграција у току, не
брините због грешака
Агенција за привредне регистре је током протеклог
викенда започела интеграцију Регистра привредних
субјеката са Адресним регистром, који води Републички геодетски завод.
У АПР-у истичу да у току
овог процеса може доћи до
промена података о адреси
седишта регистрованих субјеката, због којих привредници не морају да брину, јер
ће сви нетачни подаци бити
исправљени у најкраћем року, односно до краја овог
процеса.
Поред Централног регистра
становништва, Регистра привредних субјеката и Регистра
непокретности, Адресни регистар је један од кључних
државних регистара захваљујући којима је могуће успостављање еУправе.
Д. К.

износи 6.000 динара.
Влада је апеловала на грађане који желе да се тестирају на лични захтев да тестирање закажу искључиво
електронским путем, како би
се избегле гужве и редови
испред ковид амбуланти. Да
би се користила услуга „еЗаказивање” на порталу „еУправа”, није потребна регистрација, а потврда о
заказаном термину шаље се
на имејл адресу.

ИСПЛАТА МИНИМАЛЦА

За туристичке
раднике и угоститеље
Исплата још једне минималне
зараде у износу од 30.367 динара за запослене у туризму и угоститељству у Србији почела је у
понедељак, 14. децембра.
Помоћ ће, како је најављено,
добити 72.500 запослених у туристичким агенцијама, рентакар фирмама и угоститељским
објектима и хотелима, који су
највише погођени пандемијом
коронавируса. Пореска управа
је објавила списак од 12.037
предузећа која су остварила право на помоћ државе.
На сајту Управе за трезор
www.trezor.gov.rs дате су локације најближе филијале, као и
информације о томе шта овлашћена лица предузећа треба да
понесу ради исплате субвенција. Предузећима ће новац бити
уплаћен на посебне наменске
рачуне које Управа за трезор
отвора за ту сврху.
Д. К.

За Светог Аранђела нисмо запазили да се славило по кафанама, ресторанима... Сада апсолутно треба наставити тако.
Врло је важно да се слави само
у кругу породице и уз строго
поштовање мера. Просторију
треба прилагодити тако да свако буде на растојању од метар
и по. Они ко ји при пре ма ју

вањем мера се обезбеђује здравље породици која слави, јер ковид 19 је врло тешка болест и
неретко се може завршити смрћу. Видели смо да се коронавирус веома лако преноси са особе на особу и да се велики број
људи заразио управо на прославама и сличним окупљањима –
навела је Здравковићева.

УСЛО ВИ ЗА УЛА ЗАК У СР БИ ЈУ
Вла да Републике Ср би је
од лу чи ла је у уто рак, 16.
децем бра, да ће домаћим
и стра ним др жа вља ни ма
за улазак у Ср бију од 20.
де цем бра би ти по тре бан
негативан ПЦР тест не ста рији од 48 са ти.
храну морају да одржавају добру личну хигијену, али и хигијену самих намирница – саветовао је ових дана у медијима епидемиолог проф. др Бранислав Тиодоровић.

Саопштено је и да ће држављани Србије који не поседују негативан ПЦР тест
морати да буду у кућној изолацији десет дана. Уколико
се тестирају у Србији и тест
буде негативан, могу да прекину изолацију пре времена.

И Марија Здравковић, директорка KБЦ-а „Бежанијска коса”, навела је за РТС да су Црква и Министарство здравља
сагласни да ове године славе
треба прослављати у оквиру
своје породице, без претераних контаката и позивања гостију у затворени простор.
– На тај начин усредсређујемо се на оно што заправо слава
значи, а то је посвећеност Богу
и свецу којег славимо, очување
породичне среће и мира. Пошто-

У Србији је од почетка новембра на снази наредба о забрани окупљања више од петоро људи на отвореном и у затвореном простору, а ова мера
се односи на било коју врсту
окупљања, рачунајући и прославе. О броју оболелих више
не морамо да се информишемо из медија, јер смо дошли
до тачке када готово сви многе
од њих познајемо, будући да је
реч о нашим комшијама, рођацима, колегама, пријатељима... Да ли ћете, узевши у обзир све наведене чињенице,
ипак направити славље за већи број људи или отићи на славу – одлука је на вама. На вама
су, разуме се, и потенцијалне
последице те одлуке.
Д. Кожан

ПОРЕСКА УПРАВА

ЗАБРАНА ДО 7. ЈАНУАРА

Прославе су велики ризик

Ако имате оружје,
спремите новац
Пореска управа Србије саопштила је да је у току достава решења о утврђеном
порезу на регистровано оружје за 2020. годину, а рок за
плаћање ове обавезе је 15
дана од дана достављања решења. У саопштењу је прецизирано да су сва решења
предата пошти 14. децембра, тако да ће се сматрати
достављеним 29. децембра.
Порез за оружје за личну
безбедност за које је издат
оружни лист односно колекционарска дозвола износи
3.730 динара, а уколико је
уз то издата и дозвола за ношење – 18.550 динара.
За обвезнике пореза за више комада регистрованог
оружја за личну безбедност,
којима су издате исправе за
ношење оружја, решења ће
бити донета накнадно. Д. К.

И даље не можемо
у Грчку
Грчка је продужила забрану
ула ска стра них др жа вља на,
укључујући и држављанe Србије, до 7. јануара.
Забрана се не односи на држављане земаља чланица ЕУ и
држава Шенген зоне, затим на
медицинско особље, истраживаче и професионалце из области здравља, под условом да је
њихов улазак у Грчку у пословне сврхе, лица која већ дужe
време имају боравак у држави
чланици ЕУ или Шенген зони,
као и за оне које имају дозволу
боравка у тим државама.
Из забране су изузети и дипломате, хуманитарни радници, војна лица, запослени у области транспорта, путници у транзиту, студенти који студирају у
Грчкој, лица која се баве негом
старијих лица и лица с посебним
потребама, као и сезонски пољопривредни радници.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Осокољен великим бројем гласова, Трамп намерава да
своју базу одржи у уверењу да је он жртва „покрадених
избора” и да Џо Бајден треба да буде третиран као нелегитимно изабрани председник. Да се, тако, потврди
као предводник антиестаблишментског покрета који
ће, непрестано и на сваки начин, ометати програме нове власти и једва чекати да је смени он, као његов барјактар. Много је лакше тако нешто умислити него остварити. Последња година Трампове владавине памтиће
се међу Американцима као једна од најтежих у њиховој модерној историји – пре свега због катастрофалних
последица налета коронавируса, чије је домете он потцењивао... Не приличе демократији толика уздрмавања два стуба на којима почива – избора и владавине закона. За таква извитоперавања у њој не сме бити пардона…
(Новинар Момчило Пантелић, „Нови магазин”, 13.
децембар)
* * *
Кроз еволуцију смо се развијали у природи и нераскидиво смо с њом повезани – све наше физиолошке
функције су подређене природи. Зато се тело, на један
потпуно интуитиван начин, осећа добро у том окружењу. Кретање је веома значајно за човека. Приликом
физичке активности се регулише ниво стреса, смањује
се напетост и симптоми депресије. Гледање ка хоризонту помаже да опустимо очне мишиће, активирају
се други делови мозга у односу на то када возимо аутомобил или гледамо у компјутер. Изузетно је благотворан звук птица, ветра који помера крошње, звук кише
– сви они нас умирују. У природи се живот одвија без
нас, животиње и биљке живе као и до сада, њихов живот није уздрман короном. Добро је познато колико су
додир, телесни контакт и грљење благотворни по наше
физичко и ментално здравље. Када се грлимо, лучи се
окситоцин, хормон који регулише стрес, тако да бих ја
свима препоручила да загрле дрво ако већ не могу
друге људе.
(Психотерапеуткиња Хана Стаматовић, Би-Би-Си,
11. децембар)
* * *
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КАКО БРЖЕ СТИЋИ ДО ПЕНЗИОНОГ ЧЕКА

ГРАНИЦА ЗА ДАМЕ ДВА МЕСЕЦА ДАЉЕ
Крајњи рок за
пензионисање у овој
години 31. децембар
Уколико неко поднесе
захтев 1. јануара
2021, важе строжи
услови
Запослени који желе да се пензионишу по прописима који
важе за ову годину требало би
да до 30. децембра раскину
радни однос, како би најкасније 31. децембра поднели захтев за остваривање права на
пензију. Уколико то не ураде,
подношење захтева 1. јануара
и касније подразумева примену услова који важе у тој новој
години, а који су другачији, потврђују у Фонду за пензијско и
инвалидско осигурање.
Уколико, дакле, онај ко је
стекао услов за пензију по прописима за 2020. годину закасни макар и један дан с предајом захтева за пензионисање,
граница за одлазак у старосну
пензију код жена се помера за
два месеца, тако да је услов који треба да испуне у 2021. години 63 године и два месеца
живота и најмање 15 година
стажа осигурања. Код мушкараца се услови не мењају, већ
је и даље потребно да имају 65
година живота и најмање 15
година стажа осигурања како
би отишли у старосну пензију.

До прве исплате 60 дана
За остваривање права на превремену старосну пензију од 1.
јануара 2021. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година живота, а женама најмање 39 година и четири месеца
стажа осигурања и 58 година и
четири месеца живота.
С обзиром на то да све будуће пензионере највише занима када могу да очекују да им
поштар први пут позвони на
врата и донесе пензију, у Фонду кажу да је законски рок за
доношење решења о правима
из пензијског и инвалидског

осигурања до 60 дана од дана
поднетог захтева.
Фонд доноси више од 90 одсто решења у овом року, али
уколико се у поступку утврди
да недостају подаци без којих
се не може одлучити по захтеву, поступак може трајати дуже од законског рока, док се
не утврде подаци неопходни за
одлучивање.
На питање шта је најчешћи
разлог да се исплата прве пензије одложи, у пензијском фонду објашњавају да су то папири
и подаци који недостају, до чега може доћи из више разлога.
Најчешће су то неуплаћени
доприноси за ПИО а да запослени није ни знао да има рупу у стажу, непредавање пријава М-4, непостојање правне
и финансијске документације
о радном ангажовању лица и
прибављање доказа о радном
ангажовању лица која су радила ван Србије.

Шта може да оспори жалба
Упитани да ли се пензионери
који добију решење жале на
износ пензије јер су очекивали
да ће она бити већа, у Фонду
ПИО кажу да најстарији који
имају примедбе на првостепено решење о оствареном праву
на пензију имају правну поуку

на решењу да могу уложити
жалбу Фонду ПИО. Жалбом
могу да се оспоре све чињенице утврђене решењем (висина
пен зи је, утвр ђен пен зиј ски
стаж, датум стицања права на
пензију).
Највећи број жалби се односи на висину пензије. Уколико
се у поступку по жалби утврди
да је она основана, поништава
се првостепено решење и доноси ново, на које странка поново има право жалбе. Неосноване жалбе се одбијају решењем у коме се наводе сви законски разлози због којих је
жалба одбијена.
Износ пензије се обрачунава
према утврђеним подацима.
Обрачунати износ пензије може бити испод очекивања корисника због тога што нису обухваћени сви периоди осигурања, то јест због тога што Фонд
нема податке о уплаћеним доприносима за укупан стаж, односно оствареној заради.
У таквим ситуацијама доноси се привремено решење, које се кроз службено поступање
мења, обухватајући накнадно
утврђене податке о плаћеним
доприносима, односно заради
и стажу.
Иако већина не може да дочека да напуни 65 година и оде

у пуну старосну пензију, без
плаћања пенала, има и оних
који желе да наставе да раде и
који и не знају да ли морају да
се пензионишу или само да наставе да долазе на посао и после 65. рођендана.
У Фонду ПИО одговарају да
су права из пензијског и инвалидског осигурања лична и
остварују се по захтеву странке. Закон о ПИО прописује услове за остваривање права на пензију, док Закон о раду прописује када лицу по сили закона
престаје радни однос. Према
члану 175 Закона о раду, радни
однос престаје кад запослени
наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју.
Право на старосну пензију и
превремену старосну пензију
остварује се после престанка
осигурања, осим за лица која
обављају самосталну делатност
у складу са законом којим се
уређује рад приватних предузетника, именована, изабрана
или постављена лица и хранитеље који право на старосну
пензију или превремену старосну пензију могу остварити испуњењем услова за стицање
права на старосну пензију или
превремену старосну пензију.

ПАНЧЕВО МЕЂУ РЕТКИМ ГРАДОВИМА КОЈИ ОВО ЧИНЕ
* * *
Питање је само какав смо закључак из наше несрећне
историје извели. Паметни народи се мењају, уче из
историјских грешака. Налазе начина да побољшају свој
живот, да га проведу што пуније и срећније. Ако то не
можемо да учинимо са сопственим животом, нико нам
није крив. Понекад имам утисак да сам и сам одговоран за ово што нам се догађа... Знате, мени су сада, када је комунизам прошлост, комунисти ближи него некада када сам их сматрао „мрачном силом”. Сада хватам себе како комунисте, ако не баш симпатишем, онда разумем идеале и начела за која су се борили. Добро, изневеравали су их, лагали су људе и претварали
се да су оно што нису, али ипак су имали идеју која није била приватна, него општа, за добро свих. Бар тако
су се декларисали, а понеки од њих је и веровао у то.
Под старе дане сам постао левичар. То је супротно од
онога: као млад си левичар, а под старост постајеш десничар. Код мене је обрнути случај.
(Редитељ Горан Марковић, „Данас”, 14. децембар)
* * *
Мене, наравно, Југославија не занима. Не занима ме
ни Аустроугарска, не занимају ме ни Хрватска и Србија. Мене занимају живи људи. А оно што изгледа као
њихова патетична и готово патолошка опседнутост Југославијом – што се онда церемонијално манифестује
о данима републике, Титовим рођенданима и другим
историјским датумима – много више говори о животима тих малих живих људи, њиховом очају и очају њихових малих, бедних и пропалих државица него што
говори о природним и друштвеним лепотама Југославије. Нема боље и прецизније мере дубине тог очаја од
чињенице да њима данас, тридесет или четрдесет година касније, чак и таква једна сива држава – која је
прогањала слободне интелектуалце, забрањивала књиге и уметнике затварала на вишегодишње робије – изгледа као тематски парк Земље чуда у Дизниленду.
(Писац и новинар Борис Дежуловић, „Недељник”, 9.
децембар)

Јавни позив за самосталне уметнике
Чланица Градског
већа задужена за
културу позвала
„самосталце” да
се пријаве
На основу члана 5. Одлуке о
уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, градоначелник Александар
Стевановић расписао је јавни
позив особама што су стекле
тај статус како би оствариле
право на уплату за 2021.
Марија Јевић, чланица Градског већа задужена за културу
и омладину, најавила је у холу зграде Градске управе, 14.
де цем бра, пред мет ни јав ни
позив.
– Град Панчево расписао је
јавни позив за самосталне уметнике и све оне који се баве културом, а нису стално запослени, за пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање. Он траје од 15. до 31. децембра и сви
заинтересовани могу сваког дана да поднесу своје пријаве у
Услужном центру Градске управе. У јавном позиву на градском сајту налазе се информације о потребној документацији, условима и формуларима
ко је тре ба при ба ви ти ка ко
би се уче ство ва ло на овом
конкурсу. Сваке године имамо

приличан број при ја вље них
уметника, тако да новчана средства планирамо у односу на
број лица која конкуришу. Панчево је један од ретких градова
који расписују ову врсту јавног
позива за уметнике и сматрам
да је то врло важно за наш град,
за наше уметнике, јер сви они

самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, што је, у складу
са законом, утврдило репрезентативно удружење у култури; имају пребивалиште на територији града Панчева; нису
оства ри ла уку пан при ход у
претходној години који пре-

који нису стално запослени
имају могућност да им редовно тече пензијско, инвалидско
и здравствено осигурање, а то
је, слажемо се сви, од великог
значаја за сва лица која самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе – рекла је Марија Јевић.
Право на уплату доприноса
за пен зиј ско, ин ва лид ско и
здравствено осигурање имају
осо бе у свој ству ли ца ко ја:

лази износ просечне годишње
бруто зараде на нивоу Панчева; осим стана/куће где станују ни они лично, као ни чланови заједничког породичног
домаћинства, не поседују непокретну имовину.
Предметно право стиче се на
основу поднете пријаве и докумената који не смеју бити
старији од шест месеци. То су:
образац 1 – изјава о сагласности за обраду и прибављање

личних података; уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама
уписаним у евиденцију; докази о пребивалишту и о томе да
уметник није у радном односу;
по ре ско уве ре ње о ви си ни
остварених годишњих прихода; потврда Службе за катастар
непокретности Панчево о катастарским приходима на непокретностима; оверена изјава о броју чланова заједничког
породичног домаћинства.
У разматрање се неће узимати пријаве подносилаца који имају неизмирене обавезе у
Пореској управи на основу доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање.
Пријаве с доказима треба доставити Услужном центру, Трг
краља Петра I 2–4, закључно с
31. децембром, с назнаком „за
јавни позив лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,
ради остваривања права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање”.
Додатне информације могу
се добити на телефон 013/308906, или имеј лом: nevenka.
kljajic@pancevo.rs.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

ЗАГАЂЕН ВАЗДУХ ОДЈЕДНОМ ПОСТАО ПРИХВАТЉИВ!?
Непотпуна информација
слудела грађане и
продубила страх
од аерозагађења
Глуви телефони на
релацији новинари –
државне институције
рађају неповерење
Опасан еколошки спин?
Овако је прошле недеље освануо наслов у „Вечерњим новостима”, а сам
текст изазвао је бурну реакцију како
стручне јавности, тако и обичних грађана. Убрзо је демантовано оно што
је изнето, али, како то обично бива у
оваквим ситуацијама, штета је учињена и скептични грађани су након
овог случаја још више слуђени. Ово
је још један пример у низу о томе колико је важно правовремено и тачно
информисање и колико површност,
бахатост и немарност, како медија,
тако и надлежних, могу да успаниче
грађане. Но кренимо редом.
Наиме, повод за спорни текст је то
што је Агенција за заштиту животне
средине на свом сајту променила граничне вредности, па су новинари закључили да је „вишедеценијски проблем са загађењем у Србији наизглед
решен преко ноћи”. Снижени су критеријуми за класификацију загађења
суспендованим прашкастим материјама (канцерогене честице, изузетно опасне по здравље људи, нарочито деце).
До тада, за прихватљив квалитет
ваздуха толерисало се присуство најсит ни јих пра шка стих ма те ри ја
(ПМ2,5) од 30 до 40 микрограма по
метру кубном, а сада је то промењено, па је горња граница подигнута на
55 микрограма по метру кубном. По
новој скали Агенције за заштиту животне средине, термин „јако загађен”
за измерене вредности ПМ2,5, коришћен за дефинисање присуства опасних материја од 90 микрограма по
метру кубном сада се користи када
вредности премаше 110 микрограма
по метру кубном.

Оптужбе и деманти
О овом „поквареном” чину државе
први су јавност алармирали чланови
невладине организације Регулаторни институт за обновљиву енергију и
животну средину. Како су навели,
измењени критеријуми у индексу за
оцењивање квалитета ваздуха нису у

Академци, пријавите се!
Mлади истраживачи, студенти докторских академских студија, могу
се пријавити на јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за укључивање у
научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким
организацијама до 28. децембра.
Држава позива 100 младих истраживача, од којих 20 из области
уметности, који имају титулу дипломирани мастер и први пут су
уписани у прву годину докторских
академских студија за школску
2020/2021. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.
У конкурсу стоји да је услов да
кандидати не буду старији од 30
година, односно да су рођени 1990.
године или касније, као и да укупна просечна оцена буде најмање
9,00 (девет). Текст позива са обрасцем пријаве треба преузети са сајта Министарства, а у њему су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација.

ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕЧНА ГОРИВА

Смањен садржај сумпора
скла ду с гра нич ним вред но сти ма
емисија загађујућих материја које су
утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. Према њиховим сазнањима,
ова уредба није промењена. Сматрају да „ако подаци у извештају Агенције и на њиховом сајту нису исти,
онда то збуњује грађане и онемогућава их да остваре своје право да буду правовремено и истинито информисани о стању животне средине”. У
Регулаторном институту су истакли
да их посебно „забрињава што се
Агенција одлучила на ове промене у
моменту када је свима јасно да је
ваздух презагађен”.
Неколико дана касније огласила се
Агенција за заштиту животне средине саопштењем у коме објашњава шта
се заправо догодило и шта значе та
усаглашавања критеријума. Реч је о
усклађивању распона индекса квалитета ваздуха које је Агенција за заштиту животне средине спровела како би се објединили подаци с мерних
станица – неопходно је било да се
примени исти индекс.
„Након усаглашавања подаци који
су доступни на веб-порталима Градског завода за јавно здравље Београд

и Агенције за заштиту животне средине су уједначени и грађани добијају транспарентан и ефикасан приказ
података са свих 13 мерних станица
за територију града Београда”, стоји
у саопштењу Агенције које се налази
на њиховом сајту.
Тврде да се уведене измене односе
искључиво на усклађивање распона
индекса квалитета ваздуха, а не на
промене критеријума за оцењивање
квалитета ваздуха, који су, за разлику
од индекса квалитета ваздуха, обухваћени законском регулативом у Републици Србији.
На основу споразума из 2017. године Агенција за заштиту животне
средине ускладила је индекс за оцену
квалитета ваздуха с Градским заводом за јавно здравље Београд, преузевши индекс под називом Common
Air Quality Index (CAQI), као резултат пројекта развијеног у оквиру ЕУ
пројекта CITEAIR. Пројекат CITEAIR
подржава европске градове и регионе
у њиховим напорима да испуне граничне вредности и побољшају квалитет ваздуха за своје грађане. Напомињу да индекс за оцену квалитета ваздуха није средство за проверу усклађености са стандардима квалитета

ваздуха и не може се користити у ту
сврху.

Оправдана реакција
Е сада, чињеница је да је државно
тело задужено за заштиту животне
средине на свом сајту снизило критеријуме за ПМ2,5 и азот-диоксид
(NО2), па је тако ваздух који је пре
месец дана сматран „загађеним” сада „прихватљив”.
У спорном тексту нису изнети ставови Агенције за животну средину ни
Министарства животне средине о овој
теми, јер надлежне службе нису нашле за сходно да одговоре на њих.
Стога је у јавност изашла ова непотпуна информација, која је направила
праву пометњу и изазвала још већи
гнев грађана због нечињења у области
смањења емитовања опасних материја.
Реакција је сасвим разумљива, а
страх грађана оправдан, јер ситне честице ПМ10 и ПМ2,5, које настају сагоревањем угља, лако улазе у најдубље делове плућа и везују за себе чак
и најопаснија једињења, као што су
хлоровани ароматични угљоводоници, од којих су неки канцерогени.
Има и оних који тврде да је читав
случај само спиновање јавности.

НИС НАСТАВИО РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ У РЕГИОНУ

Нове бензинске пумпе и ново гориво
Стооктански бензин за
велепродајне купце
Компанија НИС пласирала је на велепродајно тржиште високооктански
моторни бензин од 100 октана (евро
БМБ 100) који се производи у Рафинерији нафте Панчево. Моторни бензин евро БМБ 100 представља гориво
врхунског квалитета домаће производње које у потпуности задовољава
све захтеве прописане европским стандардима квалитета бензина. Његова
додатна вредност огледа су у високом октанском броју, који представља кључну меру квалитета горива.
Виша вредност октанског броја, између осталог, доприноси већој снази
и побољшању радних карактеристика мотора, продужава његов радни
век и смањује потрошњу горива, док
истовремено утиче и на смањење емисије загађујућих гасова, чиме се доприноси заштити и очувању животне
средине.
– Компанија НИС остаје посвећена
ширењу палете деривата које нуди
потрошачима, константно уводећи
иновације како би додатно унапредила квалитет својих производа. С нашим велепродајним купцима градимо дугорочну сарадњу, која се заснива на поверењу, одговорности и партнерском односу. Нови производ који
смо уврстили у понуду за велепродајно тржиште још једном показује нашу спремност да нашим партнерима

РАСПИСАН КОНКУРС
ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ

понудимо најбољи квалитет нафтних
деривата домаће производње – рекао
је Константин Тарасов, директор Дирекције за комерцијалне активности
компаније НИС, поводом пласмана
новог производа на тржишту.
Компанија НИС наставила је у 2020.
години интензиван развој малопродајне мреже у земљама региона и пустила у рад шест нових објеката у
Босни и Херцеговини и Румунији.
Упркос изазовним околностима на
тржишту, насталим услед пандемије
ковида 19, у Босни и Херцеговини је
у трећем кварталу пуштено у рад пет
бензинских станица. Након почетка
ра да ових ста ни ца за снаб де ва ње

горивом НИС у БиХ руководи мрежом од укупно 42 малопродајна објекта. Поред тога, у Зеници је отворено
ново складиште дизела запремине
три милиона литара, које ће компанији омогућити одлагање додатних
количина дизела које се допремају
из Рафинерије нафте Панчево.
У Румунији је почетком године
отворена станица за снабдевање горивом „Отопени”, а реч је о деветнаестом малопродајном објекту компаније у тој држави. Пословање у области малопродаје, када је реч о региону, НИС развија и у Бугарској, где
поседује укупно 34 станице за снабдевање горивом.

НИС је, такође, водећа малопродајна мрежа у Србији, где поседује
више од 300 бензинских станица.
У складу са укупном модернизацијом компанијске малопродајне мреже на територији Србије и њеном
стратегијом ширења у региону, НИС
наступа на тржишту са два малопродајна бренда, а то су „НИС Петрол” и
„Гаспром”.
Све врсте горива пролазе строгу и
редовну лабораторијску контролу и
одговарају захтевима Правилника о
техничким и другим захтевима за течне врсте горива нафтног порекла, а
евро премијум БМБ 95, Г-драјв 100,
опти бензин 95, евродизел, Г-драјв
дизел и опти дизел одговарају и европским стандардима квалитета.
Бренд „НИС Петрол” нуди потрошачу поузданост, доступност, савремене стандарде услуга и гарантовани
квалитет нафтних деривата. Бензинске станице овог бренда најзаступљеније су у Србији. Поред Србије, мрежа „НИС Петрол” ради и у Републици Српској. Зарад веће ефикасности
рада и повећања свог пословања на
малопродајном тржишту у Србији и
региону, НИС је крајем 2012. лансирао премијум бренд бензинских станица – „Гаспром”. Посетиоци објеката бренда „Гаспром” имају могућност
да купе горива европског стандарда,
висококвалитетна уља и мазива и другу допунску робу. Доступан им је интернет и богат мени у ресторану, који
укључује и јела националне кухиње.

Министарство рударства и енергетике Србије усвојило је нови Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла, који предвиђа смањење
садржаја сумпора у лож-уљима с
максималних три на највише један одсто од 1. јануара 2021. године. Усвајањем овог правилника, за
који је била обавеза да се донесе
још пре две године, Србија се у
потпуности усагласила с међународно преузетим обавезама имплементације Директиве 2016/802/ЕК
о садржају сумпора у одређеним
течним горивима.
У Mинистарству оцењују да ће
смањење садржаја сумпора допринети мањим емисијама сумпор-диоксида из ложишта која користе
ту врсту погонског горива, као што
су електропривреда, топлане и индустрија, што је посебно значајно
у периоду грејне сезоне, када се
употреба лож-уља повећава. Новим правилником смањен је и садржај сумпора у гориву за радне
машине и тракторе, чиме је у потпуности извршено усаглашавање с
Директивом 98/70/ЕК о квалитету
дизела и моторних бензина.

АНАЛИЗА МАЛЕ МАТУРЕ

Вуковци више
нису вуковци?!
Анализа јунске мале матуре коју је
урадио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања показује да је знање многих вуковаца
испод републичког просека. Многи од њих су имали мање бодова од
републичког просека из српског језика и из математике (11 бодова).
Према овом извештају, нешто
мање од половине ученика било је
одлично на крају осмог разреда, а
сваки пети је имао просек 5,00. Велики број ученика је имао петице
из предмета који су били тестирани на матури, пре свега из биологије, географије и историје, а најмање из математике.
Иако је утврђено да постоји повезаност између оцена и постигнућа на тестовима (ђаци с бољим
успехом постижу боље резултате
на матури), очекивало се да она
буде виша. Стручњаци износе запажање да постоји велика разлика
у знању које на малој матури покажу ученици. На пример, ученик
с тројком у некој школи постиже
исти резултат као ученик с петицом у некој другој осмолетки. Разлике у знању има и међу вуковцима, којих је у прошлој генерацији
малих матураната било 8.482, односно 13,8 одсто.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Где пронаћи утеху
кад се све (с)руши?
несрећни завршава се обично
неконтролисаним храњењем
баш тих емоција које желимо да потиснемо. Утеха се
обично тражи у преједању,
ал ко хо лу или ри зич ном
понашању, односно изазивању судбине. Баш на њу смо
љути зато што је „крива” за
малодушност и незадовољство који постају почетак и
крај сваког нашег дана.
Неке особе беже од спољног света, повлаче се у себе и
из добровољне изолације изПише: Марија Достић,
лазе само када је неопходно.
психолог
Тада могу да настану и многа
Драги моји, сви смо се нала- сведочанства периода душевзили, или се још увек налази- не патње сачувана од заборамо, у некој ситуацији када се ва у облику стиха, приче или
осећамо беспомоћно, растрза- слике. Kада уметност стварани бригама или неутешни и ња преузме улогу тешитеља,
емотивно растројени. Углав- бољитак је сасвим известан.
ном је тај осећај повезан с гу- Kада прође период „рада жабитком некога или нечега што лости”, који у просеку траје
пар ме се ци,
за нас има велиостају забелеку вредност бижена, сачувана
ло материјалну,
и као путоказ
било емотивну.
другим људима
Губитак једдоступна дела
на ко „бо ли” и Покушај да се
ко ја мо гу да
оставља емотив- заборави колико
пруже утеху, јер
ну празнину без
су и настала у
обзира на то да смо повређени,
процесу њеног
ли је ства ран, усамљени или
тражења.
оче ки ван или несрећни
Утеху најбосамо претпостаље знају да прувљен. Тада смо завршава се
же осо бе ко је
у потрази за не- обично
су имале личчим или неким
неконтролисаним
но искуство гушто мо же да
или
нам пружи уте- храњењем баш тих бит ка
стручњаци коху и помогне да емоција које
ји знају процес
некако убрзамо
„рада жалости”
вре ме, док не желимо да
и могу да побудемо на без- потиснемо.
могну да се безбедној удаљеноболније прође
сти од периода
у којем се десио губитак. По- кроз тај период. Савршенство
кушај да се заборави колико на које је наштелован систем
смо повређени, усамљени или назван живот покреће особе
да причају о свом болу
изнова и изнова и да на
тај начин покрећу механизам који непогрешиво проналази особе што
могу да пруже утеху речима, загрљајем или знањем. У природи сваког
од нас је да може да препозна коме је потребна
уте ха или ко ме да се
окрене да би је добио.
Независно од наше воље, с циљем поправљања штете настале емотивним разарањем, у сваком од нас постоји покретачка снага тешитеља. Та иста снага нас чини бољим људима и упућује једне на друге.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Направите сами
освеживач ваздуха
Kад купујете освеживаче ваздуха, баците ли поглед на
списак састојака или вас интересује само како они миришу? Ако је мирис пресудан,
немамо добре вести за вас.
Нажалост, већина освеживача просторија који постоје у
продаји садрже обиље штетних састојака. Они путем дисајних органа доспевају у тело и
озбиљно угрожавају здравље ако се стално користе.
Други проблем је тај што они загађују околину и нису добри за
животну средину. Но то не значи да треба да одустанете од освеживача ваздуха. Једноставно, направите их сами код куће…
Потребни су вам следећи састојци: две кашике говеђег желатина, три четвртине шоље воде, четвртина шоље алкохола, једна
кашика соли, 15 капи мешавине есенцијалних уља, једна до две
капи јестиве боје по избору, стаклене теглице са шупљикавим поклопцима (можете их и сами избушити).
Загрејте воду до кључања и додајте јој говеђи желатин. Мешајте све док се желатин потпуно не раствори. Склоните шерпу
са шпорета и додајте со. Kад се мало прохлади, додајте алкохол,
боју и уља. Промешајте, сипајте у теглице и оставите у фрижидер.
Када се стегне, освеживач је спреман за употребу.

Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

САВЕТИ НУТРИЦИОНИСТЕ: НЕГА ЛИЦА И ТЕЛА ТОКОМ ЗИМЕ

ПОКАЖИ МИ СВОЈУ КОЖУ И
РЕЋИ ЋУ ТИ КАКО СЕ ХРАНИШ
Током хладних и ветровитих
дана наша кожа је изложена
разним негативним утицајима,
који могу довести до њеног исушивања, љуспања, пуцања и
иритације. То су разлози због
којих је у зимском периоду неопходна додатна и правилна нега коже како бисмо је одржали
влажном, меком и глатком.
Међутим, нега не подразумева
само коришћење разних препарата и одлазак у салон лепоте. Једнако је важна, ако не и
много важнија – нега изнутра.
Оно што једемо и пијемо и те
како се види на нашој кожи.
Зато смо питали стручњака,
Аниту Алтеров, нутриционисткињу, које намирнице су у ово
доба године прави избор када
желимо да кожу сачувамо и
учинимо отпорном на зиму.
– Хладно време, ветар и боравак у затвореним просторијама у зимским месецима додатно исушују кожу, па је зато
на првом месту добра хидратација. Пре свега, треба редовно пити воду. Златно правило
гласи: осам чаша дневно. Нека
вам чаша или флашица буду
при руци током целог дана.
Узимајте помало воде и када
нисте жедни, јер је појава жеђи први знак дехидратације –
саветује нутриционисткиња.

Витамини и минерали
Поред разних крема и препарата, исхрана је јако битна, јер
сви знамо да се кожа храни изнутра. Ево који витамини и минерали највише погодују кожи.
– У нези коже значајни су витамини Б-комплекса, витамин
Ц и витамини А и Е, који су
неопходни за правилно формирање ћелија коже. Витамин Б
помаже у задржавању влажности, а витамини А, Ц и Е су моћни антиоксиданти: помажу у отклањању штетних утицаја за кожу и смањују боре. Ове витамине можете обезбедити организму конзумирањем житарица,
као што су пиринач, овас, раж,
јечам, хељда, затим меса, јаја,
рибе, биљних уља, цитруса,

зеленог поврћа, језграстог воћа… Минерали који имају утицај на чишћење и повећање еластичности коже јесу цинк, селен и бакар. Њих садрже житарице, месо, јаја, риба, језграсто
и суво воће… Омега 3 и омега 6
масне киселине имају улогу у
очувању влажности коже, помажу код иритације, црвенила и
екцема. Налазе се у биљним
уљима, као што су маслиново,
ланено или сусамово, у риби и
орашастим плодовима, као и у
семенкама, попут сунцокрета,
лана, сусама или чија семенки
– наводи Анита Алтеров.

Зелени чај и коензим Q10
Поред витамина и минерала, наша саговорница истиче да не
треба заборавити
ни на зелени чај
и коензим Q10.
Ево и зашто.
– Зелени чај повољно делује на имунитет, подмлађује кожу, чисти је
од акни и разних иритација.
Попијте бар једну шољу чаја
дневно, најбоље у јутарњим сатима. Можете га користити и
као тоник за лице, као облог за
цр ве ни ло или за уми ва ње.

Делује брзо, треба вам мало времена за припрему и није скуп.
Kористите чај из ринфуза, јер
је квалитетнији од чајева из кесице. Kоензим Q10 је састојак
многих крема и препарата за
негу коже. Одличан је антиоксиданс и успорава процесе који
доводе до оштећења и старења
ћелија и ткива. Људски организам има способност стварања овог коензима, али се с годинама та способност смањује
чак до 80%. Највећа концентрација у организму је око 25.
године. Зато је битно да га уносите путем хране и суплемената. Намирнице које га садрже су производи животињског
порекла – највише срце и
јетра; затим хладно
цеђена уља – масли но во, со ји но,
грожђано, репичино; риба – харинга,
ску ша, па стрм ка,
сардине, и поврће –
посебно першун и спанаћ –
набраја Анита Алтеров.

Пробиотици и пребиотици
Иако ће можда у први мах звучати чудно, наша нутриционисткиња истиче и да су пробиотици и пребиотици такође

заслужни за изглед наше коже. За то, наравно, постоји добро објашњење.

Анита Алтеров
– Ако уносите велики број
здравих бактерија, имаћете и
здраву цревну флору, која изузетно утиче на стање ваше коже. То је нарочито битно код
особа које имају екцеме, па им
је у овом периоду кожа много
сувља и проблематичнија. Пробиотике и пребиотике можете
узимати путем суплемената, али
и путем исхране. Пребиотицима су богати кисели купус, кисели краставци и кисели млечни производи попут кефира, јогурта и киселог млека – заокружује причу Анита Алтеров.

МАГИЈА „ДОМАЋИХ” МАСКИ ЗА ЛИЦЕ
Уместо да препарате за кожу
и косу купујете у парфимеријама, определите се за природно решење, без хемије и
штетних састојака.
Ми вам предлажемо неколико одличних производа за
лице, косу и руке, које можете да направите сами у кухињи, а Анита Алтеров објашњава зашто су састојци које ћете
користити толико делотворни.

За суву кожу
Ако вам је кожа лица сува,
направите емулзију за чишћење тако што ћете помешати
жуманце, сок од једног лимуна или краставца, пола чаше
киселе павлаке и једну кашику воде. Смесу процедите кроз
газу, сипајте у стаклену боцу
и чувајте на прохладном месту.

Реч нутриционисткиње:
– Жуманце је богато хранљивим материјама које омогућавају кожи да постане мекша
и свежија. Протеини из жуманцета повећавају еластичност
коже, док липиди хидрирају и

исхрањују кожу лица. Витамин
А регенерише суву кожу, а Б2
штити од дејства слободних радикала. Цинк успорава старење коже. Сок од лимуна садржи високе концентрације витамина Ц, који стимулише синтезу колагена, док је кисела
павлака богата млечном киселином, која чисти поре.

За масну кожу
Додајте у беланце 30 г овсене
каше и мало меда и млека –
то ли ко да на пра ви те гу сту
смесу.

Реч нутриционисткиње:
– Беланце садржи протеин
који кожу чини еластичном и
затеже је, регенерише и обнавља раст ћелија. Богато је и калијумом, који хидрира кожу и
даје јој уједначену боју. Рибофлавин је састојак беланцета
који чисти од токсина и одстрањује прљавштину и све видљиве и невидљиве нечистоће
на нашем лицу. Магнезијум у
беланцету задужен је за то да
наша кожа буде подмлађена и
да изгледа сјајно. Овсена каша
је богата аминокиселинама које

ПИ ЛИНГ КО ЈИ „ОД НО СИ” БУ БУ ЉИ ЦЕ
Ако вам је потребан домаћи пилинг или уколико
имате проблем с бубуљицама, нарочито оним пубертетским, онда је ова маска
коју препоручује Анита Алтеров одличан избор за
вас. Можете је користити и
за бубуљуце на леђима.
Помешајте две кашике
кукурузног брашна и једно
беланце, па кружним покретима нанесите смесу на
лице или леђа. Након 15
минута, када се маска осуши, исперите. Испирајте
кружним покретима, прво
топлом па хладном водом.
Тако убрзавате циркулаци-

ју и уклањате мртве ћелије
с коже.
Анита Алтеров објашњава да је кукурузно брашно
одлично за пилинг, нарочито ако је крупније, јер
дубински чисти лице и хидрира кожу. Оно је извор
витамина А, Е, Б1, Б2, Б3,
Б4 и Б6. У састав кукурузног брашна улазе и калцијум, гвожђе, цинк, бакар
и селен, а то су минерали
коју су јако битни за лепу и
чисту кожу. Беланце има
протеине који су битни за
еластичност, затезање, регенерацију и обнављање
коже.

помажу опоравку коже и помажу јој да задржи влажност.
Делује и као пилинг за лице и
уклања нечистоће. Коришћењем ове маске два-три пута недељно смањује се лучење масноћа. Мед има антибактеријска својства и смањује упале,
па је одличан избор ако имате
бубуљице, а уз масну кожу обично постоји и тај проблем.

За нормалну кожу
Јабуку добро уситните у блендеру и додајте кашику меда.
Ставите на лице у дебелом
слоју и оставите да делује пола сата.
Реч нутриционисткиње:
– Јабука садржи јабучну киселину, која је позната по томе што кожи враћа еластичност и младалачки сјај, потом
витамин Ц, који је хидрира,
поспешује везивање еластина
и колагена, витамин Б, што је
посебно важно јер овај витамин спречава испуцали изглед
коже, као и бета-каротен, који побољшава отпорност коже
лица. Поред одличних бактеријских својстава, мед има специфичну способност да хидрира кожу и помогне јој да
одржи дубинску влажност.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ШТА СВЕ ДОНОСИ 1. ЈАНУАР

ОЛАКШИЦЕ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА
ДУЖНИЦИМА ПОГОЂЕНИМ КОВИДОМ
Ко има право
олакшице

даваоцу финансијског лизинга, односно који може имати
тешкоће у измиривању тих обавеза, на његов захтев, одобри
олакшицу у отплати обавеза,
наводи се у саопштењу централне банке.

Како се подноси
захтев
Банке без права
на надокнаду

стима подношења захтева за
добијање олакшица, као и о
условима које у том смислу
треба дужник да испуњава.
Сви дужници који испуњавају прописане услове могу
поднети банци / даваоцу финансијског лизинга захтев за
добијање олакшица електронским путем или поштом, као
и у пословним просторијама
до 30. априла 2021. године,
с тим да дужницима саветујемо да због тренутне епидемиолошке ситуације предност
да ју елек трон ском на чи ну
комуникације.

Коме су потребне олакшице

Народна банка Србије донела
је нове мере којима се грађанима чији су приходи у последња три месеца били испод
просека Републике олакшава
отплата кредита банци или даваоцу финансијског лизинга.
Такође је прописала услове
под којима су банке и даваоци
финансијског лизинга у обавези да олакшају отплату обавеза и другим дужницима, пољопривредницима, предузетницима, привредним друштвима,
који су због пандемије упали у
финансијске тешкоће.
Из вр шни од бор На род не
банке Србије на ванредној седници одржаној у понедељак,
14. децембра, усвојио је Одлуку о привременим мерама за
банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у
усло ви ма пан де ми је ко ви да
19, као и Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга. Овим одлукама НБС прописује мере и
активности које су банке и даваоци финансијског лизинга
дужни да примене ради адекватног управљања кредитним
ризиком, што подразумева благовремено идентификовање потенцијалних потешкоћа код
дужника и предузимање одговарајућих корака.
Управо из тог разлога Народна банка Србије прописује
им обавезу да дужнику (физичком лицу, пољопривреднику, предузетнику и привредном друштву) који услед околности изазваних пандемијом
није у могућности да измирује
своје обавезе према банци или

Народна банка Србије проценила је да потребу за олакшицама имају посебно незапослена лица, дужници чији су просечни нето месечни приходи у
последња три месеца испод
просека зарада у Србији, као и
дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији је нето месечни
приход мањи за 10 одсто или
више у односу на приход пре
15. марта 2020. и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних
примања кредитним и другим
обавезама изнад 40 одсто тих
прихода.

Потребу за
олакшицама имају
посебно незапослена
лица, дужници чији
су просечни нето
месечни приходи у
последња три месеца
испод просека зарада
у Србији.
За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва
оцењено је да је олакшице у
отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима
који су у 2020. имали пад пословних прихода односно промета од најмање 15 одсто у односу на 2019. или је дошло до
прекида пословања дужника у

непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије
ковида 19.
Право на наведене олакшице имаће и дужници који су у
доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по
основу било које обавезе на коју се одлука примењује.
Поред наведеног, банкама
и да ва о ци ма фи нан сиј ског
лизинга остављена је могућност да на образложен захтев
дужника, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања
финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза дужника, одобре олакшице дужнику.

На шта се односе
Олакшице које су предвиђене
одлукама односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање
грејс периода од шест месеци

Ко од 1. јануара може
да се нада државном послу
Од јануара ће бити олакшано запошљавање у јавном
сектору и на одређено и на
неодређено време. После
шест година до посла ће код
државе бити могуће доћи
без посебних дозвола и сагласности Владе. Биће потребно испунити само један
услов, али ни он неће важити за десет великих група
радника.

Од јануара ће државне
институције, установе и
предузећа моћи да запошљавају према потребама и
новцу који имају, али уз
ограничење да не могу запо-

слити више од 70 одсто нових радника од броја запослених који су претходне године отишли.
Та ограничења се, међутим, не односе на судије,
јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца. Без услова
ће до државног посла моћи
да дође и наставно особље у
високошколским установама, али и научно и истражи-

вачко особље које ради у научноистраживачким организацијама које су акредитоване у складу са законом.
Поменути услов се не односи ни на постављена и

именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као ни на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа и јавних
агенција чији су оснивачи
Република или јединице територијалне аутономије односно локалне самоуправе.
Ограничења се не односе
ни на особе са инвалидитетом, а које држава запошљава у складу с прописима.
Подсетимо, после шест година, до посла ће код државе бити могуће доћи без посебних дозвола. Претходно
је, почев од 2014. године, за
свако радно место била потребна сагласност Владе.
Од јануара ће практично
институције, установе и
предузећа моћи да запошљавају сходно својим потребама и новцу који имају,
али уз ограничење броја нових радника.
Оно гласи да, уколико је
10 запослених у једној установи напустило ту установу
током протекле године, максималан број новозапослених
може бити седам без претходне сагласности Владе.

и одговарајућег продужења рока отплате тако да месечне
обавезе дужника не буду веће
од оних из плана отплате пре
одобравања олакшица. Током
грејс периода банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опреде љу је да ли ће пла ћа ти
ка ма ту то ком тра ја ња грејс
периода или након његовог
истека.
Други кредитни производи,
кредитна картица и дозвољено прекорачење рачуна, могу
бити обухваћени олакшицама
у складу са овом одлуком, на
начин да се одобри кредит за
ре фи нан си ра ње оба ве за по
основу тих производа уз грејс
пе ри од од шест ме се ци, и
угово ре ну ме сеч ну от пла ту,
при чему се период отплате
продужава на начин да месечне обавезе не буду веће у односу на месечне обавезе које
би дужник иначе плаћао по
том производу.

Из Народне банке Србије
по себ но ис ти чу да бан ке
односно да ва о ци фи нан сиј ског лизинга не могу наплатити накнаду за предузете мере и активности у складу са
од лу ка ма, као ни тро шко ве
које могу имати у вези с тим
мерама и активностима, укључујући и трошкове за обраду
захтева клијента, осим трошкова неопходних за одобравање потраживања, а које не
утврђују банке односно давао ци фи нан сиј ског ли зин га
(нпр. кредитни биро или катастар непокретности).

Како се предаје захтев
за олакшице
У складу са одлукама, банке
и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22. децембра 2020. године на својој
интернет презентацији и у својим по слов ни ца ма об ја ви ти
обавештење којим се дужници ин фор ми шу о мо гућ но -

Захтев за добијање
олакшица подноси се
електронским путем
или поштом, као и у
пословним
просторијама до
30. априла 2021.
Банка односно давалац финансијског лизинга дужни су
да о захтеву дужника одлуче и
о тој одлуци обавесте дужника
у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Донете одлуке ступиле су на
снагу у уторак, 15. децембра, те
су дужници већ у могућности
да без обзира на обавештење
банака / давалаца финансијског
лизинга поднесу захтев за добијање наведених олакшица.
НБС ће, као и до сада, с дужном пажњом пратити утицај
измењених околности на све
релевантне тржишне учеснике и одговорно предузимати
кораке из своје надлежности
усмерене на очување стабилности финансијског система,
што је предуслов за очување
и уна пре ђе ње при вред ног
раста у целини.

Ново повећање пензија од јануара,
израчунајте колико ћете добијати
Сви пензионери од
јануарске пензије
могу да очекују и
линеарни раст примања за по 5,9 одсто. После повећања просечна пензија ће, са садашњих
27.769 динара, бити
повећана на 29.407
динара, односно за
1.638 динара.
Практично,
од
2021. ће уместо
10.000 динара пензије пензионери добијати око 600 динара више, док ће
они с највишим
примањима (изнад
100.000) имати повишицу
од најмање 6.300 динара.
Пензије ће у наредној години расти по „швајцарској
формули”, која подразумева
усклађивање примања најстаријих грађана са 50 одсто
инфлације и 50 одсто раста
просечне зараде. Влада Србије је најавила нови модел
од 2022. године, који би
омогућио још већи раст, а
циљ је 400 евра до 2025.
године.
Једна од највећих дилема
људи који се ближе пензији

јесте колика ће им она бити.
Висина пензије зависи од
висине плате током свих година рада и дужине стажа.
За њено рачунање постоји
посебна формула која није
нимало једноставна. Суштина је да је пензија виша што
је виша зарада у односу на
просечну плату у земљи и
што је више година стажа
осигурања.
Практично, уколико је
осигураник кроз цео радни
стаж добијао зараду у нивоу
просечне плате у републици

(која данас износи око
50.000 динара, а у 2008.
години је износила око
33.000 динара), за 20 година стажа пензија би износила око 15.000 динара.
Осигураници с 30 година
стажа и зарадом на нивоу
просечне зараде у Србији за
све године рада могу да очекују пензију од 23.169 динара, док грађани са 40 година стажа и просечном платом од 65.000 динара могу
да рачунају на пензију од
око 41.000 динара.
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Шта урадити са „швајцарцима”
који се повлаче из оптицаја?
Народна банка Србије (НБС) саопштила је да је Национална банка
Швајцарске на свом званичном сајту најавила да ће у првој половини
2021. године повући из оптицаја новча ни це осме се ри је швај цар ског
франка. Реч је о серији која је пуштена у оптицај у периоду 1995–
1998. године, а тачан датум повлачења швајцарска банка ће најавити
два месеца раније. У саопштењу се
наводи да је Национална банка Швајцарске ту промену најавила у мају
2020. године.
Грађане Србије који поседују ту
валуту свакако су забринуле ове вести, али из НБС-а кажу да разлога
за бригу нема. Народна банка је препоручила грађанима да новчанице
осме серије швајцарског франка положе код банака на девизну штедњу, продају за динаре, конвертују у
другу валуту или да их замене за

Реч је о серији која је
пуштена у оптицај у
периоду 1995–1998.
године, а тачан датум
повлачења швајцарска
банка ће најавити два
месеца раније.

Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020.

ПАНЧЕВЦИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ
ОСВОЈИЛИ 24 НАГРАДЕ
У суботу Урош Мирковић
освојио аутомобил, а то је
трећи „фијат 500Л” за
Панчево
Старчевац 2018. освојио
стан у Београду

оптицајне новчанице швајцарског
франка.
Дакле, проверите имате ли „швајцарце” издате имеђу 1995. и 1998.
године и, уколико се испостави да
поседујете неку од „спорних” новчаница, следите савете НБС-а. Неопходно је да то учините што пре, јер
ће банке и овлашћени мењачи, како
је најављено, престати да откупљују
поменуте новчанице и пре него што
оне заиста изађу из оптицаја.
Замена ових новчаница, након што
престану да буду законско средство
плаћања, биће и даље могућа без
временског ограничења само на шалтерима Националне банке Швајцарске у Берну и Цириху или слањем
новца поштом тој банци.
Како објашњавају у Националној
банци Швајцарске, разлог повлачења из оптицаја осме серије новчаница швајцарског франка је унапређење заштитних елемената новчаница, реализовано у деветој серији,
чиме се новчанице ефикасније штите од фалсификовања.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Једна тачка мења све

Још два извлачења до
краја године, пазите на
правила
Панчевац Урош Мирковић добитник
је једног од пет аутомобила марке
„фијат 500Л” који су подељени у трећем извлачењу у оквиру наградне игре
„Узми рачун и победи”, приређеном
у суботу, 12. децембра.
Мирковић је само један од чак двадесет четворо наших суграђана који
су у овој наградној игри од 2017. године до данас освојили награде. У
наш град су стигла још два „фијата”,
четири лаптопа, четири микроталасне пећнице, два блендера, два мобилна телефона, четири таблета, два
ваучера за куповину, једна машина
за судове, а имали смо и једног добитника летовања, као и једног добитника главне награде – стана у Београду.

Берићетна година
Подсећања ради, када је наградна игра
„Узми рачун и победи” први пут реализована 2017. године, награде за Панчевке и Панчевце су само пљуштале.
Десетодневно летовање у Грчкој за
две особе освојио је тада наш суграђанин Зоран Мириловић, док су лаптоп
освојили Стефан Зајић, Александар
Маринковић, Сања Лазаревић, као и
Старчевка Љиљана Секулић. Микроталасне пећнице тада су припале Бранислави Ристић из Јабуке, као и Панчевкама Нади Ђуровић, Мерими Рогић и Александри Радосављевић. Исидора Драксин и Вукашин Костић добили су блендер, Рада Тодоровић и

Ален Николић мобилни телефон, а
Душанка Јанковић из Качарева освојила је машину за судове. У Качарево
су отишла и два таблета, на адресу
Маше Маринковић и Слободана Грговског. Таблете су добили и Панчевци Вера Ивков и Немања Николић.

Јанку се посрећило
И следеће, 2018. године срећа се често
осмехивала нашим суграђанима. Најшири осмех имала је за Старчевца Јанка
Паулића, коме је припао трособан стан
у Београду површине 70,84 квадрата!

Тада су и два „фијата” поклоњена
Панчевцима. Један је добио Слађан
Арсић, а други је освојила Тања Милошев. Још две награде, ваучери од по
60.000 динара за куповину у „Гомексу”,
пале су у руке наших „комшија” Слађане Штетин и Владимира Дражића.
Да то што сте из Панчева у наградној игри „Узми рачун и победи” уме да
буде велика предност, доказао је и случај Уроша Мирковића, који је од ове
суботе богатији за вредан аутомобил.
Према томе, драги суграђани, знате
шта вам је чинити! Пожурите до најближег поштанског сандучета, јер су до
краја године преостала још два извлачења: 19. и 26. децембра. Директан пренос можете пратити од 17.55 на РТС-у.
Планирано је да се почетком 2021.
организује други круг наградне игре и
шест додатних извлачења у којима ће
право учешћа имати све коверте које
су пристигле у првом кругу. Иначе, до
почетка трећег извлачења грађани Србије су на адресу „Узми рачун и победи

2020” послали скоро 4,7 милиона
коверти!

Малери године
Веома је важно да пре слања коверти
добро проучите сва правила наградне
игре, како вам се не би десило да без
награде останете због тога што, на
пример, нисте на коверти написали
свој број телефона.
Управо то се, у првом овогодишњем
извлачењу, догодило Снежани Медић
из Параћина, која на полеђини коверте није написала свој број телефона,
па је стан припао ником другом до
њеној суграђанки Маји Флорић, чија
је коверта накнадно извучена. Из идентичног разлога је Марији Милошевић
из Ниша прошле суботе из руку исклизнуо аутомобил. Без „фијата” је у
другом извлачењу остао и Александар Цветковић из Младеновца, јер је
на једном од десет фискалних рачуна
које је послао износ био мањи од 100
динара. Ови људи су на тежи начин
научили колико је важно не бити површан при читању (а и иначе). Ево
стога најважнијих правила овде.

Правила, правила
Потребно је спаковати у било коју коверту која стаје у поштанско сандуче
10 фискалних рачуна или 10 слипова
(не смеју се мешати) појединачне
вредности од најмање 100 динара, не
старијих од 1. септембра 2020.
На предњој страни коверте потребно је написати „Узми рачун и победи
2020”, а на полеђини је обавезно читко уписати име и презиме, адресу
пребивалишта/боравишта из личног
документа, као и контакт-телефон.
Ништа не изостављајте!
Слање коверти је бесплатно, а пре
него што кренете да пакујете рачуне у
њих, обавезно на сајту uzmiracun.rs
детаљно прочитајте и одговоре на најчешће постављена питања у вези с наградном игром како ништа не бисте
препустили случају и како не би и вас
прогласили „малером године”. Срећно!

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ИДЕТЕ НА СЛАВЕ?

У кругу породице, без љубљења
Када би вас неко замолио да прочитате име улице на овој табли, шта
бисте одговорили да на њој пише?
Уколико сте у школи имали петицу
из правописа, онда ћете рећи да је
ово Улица други (или друго) Жарка
Фогараша. Који други или шта друго, знају ваљда само они који су ангажовали мајстора и задали му овај
текст који ће исписати на табли. А
они сигурно нису имали петицу из
правописа или барем нису били на
часу кад су се училе скраћенице др
без тачке и др с тачком. А та једна
тачка заиста мења све.

Облик без тачке „др” пише се у
случају кад представља скраћеницу
за титулу доктор. То је сажета скраћеница, с првим и последњим словом речи. Пошто после „р” нема више ниједног слова, не пише се тачка.
Облик с тачком „др.” пише се у
случају кад представља скраћеницу
за други или друго. То је почетна
скраћеница, сведена на почетну групу сугласника речи. Пошто после
„р” има још слова, пише се тачка.
А ко ће и када ставити тачку на ову
нашу срамоту с називом Улице доктора Жарка Фогараша, није нам познато.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак и понедељак без
струје делови Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 18. децембра, од 8.30 до 10 сати, без струје ће
бити Kарађорђева улица од броја 6
до броја 18 и зграда „Урбанизма”.
Истог дана, од 11 до 12 сати, без
напајања електричном енергијом
остаће Улица Димитрија Туцовића
бр. 2 и 4, Студентски дом и део Трга
краља Петра од Улице Димитрија
Туцовића до Музеја.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У понедељак, 21. децембра, од 8.30
до 10 сати, струје неће имати Улица
Лава Толстоја од 1 до 11 и Гробљански трг од 1 до 19.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

З. ПЕРОВИЋ

Д. НАУНОВИЋ

Сва славља у затвореном простору постала су велики ризик. Тако се ове године крсне славе обележавају освећењем славског колача, у породичном
окружeњу, без позивања гостију.
Епидемиолози препоручују да се на
дан славе окупљања сведу на прихватљиве оквире, а требало би да људи у
просторији буду на прописаном одстојању, уз обавезно проветравање стана или куће.
ЗОРАН ПЕРОВИЋ, пензионер:
– Не. Славим Светог Николу иначе. Овог пута ћемо славу обележити у
оквиру породице. Нећемо никога да
зовемо, нити ћемо ми некуд ићи.
Имам петоро деце, па ћемо свима однети понешто. Нормално да се плашим вируса. Син ми је позитиван. Ради у тужилаштву и код куће је већ 12
дана. Не мешамо се по гужвама и избегавамо контакте. Криво нам је због
наше славе, верници смо и постимо,
али је здравље већа сила. Мени је
епископ крушевачки Давид братанац.
Он је након сахране патријарха Иринеја био позитиван на овај вирус. Сад
је добро, изашао је из болнице. Али је
јасно да нема играња. Поједини млади су безобразни, морам да признам.
Као да се ово дешава само код нас,
као да није исто свуда у свету.

Д. ВАСИЋ

Н. ЉУБОВИЋ

ДРАГАНА НАУНОВИЋ, угоститељ:
– Иначе идемо, али ове године правимо изузетак. Наша слава је Свети
Никола. Код нас педесет одсто популације слави Светог Аранђела, а друга половина нашу славу (смех). Ово
је прва година да је не славимо, већ је
обележавамо у кругу породице. Не
плашим се вируса, како Бог да, тако
ће да буде. Али поштујемо мере. Жао
нам је јер се с неким пријатељима само и виђамо од славе до славе.
ДУШАН ВАСИЋ, часовничар:
– Како ићи на славе сада? Нећу сигурно. Нема Бога! А и не слави се.
Сви су отказали, бар тамо куда сам ја
ишао. Само њихови укућани ће бити
ту. Славим Светог Стефана. Али сада
не, не коцкам се таквим стварима.
Немам намеру. Криво нам је, како да
није. Ми Босанци јагњетину изнесемо, како мени неће бити жао, чекамо
на то пола године.
НЕВЕНА ЉУБОВИЋ, економиста:
– Право да вам кажем, не идемо
на славе ове године. Треба поштовати све мере да се сачува здравље.
Моја слава је Ђурђевдан. Нисмо је
ни славили, било је ванредно стање.
За наредну годину ћемо видети шта
ће бити. Било нам је криво, не само

М. АЛАВАЊА

М. ТРИВУНИЋ

због славе него због свега што се догађа у свету. Здравље је најважније,
има времена за славе и окупљања. И
дан-данас сам против кафића, ноћног провода и неодговорности. Нова
година је изашла из моде одавно. Године само пролете као метак. Породично ћемо све обележити и то је
довољно.
МОНИКА АЛАВАЊА, трговац:
– Сваке године ми славимо. Тако је
и ове године, без промене. Ми немамо много људи, тако да неће бити заразе. Не плашим се вируса. Нисам
била ни прехлађена до сада. Нико око
мене није имао корону. Носимо маске, уносимо витамине, једемо поврће, воће, постимо. И на свежем сам
ваздуху док сам на послу.
МИЛОРАД ТРИВУНИЋ, трговац:
– Ма, не идем. Свети Јован је моја
слава. Прошле године смо је обележили у кругу породице, сваке године
је тако. Код нас нема промена, ни
проблема. Без везе је звати пуно људи, то је велики ризик. Плашим се
вируса. Држим дистанцу, не дружим
се много сада, не крећем се у гужвама, не идем по маркетима. Завршавам све на блиц и на отвореном.
Јелена Катана
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КАДА ЋЕ ПОПУЛАРНИ ЕНЕРГЕНТ СТИЋИ ДО КОРИСНИКА У СВИМ МЕСТИМА

ГАС СВЕ БЛИЖИ И ЈУГУ
У току радови на
постављању цевовода
од Старчева ка
Омољици
Тешко до новог
прикључка у
Брестовцу и
северним селима

по ме ну та ло ка ци ја на углу
старчевачких улица Панчевачки пут и Пролетња. Тренутно
су у току активности у вези с
њеним озваничењем – истиче
Мајсторовић.
И док у Старчеву увелико
трају радови, поред тамошњих
мештана, с великим интересовањем их загледају и житељи
Омољице и Иванова.

стоји на средини куће и повезан је цевима на прикључак; ту
је и сат који мери потрошњу, а
она на крају хладнијег месеца
изнесе десетак хиљада, док у
прелазном периоду буде и до
три. Притом, чак и кувам само
на плин. Са испоруком нема већих проблема, до нестанка долази ређе него што нестане струје
– прича ова Брестовчанка.

номи нал ни вла сник, фир ма
„Мегапројект”, у стечају, а има
спор с Јавним предузећем „Србијагас”. То не омета испоруку старим корисницима, али
на жа лост оне мо гу ћа ва при кључење нових. Према мојој
процени, велик је број суграђана који се греју на гас, сигурно око петсто-шестсто, али
да није ове блокаде, било би

Када се говори о грејању на
гас, од девет насељених места
таква могућност постоји у две
трећине.
Од три преостала негасификована насеља, најближе томе
је Старчево. Тамо су пре десетак дана стартовали завршни
радови на изградњи дистрибутивног полиетиленског гасовода, који у овој фази треба да
стигне до Омољице, а одатле
би, вероватно наредне године,
био настављен све до Иванова,
последњег села до којег, такође, још увек није стигла ова врста енергента.

Банатски Брестовац: Постављена је ограда на католичком (немачком) гробљу у организацији ЈКП-а „Комбрест”
и Месне заједнице. Она ће
наредне недеље поделити малишанима пакетиће у складу
с мерама прописаним законом. Ускоро ће бити окићен
и балкон Дома културе, а ова
установа урамила је двадесет
шест фотографија старог Брестовца, које ће бити постављене у реновираном холу,
док ће још двадесет слика на
тему села стајати у другој
просторији.
Банатско Ново Село: Месна
зајeдница је, као у последњих
пет година, за три генерације
малишана припремила новогодишње пакетиће, па ће тако децу из припремно-предшколске групе и првог разреда ових дана обрадовати Деда Мраз, наравно, уз све прописане мере. Мала сала Дома културе је окречена, а тамо је у току уградња рефлектора у боји; у плану је и замена пропалих олука, као и монтажа спољних рефлектора, који ће осветлити парк испред
Дома и паркинг; наставља се
кречење хола и галерије.

Три места још чекају
Поменути посао изводи београдски „Миленијум тим”, уједно и инвеститор овог пројекта,
а радове надзире Драган Мајсторовић, директор ћерке-фирме „МТ Гастел”, која ће бити
дистрибутер гаса за поменута
места.
– Положили смо већ око четиристо метара цеви, а било
би и више да нам не задају муке необележене инсталације,
због којих смо принуђени да
обављамо пробна попречна копања на осу трасе рова, како
бисмо их на време уочили. Стога, до краја године можда ћемо успети да урадимо километар од укупно четири и по,
колико нам треба да бисмо стигли до Омољице. А наредне године бисмо, поред наставка
тих радова, завршили и преостало неопходно пројектовање
до Иванова, што би могло брзо да буде окончано, јер се у
том се лу оче ку је тек око
четиристо корисника – каже
Мајсторовић.
Мрежа ће бити напуњена путем дистрибутивног полиетиленског гасовода и помоћу мерно-регулационе одоризацијске
станице (МРОС), која ће, како
ствари стоје, бити стационирана преко пута бензинске пумпе на улазу у Старчево. Иначе,
мрежа је комплетно урађена
само у том од три поменута северна места.
– Станица је наручена и већ
је у току њена израда, а првобитно је требало да буде преко пута главног улаза у Рафинерију нафте Панчево. Но у
међувремену су тамо подигнути стубови за пренос електричне енергије из Термоелектране–топлане, па смо након
кон сул та ци ја с над ле жним
ЈП-ом „Урбанизам” добили засад само усмено обећање да је
за ново место МРОС-а одабрана

Месне актуелности

Изградња дистрибутивног полиетиленског гасовода
Председник првопоменутог
места, Душан Лукић, каже да
они жељно ишчекују најављени долазак цевовода, затим и
изградњу енергане и подстанице, као и продувавање постојећих гасних инсталација, али и
наставак постављања преосталих тридесет одсте мреже.
Његов ивановачки колега Јошка Дудуј истиче само да је
пре пет година потписан уговор са инвеститорима и да отада не ма ни ка кве ди рект не
информације.

Задовољни корисници
За то време у преосталих шест
панчевачких насељених места
већ више десетина година грађани користе погодности грејања на гас. Сви се углавном
слажу да је комфорније, ефикасније, чистије, иако је можда мало скупље од ложења
чврстог огрева, попут угља или
дрва.
Тако у Брестовцу, једином јужном селу које има привилегију на такав избор, поједини грађани износе своја искуства.
Једна од њих, Тања, потврђује да овакво грејање има великих предности, иако можда
јесте мало скупље.
– Моментално грејемо педесет квадрата, и то пуном паром.
Практично не гасимо, а држимо сва врата отворена, рачунајући и кухињу и купатило. Увек
је веома топло, преко 25 степени, па смо углавном у кратким
рукавима. Имамо камин који

Онима који имају већу квадратуру и трошкови за грејање на гас су виши, а такав је
слу чај код ње не су гра ђан ке
Невене...
– Годинама укључујемо парно грејање у јесен и тек на
пролеће га искључујемо. Све
време држимо температуру на
22 степена, а ноћу је тек незнатно мање. Чак користимо
санитарну воду из система за
бојлер и прање судова. Што
се рачуна тиче, у новембру
смо платили 11.000 динара за
утрошених 364 кубика, а кад
је цича зима, дође и до 20.000
динара. Ако се зна да грејемо
кућу на спрат, то није много.
Када је реч о искључењима,
памтим само једно које је трајало два дана, и то због неке
опште гасне кризе – истиче
Невена.

Блокада због имовинских
односа
Међутим, у целој овој прилично лепој причи постоји и друга
страна медаље, оличена у имовинско-правним односима у вези с власништвом над мрежом,
који се додуше, бар засад, не
одражавају на квалитет услуге, макар када је реч о старим
потрошачима.
С тим у вези, председник
брестовачког Савета Месне заједнице Драган Миричић наводи да тај „случај” тиња већ
годинама.
– Проблем с гасном мрежом
крије се у томе што је њен

их и много више, јер их на
неком нашем списку заинтересованих има око сто – каже
Миричић.
Иначе, мрежу су почетком
деведесетих година прошлог
века градили Месна заједница
Брестовац и ковинско предузеће „Комуналац”, након чега
су постали власници у односу
65 према 35 одсто.
– У међувремену је „Комуналац” продао свој удео фирми
„Мегапројект”, да би 2002. године исто учинила и Месна заједница, и то на име компензације за уређење сале у тадашњем
Дому омладине. Треба рећи и
то да је потрошачима гас испоручивао и наплаћивао „Србијагас”, док је „Мегапројект”, као
стопостотни власник мреже, наплаћивао прикључке. То је потрајало до пре око седам-осам
година, када је „Мегапројект”
отишао у стечај. И како су они
и „Србијагас” на суду због неких својих нерашчишћених дугова, колатерална штета су наши грађани, који, док то траје,
не могу да се прикључе. Чак ни
упркос нашим бројним молбама није дошло до договора –
наводи председник.
А када је реч о северним селима, сва она, такође, одавно
имају уведен гас. Али и тамо
постоје одређени проблеми када је реч о имовинско-правним односима самог система,
па такође нема нових прикључака. О томе неком другом
приликом...

БРЕСТОВЧАНИ НАСТОЈЕ ДА УЛЕПШАЈУ СВОЈЕ МЕСТО

Нова ограда на немачком гробљу
У Брестовцу постоје три гробља. Православно и муслиманско одржавана су на
задовољавајућем нивоу, док оно треће –
немачко или католичко – није за приказивање.
Ту лошу ситуацију некако покушава да
поправи Јавно комунално предузеће „Комбрест”, упркос тешком финансијском стању и недовољном броју радника. Директорка поменуте фирме Татјана Цветановић каже да им могућности дозвољавају
само да га двапут годишње покосе и испрскају средствима против корова.
– Ето, сада смо, уз помоћ Месне заједнице, успели да поставимо нову ограду
високу два метра и дугачку сто метара,
која ће макар заклонити то ругло. Шта
рећи, гробље јесте девастирано, споменици су порушени или уништени, а само

њих неколико је препознатљиво. Откад су
Немци напустили ове просторе након Другог светског рата, мало ко уопште има потребе да тамо одлази. Иначе, последња
особа сахрањена на том гробљу је Јудита
Сабо, још давне 1972. године, чији је унук
наш суграђанин – каже директорка.
Председник брестовачког месног савета Драган Миричић истиче да је тамо прошле године избетонирана и стаза, као и
да се заједно са сарадницима обраћао
удружењима подунавских Шваба и Амбасади Немачке, не би ли они, као у неким
другим банатским местима, помогли при
уређивању гробља и подигли спомен-плочу на месту некадашње католичке (немачке) цркве.
Нажалост, друга страна није показала
интересовање за поменути предлог...

Долово: У току је уређење
фасаде Дома културе. Доловачки сликари припремају

лијаром, а теку и припреме
за поделу пакетића. При крају је реконструкција зграде
Поште.
Иваново: Месна заједница је
урадила стазе на раскрсницама Улице Иве Лоле Рибара са
улицама 29. новембра и Војвођанском. Поводом долазећих празника, уз поштовање
свих мера, додела пакетића
биће обављена у школи у петак, 18. децембра, почев од 9
сати за децу нижих разреда,
од 10 за малишане из вртића,
а сат касније за ученике виших разреда.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ пријатеља, обезбедила новогодишње пакетиће,
које ће малишанима поделити васпитачице. Позориштанце „Мали принц” премијерно
је извело комад „Јесења соната” у Дому културе, у којем
се због повећаног интересовања продајна изложба издања „Лагуне” продужава до 25.
децембра.
Качарево: Месна заједница је
у сарадњи с локалним комуналним предузећем поставила де ко ра тив ну ра све ту у
центру, а за 24. децембар планирана је седница месног Савета, који ће донети одлуку
коме ће бити подељени новогодишњи пакетићи.
Омољица: Месна заједница
је између 14. и 18. децембра,
у складу са свим епидемиолошким мерама, поделила новогодишње пакетиће деци различитих узраста.

изложбу поводом великих сеоских јубилеја, која ће ипак
бити пролонгирана за наредну годину.
Глогоњ: Месна заједница припрема документацију за опремање дечјег игралиста и парка новим справама и моби-

Старчево: У току су завршни
радови на гасификацији, односно на полагању напојног
цевовода ка Омољици. Наредних дана, поводом предстојећих празника, свој деци
рођеној између 2014. и 2017.
године новогодишње пакетиће донеће лично Деда Мраз.

НОВА ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШТАНЦА
„МАЛИ ПРИНЦ”

„Јесења соната” у Јабуци

Млади глумци с режисерком
У овим турбулентним временима културни живот у Јабуци није замро. Наиме, тамошње по зо ри штан це „Ма ли
принц” премијерно је извело
комад под називом „Јесења
соната” 8. децембра у Дому
културе.
Представа је, у складу с препорученим мерама, одржана
без присуства публике, а текст
је написао Тоде Николетић,
док је за режију била задужена Ивана Иваноски.
Према речима директорке
Дома културе Маријане Загорац, реч је о пројекту који
су подржали Град Панчево и
Покрајински секретаријат за
културу.
– У комаду шумске животиње помажу зеки који је био
тужан јер се није на време
спремио за зиму. На срећу, у
невољи су му се нашли и све-

му га подучили пријатељи:
Меда Чеда, Веверица Грица,
Јежић Бежић, Ласта Плавичаста и Лија Прија. Ову поучну дечју представу смо снимили и ускоро ће наш техничар отворити „Јутјуб” канал
на који ћемо је поставити –
каже директорка.
Сви глумци, узраста од шест
до десет година, чланови су
„Малог принца”, а њихова
имена су Хана Божиновић,
Ема Трајковић, Вукашин Петровски, Маша Гаћеша, Андреа Јаневски, Николина Змејкоски, Наталија Стаменковски и Теодора Тримовски.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НОВА КЊИГА МОМЧИЛА ПЕТРОВИЋА

ЧЕТРНАЕСТЕ „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

Коју славу славиш
Новинар Момчило Петровић,
сарадник листа „Панчевац”,
објавио је нову књигу, под називом „Коју славу славиш”, у
издању „Лагуне”. Она је детаљан водич о исправном слављењу слава и празновању великих црквених празника са
житијима светаца.
Прегледна и свеобухватна,
илустрована фрескама из мана сти ра Де ча ни,
монографија „Коју
сла ву сла виш” си стематизује грађу о
срп ским сла ва ма.
Захваљујући детаљним истраживањима и обимној литератури на основу које је настала, она је
уједно и поуздан водич кроз исто ри ју
хришћанства.
У првом делу на популаран начин су описани порекло обичаја, симболика славе, њен значај, правила прослављања која је прописала
Српска православна црква,
као и најчешће грешке које
се притом праве. Други део
књиге објашњава порекло великих православних празника

и на занимљив начин представља житија светаца који се
у Србији поштују и празнују.
На крају књиге дат је детаљан и потпун списак свих Срба који су проглашени за светитеље, као и њихова житија,
од најранијих времена до данашњих дана. У дванаест поглавља распоређене су и објашњене многе појединости о
којима знамо мало
или недовољно.
Момчило
Петровић је добитник бројних признања за репортаже
објављиване у дневним и не дељ ним
листовима. Аутор је
књи ге ин тер вјуа
„Питао сам Албанце шта желе... а они
су рекли: републику, ако може” (1996), збирке
прича „Бенсединска година”
(2003), романсиране биографије „Гаврило Принцип, једна бесмртна младост” (2014)
и коаутор водича кроз православни храм, историју српске
цркве и особености православне вере „Српско православље” (2020).

МОЗАИЦИ ИЗ НЕКОГ ДРУГОГ УНИВЕРЗУМА

Уметност и хуманост
Љубитељи уметности моћи
ће до краја јануара у Народном музеју да посете сјајну
изложбу „Мозаици из неког
другог универзума” Милана
Ћука, која поред изложбене
има и хуманитарни карактер.
У договору са аутором изложбе штампане су разгледнице с мотивима његових радова, које посетиоци могу добити уз донацију – једна донација за једну разгледницу.
Захваљујући прилозима посетилаца до сада је за лечење
Миње Матић сакупљено и
уплаћено 18.500 динара, а за

лечење малог Оливера Пала
Гајодија 9.300 динара.
Аутор Милан Ћук је сликар и рестауратор византијских фрески. Страст за уметношћу довела га је до старе
традиционалне технике мозаика, а од раног детињства
велики је љубитељ стрипа и
суперхероја. Непрестано покушава да суперхероје из свог
детињства представи кроз традиционални облик мозаика,
трудећи се да пронађе прави
баланс између древног и модерног употребом различитих врста материјала.

избор

МОЈ
МОЈ
Кафка на обали мора
Михаило Ђорђевић,
студент Рачунарског
факултета у Београду
КЊИГА „Кафка на обали мора” дело је јапанског писца
Харукија Муракамија. Књига
прати паралелно два путовања: петнаестогодишњег дечака који у потрази за одговорима одлази од куће и времешног човека који упркос
својим недостацима успева да
се снађе у модерном друштву.
Мураками мајсторски пребацује интензитет радње с једног путовања на друго, што
читаоца стално држи у некој
врсти напетости. Надреални
елементи и необични заплети додатно доприносе искуству које је негде између сна
и јаве. Топла препорука за ове
хладне дане!
МУЗИКА: „Свемирко” је релативно познат бенд из Хрватске, чија се музика може окарактерисати као синт-поп. Иако доста прожет меланхолијом и психоделичним тренуцима, „Свемирко” има своју
веселу и на тренутке шаљиву
страну, која постаје најјаснија
када се слушалац мало више
удуби у њихову дискографију.
Занимљива је и чињеница да
су недавно избацили трећи

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

СФЕРЕ МЕТАВРТА
Од среде 23. децембра до 15.
јануара у Галерији савремене
уметности у оквиру програма
„Нове технологије” посетиоци
ће моћи да погледају изложбу
радова уметнице Тање Вујиновић, уметнице из Београда, која живи и ради у Љубљани.
На изложби ће бити представљене видео-документације њених генеративних радова:
„Карбофлора”, „Сектор А”, „Сектор П” и „Пласмоника”. Радови су део серије „МетаВртови”.
У њима уметница истражује
однос виртуелног и стварног
простора бавећи се улогом технолошког у превладавању изазова с којима се сусреће наше
окружење. У раду „Карбофлора” фокус је на квалитету ваздуха и штетним честицама које избацујемо у атмосферу, у
„Сектору А” промишља о алтернативним начинима пречишћавања воде и добијању чисте енергије, у „Сектору П” машта о изванземаљским облицима постојања, као и о могућим променама међу земаљским об ли ци ма, док у ра ду
„Сектор за плазмонику” ауторка позива на дијалог о будућој
производњи енергије, инспирисан енергијом нуклеарне фузије и колективно несвесним
технологије.
„Тања Вујиновић је свој уметнички сензибилитет градила
захваћена хипердинамичним
технолошким развојем. Да би
савладала све препреке приликом реализације својих радова, морала је да достигне висок степен мултидисциплинарности. Истраживала је науку и
технологију, нове медије и дигиталну културу, физику, геонауке, биогенетику, неуронауке и роботику, еволуционе теорије, приматологију, научну
фантастику, медицину и екологију. Од почетка реализације својих уметничких радова
Тања је левитирала у хибридном простору, између офлајн
и онлајн стварности. Њени радови, на различитим нивоима,
као и самим приступом, паралелно осликавају, анализирају, критикују и превазилазе дигитално окружење. У њима се

управо одсликава однос виртуелног и стварног света, у којима она указује на процес у
ком се налази људско друштво,
на путу ка потпуној интеграцији двеју стварности. У новој
стварности она испитује односе и границе између: човека и
човека, човека и технологије,
човека и биолошког, човека и
окружења, идеологије и технологије, вештачке интелигенције и интернета ствари, носиоце
медија и њихову међусобну комуникацију, као и начине схвата ња и чу ва ња ме мо ри је и
наслеђа. Градивни елементи
њених радова, помоћу којих

Тања Вујиновић је међународно активна новомедијска
уметница, позната по својственим радовима у којима истражује однос човека и технологије. Њени радови и текстови
су базирани на интердисциплинарном истраживању на
подручјима уметности и технологије. Настају из интервенција у материјалној инфраструк ту ри ди ги тал ног кроз
употребу рачунарских апликација, прилагођене електронике, као и физичких и дигиталних објеката. Они преузима ју фор ме спе ци фич них
ситуација или комплексних

Музеј савремене уметности у
Истанбулу, галерија „Капелица” у Љубљани, Музеј Фондација „Vasarely” у Егз ан Провансу, „Künstlerhaus” у Бечу и
другим местима.
Дипломирала је 1999. године на Факултету за ликовну
уметност у Београду, на сликарском одсеку. Била је гостујући студент на Академији за
уметност у Диселдорфу, у класи Јана Дибетса (Jan Dibbets).
Докторирала је у области филозофије и теорије визуелне
културе на Факултету за хуманистичне студије „Копар” 2010.
године.

остварује везу између људске
свести и технологије, јесу антропоморфне и апстрактне машине, 3Д штампани објекти,
звукови, уређаји и виртуелни
простори, често у форми софтверских апликација и инсталација. Користећи посебно израђене електронске компоненте и уређаје, објекте и софтверске апликације, Тања истражује пренос, транспоновање и
мапирање најразличитијих информација, пратећи њихово
кретање кроз различите медије, визуализацију и сонификацију података, и експериментише са елементима хаптичке
уметности, физиком плазме и
сличним”, написао је Иван Станић, селектор.

динамичних окружења, које
оживљавају виртуелне машине. Њене инсталације, које назива апаратима за промишљање друштва, састављене су од
звука, видеа, објеката и интерактивних рачунарских радова, које можемо разумети
као антро по морф не и ап страктне машине.
Од 1997. године излагала је
у бројним значајним галеријама и музејима широм света,
као што су Музеј савремене
уметности у Стразбуру, музеј
„Kunstpalast” у Диселдорфу,
Музеј савремене уметности у
Денверу, „Kunsthaus” у Мерану, међународни форум „Medienturm” у Грацу, галерија
„Cornerhouse” у Манчестеру,

Њена дела су била укључена
у бројне колекције уметничких
радова, као што су „Sinnlos”,
„Globalscreen”, „Supermono 1”,
„Diva Postaja”, „e-flux video rental” (EVR), „Sonoscop Archive”,
„Netnoise, CTheory”, „Borders
of net.art” и druge.
Институт „Ултрамоно” је тренутна верзија институције за
продукцију и истраживање, коју води од 2002. године заједно са својим партнером и колегом Јаном Кушејем. Од лета
2006, кроз платформу „Ултрамоно”, они сарађују при продукцији Тањиних радова.
Одржавање програма „Нове
технологије” подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНИКЕ И УМЕТНИЦЕ

На други поглед

албум, па ко је вољан да осети
носталгију за старим звуком,
а у исто време чује и нешто
ново, неће се покајати.
ФИЛМ: „Мој јутарњи смех” је
српски филм из 2019. године
режиран и рађен по сценарију Марка Ђорђевића. Радња
филма говори о тридесетогодишњаку Дејану који је одрастао презаштићен жељом својих родитеља да га сачувају
од сурове реалности. У једном тренутку мора да скупи
снагу и суочи се са животом.
Филм вешто илуструје социолошке појаве које нису редак случај у нашем друштву,
а којима као заједница не придајемо довољно пажње и тера
нас да се питамо где је наша
улога у свему томе и како можемо допринети побољшању
ситуације. Овај филм је награђен на „Панчево филм фестивалу” 2019. године.

Аустријски културни форум
расписао је конкурс за излагање де сет ра до ва ви зу ел них
уметника и уметница из Србије и десет из Аустрије на новој
онлајн платформи посвећеној
дијалогу уметника из ове две
земље. Конкурсом се упућује
позив уметницима да доставе
радове у дигиталном облику
који указују на начине на које
европска друштва посматрају
себе и „друге”. Конкурс је отворен до 31. јануара 2021, а за
уметнике/уметнице чији радови буду одабрани предвиђен је
и хонорар.
Наслов „На други поглед //
Auf den zweiten Blick // At Second Glance” позива уметнике
и уметнице да предложе радове који реферишу и превазилазе клишее и предрасуде које
Аустријанци и Срби имају једни о другима упркос – или управо услед – блиских историјских
односа и испреплетених историја миграција. Посебан тематски фокус је на уметничким
радовима који промишљају постојање и могућности промене
тих клишеа и предрасуда. Наслов такође сугерише да и сами уметнички радови тематски преиспитују другачије визуре у односу на очекивано и
општепознато, те да сугеришу
нешто друго у односу на оно
што се на први поглед чини.
Нова онлајн платформа Аустријског културног форума

настаје због тренутних неизвесних околности, али и могућности које се отварају с новим
видовима уметничког стварања и комуникације. Замишљена је као излагачки простор за
тематски и курирани уметнички садржај који у иницијалној
фази чине радови десет визуелних уметника/уметница из
Србије и десет из Аустрије пристиглих на конкурс који се за
ову прилику расписује.
Јавно покретање онлајн платформе „На други поглед // Auf
den zweiten Blick // At Second
Glance” планирано је за март
2021. године, када се обележава двадесет година од оснивања

Аустријског културног форума
Београд, као и сто осамдесет
пет година од успостављања
дипломатских односа између
Аустрије и Србије.
Конкурс је отворен до 31.
јануара 2021. у 23.59 по средњо е вроп ском вре ме ну, а
пријављивање је могуће на следећем линку: secondglance.rs
/application. Детаљне пропози ци је за при ја вљи ва ње
учесника налазе се на линку
https://www.secondglance.rs/sr.
Одлуку о избору радова доноси шесточлани жири у саставу: др ум. Александра Јованић, доцент Факултета ликовних умет но сти у Бе о гра ду;

мр Дејан Калуђеровић, уметник, суоснивач организације за
уметност и културу „Verein K”
из Беча; Мирослав Карић, кустос, Музеј савремене уметности, Београд; др Сања Којић
Младенов, виши кустос, Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад; мр Мирјана Боба Стојадиновић, уметница; мр
Јелена Глишић, Аустријски културни форум Београд. Сваки
уметник/уметница чији рад буде одабран добиће хонорар у
износу од шестсто евра.
Пројекат се реализује у сарадњи с локалним партнером
– удружењем „КомуникАрт” из
Панчева.

Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ ВАСПИТАЧИ И ВАСПИТАЧИЦЕ

ДЕТЕ НИЈЕ ДЕТЕ, ИГРАЧКА ЗА СТРИНЕ И ТЕТЕ,
ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ
Креативни приступ

задовољна и срећна у вртићу. Ту на- васпитач специјалиста.
спонтана, често умеју
да нас разнеже и да
Тијана Терек (29) дипломирани је ступамо ми, да им приближимо кроз Удата је и мајка је једнас насмеју до суза.
специјалиста за припремни предшкол- игру све оно што је потребно за њи- ног детета. Ради као
Пра ће ње
њи хо вог
васпитач двадесет једски програм и лиценцирани васпи- хов узраст – прича Ненад.
Закључује да, поред породице, која ну годину у Припремразвоја, од прве самотач. За овај позив одлучила се у трестално изувене чараћој години гимназије, тражећи нешто је темељ свега, васпитач има велику но-предшколској групице, изговорене слоавантуристичко, изазовно, креативно улогу да кроз сарадњу с породицом, и пи у ОШ „Жарко Зрежене реченице, па све
и нешто што ће од ње захтевати стал- окружењем у коме дете одраста, из- ња нин” у Ба нат ском
до самостално напиНовом Селу.
но усавршавање, истраживање и вољу вуче оно најбоље из њега.
саних слова и приред– Од детињства у меда буде све боља у свом послу.
У дечјим ципелама
би и наступа, даје нам
ни чучи дете које је во– У раду с децом је најлепша њихоснагу и елан за рад
Љиљана Марков (53) лело игру, музику, лутва искреност, чистоћа
са осмехом из генеразавршила је Педаго- ке..., али та ху ма на
душе и чиста емоција
ције у генерацију –
шку академију за обра- страна да помажем љукоју исказују загрљајиобјашњава она.
зовање васпитача у Бе- дима и животињама одма, то плим ре чи ма,
Оно што уме да буограду и запослена је вукла ме је у медициносмесима, преданошћу
де отежавајућа околу ПУ „Дечја радост” ску струку. Након заи оданошћу. С друге
ност у раду јесте бројПанчево тридесет го- вр ше не ме ди цин ске
стране, тешко је осташколе ипак је та љубав
дина.
ти имун на проблем
Јелена Петковић ност деце у групи. Свако дете има слабије и
Љиљана каже да се према креативности и
ситуација с којима се
већ три деценије буди дружењу с децом пресудила и уписа- јаче стране на којима треба радити,
свакодневно сусрећеи одлази на посао да ла сам Вишу школу за образовање али се васпитачи најчешће у прекомо у раду с децом и
васпитача. И то је био прави погодак! бројним групама баве проблем-ситусе игра.
родитељима. Тешко је
ацијама, па неки таленти остану не– На радном месту – каже Цеца.
у одређеним ситуациЊој непосредни рад с децом даје довољно откривени и поткрепљени.
дочекују ме искреност,
јама поступити профе– Такође, родитељи често не постаприродност, оптими- неисцрпну енергију и идеје. Сматра
сионално и ићи прозам, љубав, машта, кре- да су деца покретач креативности вљају границе својој деци, па настане
тив своје личности, а
проблем када деца крену у вртић и
ативност, изазови... На васпитача.
опет испунити очеки– Ништа ми није тешко. Можда не- наиђу на правила која се морају поули
ци
ме
пре
по
зна
ју
вања других. Дете треТијана Терек
сада одрасли људи, а када треба више енергије у односима штовати. Они своју децу третирају као
ба пустити да одраста
с родитељима. Деша- мале – тачније, млађе него што јесу,
брзином која њему одговара – прича некада су били моја
ва се да васпитача по- па раде уместо њих оно што деца у
деца. Наравно, наш понам Тијана.
грешно протумаче ка- датом узрасту могу. Тада нам, поред
Сматра да је креативни приступ у сао је веома одговода им скрене пажњу рада с децом, следи и озбиљан рад с
раду с децом предшколског узраста ран, понекад напоран,
или да неки савет за родитељима, како бисмо ишли истом
од круцијалног значаја. Деца на тај уме и да буде исцрњихово дете. Потешко- путањом ка крајњем циљу, а то је сваначин лакше усвајају градиво а да то- пљујући. Али ја се не
ћа има у раду када је како свеобухватно развијено дете –
га нису ни свесна. Разним макетама, бих мењала за нешто
група инклузивна. Не- закључује Јелена.
апликацијама, плакатима, дидактич- друго – објашњава.
када се осетим немоћУ овом послу је изаким материјалима привлачи се пано и неуспешно када Непрестано учење
зов освојити дечје пожња малишана и олакшава учење.
не могу стићи да по- Ивана Филипов (34) завршила је Виве
ре
ње.
Ка
да
де
те
ве
– Васпитач је неко ко ће сигурно
светим довољно пажње шу педагошку школу у Вршцу, а заобележити један важан, ако не и најва- рује васпитачу, оно је
детету које има одре- тим и Факултет педагошких наука у
жнији развојни период детета. Васпи- отворено, сарађује, мођени проблем у разво- Јагодини. Ради у припремној предтач ће неко дете научити прве песме, ти ви са но је да учи,
ју и када изостане по- школској групи при ОШ „Аксентије
приче, научиће га да дели, ствара, да ствара...
моћ стручне службе и Максимовић” у Долову. Удата је и
– Период адаптациволи своје ЈА, да загрли, помази, попостоји неразумевање има четворо деце.
љуби, ушушка, утеши, неко ко ће дете- је на вртић тежак је за
– Још у нижим разредима основне
ту рећи да је посебно, да припада гру- све, па и за васпитаче.
Љиљана Марков родитеља – објашњава
она.
школе знала сам да ћу се једног дана
пи… У данашњем времену технологи- Мене туга детета проКод васпитача је врло битна креа- бавити нечим што има везе с просвеје, интернета и видео-игрица вртић је узрокована одвајањем од родитеља
место опуштања, место где дете добија увек врати у властито детињство. Мо- тивност да би могао што занимљиви- том, с децом уопште. Како сам расла,
све оно што његовом бићу треба, а за је успомене на вртић су сузе, ишче- је осмишљавати активности за децу. било је више опција, а све су се свостварање пријатне атмосфере и осећа- кивање маме и тате, сећам се да ми је Такође је битна способност препо- диле на рад с децом. Позив васпитача се учинио као најја ушушканости и битности заслужне време споро пролазило... Нисам осе- знавања интересовања
приближнији идеји о
су насмејане, драге и брижне особе ко- ћала задовољство у игри, дружењу... деце.
– С обзиром на то
томе чиме желим да
је малишане ујутру дочекују насмеја- Данас из позиције од ра сле особе,
се бавим у животу. Ни
васпитача, лако могу да обујем „дечје да смо ми прве особе
них лица – закључује Тијана.
у једном тренутку ниципеле” и трудим се да их разумем и у вас пит но-обра зов Учење кроз игру
сам посумњала у свој
помогнем да се туга постепено пре- ном ланцу, требало би
избор – прича Ивана.
Ненад Вемић (35) мастер је васпитач вазиђе. Све то можемо заједно, ако да будемо добар моКаже да је најлепза предшколски програм с вишегоди- верујемо једни у друге. Мислим да је дел, јер зна мо да у
ша повратна емоција
шњим искуством у раду с децом узра- та борба са снажним дечјим емоција- овом периоду пре шкоко ју од њих до би ја.
ста од три до шест година. Обучен је и ма нешто најтеже у овом послу – ле дете учи по моделу.
Морам да се похвалим
Сваки осмех је искрен,
за рад по „Монтесори” програму. Од прича.
сваки цртеж који јој
Каже да су лепота и мудрост овог да имам наследнике,
2011. ради у ПУ „Дечја радост”.
поклоне нацртан је с
позива у једноставним моју дечицу којој сам
– После средње шкобила васпитач, а која
љубављу.
стварима.
ле сам почео да волон– Деца су искрена и
– Располажи оним су на ста ви ла мо јим
тирам и асистирам у
не ис ква ре на и увек
што имаш и искори- стопама. Када долазе
НВО „ВеликиМали”.
знате на чему сте. Јасти максимум, повуци на праксу и чујете поБоравећи у вртићима
се када ниси потребан, зитивне речи о себи
и радећи на планираИвана Филипов сно ће вам ставити до
знања да ли им се непосматрај, ослушкуј, ко је они из го ва ра ју,
њу, организацији и имне
за те жи,
бу ди срце вам буде испуњено топлином и што допада или не. А када и после
плементацији циљева
искрен... То се ствар- друга признања за ваш рад вам не неколико година уђете у дечји састав
и задатака, као и на
но стиче искуством – требају. Тренутно сам ментор једној на тему „Драга личност мог детињњиховом праћењу и
младој васпитачици и трудим се да ства”, то је признање веће од Нобелокаже Љиљана.
укључивању у дневне
Деца највише ужи- јој пренесем неке вештине и знање ве награде и подстицај да се још виактивности, одлучио
вају када нису спута- да „полети” и превазиђе свог менто- ше трудите – каже она.
сам да упишем тадаТешко је када васпитач није у мона, имају слободу кре- ра. Биће то још један диван васпишњу академију и завргућности да реши проблем неког детања, изражавања на тач! – закључује Цеца.
шим за васпитача. Потета, али кроз све пролазе заједно и
разне начине, слободу
мисао да некоме помаједни од других уче.
да питају, кажу шта Искреност и спонтаност
жеш да учи, одрасте,
– Рад с децом ме покреће на истрапостане добар човек,
Ненад Вемић мисле, истражују, екс- Јелена Петковић (34) мастер је васпипериментишу и да су тач и запослена је већ дванаест го- живања света око себе, али и света у
би ла ми је једна од
самостална у свом раду. Али то не дина. Ради у вртићу „Пупољак”, где себи и подстиче на непрестано учење
смерница – прича Ненад.
Каже да је лепо видети напредак значи да у вртићима влада анархија. је, док је био заступљен радиони- и усавршавање. Тај узајамни процес
деце, када су деца задовољна и имају Напротив, деца воле ред и правила, чарски рад (Модел А), водила драм- учења је најлепши део овог позива.
ску радионицу. Писа- Волим то што деца, несвесно, извлапотребу да се похвале васпитачу или само правила морају
ње драмских тексто- че оно најбоље из мене – објашњава
му испричају неку њима важну новост. да буду поштена и да
ва и песама за децу она.
– Тада знате да има смисла оно што важе за све исто.
јој представља право
Васпитачи су они који међу први– Мислим да је улорадите, да вам верују, да сте важан део
за до вољ ство. Мно ге ма примете ако неко дете има талега васпитача у дечјем
њиховог детињства – објашњава.
генерације су имале нат или склоност ка некој области
Оно што се у овом послу јасно ви- развоју велика. Ако код
и имају прилику да или ако има неки проблем у развоју.
ди јесте напредак, деца дођу у вртић детета развијамо самосе у ње ним де ли ма
– Што раније почне подстицање тау пеленама, а из њега изађу као „ма- сталност, самопоштопредставе, како сво- лента или рад на отклањању проблели људи” који су спремни за живот и вање, одговорност, радјим родитељима, та- ма, то боље. Васпитач има улогу да
не и културне навике,
даљи развој.
ко и на разним деч- подстакне код детета позитиван од– Креативност је најбољи алат за мислим да имамо бујим фестивалима.
нос према раду и одговорност. У зарад васпитача и верујем да га поседу- дућност! – закључује
– Најлепше је ра- бавишту деца уче да прихвате себе,
је свако ко се бави децом, али чак и она.
дити с неисквареним људе око себе и да поштују различикада се деси да понекад нестане, ту
бићима и гледати ка- тости. Васпитачи имају немерљив знасу деца да нас воде и пробуде нове Извор енергије и
ко сав труд и рад с њи- чај у даљем развоју сваког детета –
идеје. Свако је дете индивидуа за се- идеја
ма брзо бивају видљи- закључује она.
бе, па вођени тиме свако ужива на Ве се лин ка Це ца Ан Мирјана Марић
свој начин. Свима прија да деца буду дрић (46) струковни је Веселинка Цеца Андрић ви. Деца су искрена,
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Клејов мост”
Маркуса Зусака
Петорица
браће Данбар живе –
боре се, воле, тугују –
у потпуном
хаосу, у кући без иједне одрасле
особе. Они
су породица ко ју су
снашле све
могуће несре ће оба вијене велом давно закопаних тајни. Да би схватио зашто им се све
то догодило, Метју Данбар мора
пронаћи три ствари: изгубљену писаћу машину, мртвог пса и кости
змије која га је убила.
Два читаоца који до 23. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта за вас представљају
мостови?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Како да причате
да би вас деца
слушала –
слушајте да би
вам деца причала
Верујете ли
да с дететом
мо же те на правити дого вор без
сва ђе? Ју тар ње при дике, вечерње препирке
током одласка у кревет,
неспоразуми
око кућ них
обавеза… Све то може да нестане
уколико примените одговарајуће
технике комуникације.
Два читаоца који до 23. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Колико вас деца слушају?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
која је ваша највећа авантура. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Имала сам их три: рођење Саре, рођење Машана и рођење Луке.” 064/3086...
„Моја највећа авантура почела
је у тренутку кад сам се родила и
трајаће док не отпутујем у неку
другу димензију.” 064/5022...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање који град бисте волели да посетите у Америци и зашто:
„Њујорк. Зато што сам обећала
себи да ћу се кад-тад сликати на
оном степеништу пред вратима стана Кери Бредшо.” 064/6559...
„Било који, под условом да тамо
могу да останем заувек, и то добро
удата и финансијски обезбеђена.”
061/2256...
Д. К.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АНДРЕЈ ТУЧНИН, ПРВИ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА НИС-а И ДИРЕКТОР ДИВИЗИЈЕ „DOWNSTREAM”

МОРАМО БИТИ ЕФИКАСНИ У ВРЕМЕНУ КОЈЕ ДОЛАЗИ
Дубоком прерадом
отворен пут тешкој
нафти
Мање сумпора и
азота у панчевачком
ваздуху
Недавно је у Рафинерији нафте Панчево пуштено у рад постро је ње за ду бо ку пре ра ду
нафте. Овај догађај је изазвао
велику пажњу код нас, али и у
региону, јер је тим чином панчевачка Рафинерија постала
јед на од нај са вре ме ни јих у
овом делу Европе. Тим поводом смо разговарали са Андрејем Тучнином, првим замеником генералног директора НИС-а и директором дивизије „Downstream”, о новом постројењу, еколошким аспектима старта дубоке прераде, као
и о плановима НИС-а у будућности. Дотакли смо се актуелне теме приватизације „Петрохемије” и односа Рафинерије
и те фабрике.
ПАНЧЕВАЦ: Пут до остваривања циља да НИС постане
нафтни лидер у овом делу Европе био је дуг. Чаробног штапића није било, зар не?
– Наравно да чаробног штапића није било. Уложено је
много и рада и новца. Од 2009.
године у модернизацију Рафинерије инвестирано је више од
800 милиона евра, укључујући и недавно завршено постројење за дубоку прераду. То су
правила успешног пословања.
Ми нисмо имали никакву јединствену ситуацију и модерни за ци ја про из вод ног ком плекса у Панчеву урађена је
на исти начин као што се то
ради, на пример, у Немачкој,
Аустрији, Бугарској. Наравно,
на том путу смо имали и техничке и организационе проблеме, што је сасвим очекивано. Сви их имају када уђу у један овако комплексан посао.
Из град ња „Ду бо ке пре ра де”

Андреј Тучнин
компанија НИС добија „дубинском” прерадом нафте?
– Почетак производње у новом постројењу, гледано на цео
регион, не само на Србију, има
велики утицај. Прво питање које се поставља у сваком бизнису јесте да ли си конкурентан.
Живимо у веома озбиљном и
конкурентном амбијенту и, када погледате мапу, свуда око
нас су рафинерије: у Румунији, у Грчкој, у Бугарској, у Мађарској. Ако изузмемо ову годину због пандемије, која је
оставила озбиљне последице
на глобалном нивоу, па тако и
у нафтном сектору, у наредних
неколико година биће смањена потрошња горива, а самим

економски биланс, за порезе,
за раднике. У панчевачкој Рафинерији имате преко хиљаду запослених и многе компаније свој опстанак везују управо за пословање с рафинеријским комплексом – на пример, фирме које су укључене
у ремонт процесних система.
Свако велико предузеће и те
како има утицај на развој бизниса у граду. Панчево је стога сада у Србији, као што је то
некада било у Југославији, јак
индустријски центар.
l Стандарди ЕУ су веома јасни и неке компаније у региону нису урадиле модернизацију и изгубиће своје тржиште.
Отва ра се про стор за ва шу

Андреј Тучнин и наш уредник
била је нешто дужа него што
је планирано. На крају нам се
свима догодио ковид, који је
такође утицао на рок завршетка реализације ове инвестиције. Међутим, за нас су битнији квалитет радова и то што
смо имали успешан старт постројења него сам рок. Да би
грађанима Панчева било јасније, на пример у Пољској је
пре годину и по дана пуштен
у рад сличан производни систем и такозвани старт је трајао готово целу годину, а ми
смо покренули производњу за
недељу дана.
l Последње у низу постројења која су пуштена у рад је
„Дубока прерада”. Старт овог
погона сврстаће панчевачку Рафинерију међу водеће европске рафинерије по показатељу
дубине прераде од 99,2 одсто.
Каква су очекивања поводом
старта новог постројења и шта

тим и потражња за дериватима. За десет до двадесет година имаћемо ситуацију да ће
бити много више хибридних и
електричних возила, те стога
свака рафинерија мора бити
веома ефикасна у наредном
периоду.
Конфигурација рафинерије
мора да буде таква да она може да има будућност, а када
је реч о комплексу у Панчеву,
она то сада има. Самим тим
је и енергетска стабилност Србије у будућности обезбеђена
овом модернизацијом, а то је,
сложићете се, такође веома
важно за будућност грађана
ове земље. Када немаш рафинерију, онда директно зависиш од других јер мораш да
увозиш деривате, што опет има
велики утицај на фискални
би ланс јед не др жа ве. Ка да
имаш прераду у својој земљи,
то је добро за независност, за

компaнију. Да ли НИС размишља о томе да изађе из садашњих оквира пословања на тржишту Србије, БиХ и Румуније и да га прошири на подручје, на пример, Хрватске?
– МОЛ-ова рафинерија у околини Будимпеште на сличном
је нивоу као панчевачка, али
смо ми мало касније ушли у
модернизацију, па тако имамо бољу технологију. Они који су изградили постројење за
дубоку прераду пре 15 година,
имају мало старију технологију него ми сада, али је Рафинерија у Панчеву тренутно најеколошкија, најефикаснија с
гледишта енергетске ефикасности у региону. Изградња
„Дубоке прераде” омогућава
НИС-у даљи развој рафинеријске прераде. Увек морате да
имате наредне кораке у пословању уколико желите да опстанете. То вам је као у игрицама

– пређеш ниво један, па ниво
два и тако све више и више.
Подигли смо 2012. године постројење за хидрокрекинг вредно око 500 милиона евра и то
је био озбиљан корак ка будућности. С њим смо добили
производњу деривата европског квалитета. Дубоком прерадом нафте избацујемо производњу мазута, који је у ЕУ
забрањен због својих нееколошких особина, а добијамо веће количине највреднијих деривата на тржишту – дизела,
бензина и течног нафтног гаса. Такође, дубоком прерадом
добијамо и нови производ –
нафтни кокс, који је до сада
увожен у Србију. Од произведених количина задовољићемо потребе домаћег тржишта
и имаћемо одређене количине кокса за извоз.
Наравно да разматрамо могућност ширења продајне мреже. Раније то нисмо могли због
дубине прераде, али сада је
ствар другачија, јер прерада
нафте има своју економску ефикасност. Од сирове нафте се
добија корпа деривата, а сада
је НИС-ова корпа на тржишту
у бољој позицији него што је
била пре старта дубоке прераде. Ефикаснија је. Ове и наредне године прилике на тржишту биће тешке, нарочито
због неких нелогичности које
су неочекивано произашле. На
пример, цена лаке сирове нафте мора да буде далеко виша
од тешке нафте, али то није
случај. Са стартом дубоке прераде НИС ће бити у прилици
да, када се стање на тржишту
сирове нафте нормализује, купује јефтинију тешку нафту и
да је прерађује. То је наша велика предност у односу на конкуренте, јер ће трошкови прераде нафте бити повољнији за
НИС. Раније смо имали ограничења када је реч о квалитету
тешке нафте и морали смо да
водимо рачуна о томе шта може, а шта не може да се преради у погонима у Панчеву. С
друге стране, потрошња деривата је мала због пандемије вируса. Примера ради, ове године НИС је продао знатно мање
авио-горива него лане, јер људи не путују. Све у свему, нова
конфигурација Рафинерије у
Панчеву даје нам могућност да
у будућности идемо на тржиште Хрватске, БиХ, Румуније
и Мађарске, свуда где имамо
логистичку предност у односу
на конкуренте, а то је пречник

од 300 до 400 километара од
Панчева.
l Грађани Панчева много
очекују од овог постројења –
сма ње ње за га ђе ња. На ко ји
начин ће рад „Дубоке прераде” унапредити еколошку слику не само Панчева већ и целе
Србије?
– Старт има многе позитивне ефекте. Први и основни је
еко ло шки ефе кат. Еми си је
азот-диоксида и сумпор-диоксида су смањене, нарочито сумпора, и то за 98 одсто, а азота
за десет одсто. Такође, смањене су емисије прашкастих материја за 52,8 одсто и унапређена је енергетска ефикасност
Рафинерије. То су кључне ствари када је реч о еколошком
аспекту почетка рада „Дубоке
прераде”. Разумем зашто су
Панчевци и даље скептични.
Прераду нафте увек прате нуспојаве попут мириса из постројења, али нема разлога за
бојазан, нарочито након старта дубоке прераде. И пре овог
пројекта ми смо реализовали
значајне еколошке пројекте.
Поменућу само неке: реконструкцију FCC-а, модернизацију ауто-пунилишта, реконструкцију дунавског пристаништа, изградњу постројења
за ре ге не ра ци ју ис тро ше не
сумпорне киселине… Рафинерија је прво енергетско постројење у Србији које је од надлежних државних органа добило интегрисану дозволу којом
се потврђује да су наши процеси у потпуности усклађени
с највишим еколошким стандардима. Прераду нафте и у
свету прате исте нуспојаве. На
пример, код Беча се налази
огроман рафинеријски комплекс и увек када се туда пролази осећа се мирис и то је
апсолутно нормално.
l Старт новог постројења није крај ин ве сти ци ја ма у
Панчеву. Како је најављено,
НИС-ов следећи велики корак
је модернизација постројења за
каталитички крекинг (FCC) и
изградња постројења за производњу ЕТБЕ-а. Панчевци не
баш по добром познају FCC.
Колико ће нова инвестиција
утицати да се ово мишљење
промени?
– Нове инвестиције су трећи
ниво модернизације, која је
кључ борбе с конкуренцијом
на тржишту. FCC је старо постројење и уложићемо средства
у његову модернизацију, која
ће смањити емисије материја

и обезбедити поуздан рад. Нажалост, испади у раду у прошлости су слаба страна постојећег FCC-а и то желимо да
променимо. Технолошке измене на процесном систему, поред поузданости, омогућиће
НИС-у да ојача корпу својих
пе тро хе миј ских про из во да.
Имаћемо више пропилена. Ово
ће омогућити да се обезбеде
довољне количине сировине за
евентуалну фабрику полипропилена која, како се најављује,
треба да се изгради у „Петрохемији”. Полипропилен ће бити још једна предност НИС-а
у односу на регионалне конкуренте. Као што сам рекао, тенденција у Европи је да се ауто-индустрија усмери ка електричним возилима и то ће имати утицај на нафтну индустрију. Свако ново возило које се
направи у себи садржи око 70
одсто полимера, а за добијање
ове сировине неопходан је полипропилен. Реконструкцијом
FCC-а добићемо и сировину за
производњу ЕТБЕ-а, високооктанске компоненте за бензин.
Самим тим изградићемо и ново постројење које ће НИС-у
омогућити да ову добијену сировину искористи за намешавање бензина који ће имати
ве ћу еко ло шку вред ност од
постојећег.
l Стиче се утисак да НИС
јако добро зна шта се дешава и
шта ће се догодити у будућности с прерадом нафте. Стога је
следећа фаза развоја утемељена на повећању производње полипропилена, сировине за петрохемијску индустрију, једног
од најскупљих продуката у преради сирове нафте. Да ли ће
реализацијом ове инвестиције
НИС још више пословно „везати” панчевачку „Петрохемију” за себе?
– Честа је пракса у свету да
су рафинеријски и петрохемијски процесни системи међусобно повезани у једну целину. Много је веза, када је
реч о сировинама и полупроизводима, које спајају једну
рафинерију и једну петрохемију. Стога има предности и с
технолошке и са економске
стране када су обе фирме у
„једном џепу”. Има више могућности и лако могу да се
смање трошкови производње
када је све у склопу једне компаније која има потпуну контролу над читавим системом
прераде нафте и производње
горива и полимера. Исти џеп
омогућава флексибилнији рад.
На пример, тржиште је презасићено горивом и ви на лак
начин преусмеравате прераду
нафте на производњу полипропилена, који је основна сировина за добијање полимера,
и обрнуто, јер, с друге стране,
постоје и петрохемијски производи који се враћају у рафинерију. За НИС је „Петрохемија” важна, а много тога
биће јасније када буде расписан тендер за продају петрохемијског комплекса у Панчеву. Поред тога, желим да
истак нем да НИС раз у ме
важност „Петрохемије” за привреду Србије, јер је реч о једном од највећих извозника и
великих послодаваца. НИС је
активно подржавао процес финан сиј ске тран сфор ма ци је
„Петрохемије” кроз успешно
реализован УППР, као и ангажовањем стручњака, у складу
с договором с Владом Србије.
Такође, НИС има удео од скоро 21 одсто у власништву компаније. Због свега тога, НИС
је ве о ма за ин те ре со ван да
„Петрохемија” послује стабилно и активно подржава напоре Владе Србије у проналажењу модела који ће помоћи да
пословање „Петрохемије” постане дугорочно одрживо.
З. Станижан
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СПЕЦИФИЧНА ГОДИНА ЗА ПАРК ПРИРОДЕ ПОКРАЈ БРЕСТОВЦА И ОМОЉИЦЕ

ПОЊАВИЦА СЕ БОРИ ЗА ВОДУ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОГ СВЕТА
Парк природе Поњавица протеже се на седам и по километара дугачком водотоку који належе на Омољицу и Брестовац.
Као што је многима познато, у тамошњој живописној вегетацији обитује и разнолика
фауна – од риба, преко птица,
па чак до видри.
Међутим, ту лепоту море силне бриге, попут замуљења дна,
губитка воде, загађивања фекалијама, криволова...
Незахвалан задатак да о свему томе воде рачуна припао је
пре пет година запосленима у
ЈКП-у „Зеленило”, који су, након дужег периода јавашлука
и небриге, направили видне
помаке.
Након пет година управљања
Пар ком при ро де По ња ви ца
много тога је померено с мртве тачке, нарочито у погледу
драстичног смањења криволова, што је резултат, пре свега,
рада чуварске службе ЈКП-а
„Зеленило”.
Ту су и порибљавање и пошумљавање, али с друге стране и даље постоје тешко решиви хронични проблеми, попут
замуљавања дна и испуштања

НИ ВО ДИК ТИ РА
ДУ НАВ

Хоће ли овај драгуљ и даље красити нашу околину?
кошење и одношење с терена
инвазивне вегетације. Ове године смо први пут кренули и
са селективним изловом алохтоних врста риба, то јест оних
које тамо нису од природе дате.
Тако смо током лета и јесени
из Поњавице уклонили тачно
806 килограма цверглана и око
450 килограма бабушке. То се

Природно-математички факултет – департман за биологију.
– Тај важан посао одрађује
нам уважени професор Бранко
Миљановић, од којег сукцесивно већ добијамо неке прелиминарне извештаје, али коначни резултати биће познати до
краја следеће године, јер та истраживања морају да трају три
године, а послужиће нам за креирање слике података о структури рибљих врста у Поњавици. На тај начин видећемо да
ли смо нешто конкретно урадили порибљавањем, које смо
наставили и ове године, иако
нас је ванредна ситуација спречила да то обавимо у најбоље
време – у марту и априлу, јер то
је адекватан период за постављање гнезда за смуђа, што смо
већ чинили и лане. На јесен смо

био пун шута и грађевинског
материјала, па смо изводили
обимне радове на крчењу и рашчишћавању свега тога, јер људима је ту некако успут и згодно за одлагање. С друге стране,
ове године нисмо испунили плани ра ну иде ју о фор ми ра њу
едукативне стазе у Омољици,
око Острва птица, где бисмо
поставили неке ознаке, табле
и клупе. Од тога смо одустали
због летошњег смањења нивоа
воде у Поњавици; били смо
принуђени да хитно интервенишемо, па смо за ту намену
преусмерили нека средства, јер
смо за посао делимичног уклањања барске вегетације ангажовали машине предузећа „Тамиш–Дунав”, будући да своје
немамо. Тај посао је рађен тек
на јесен, јер није нимало јед-

НАБАВЉЕН И СОНАР ЗА ОТКРИВАЊЕ МРЕЖА

Продубљавање корита
садржаја септичких јама, што
је крупан залогај за поменутог
управљача и захтева системско
ангажовање шире заједнице.

Порибљавање аутохтоним
врстама и излов инвазивних
А када је реч о тој борби за
очување ове јединствене оазе
природе, једна од надлежних,
Жења Маринковић, саветник
за про стор но пла ни ра ње у
ЈКП-у „Зеленило”, каже да је
ово специфична година за све,
па тако и за управљаче Парком природе Поњавица.
– Упркос томе, мислим да је
много урађено, почев од рада
чуварске службе, коју већ дуже време чини уходана екипа,
до спровођења интервентних

ради помоћу вршки, које се постављају заједно с мамцем, то
јест старим хлебом. Рибе просто уђу кроз отвор, али више
не могу да изађу. Након неколико дана извадимо вршке, испразнимо и поново их вратимо у воду. И тако укруг. Тамо
се нађу и племените рибе, али
лако их је издвојити, јер је уочљива разлика, па их истог момента враћамо у воду. Треба
истаћи да се у вршкама задржавају само одрасле јединке,
јер млађ може да прође кроз
то такозвано око. Ове акције
намеравамо да спроводимо и
наредних година, будући да једино учесталим понављањем
мо же мо ко ли ко-то ли ко да
смањимо бројност инвазивних

ОД КРУП НИХ ША РА НА ДО ВИ ДРЕ
Поред колонија птица, попут разних врста чапљи, које се углавном гнезде на
Острву птица (прва категорија заштите), пре неколико
година снимљена је и видра, а често се могу видети
њени јасни трагови, будући
да лови када падне мрак, па
је није лако уочити.
Наравно, има и аутохтоних врста рибе, као што су
шаран, сом, уклија, белица,
црвенперка, бодорка...
– Некада су се ту налазили лињак и златни караш,
али их нема на тржишту бар
код регистрованих рибњака,
а ми стриктно водимо рачуна
мера на заштити станишта животињских врста, као што је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

када је набавка у питању.
Када је реч о рекреативном
риболову, продајемо дозволе, за које годишња надокнада износи 2.000 динара, а
допуштено је пецање помоћу
максимално три штапа. Ове
године их је купио нешто мањи број људи, вероватно
због ванредног стања, па их
је сада деведесет деветоро
или двадесетак мање него
лане. У питању су локалци,
који кажу да су ове сезоне
имали крупних примерака
шарана. Надамо се да ће их
сада, након порибљавања,
бити неупоредиво више – каже запослена у „Зеленилу”.
врста и успоставимо равнотежу са аутохтоним јединкама –
наводи Жења.
Као и претходних година, ЈКП
„Зеленило” је радило и мониторинг рибљег фонда, за шта је
било обавезно да ангажује овлашћену кућу која се тиме бави, у
овом слу чају новосад ски

Криволоваца има све мање,
јер су очигледно навикли на
присуство чувара, чија је база у брестовачком ватрогасном дому, а грађани увек
могу да их позову на телефон 060/012-33-45. То се и
догађа, па је све више светлих примера мештана који
дојављују када виде да је
постављена нека мрежа.
– Чувари свакодневно
обилазе терен, а када промогли „само” да убацимо шаранску млађ, чему су, наравно,
присуствовали и надлежни инспектори. Тако је сада Парк природе богатији за сто килограма
те врсте, а ради се о двогодишњим крупнијим примерцима
дужине између десет и петнаест центиметара – истиче
саветница у ЈКП-у „Зеленило”.

цене да постоји неки ризик,
патролирају чак и ноћу. Резултат тога је да нема више
помора од струје, а и број
пронађених мрежа упадљивије је мањи. Набавили смо
ове године и нешто опреме,
попут рефлектора за ноћну
контролу и сонара, који бележи мреже, конфигурацију
терена, али и крупније примерке рибе – наводи Жења
Маринковић.
ноставно организовати га, ако
се зна да за све то морамо да
исходујемо услове код Завода

од њега, што је резултирало успостављањем тока у делу према такозваним шлајзовима, где
је пре тога дошло малтене до
потпуног пресушења – прича
Маринковићева.

Једна од многих племенитих придошлица
Она истиче и да су усвојени
план и програм за наредну годину, па ће бити настављено чишћење одређених деоница, кошење и уређење површина, а
биће урађена и поменута стаза.
– Све ово су акције које пома жу да се одр жи во де ни

слич но – за кљу чу је Же ња
Маринковић.
Све у свему, била би несагледива штета да овај драгуљ
природе не остане у аманет
долазећим генерацијама као
иде ал но ме сто за срећ но
одрастање.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Мрвица
Овај сићушан „слаткиш” налази се у напуштеном избегличком центру на Баваништанском путу.
Мајку и остале штенце неко је отерао, па је сада ово мајушно штене препуштено само се би и не ће пре жи ве ти
предстојећу зиму. Kо год га удоми, спашће један живот и добиће захвалног сапутника и чувара.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
060/611-31-52.

Рашчишћавање и
пошумљавање
Она додаје да је тренутно у току и пошумљавање јасеном парцеле надомак Омољице у близини тамошњег спортског центра и сеоске депоније, коју је
„Зеленило” добило од Министарства пољопривреде на коришћење у наредних 99 година, уз обавезу да је пошуми у
року од четири године.
– Настојаћемо да тамо оформимо један леп зелени појас,
који ће добро доћи као тампон
између поменутог сметлишта
и водотока. Иначе, тај део је

Поњавици је потребно још
воде, на чији ниво, подсећања ради, утиче однос с
Дунавом, с којим је повезана подземним жилама.
– Због тога ниво варира
пола метра горе-доле. Иначе, дубина воде иде до
максимало три – три и по
метра, и то на локацији између Омољице и Брестовца. Постоје канали који су
водили ка атарима, али
они су сад затворени, просто зато да бисмо сачували
и то мало воде и прекинули
отицање – наводи Жења.

систем, а што се тиче петиције
појединих удружења путем које траже одмуљавање, иако потреба за тим постоји већ деценијама, Поњавицу би то освежило само за неко време. Од
почетка управљања њоме тражимо начин како би то могло
да се спроведе и конкуришемо
за средства из пројеката прекограничне сарадње. Поступак
није једноставан и захтева велики новац, а притом је то само врх леденог брега. Рецимо,
од велике важности је изградња канализације, зато што многи празне своје септичке јаме
у водоток, док неки и обрађују
њиве све до обале, па чак и
ограђују оно што није њихово.
То је већ виши проблем, јер
ми намамо механизам да натерамо људе да направе непропусне јаме, али када буде стигла канализација, свакако ће
то бити једно од решења за спас
Поњавице. На срећу, засад није било већих последица од испуштања тих отпадних вода,
попут помора риба или томе

Чупава фамилија
Порибљавање
шаранском млађи
за заштиту природе. Чистили
смо и корито испод моста у
Брестовцу, као и лево и десно

Чишћење приобаља

Предивним „малцима”, старим око два месеца, „гори
под шапицама” да пре минуса и хладних дана пронађу топао кутак и сигуран
смештај.
Kао сви штенци, и ови су
разиграни и несташни, али
уз мало стрпљења и труда
могу да израсту у савршене
кућне љубимце.
Ови лепотани биће привремено смештени у градском прихватилишту, док не нађу нове домове, а заинтересовани могу да се јаве на телефон 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Наступа период када морате да
средите свој емотивни живот и
почнете да решавате несугласице
с партнером. Непотребна тензија
вас само успорава. Искористите
повољан период за посао. Спојте
лепо и корисно, идите на пут.

Изузетно повољан период, у којем ће сви ваши квалитети доћи
до изражаја, па ћете тријумфовати. Идеје које имате наићи ће на
одобравање и подршку сарадника и надређених. Направите селекцију људи с којима се дружите
и радите, одстраните непотребно.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добро је када сте истрајни у својим захтевима, али спремност на
компромисе је понекад боље решење. Прихватите помоћ која
вам се нуди да решите своје материјалне проблеме и неке неплаћене дугове. Помало сте јогунасти. Главобоља.

Страхујете да ли сте на правом
путу да решите нека правна питања која вам задају главобољу.
Понуде које добијате изгледају
примамљиво, али сарадња с новим пословним партнерима може вам донети и непланиране
издатке. Будите опрезни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ризикујте, јасно поставите циљеве, одредите границе и крените
да реализујете своје идеје. Не
упуштајте се у беспотребне полемике, јер неки људи из вашег
окружења баш и нису спремни
да вас подрже, колико год да вам
то обећавају.

Пружиће вам се могућност да на
краћем путу упознате особу која
може променити ваш живот, било пословно, било емотивно. Не
оклевајте превише ако вам понуде посао у другом граду или будете морали да се селите, јер на
то већ дуго чекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Време је да се решите особа које
уносе хаос у ваш живот. Прерано
сте се понадали да ће се све регулисати само од себе. Дајте себи
задатак да истрајете у својим
плановима, како пословним, тако и приватним. Проблеми са
очима.

Напокон наступа период када се
окончавају или приводе крају
проблеми које дуго вучете из
прошлости. Емотивно сте стабилни, верујте партнеру. Занимљива понуда из иностранства може
прерасти у добар и дуготрајан
посао. Вреди размислити о њој.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се неколико могућности за склапање нових послова.
Ако будете довољно стрпљиви и
мудри, реализоваћете их. Не
улазите непромишљено у нове
везе и кратке авантуре, јер би
могле да вас емотивно пољуљају
и успоре.

Успећете помоћу своје менталне
снаге и мало опрезности да се на
адекватан начин поставите и сачувате своје позиције. Почните
полако да планирате пресељење
у другу државу или место. Имате
поверења у партнера и то вам је
највећа подршка.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Финансијска ситуација се поправља. То није ништа спектакуларно, али биће константног прилива новца. Неке дугове ћете успети да санирате, али вам прете и
изненадни непредвиђени издаци. Водите рачуна да сви послови буду у складу са законом.

(19. 2 – 20. 3)
Решење важног правно-папиролошког проблема полако се назире. Искористите сва расположива познанства и везе да то коначно завршите. Не улећите олако у нова улагања без претходно
добро разрађеног плана. Помало
сте детињасти.

Петак, 18. децембар 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фабија, 1.2,
2004. 063/311-915.
(299033)
АЛФА РОМЕО 155,
1997. запремина 1748,
бензинац. 062/102-9447. (299023)
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
купљена нова у Србији,
атестиран плин.
064/130-36-02. (299101)

СИТРОЕН саксо 12,
2002, петора врата, регистрован. 064/587-5024. (200101)
ПЕЖО 206, 1.4, 2005,
петора врата, фул опрема, прва боја. 064/58750-24.
(200101)
ПАСАТ ТДИ, 2003, металик црн, гаражиран, одличан, власник, 2.500
евра. 063/879-02-70.
(299153)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора врата, фул опрема,
160.000 км.
064/130-36-02.
(299101)
ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин,
на име. 064/587-50-24.
(200101)
ШКОДА фабија, 1.2,
2014, фул опрема, атестиран плин.
064/130-36-02.
(299101)

marketing@pancevac-online.rs

СТИЛО 1.2, 20902, петора врата, шест брзина,
фул опрема. 064/13036-02. (299101)
АУДИ А 3, 23010, 1.6 дизел, увоз из Немачке, на
име. Тел. 064/318-89-05.
(299166)
ОПЕЛ корса 1.0, 2002, 3
В, клима, серво, металик
плав. 064/856-60-65.
(299185)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2002, 5
В, атестиран плин, клима, серво. 064/142-5593. (299185)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту, код Слатке
куће. 063/385-657.
(299066)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД телевизори,
откуп слупаних и неисправних. 060/07-84789м 963/77-84-789.
(299261)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ на продају.
064/303-28-68, Мића.
(СМС)

СВИЊСКЕ полутке од 35
до 45 кг, цена и начин
плаћања по договору.
Испорука на адресу.
062/881-06-75.
((298722)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
Росић, 063/223-810.
(298237)

ПРОДАЈЕМ младе коке и
петлове брама, беле, 40
комада, јефтино. Тел.
063/311-277. (298917)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења.
060/037-11-96.

НОВ сто од пуног дрвета, некоришћен (200 х
80). 065/35-55-16.
(299032)

РЕНО лагуна 2001 –
2007, делови и уградња.
Никола. 061/159-74-43.
(299206)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (297924)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, од 70 до
1.800 евра. 062/193-3605. (299107)
КУПУЈЕМ алутомобиле
од 80 до 1.800 евра, стање небитно. 063/165ч83-75. (299108)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(299023)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор од 130
квм/ 8 гаражних места.
063/175-62-95.
(299213)
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НА ПРОДАЈУ старија кућа са 4.5 асра плаца, мењамо и за нов стан, Јове
Максина 26. Панчево.
063/537-003. (299052)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТА пећ 3.5 кв, у одличном стању, мало коришћена. 065/315-55-16.
(299032)

НА ПРОДАЈУ више плацева за изградњу, у
Старчеву. 066/365-101.
(299078)

СВИЊЕ на продају, до
160 кг, могуће клање.
063/712-34-11. (299028)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18,
335-930. (299043)
СУДОПЕРА, двосед, креОГРЕВНО дрво, багрем, вет, орман с ципеларнибуква, храст, 4.5000 ди- ком, полукугаона гарнитура, фотеље, комоде.
нара. 064/356-03-93,
063/861-82-66. (299171)
бесплатан превоз.
299087)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!
ПРОДАЈЕМ прасиће разних узраста, могућност
клања, Борачка 1, Војловица. 064/306-87-33,
013/342-819. (299106)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, повољно, ново.
063/773-45-97. (299181)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину, цена повољна.
064/438-54-15. (299229)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотељу у одличном
стању, због селидбе.
064/163-57-59. (299183)
ВЕЛИКИ избор половне
беле технике, најпознатијих брендова. Увоз из
Немачке.. 064/528-9284. (299156)

ШИРИ центар, 105, 4.5
ара, 50.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(299090)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 013/3133458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (299075)
КУПУЈЕМ секундарну сировину, гвожђе, старе
аутомобиле, веш-машине, замрзиуваче, све
остало. 061/322-04-94.
(2992079)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете.
061/206-26-24. (299207)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алукминијум, олово, прохром,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93.
(9299207)

ПРОДАЈЕМ плинску пећ
за грејање, пивске флаше продајем. 062/18727-15. (199115)

КРМАЧУ за клање и
младе товљенике продајем, квалитет, Старчево.
062/113-20-28. (299208)

НОВИ дрвени кревети
200 х 90, 5.900, кликклак лежајеви, 15.300.
060/600-14-52. (289120)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
Тел. 013/352-114.
(199158)

Стовариште „Голија”,
063/776-56-58

НА ПРОДАЈУ огревна
дрва, топола и јасен.
062/977-08-90. (299234)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столице од
1.800. 060/600-14-52.
(289120)

ТА пећ 6 кв, може се направити од 4 кв.
065/634-38-51. (299260)

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

ПРОДАЈЕМ боце, делове
за плинске уређаје, откуп плинских уређаја.
063/774-99-81. (299122)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, може и полутке.
013/617-336, 065/57529-87. (299265)
УЉАНИ радијатор, вешмашина, већа рерна, телевизор, столице, сто.
063/861-82-66. (299171)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, телевизоре,
замрзиваче, веш-машине, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (299034)
КУПУЈЕМ перје: старински намештај, слике, сатове, стари новац, старе
играчке, сифон флаше,
старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(299043)
КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(299043)

Огрев: брикет, пелет,
шљунак, сејанац,
комплетан грађевински
материјал
(ф)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско земљиште. 063/70800-24 (СМС)
НА ПРОДАЈУ плац на
Кудељарском насипу,
27.43 ара, излаз на две
улице, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (298492)
СТАРЧЕВО, на продају
спратна кукћа у дворишту, 160, и приземље куће до улице на 5 ари
плаца. Тел. 064/203-0424. (299035)
КУЋА за продају, нова
82 квм, 13 ари и објекто.
Општина Алибунар,
10.000 евра. 063/180-2226. (299044)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, градско грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (299169)
КУДЕЉАРАЦ, нова
спратна, четворособан
стан и пословни простор, 4.7 ари, 70.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
л(299211)
КУЋА на продају, Петефи Шандора 51, Панчево, Војловица. 066/366645. 8299241)
ПЛАЦ, Долово, 16 ари,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (299246)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плац, Горњи
град. 063/829-89-48.
(298509)
ТЕСЛА, кућа за рушење,
2.61 ар фронт 6 ари.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299282)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или део
куће у Качареву.
064/369-47-02. (299132)

СТАНОВИ

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

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (299003)
29 КВМ, 29,700; 77 квм,
66.000, Светог Саве, нови, ВПР. 069/655-214.
(298308)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ДОЊИ ГРАД, улични
део куће, 63 квм, тераса,
велики подрум, 28.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(299211)

СТРОГИ центар, 106
квм, троипособан, II
лифт, 106.000. „Кров”,
060/551-64-50. (299211)

ПОТРЕБНИ станови, куће, у Панчеву. Брза и сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(298017)

ЗА НАШЕ пензионере!
Куповина станова са вашим плодоужитком. Исплата одмах. АМК некретнине. Његошева 12.
061/262-08-44.
(299202)

КУПОВИНА станова. Исплата одмах. АМК некретнине. Његошева 12.
061/262-08-44. (299202)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, куће,
на свим локацијама, брза реализација. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (299282)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова Миса, 43 квм + тераса, ниско приземље, у
згради, укњижен, 26.000
евра. 063/318-592.
(298836/р)

ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,
намештена, фул, 16 квм,
22.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299282)

ПРОДАЈА станова, новоградња, нова Миса, Улица Војвођанска 46.
Лифт, грејање и топла
вода на гас, енергетски
пасош. Клима блок 25
цм + 10 цм стиропор.
Немачка schuco седмокоморна столарија са
три стакла, комарници,
алу ролетне, парки3 нзи
и гараже. Усељиво јул
2021, цена 900 евра +
10 % ПДВ. 063/812-3447. (298730)
НОВО! Сениорски програм 65 + ! За сигурно
треће доба. АМК некретнине. Његошева 12.
061/262-08-44. (299202)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, строги центар,
II спрат, двострано оријентисан, ЦГ. 061/28023-12. (299203)
ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)
ЦЕНТАР, 60 квм + тераса, двоипособан, прелеп,
ЕГ, нов. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(299282)

НЕКРЕТНИНЕ „ЈОВАНОВИЋ”, Котеж 2, 63 квм,
II спрат, ЦГ, 47.000.
064/340-37-14. (199257)

КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву. Исплата одмах.
064/418-82-14. (298017)

КОТЕЖ 1, двособан, V,
ЦГ, 60 + 18, усељив.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299282)

ХИТНО и за готовину купујем два стана, једнособан и двособан.
060/551-64-50. (299211)

СОДАРА, 53, ЕТ, сређен,
тераса, без улагања,
46.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (299090)
ТЕСЛА, двособан, приземље, 53 квм, фул, тераса, 53.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(299282)
КОТЕЖ 1, двособан, IV,
ЦГ, тераса, 54 квм,
41.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)
ТЕСЛА, трособан, IV, 88
квм, ЦГ, две терасе,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)
СТАН, Стевана Шупљикца, 40 квм, комплетно
реновирано,с ве ново,
вреди видети, власник.
062/434-181. (199222)

КУПУЈЕМ једнособан
или двособан стан, исплата одмах. 0674/38531-15. (298467)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу у самачком хотелу. 064/411-20-41 (СМС)
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру града. Тел. 013/602-401,
моб. 064/372-88-19.
(299148)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен, полунамештен
стан у центру, кабловска, ТА. 063/742-14-27.
(299179)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру код Нове пошет,
34 квм, два нивоа, 18 +
16 квм. Тел. 064/134-0608. (299262)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ЛОКАЛИ

Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ЛОКАЛ, продајем 28
квм + 12 квм, галерија,
сређен, центар. 063/489958. (298538)
ИЗДАЈЕМ локал у Омољици, 300 квм. 062/404144. (298785)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, 36 квм, Мажуранићева 3. 063/121-8385, 065/570-95-70.
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
СТАНОВИ
ПРУЖАМ водоинстала(299036)
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
терске услуге, замена и
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ локал од 86
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
уградња бојлера, славиквм, код Аутобуске стаОзбиљној породици пона, цеви. 063/708-00-24
Контакт: Љупко, 063/313-844,
нице. 063/278-421.
требан стан на Котежу 2,
(СМС)
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
(299069)
на дуже. 062/ 800-71-77.
КЕТЕРИНГ за све врсте
(СМС)
васег славља, инфо
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
ИЗДАЈЕМ намештене
50 квм, опремљен.
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- 064/138-49-22 (СМС)
станове у центру.
064/158-15-90. (29027)
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. МОЛЕРСКО ГИПСАР063/313-005, 062/978СКИ радови, мајстори из
ИЗДАЈЕМ
смештај
за
34-26 (СМС)
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Ковачице. 060/066-08раднике, самце, студенЉупко – 063/313-844
60 (СМС)
ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
те, раднички смештај.
квм, центар, гас, намеЦентар. 063/502-211.
ШЉУНАК, песак, сејаштен. 064/320-84-32
(299083)
ИЗДАЈЕМ нову гарсоње- ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Ко- нац, одвоз шута малим
ру, 35 квм у Ослобођечина 4, близина Зелене
кипером до два кубика.
ИЗДАЈЕМ једнособан
ИЗДАЈЕМ намештен
ња
36,
комплетно
опрепијаце и три школе.
064/664-85-31,
стан на Тесли. 063/312стан, 50 квм, код Болнимљени,
кухиња
и
купати063/617-4218299102)
013/342-338 (СМС)
734. (299277)
це. 063/810-92-39. (299135)
ло. Цена 200 евра, три
месаеца унапред, уз уго- ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 063/808-58СЕЛИДБЕ, одношење невор на шест месеци.
потребних ствари, чи064/414-24-73. (299184) 16. (299112)
шћење просторија, двоИЗДАЈЕМ
локал,
35
квм,
ИЗДАЈЕ се једнособан,
ришта, 6 – 23 сата.,
погодан
за
све
делатнокомплетно намештен
061/644-14-06. (298781)
сти.
Тел.
063/370-684.
дворишни стан, у центру
(299123)
погодан за једну до две

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, Синђелићева
улица. Звати после 17
сати. Тел. 064/341-7926. (298986)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, намештен. 065/25089-97. (299160)

ДВОСОБАН намештен
код Хотела „Тамиш”, I
спрат, 200 евера. Нов,
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у центру, 55 квм, ЦГ, двособан, намештен,
V спрат, нема лифта. Тел. центар, I sprat, 300 evra.
064/134-06-08. 81299117)
062/260-194. (299219)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру, полунамештен.
Тел. 063/882-90-77,
063/168-66-67. (299050)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособан стан,
централно грејање, центар, Кеј. 063/718-70-72.
(299104)

особе, цена 200 евра, у
цену урачунати трошкови грејања и воде. Слободан одмах. Потребан
депозит. Контакт,
060/417-34-50. (299042)

Pančevo, Ružina 14

ИЗУЗЕТНА понуда! ЈНА
улица, пословни или
стамбени простор, 30
квм, приземље, само
24.900 евра. АМК „Некретнине”. 061/262-0844. (299202)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (298540)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабиИЗДАЈЕМ локал у ценне, славина, бојлера, котру, Ж. Зрењанина 33,25 тлића. 063/836-84-76.
квм. 063/738-21-01, Ксе- (29853)
нија. (299218)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(299281)
КУЋНА, помоћница,
млађа, стан, храна, плата. 064/501-33-40.
(299017)
ПОТРЕБАН возач Б категорије и магационери за
рад у дистрибуцији
штампе. 069/867-72-06.
(299194)
ПОТРЕБНЕ жене које
раде вез, хеклају, хеклају чипку, поентлес. Тел.
062/638-840. (299221)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (298816)

ПРУЖАМ стручну подршку деци са тешкоћама
у развоју. Рад могућ и
преко скајпа. 061/61884-40. (299192)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радови мајстори из
Ковачице. 060/066-0860 (СМС)

РАДИМКОМБИ превоз
робе, селидбе. 064/24382-85. (299046)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старих/нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (298337)

ПОТРЕБНИ

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (299030)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које смета.
063/369-846. (299047)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтаћа, санитарије.
062/383+2-394.
(299119)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(299150)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушења
кућа, шупа, одношење
ствари и остало.
060/035-47-40. ()299158)

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

062/889-81-28

ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, рушења
кућа, шупа, одношење
ствари и остало.
060/035-47-40. (299158)
ЕЛЕКТРИЧАР: климе,
монтаћа, сервис, бела
техника, индикатори, табле, ТА пећи. 060/52193-40. (299175)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушење судопере,
купатила, поправке, замене одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(299204)

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

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(299175)
АДАПТАЦИЈЕ куће, станове, струја, вода, гипс,
молерај, све на једном
месту. 060/521-93-40.
(299175)
РАДИМ изолацију равних кровова, тераса, купатила, гаража.
013/345-874, 062/235839. (299205)
ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(299207)
ДИМЉЕЊЕ сланине, меса и месних прерађевина. 953/179-01-78.
(299223)
КАМИОН кипер, превоз,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар/одвоз шута. 060/474-74-57.
(299226)

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/0784-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код
поште на Тесли).
(299261)

ИЗРАДА свих врста грађевинских радова од темеља до крова.
Л063/724-36-24. Милован. (299250)

РОЛО-НАЈ: уградња:
тенда, роло-челична
врата за излоге, гараже,
најповољније. 063/89421-80. (299279)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена делова,
сервис, одгушења, адаптације, нова купатила.
062/832-09-81.,
(299259)
КИПЕРОМ, повољно
превозим грађевински
материјак, утовар/одвозим шут. 063/754-02-72.
(299270)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха,
намештаја, комора. 302820. 064/129-63-79.
(299269)

ОГЛАШАВА

КЕРАМИЧКИ радови,
све врсте керамичких
радова. ГЗР „Славонија”.
064/492-79-589. (299045)
РЕНОВИРАЊЕ и адаптција ентеријера, станови и
куће. ГЗР „Славонија”.
064/492-79-589. (299045)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (299070)
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купатила, 600 евра, са материјалом, брзо и професионално. 065/210-6198. (299134)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ, фасадерски радови, поставка ламината,
проверите. „Тип-топ +”,
062/816-66-78. (299163)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34РОЛО-НАЈ: уградња:
тракастих завеса, комар- 96. 8299182)
ника, хармо-врата, тушКомби превоз робе
кабина. Најповољније,
и селидбе.
проверите. 063/894-21Зоран,
060/360-03-89.
80. (299279)

(8/292091)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније уг раду.
066/3544-412. (299258)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04)

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

СЕЛИДБЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ПРЕВОЗОМ мањим кипером материјал, повољРОЛО-НАЈ: уградња: вам
но, утовар/одвоз шута.
нуди поправку, монтажу
064/354-69-94. (299270)
ролетна, венецијанера,
најповољније, провериРАДИМКОМБИ превоз
робе, селидбе. 064/243- те. 063/894-21-80.
(299279)
82-85. (299046)

ТУРИЗАМ

КУЛТУРАН, образован
ИЗДАЈЕМ апартман на
мушкарац, упознао бих
озбиљну слободну жену. Златибору.
060/421-46-34, запослен. 061/638-24-86.
(298364)
(299155)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

УСЛУГЕ
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ЖЕНА до 40 година, за
помоћницу, преписао
бих део стране пензије.
066/559-89-13. (299124)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање, купатила,
вентили, славине, поправке, одгушење, канализације. 061/193-00-09.
(299243)

ИЗРАДА свих врста грађевинских радова од темеља до крова. Немања,
061/659-70-31. (299250)

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (299190)

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу, позив или СМС.
061/298-96-69. (298786)

јавни увид ажуриране студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта Газпром енергохолдинг Serbia
ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка
бр. 199 из Панчева, поднео je захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја
на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња комплекса термоелектране топлане Панчево, на кп.
бр. 3523/12 К.О. Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима од
10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске
управе Града Панчева, улица Трг краља Петра I
бр. 2 - 4, до 20. 01. 2021. године. За време трајања
јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на
изложену ажурирану студију о процени утицаја на
адресу Покрајинског секретаријата.
У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем +381 21 487 46
90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs
Јавна расправа и презентација одржаће се 21. 01.
2021. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3982 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбено-пословног
објекта, спратности По+П+2+Пк, у Панчеву, у улици Браће Јовановића бр. 7, израђен од стране
„Студио 3” Панчево, за инвеститорa „Pan Bau-Max”
доо, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у
времену од 10 до13 сати у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 25. 12. 2020.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат. парцели топ. бр. 3186 КО ПАНЧЕВО, за потребе изградње Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности П+4+Пс и
Објекат 2- вишепородични стамбени објекат,
спратности П+3, у Улици Карађорђева бр. 30-а,
израђен од стране „Art Royal Inženjering” Панчево,
за инвеститорa „ЗСТЕСА 1974” д. о. о., Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
25. 12. 2020.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,
Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на
подручју катастарских општина Банатско Ново
Село и Долово на територији Града Панчева
Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 18. 12. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у вези
са огласом могу се добити путем телефона
013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници града Панчева.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на планска решења.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

Петак, 18. децембар 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 18. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

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

•
•

Цена: 550 динара

ПАКЕТ 4

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

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Радно време благајне „Панчевца” током празника

13. децембра 2020. године напустио нас је наш драги супруг, отац и деда

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра
изаћи празнични двоброј „Панчевца”.

Pančevo

Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је
уторак 29. децембар до 15 сати.

RASPISUJE

Наредни број после тог биће у продаји од 15. јануара, а
огласи и читуље за тај број могу се дати на благајни
„Панчевца”, чије ће радно време бити следеће:
30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;
4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.

OGLAS
za prijem radnika u stalni radni odnos:
– TESAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 izvršilaca
– ZIDAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

– ARMIRAČ

РАДЕНКО КОВАЧЕВИЋ
1940–2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

Uslovi:
– Radno iskustvo minimum 3 godine
Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili
pozvati na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 od
21.decembra 2020. godine u vremenu od 7 do 15 sati.

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у
области спорта на територији Града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 1/17 и 30/18)
и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланова 54. и 98.
став 2. Статута Града Панчева („Службени лист
Града Панчева”

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе („Службени лист Града Панчева”,
број 38/12 и 21/13), градоначелник Града Панчева
расписује

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. има својство лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом

Б) Спортска рекреaција
В) Спорт особа са са инвалидитетом
Г) Такмичарски спорт
Д) Спорт у насељеним местима са територије
Града Панчева
Ђ) Организација спортских манифестација од
интереса за Град Панчево
Е) Програми и пројекти од посебног значаја за
Град Панчево у 2021.години
4. Рок
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма и пројеката у
области спорта у граду Панчеву за 2021. годину је
до 31. децембра 2020. године). Јавни позив ће се
објавити у недељном листу „Панчевац” и на званичној интернет презентацији Града Панчева,
(www.pancevo.rs).
Пријава са потпуном конкурсном документацијом
предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова),
са назнаком: „Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта у
граду Панчеву за 2021. годину” са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним
местима са територије града Панчева, спорт особа
са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за Град Панчево и Програми и пројекти од посебног значаја за Град Панчево.
Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом„ НЕ ОТВАРАЈ –
ЈАВНИ ПОЗИВ”

3. није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто
зараде на нивоу Града Панчева
4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник,
ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи
или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана –
куће где станује.

1. Попуњени формулар-пријава за остваривање
права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и
прибављање личних података (преузима се на
званичном сајту града, www.pancevo.rs или на
шалтеру Услужног центра Градске управе Града Панчева)
3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију

Наш Неђа преминуо је 10. децембра, а сахрана ће се обавити 18.
децембра, од 13 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга БИЉАНА, син ФИЛИП, брат и снаја
СТЕВАН и МИЛА, братанац МАРКО са породицом,
братаница ЈЕЛЕНА и остала породица и пријатељи
(9/299016)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

НЕДЕЉКУ
МАЉКОВИЋУ

НЕДЕЉКУ МАЉКОВИЋУ
С тугом се опраштамо од тебе.
Брат СТЕВАН, братанац МАРКО
са породицом, братаница ЈЕЛЕНА
и снаја МИЛА

Са љубављу
и поштовањем
памтиће га комшије
ЛЕНКА и СТЕВА
(97/299095)

(115/299114)

4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном
односу
5. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода

Последње збогом куму

6. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,
7. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.
Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене
обавезе у Пореској управи на основу доприноса
за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.
III. Рок, начин објављивања и достављања
пријаве:

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе Града Панчева, Трг
Краља Петра I 2–4 , са назнаком:

301-150, 300-830

1946–2020.

II. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци), и то:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са
31. 12. 2020. године

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити од Биљане Миоч сваког радног
дана од 8 до 15 сати путем телефона број 308-830
локал 907, 064/866-22-90 или путем mail-а biljana.mioc@pancevo.rs.

НЕДЕЉКО МАЉКОВИЋ

2. има пребивалиште на територији Града Панчева

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.

5. Додатне информације

После кратке и тешке болести преминуо је наш

лицима која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе, ради
остваривањa права на уплату доприноса
за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ

А) Предшколски и школски спорт

(263/299283)

ЈАВНИ ПОЗИВ

I. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које
испуњава следеће услове :

Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна
лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у следећим сегментима:

Твоји најмилији те никада неће заборавити.
Супруга ТОДОРА, ћерке МАРИЈАНА, РАДИЦА, ТАНА
и ЗОРИЦА са породицама

ЈОЦА
КАЛЕЈА
Нема више друга мог...
Ова песма није хит. Ова
песма мој је крик, ја ти
њоме дижем споменик.
Нека те анђели чувају.
Твој друг ДУЛЕ
ГРОЗДИЋ са породицом

НЕЂИ

од ИВАНА, ЉИЉЕ и МИРОСЛАВА
(241/299253)

(223/1299237)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус
лица која самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе, ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање”
Јавни позив je објављен и на званичној интернет
страници града Панчева. Додатне информације
могу се добити на телефон 013/308-906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

НЕЂИ

ПЕРО КОВИЋ
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(265)

Комшије из зграде у
Стојана Новаковића 1
96/299095)

Петак, 18. децембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав вољеној мајци, свекрви и баби
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Последњи поздрав драгом оцу

ЈОКИ
ЂУКИЋ

ЈОКИ ЂУКИЋ

ДРАГАНУ КУКИЋУ

1936–2020.
Син МИРКО, снаја ВЕСНА, унук МАРКО и унуке МИЛИЦА и АНА

од кума МИЛЕТА
СТАЈЧИЋА
с породицом

(2/299008)

(5/299013)

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Пријатељу добри наш...

Двор на Уни
1939–2020.
Син ЉУБО КУКИЋ са породицом
(91/299092)

Отишао је у незаборав...

Последњи поздрав драгом пријатељу

Туга и неверица...
Никада те нећемо заборавити...

СЛАВКО НЕДЕЉКОВИЋ
19. X 1934 – 11. XII 2020.

ДРАГАНУ КУКИЋУ

Док те се сећамо, живиш...
Воле те заувек твоји најмилији...

НЕНАД ЈАНДРИЋ

(194/и)

ЖЕЉКО, МИКА, ШОНЕ, САНДРА, САША, ЈЕЛЕНА,
МИЛАН, ЉИЉАНА и СТАНКО

Последњи поздрав
драгом стрицу

Последњи поздрав вољеном деди

Породица РАДИЋ
(92/299092)

(3/299009)

3

Последњи поздрав

Последњи поздрав чика

14. новембра 2020. године отишао је од нас да вечно
оре небеске њиве и салаше, наш

СЛАВКО
НЕДЕЉКОВИЋ

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ

СЛОБОДАНУ
РАПАЈИЋУ

од синовице
ЈЕЛЕ ЂОРЂИЋ
са породицом
(111/и)

СЛАВКО
НЕДЕЉКОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Унуке ТАТЈАНА
и САЊА,
снајка МИЛЕНА
и праунук СТЕФАН
(112/и)

1939–2020.
Сахрана је 21. децембра 2020. године на Новом гробљу, у 14 сати.
Остали за њим да тугују: син ЖАРКО,
ћерка РАДА, унук МАРКО и унука МИЛИЦА
(101/299098)

Последњи поздрав брату

од ЉИЉЕ
и МИЛАНА
РЕПАЈИЋА

ДРАГАНУ

(257/299273)

Последњи поздрав
драгој

МИРСАД, ВЕСНА, ГОРАН
и НЕНАД БЕГОВИЋ

АНА МАЊА

(93/299092)

Последњи поздрав нашој Бајки.
Супруг БРАНИСЛАВ, ћерка АЛЕКСАНДРА,
унуци БОРИС и ДЕНИС

СЛОБОДАНУ РАПАЈИЋУ
од брата СРБОЉУБА са породицом
(206/299227)

СМИЉАНИ
УГАРКОВИЋ

Сахрана ће бити одржана 18. децембра 2020, у
12 сати, на гробљу Котеж
(204/299224)

Драга прамбо

Чуваћемо сећање на
драгу комшиницу.
Од породице
ПОПАДИЋ

ДРАГАН КУКИЋ
1939–2020.

(59/299064)

СМИЉАНА
УГАРКОВИЋ

СМИЉАНА
УГАРКОВИЋ

1933–2020.

1933–2020.

11. децембра 2020. преминула је наша мајка, ташта,
бака и прабака.
Сахрана је обављена на
Православном гробљу у
Старчеву.
Ћерка МИРЈАНА
са породицом
(58/299063)

Последњи помен
тетки од сестрића
МИЛАНА
са породицом
(57/299063)

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

АНА
МАЊА
Последњи поздрав
од сестре БАЛИНТ
ЕРЖЕБЕТ
са породицом
(203/299224)

БОГДАНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Увек ћеш бити вољена,
никад заборављена у
нашим срцима и мислима.
Твоја АУРОРА,
СТАША и АНА
(4/299010)

Последњи поздрав оцу нашег колеге Љубе од
колега и колегиница из Рафинерије нафте
Панчево
(160/199167)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да
на цене огласа и читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С тугом смо се опростили од

14. децембра 2020. напустила нас је наша драга

Последњи поздрав драгом оцу, деди и супругу

ДРАГЕ
РАНИСАВЉЕВИЋ

ПЕРИ ЗЛОЈУТРУ

Породице
ЈОВАНОВИЋ
и РАНИСАВЉЕВИЋ

др СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ
КАНАЧКИ

(224/299238)

1940–2020.

15. IV 1952 – 12. XII 2020.
Почивај у миру, нека ти је вечна слава и нека те анђели чувају, а
ми ћемо те чувати од заборава.

Последњи поздрав
рођаку

Неизмерно те воле и тугују за тобом твоје ћерке
МАРИНА и ДУШИЦА, унука САРА и супруга МИЛЕНА

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

(106/299105)

Твоји најмилији: СВЕТЛАНА, САША, ТЕОДОРА,
АЛЕКСАНДАР и ВОЈИСЛАВ
(205/299225)

Последњи поздрав
мом драгом

ПЕРИ

Последњи поздрав
ујаку

РАДЕ СТАЈЧИЋ
са породицом
(87/299086)

Напустила нас је наша драга другарица

РОЂИ
ПЕРИ

др мед. СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ
КАНАЧКИ

СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ
КАНАЧКИ

(198/и)

Последњи поздрав од колектива
Дечјег одељења

Поштованој

ЗЛОЈУТРО
ПЕРИ

од РАЦКА
са породицом

од сестрића
МИЛЕТА
са породицом

(120/199125)

(138/199144)

Недостајаће нам дружење са тобом у хладу кестена на нашем Корзоу.
Твоји пријатељи: ЗАГОРКА, ВЕРА, ДРАГИША,
ТАЛЕ, МИРОСЛАВ, МИЛОШ и МИЛАН

ПЕТАР
ЗЛОЈУТРО
Нема више нашег кума.
Нема његовог осмеха.
Нема његових шала.
Нека му је лака земља.
Породица ГРОЗДИЋ
(222/297237)

Последњи поздрав

БЛАГАЈНА

013/300-830

Са тугом вас обавештавамо да је 11. децембра
2020. преминуо у 69. години, наш вољени

(109/299111)

РАДОСАВУ ЂОКИЋУ РАШИ
2. II 1969 – 10. XII 2020.

Последњи поздрав поштованој колегиници

тетка СТАШИ

од мајке ЈАВОРКЕ и брата РАДЕТА

ВЛАДА МИШИЋ

(6/299014)

1951–2020.
последњи поздрав.

др СТАМЕНКИ ЛУКОВИЋ КАНАЧКИ
специјалиста педијатар у пензији
ДЛВ СЛД Подружница Панчево

(84/ф)

Последњи поздрав поштованој колегиници

Породице КАНАЧКИ
и РАМЈАНЦ

Сахрана је обављена 14. децембра, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав драгом колеги

Ожалошћени: супруга ЛЕЛА, ћерка
ВЛАДИСЛАВА, син НЕНАД са породицама

(256/299272

(260/299280)

Последњи поздрав
комшији

РАШИ
др СТАМЕНКИ ЛУКОВИЋ КАНАЧКИ

ЈОЦА НИКОЛИЋ

спец. педијатар у пензији
Колектив Опште болнице Панчево
(110/ф)

Последњи поздрав драгој

ВЛАДИ

Последњи поздрав

од породице
КЕПИЋ

Вољени наш, почивај у миру и нека те анђели чувају.
Заувек ћеш бити у нашим срцима, никад непрежаљен.
Сахрана ће се обавити 21. децембра 2020, у 13 сати, на
Новом гробљу.

ВЛАДИ
МИШИЋУ

Породица РАДАНОВ

од породице ПИЛАР

(88/299088)

(261/299280)

(48/299057)

Последњи поздрав пријатељу и пчелару

Ожалошћени: супруга ВУКИЦА, ћерка МАРИНА, син
ИГОР, снаја МИРА и унуци НИКОЛА, ЈОВАНА, ВАЊА
и ЈОВАН

(262/299278)

СТАШИ
КАНАЧКИ

од његових пчелара из панчевачког удружења

1938–2020.

(196/299215)

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

РАДОСАВУ ЂОКИЋУ РАШИ
од ВОЈЕ МИРОСАВЉЕВИЋА са породицом
(7/299014)

Петак, 18. децембар 2020.

8. децембра преминула је наша мајка и
бака, после краће болести

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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12. децембра 2020. преминуо је наш вољени

Са неизмерном тугом и болом опраштамо
се од супруге, мајке и бабе, која је преминула после тешке болести, у 66. години

БРАНИСЛАВ ЖЕГАРАЦ
СТАНКА ВЕЛИЧКОВИЋ

1942–2020.

1953–2020.

1955–2020.

Сахрана је обављена 17. децембра на Новом гробљу у Панчеву.

Сахрана ће се обавити 22. децембра 2020, у 15 сати, на Старом православном гробљу.

Ожалошћена породица

Супруга СЛАВИЦА, син МАРИО, ћерка МАРИЈАНА,
снаја ЈАСМИНА, унуци ФЕДОР и СИМОН

Њени најмилији: супруг МИЛЕ, синови
ДАРКО и ДЕЈАН, снаја ЈАДРАНКА, унуци
АНДРИЈАНА, ДАНИЈЕЛ и АНДРЕЈ, остала
многобројна родбина и пријатељи

(50/299059)

(221/299236)

(132/299139)

Последњи поздрав

С тугом се опраштамо од вољеног брата

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ

СТАНКИ ВЕЛИЧКОВИЋ

1953–2020.
А сад остаје вера, нада, љубав, ово троје, али
од њих највећа је љубав.
Твоје: ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

од брата ЗОРАНА, снаје СОЊЕ са децом
КРИСТИНОМ и БРАНИСЛАВОМ

БРАНИСЛАВА ЖЕГАРЦА
1942–2020.

(51/1299059)

(134/299141)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СТАНКИ
ВЕЛИЧКОВИЋ

СТАНКИ
ВЕЛИЧКОВИЋ

од сестре РАЈНЕ
са породицом

од пријатеља ПЕРЕ
и прије СТАНЕ
из Јабуке

(133/1299140)

(135/299142)

Бане наш, живећеш у нама кроз драге успомене. Хвала Ти за
све незаборавне тренутке које смо делили.
У тишини вечног мира нека Те прати наша љубав.
Сестре МИРЈАНА, НАТАЛИЈА, ЉИЉАНА и ВЕРИЦА
браћа ЛАЗАР и АЛЕКСАНДАР са породицама

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ

(219/299232)

1953–2020.
Мирно спавај сестро моја, нека те анђели
чувају.

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав

Твој брат РАНКО са породицом
(52/299059)

ЈОХАНУ
ВРБАТУ
ИВИЦИ
АНКИ ЂУРАЂЕВИЋ
рођ. Зувић
Почивај у миру.
Породици саучешће.

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ

Колегиница БУБА
(140/199146)

Од брата ПЕРЕ,
снаје МИРЕ, братића
ДАРКА и ИВАНА
са супругом
ТИЈАНОМ и децом

Последњи поздрав

СТАНКИ
Одмори се драга.
ЈОКИЦА са породицом

(24/299029)

1953–2020.
Нека ти је лака земља сестро.

(165/299173)

Са тугом се опраштамо од наше драге
Станке.
Почивај у миру.

Нашој драгој комшиници

Последњи поздрав нашој драгој

СТАНКА
ВЕЛИЧКОВИЋ

Твоја сестра МИЛИЈАНА са породицом

Породица ОПАЧИЋ

(53/299059)

(159/1299165)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
АНКИ ЂУРАЂЕВИЋ

ВАНГЕЛИНИ ЂУРАЂЕВИЋ
Гоцине колеге из Народног музеја Панчево
(122/199127)

ВАНГЕЛИНИ ЂУРАЂЕВИЋ
Бескрајно тужни...

Остаћеш заувек у нашим срцима.
ДРАГИЦА, СНЕЖА, ЉИЉА, ПЕРА и ЈАНКО

Њене комшије: ЂУРО, СЛАВИЦА,
СВЕТЛАНА и ЉУБЕ

(127/1299136)

(54/299059)

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

ГОГО

ГОРАН ЖИЛЕСКИ

Мујо, хвала на искреном пријатељству. Почивај у миру, чуваћемо
те заувек у нашим мислима.

Време пролази, али бол за тобом неће никад.

1970–2020.

Без тебе ни ми више нисмо исти.

Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце и твој лик остају вечно
у срцима нас који те волимо.
Тешко је прихватити твој одлазак и тешко је испунити празнину која је
настала. Свакодневно живиш у нашим срцима и мислима. Сећање на тебе
испуњава нас поносом, поносне смо што си био наш и ми твоје.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.
Почивај у миру, јер то и заслужујеш.

Био си наш понос и ослонац. Почивај у миру.
Твоји: деда МИРКО, баба ЗОРА и свастика ДАКА

Твоји дугари из екипе
„Иди ми – дођи ми”

(14/299025)

(11/299019)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом брату

Твоје најмилије: ГИНА и САКА
(19/299025)

МУЈИ

ГОРАНУ
од породице
ЕМИНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити!
Остаће вечно у нашим срцима твој мио и насмејан лик.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Сестра СНЕЖАНА са породицом

(30/299039)

(15/299025)

ГОРАН ЖИЛЕСКИ
1970–2020.

Последњи поздрав

Хвала ти за сваки тренутак који смо провели са тобом.
Свака реч је сувишна

Тата, ти си наша сигурност и ослонац.
Хвала ти за сву љубав, за све!
Недостајеш нам неописиво.
Волимо те, поносни смо на тебе.
Живећеш вечно.
Твоји: САКА и ПЕЦА

МУЈИ

(20/299025)

МУЈКАНЕ

Последњи поздрав

Чекај нас.
БУМЕ, СИМА, САШКО, ЋУРКА, ТАСА, ТАСЕ, ДУДЕ БУБАЛО,
СЕЉА, ШМЕКЕР, ЦОБЕ, КЕЦ, ЈАРЕ ПИКСИ и БРКА
(16/299025)

Последњи поздрав

од породице
КОРОЛИЈА
(29/299039)

Девет хиљада метара на небу!
Чекај нас, и ми ћемо доћи!

ГОРАНУ ЖИЛЕСКОМ
Мујо!
Поносни смо што смо те имали за комшију.
Нека твоја доброта и племенита душа почива у миру.
Твоја „драмска” улица: НАНУШЕВСКИ, ЈОВАНОВИЋ, БРЗЕВСКИ,
ИВАНОВСКИ, СТАМЕНКОВСКИ и МИРКА

МУЈИ

(90/299091)

МУЈКАНЕ
од

Последњи поздрав нашем драгом

породице

ИВАНОВСКИ

НАТАЛИЈА, КАТРИН, ИРЕНА, НАТАША, НАКСИ, ДРАГАНА, МАЈА,
ЈУЛИЈАНА, ЦЕЦА, СЛАВИЦА, МАРИНА и СУЗАНА

(26/299039)

(17/299025)

Воле те твоји клинци. Недостајаће нам наше игре

ГОРАН
ЖИЛЕСКИ
МУЈА

МУЈКАНУ

Тешко је прихватити
твој одлазак и празнину која је настала.
Почивај у миру.

од ЗУКЕ, ВЕСНЕ и породице
ЖИЛЕВСКИ
(184/199201)

ГОРАН
ЖИЛЕСКИ

МУЈКАНЕ

Твоји другари
са малог фудбала

КИКА, МАРИО, ТОТО, МИНА, АЛЕКСА, АНДРЕЈ, ЛУКА, АНЂЕЛА,
АНАСТАСИЈА, АНДРЕА, ДАНИЛО, МИЛАН, ИВАН, АЛЕКСА,
НИКОЛА, ЕЛЕНА, ОГЊЕН и АНА

(190/299210)

(18/199025)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Генерација VIII-2
(61/299065)

Петак, 18. децембар 2020.

Кажу време лечи али не рекоше колико времена
треба да прође. Мени се чини да то време неће
проћи... Стало је онда када си ме оставила
Драга бако

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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10. децембра 2020. напустио нас је наш вољени отац и деда

БРАНИСЛАВ АВРАМОВИЋ

МАРИЈА ЋИРИЋ

14. децембра 2020. године напустио нас је наш
вољени супруг, отац, свекар и дека

1933–2020.

1939–2020.
Волим те и волећу те док срце у мени лупа... И хвала ти. За то што сам постала, за све путоказе у животу које си ми поставила, за веру у људе, за љубав
коју си нам дала и несебично је делила.
Сахрана ће бити обављена 23. децембра, у 13 сати,
на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: син МАРЈАН, снаја МАРИЈА, твоја
ЈЕЦА са ЛАЗОМ и НИНОМ

Тога дана изгубили смо највећу подршку и ослонац у животу.
Нестала је сва ведрина коју си носио у себи и преносио свима око себе.
Оптимизам, духовитост, шала, позитивност били су твоји постулати живљења.
Остају нам бол и туга, помињање твојих мудрих реченица.
Твоји највољенији: ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГАН и унуци ВЛАДИМИР и
НЕВЕНА

(166/199174)

Последњи поздрав нашем најбољем

(68/199071)

Последњи поздрав мом
паши

Драги мој оче

ЗОРАН ЈОСИПОВИЋ
1955–2020.
Био си увек јак и борио се, сада твоје срце није могло. Нека те анђели чувају, а ми ћемо те
чувати у нашим срцима, и сећањима на лепе
тренутке које смо провели са тобом.
Твоји најдражи: супруга СНЕЖАНА, синови
СРЂАН и ВЛАДАН, снаје МИЛЕНА и ЈЕЛЕНА,
унуци СТРАХИЊА, САРА, ЉИЉА и ЛАЗАР

МУЈИ
СНЕЖА, ДАЦА и МАРЕ
(100/299097)

БРАНИСЛАВ АВРАМОВИЋ

Почивај у миру легендо, са својом Милевом!

1933–2020.

Толико болно

Последњи поздрав
драгом

Али не може другачије.

Заувек ћеш остати наш пријатељ.
Од пријатеља ЦОБЕТА и ЦЕЦЕ

Твоја ћерка ЗОРИЦА

Драги наш деда

БРАНКУ
АВРАМОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашем сећању.

ГОРАНУ ЖИЛЕСКОМ МУЈИ
(94/299093)

БРАНКО АВРАМОВИЋ

ЗОРАН
ЈОСИПОВИЋ

ЛАЗО

(69/299071)

(34/29905)

Другови и колеге из SZR „Trajče trade”

Драги пријатељу

(72/299073)

А могло је другачије

Последњи поздрав

(102/299099)

Паша МИЋА
са синовима
и АНЂА из Мостара

Тако страшно

МУЈО

БРАНКУ
АВРАМОВИЋУ

Никада нећемо заборавити твоју племенитост и доброту.
Почивај у миру.
ДОБРЕ и ЗОРИЦА
ЈОВАНОВИЋ

Драги пријатељу почивај у миру са анђелима.
Породица БАНЂУР
(141/299147)

(254/299271)

Са великим болом опраштамо се од нашег супруга, оца
и деде

Породица ТИЈАНИЋ

1933–2020.

(12/299020)

Био си нам велика подршка, чувао нас, помагао
у одрастању, школовању, свакодневном животу.
Увек смо се шалили и смејали са тобом, а сада су
заћутале све приче. Тугујемо за тобом.

Последњи поздрав драгом

Твоји: ШУ и МАЋОРИ

ЛАЗАРА БОГДАНОВИЋА

(70/299071)

1949–2020.
Последњи поздрав драгом куму

БРАНКУ

БРАНКО
АВРАМОВИЋ

од ЗОРЕ , ГОЦЕ и МИШЕ са породицом
(183/299200)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
поштованој

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

За незаборав су наша
дружења из младости. Збогом сликару.
ДРАГАН ЂУРОВИЋ
(250/299266)

ДИНКИ
ЛАЗАРОВ
Саучешће Нонету и
Зорани од: НАДЕ,
БОЖЕ и ДРАГАНЕ
ВУЈОВИЋ
(95/299094)

Твоји: супруга СТАНА, синови ДУШАН и РЕЉА, снаја
АЛЕКСАНДРА и унуци ЛЕНА и НОВАК
(255/299271)

Драги чика

БРАНКУ
АВРАМОВИЋУ

МИЛАНУ
РАШКОВУ

Сахрана ће се обавити 24. децембра 2020, у 14 сати, на
Новом гробљу.
Остаћеш запамћен у нашим срцима заувек.

Последњи поздрав

Породице ЛОНЧАР,
БОРНА
и КОСТАДИНОВ
(23/1299026)

БРАНКУ
АВРАМОВИЋУ

Био си ми помоћ, подршка... више од ујака
Вечна слава и хвала.

Породица
ЂОРЂЕВИЋ

Од СВЕТЛАНЕ,
ДЕЈАНА и ДАЦЕ
са породицом

(137/299143)

(136/299143)

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

Последњи поздрав
драгом

ЛАЗО
Хвала на сваком
осмеху, пруженој руци и лепој речи.

ЛАЗАРУ
БОГДАНОВИЋУ

БРАНА и ТОМА

Паша ДРАГАН
и ЉИЉА

(253/299271)

(252/299271)
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Последњи поздрав нашем најдражем тати и супругу Мирку

СТОЈАН ЂОКИЋ
1950–2020.

МИРКО ЛАЗИЧИЋ

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

1960–2020.

из Долова
29. IX 1939 – 8. XII 2020.

Супруга ЈАВОРКА, ћерка СУЗАНА
и син НЕНАД са породицама

Ћерка САША, син ДЕЈАН и супруга МИЛКА

(79/199079)

(41/299055)

Последњи поздрав нашем вољеном од супруге ЈУЛИЈАНЕ, сина БОГДАНА и унучади ДАНИЈЕЛА и АДРИЈАНЕ

Последњи поздрав сину и брату

Последњи поздрав

(232/299248)

СТОЈАНУ СТОЛЕТУ

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ
1960–2020.

од комшија у 7. јула, колонија: ЗОКИ, РАЈКА,
ШУЦА, БРАНКА, ЖЕЉКО, ДРАГИЦА, ГОЦА,
ЈОЦА, БОБАН, КАЈКА, ЛЕЛА, ЛОЛЕ и ДРАГИЦА
са Котежа

Звезде сијају вечно.
Почивај у миру анђеле наш.
Неутешни: мајка ДОБРИЛА и брат МИЛУТИН

(180/1299196)

(37/299054)

10. децембра 2020. престало је да куца племенито срце нашег брата, шурака и ујака

Последњи поздрав драгом куму

ДУШАН ДРАЖИЛОВ
Татице,
много сам срећна што сам те таквог имала и
јако тужна што сам те изгубила.
Твоја ћерка ЉИЉАНА
(233/299248)

Последњи поздрав вољеном оцу

МИРКА ЛАЗИЧИЋА

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ

19. V 1960 – 10. XII 2020.
од породице ЈОВИШЕВИЋ

Нисмо песници и не знамо да пишемо, али ћемо без тебе тешко да дишемо.
Почивај у миру.
Неутешни: сестра ГРОЗДА, зет ВЛАДА, сестричина ВЛАДАНА и сестрић БЛАГОЈЕ

(202/и)

(38/299054)

Последњи поздрав
Мирку

Последњи поздрав драгом брату

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

Последњи поздрав вољеном оцу
од ћерке МИРЈАНЕ БРЗОВАН са породицом
(234/299248)

Последњи поздрав вољеном оцу

МИРКО
ЛАЗИЧИЋ

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ
1960–2020.

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

од брата ВЛАДЕ и братаница АНДРИЈАНЕ
и АЛЕКСАНДРЕ

од ЛУКЕ, ДАНКЕ
и НЕНАДА

од ћерке СЛАЂАНЕ БЕКА са породицом

(39/299054)

(42/299055)

(236/292248)

Последњи поздрав
комшији Мирку

Последњи поздрав

Последњи поздрав
другу Мирку

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

Последњи поздрав
мом драгом Мирку
од ћерке БИЉАНЕ БЕКА са породицом
(235/299248)

Последњи поздрав куму

МИРКУ

од кума МИЛОША
ВУЛИНА
са породицом
(117/199118)

МИРКО
ЛАЗИЧИЋ
Последњи поздрав
пријатељу Мирку од
породице ДЕХЕЉАН
(40/299055)

МИРКО
ЛАЗИЧИЋ
од породице
ВУЈАТОВИЋ
(43/299055)

МИРКО
ЛАЗИЧИЋ

МИРКО
ЛАЗИЧИЋ

од друга РАНКА
ДЕЛИЋА

од стрица ЉУБИШЕ
и стрине МИЉЕ
са породицом

од кума ЈОСИМОВ ЈОВАНА са породицом

(44/299055)

(45/299055)

(125/299130)

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ

Петак, 18. децембар 2020.
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Последњи поздрав вољеној

13. децембра 2020. преминуо је наш вољени отац и деда

ПЕРО КОВИЋ
Последњи поздрав драгом чика Пери од твојих
„Утваша”

ПЕРО
КОВИЋ

(146/299152)

1931–2020.

НИКОЛА СТАНЧИЋ

баки

1939–2020.

Последњи поздрав
драгом оцу, деди,
свекру.

Чувала си нас. Волела нас. Увек нам се радовала.

Породица КОВИЋ

ПЕРО КОВИЋ
Сахрана је обављена
16. децембра 2020.

Бакац наш, знај да смо те неизмерно волеле и чуваћемо те у срцу.
На најсигурнијем месту.

Сахрана ће се обавити 22. децембра 2020, у
14 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.
Успомену на тебе чуваћемо у својим срцима.

Велико поштовање и последњи поздрав од пријатеља из Локава

Твоје унуке: ЈАСМИНА и МИЛИЦА са породицама

Ожалошћени: ћерке НАТАША и ОЛИВЕРА,
унука МАРТА и унук ГЕОРГИЈЕ

(147/1299152)

(64/299067)

(163/199172)

(144/299152)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав

ПЕРО КОВИЋ
1931–2020.
Последњи поздрав од кокектива АД „Панонија”

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

МАРИ РАДАНОВ

(143/299151)

1931–2020.
Последњи поздрав
господину

Отишла си на неко лепше место. Не брини, вољени никада не умиру. Они
живе вечно у нашим срцима.
Заувек твоји: син ВАСА, снаја ДУШАНКА, унук МАРЈАН, снаја ЈЕЛЕНА и
праунуци НИКОЛА и НЕВЕНА

Остаћеш упамћен као вредан радник Нафтне
индустрије Србије.
Пензионери колектива РНП

(67/299068)

Последњи поздрав драгој мајци и свекрви

ПЕРО
КОВИЋ
1931–2020.
Последњи поздрав
драгом тати, деди и
свекру од породице
ГАРГЕНТА
(145/299152)

Последњи поздрав
господину

СТАНКО и НЕНАД
ШАРАЦ

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

Последњи поздрав
комшији

МАРИ РАДАНОВ

(230/299247)

Последњи поздрав

1931–2020.

Син ЂУРА и снаја СЕКА

Станари у Савској 10

последњи поздрав од
унуке МАРИЈЕ, зета
ЗОРАНА и праунука
ЛАЗАРА.

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

Вечно ћеш живети у
нашим срцима.

1939–2020.
Породице ЂОРЂЕВИЋ и МОХОРА

(99/1299096)

Последњи поздрав
нашој

Породица БОСИОК

баки НАНИ

(168/299177)

ПЕРИ КОВИЋУ

од колектива
„Гаспетрол” доо

Последњи поздрав

ПЕРИ

Сећање на твоју доброту, племенитост,
поштење и осмех чуваћемо у нашим срцима, далеко од заборава.

ПЕРИ

Драгој

(231/299247)

(62/299067)

Отишла је наша

(65/299068)

1950–2020.

(173/299186)

Последњи поздрав
драгом стрицу и деди

Последњи поздрав
пријатељу

(169/199177)

Последњи поздрав
господину

бака НАНА
МАРИЈИ
РАДАНОВ
МАРИ
ПЕРИ

Памтићемо Вас по
доброти и несебичној љубави.

од колектива
Локве доо

С поштовањем
ВЕСНА и ДАЦА

(170/299177)

(66/299068)

МИХАЉ
ЂЕРФИ

Радовала си нам се увек, а и када си се разболела, проналазила си снагу да се с нама поиграш,
нашалиш. Одмарај у миру бака нано.

НИКОЛИ
СТАНЧИЋУ

НИКОЛИ
СТАНЧИЋУ

1939–2020.

1939–2020.

Твоје праунуке ЛАНА и НЕДА

Последње збогом:
породице
ЈОВАНОВИЋ
и СПРЕМИЋ

ДРАГАН СТАНЧИЋ
са породицом

Породица ШЕРЕР

(63/299067)

(10/199018)

(164/199172)

(181/199198)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав вољеном

МИЛЕВИ СТАРКОВСКИ
1937–2020.
Волела си нас бескрајно. Дочекивала увек са осмехом
и никада ти није ништа било тешко да урадиш за нас.
Сахрана је обављена 13. децембра 2020, на гробљу у Јабуци.

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Њени: ћерка РАДМИЛА, зет СТОЈМЕН и унук ДЕЈАН са
породицом

(114/199113)

Почивај у миру добри човече.

15. децембра 2020. напустио нас је наш син, брат, чича, девер

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој мајци

Породице: ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
и ПЕРОШЕВИЋ

И даље тече Ибар...
И све оно лепо носи са њим
Сахрана је 20. децембра 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу.

(229/299245)

Твоји: мама МИЛЕВА, тата БОЖИДАР, сестра ГОРАНА, ЦАЦА,
чичини АНДРИЈАНА и ЧАКИ, БОЖИДАР и ТИЈАНА, МИЛОШ
и МАРИЈА и дедини МИХАЈЛО и ПАВЛЕ

Небо је богатије за једног анђела

МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ

МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ
1937–2020.

од сина БАТЕ
и снаје СЛАВИЦЕ
са породицом

Драга сестро, тешко ми
је без тебе.
Сестра СТАНА
са породицом

(247/299263)

(113/299113)

Последњи поздрав
драгој баба

Последњи поздрав
вољеној бајки

(209/299230)

Драги чича

ШМИГО
Хвала ти што си нам оплеменио детињство и улепшао младост.
Никада те неће заборавити: СТЕВА,
ПЕЦА, ТАДИЋ, ПОТКОЊАК, ПЕРА,
ШИМЕ, ДАЧА, ЕДИ и МИКИЦА

МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ

МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ

од унука ВЛАДЕ,
ДИЈАНЕ, НИКОЛЕ
и НИНЕ

од њене унуке
МИКАНЕ и ИВОНЕ

(245/199263)

(246/299263)

Последњи поздрав

ЖЕЉКО ШМИГИЋ

(220/299233)

Воли те твоја „МИРЈАНА” заувек
(217/299230)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом сестрићу

Последњи поздрав драгом

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ

МИЛЕВИ
СТАРКОВСКИ

Почивај у миру, нека
те анђели чувају.

Остаћеш у нашим сећањима и срцима.

ВЕРА са породицом

БУБА са породицом

(157/299164)

(158/1299164)

Последњи поздрав драгом пријатељу и
сараднику од колектива АуторемонтАутоцентар „Пивашевић”

од његове тетке РАДЕ
која га никад заборавити не може!

од ујака МИЛОВАНА
СИМОВИЋА
са породицом

(226/299240)

(215/299230)

(248/299264)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ
ШМИГИЋУ

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Последњи поздрав
драгом брату

Драгом брату

ЂУРО ПИНТАРИЋ
1933–2020.
Последњи поздрав вољеном оцу, супругу и деди.
Сада си на бољем месту. Увек си био солонац, утеха,
пример и наставићеш да живиш у нашим срцима док
се опет не сретнемо.
Супруга ЕМИЛИЈА, синови МАТИЈА и ЈОСИП са фамилијама, унуци, праунуци и целокупна родбина.
Сахрањен је у Дебељачи, 8. децембра 2020.
(244/299256)

ЖЕЉКУ

ЖЕЉКУ

од породице ТРАЈКОВИЋ
(240/299252)

од брата НЕНАДА
СИМОВИЋА
са породицом
(212/299230)

ЖЕЉКУ
„КИКО”

ЖЕЉКУ
ШМИГИЋУ

Твој брат РАЈО

последњи поздрав од
сестара БЕЦЕ, ЗОКЕ
и ГАГЕ са породицама

(213/299230)

(214/299230)

Петак, 18. децембар 2020.
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С тугом и великим болом се растајемо од нашег драгог

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
1972–2020.
Нашем тати,
Био си наш борац, наш ослонац и наше благо.
Сваки твој осмех и загрљај нам је увек грејао душу.
Чуваћемо те од заборава заувек у нашим срцима.
С љубављу и поносом неутешни: супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА
и ташта ЉИЉАНА
(208/299230)

Последњи поздрав
брату

15. децембра 2020, напустио нас је наш шеф, друг, пријатељ, брат...

Отишао је превремено, на пут без повратка, мој пријатељ

ЖЕЉКУ
од брата
ВЛАДИМИРА
СИМОВИЋА
са породицом
(211/299230)

Последњи поздрав

ЖЕЉКО Божидар ШМИГИЋ
1972–2020.

ЖЕЉКО ШМИГИЋ

Којим речима се опростити од тебе!?
Били смо Екипа... без Тебе никада више ништа неће бити као пре.
Оставио си нам Аманет, који ћемо са поносом неговати и чувати.
Једнога дана, видећемо се опет, да наставимо где смо стали!
Твоји из Возног парка: МИКИ, БАЦКО, БАНЕ, БРАНКО, ДАРКО, СИНИША
и НЕЖА
(216/299230)

Изузетно доброј души и племенитом човеку оставивши за
собом златан траг.

ЧЕДА са породицом и пријатељима

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ
ШМИГИЋУ

(210/299230)

Успомена на тебе
увек ће бити мом срцу драга.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Бака СЛАВКА
(227/299240)

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ
ЖЕЉКУ
БЛАГАЈНА

013/300-830

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Колектив Ауто центра „Зоки”

од породице
СТАНИШИЋ

од ЉИЉАНЕ и БЕБЕ са породицама

(249/ф)

(239/1299252)

(251/299268)
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ЗОРАН ЛАЗИЋ

Ако у твоју тајну утонемо препознаћемо радосног и поштеног човека, који је све волео,
препознаћемо младост коју си сачувао и на неки чудан начин носио је у себи.
Ни време ни туга не могу умањити лепоту што смо те познавали.
Твоји пријатељи из „БОЖИЋ И СИНОВА”
(195/ф)

Последњи поздрав нашем пријатељу

Последњи поздрав

ЗОРАН ЛАЗИЋ КИСЕЛИ
1957–2020.

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

Драги Зоране, заувек ћемо чувати у нашим срцима сећање на твоју доброту и племенитост.
Хвала ти на дивним годинама дружења и пријатељства.
ДРАГАН, МИРА и ВЛАДА КОКАНОВИЋ

Ожалошћена његова породица: син СРЂАН, снаја ЈАДРАНКА,
унуци ОГЊЕН и УГЉЕША и снаја ИВАНА

(192/299212)

(104/299103)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав
драгом колеги

МИЛИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ

1940–2020.

Последњи поздрав
од породице ВЕЛИЧКОВИЋ

11. децембра 2020. године напустио нас
је наш дека

(28/299038)

ЗОРАН ЛАЗИЋ
КИСЕЛИ
С поносом ћемо чувати
успомену на тебе.
Твоји: ТОМИСЛАВ,
ВОЈИСЛАВКА, СРЂАН
и ЕМА ТОМИЋ
(191/299212)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ЂЕРФИ
МИХАЉУ
МИШИ
Твој осмех, доброту,
искреност, памтићемо и чувати од заборава.
Твоји Пиварци:
ДРАГАН, СВЕТЛАНА,
ЦВЕТАНКА, БОБА,
БОРКА, СЛАВИЦА
и СНЕЖА
(154/299161)

ТОМА
ЂОРЂЕВИЋ

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
1940–2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Нека те анђели чувају, нама ће бити тешко без тебе.

Воле те твоји:
ОГЊЕН, УГЉЕША и ИВАНА

Твоји пријатељи:
ФАДИЛ, АНТОНИЈА,
ЈОВАНКА и ЛАЗА

(105/299103)

(31/199041)

СЛОБОДАН ВУЈАНИЋ
Слобо, прави пријатељи никад не умиру, а ти си
био најискренији, најпоштенији и са свим људским особинама које имају изузетни људи.
Поносни смо што смо те имали за најбољег пријатеља.
Бићеш вечно жив док је породице Митровић
Миладина
(176/299189)

Петак, 18. децембар 2020.
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12. децембра 2020, у 87. години, напустио нас је наш драги
отац, муж, деда и прадеда

МИЛОРАД ВУЈАНОВИЋ
ЖУЋА

Последњи поздрав драгом мужу

ЂУЛИ ПАП

1937–2020.

ЂУЛА ПАП

Полагање урне биће у недељу, 20. децембра
2020, у 10 сати на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, син ЗОРАН,
снаја ЗЛАТА, унуци ВУК и ВИД и НИНА и
прија ДРАГИЦА

Сахрана ће се обавити 20. децембра 2020, у 13 сати, на војловачком гробљу у Панчеву.

од супруге РОЗАЛИЈЕ
(185/199209)

(78/299077)

Ожалошћени: супруга РОЗАЛИЈА, син ЗОЛТАН,
ћерка ИБОЉА, зет ИЛИЈА, снаја КЛАРА,
унуци и праунуци као и остала родбина и пријатељи

3
9. децембра 2020. преминуо је наш драги брат,
стриц и деда

Последњи поздрав драгом оцу

(189/299209)

Последњи поздрав драгом оцу

ЂУЛИ ПАП

МИЛОРАД ВУЈАНОВИЋ
ЖУЋА
1937–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Док живимо, живећеш у нашим срцима и мислима.
Твоји: брат ВАСО, брат РАЈКО
и синовац ГОРАН са породицама из Канаде

Ћерка ИБОЉА са породицом

(76/299077)

Последњи поздрав
комшији

(188/299209)

ЂУЛИ ПАП

Упокојио се наш драги деда, наша легенда

Последњи поздрав

од сина ЗОЛТАНА са породицом

Увек ћеш бити с нама.

МИЛОРАДУ
ВУЈАНОВИЋУ
ЖУЋИ
1937–2020.

МИЛОРАД
ВУЈАНОВИЋ
ЖУЋА
1937–2020.

(186/199209)

БРАНИСЛАВУ ЦИЦУЉУ
Последњи поздрав деди

од БОШКА, РАДЕ
и ЗОРАНА АРДАЛИЋА
(77/299077)

од супруге ДРАГАНЕ, сина ПРЕДРАГА и
сестре ЉИЉАНЕ са породицом.

Драги деко, велико
хвала за све.. !
Воле те и тугују
твоји унуци:
ВУК и ВИД

Сахрана ће се обавити на Новом гробљу,
23. децембра 2020, у 12 сати.

(75/299077)

(197/299216)

ЂУЛИ ПАП

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

од унучади: ТИАНА, НАТАЛИЕ, САША и КАТАРИНА

СЛОБОДАН
ВУЈАНИЋ

(187/299209)

Драгом, поштованом комшији

Последњи поздрав дека

Почивај у миру драги
куме.
Твоји: МАРИНКА
и СРЂАН
(142/1299149)

МИЛОРАДУ
ВУЈАНОВИЋУ
чика ЖУЋИ
Хвала за успомене уз
најлепше подсећање на
детињство...
Породица
КРСМАНОВИЋ
(108/299110)

БРАНИСЛАВУ ЦИЦУЉУ
МИЈОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ

ЂУЛИ

С тугом се опраштамо од тебе. Био си пример
доброг комшије.
Почивај у миру.

од унука КАЋЕ и САШЕ са породицама

Последњи поздрав од породице МИХАЈЛОВИЋ

Комшије у Книћаниновој 58

(218/299231)

(123/1299128)

(175/299188)

34

Петак, 18. децембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
1948–2020.
Испраћај ће се обавити 22. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу.
Тужна срца се опраштамо од тебе.
Супруг НОВАК, деца МИЛАН и МАРИЈА са породицом и заова МИЛЕВА из Грчке
(118/199121)

Последњи поздрав
најдражој баки

Последњи поздрав вољеној тетки

МИЛОЈИЦА МАРКОВИЋ
1950–2020.

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
Нека те анђели чувају.

рођ. Јовишић
1948–2020.

Твоја унука НАТАША
и унук АНДРЕЈ

Од НЕНЕ са породицом

(119/299121)

(172/299180)

Последњи поздрав
вољеној и поштованој комшиници

Последњи поздрав

У срцима туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина.
Не видимо ти очи и не чујемо глас, ал осећамо да си ту између нас.
Ту ћеш и остати докле год и ми постојимо.
Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, синови ГОРАН и ВЛАДАН,
унуци ФИЛИП, ТОДОР, ВУКАШИН, ВАСИЛИЈЕ,
снаје СНЕЖАНА и СНЕЖАНА

(171/1299178)

Последњи поздрав
драгом супругу, оцу
и деди

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
Почивај у миру драга пријатељице.
НАДА ГЕРАТОВИЋ с породицом

Последњи поздрав зету и течи

(162/299170)

МИЛИЦИ
МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав поштованој

од ЉУБИЦЕ, АНЕ и
НЕНЕ са породицом
(121/299126)

Последњи поздрав
драгој комшиници

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
Искрено саучешће њеним најмилијим.
Породице: ЂУРИЦА и ВИШНИЋ

СТАНИМИРУ
ЖИВКОВИЋУ

МИЛОЈИЦИ МАРКОВИЋУ

1935–2020.

(177/299191)

Драгој нашој пријатељици

од породице СТАНИЋ: МИЛИЦА, БОЈАНА,
ДЕЈАН и МИРОСЛАВ

Твоји најмилији: супруга ДЕСА и ћерке
СЛАВИЦА, РАДА и
МАРА са породицама

(174/299187)

(200/299220)

МИЛИЦИ
МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

МИЛИЦИ
Породица МУНИЋ

последњи поздрав од породице САВИЧИЋ
(178/299193)

(116/1299116)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
супругу и оцу

Последњи поздрав
тати и деди

САВА ЈОСИФОВИЋ ТАДЕЈНИ
из Црепаје
20. XII 1932 – 10. XII 2020.
Последњи поздрав брату од САВИЦЕ са породицом
Почивај у миру.
(46/299056)

СТАНИМИРУ
ЖИВКОВИЋУ
од брата МОМЧИЛА
са породицом

МИЛИЦИ
Породица
МИЛОШЕВИЋ
(264/И)

Последњи поздрав
најдражем деки

БРАНКУ
ЗОЈКИЋУ

БРАНКУ
ЗОЈКИЋУ
од породица КИШ
и ВЕРЧЕВИЋ

(153/299159)

(152/299159)

1935–2020.

(228/199244)

САВА ЈОСИФОВИЋ ТАДЕЈНИ

од супруге
БОСИЉКЕ
и ћерке СЛАВИЦЕ

СТАНИМИРУ
ЖИВКОВИЋУ

Твој унук ДРАГАН
са породицом

из Црепаје
20. XII 1932 – 10. XII 2020.
Последњи поздрав брату од сестре МИЛЕНЕ.
Почивај у миру.

БЛАГАЈНА
(47/299056)

013/300-830

(201/299220)
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ПОМЕН

Драга мама, напустила си ме 24. децембра 2019. одине. Много је тужно
без тебе

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ
4. VIII 1950 – 23. XII 2017.

ЈЕЛЕНА МИКОВИЋ
рођена Пуркаревић
1933–2020.
Ожалошћени: МИЛАНА и СРЂАН са породицама
Сахрана ће се обавити 19. децембра 2020. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву

Драга мама,
иако си непрестано ту, кроз наше мисли живиш у
сваком дану, кроз наш смех радујеш се нашој срећи, кроз наше сузе чујемо те да говориш да ће и то
проћи, кроз нашу љубав схватамо да никад ниси
ни отишла.
Јако бисмо волеле да макар на трен утонемо у
твој загрљај, пољубимо те и видимо твоје најдраже лице.

(199/299217)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша сестра Олга Дангубић преминула у 80. години

ПОМЕН
Навршава се четрдесет дана од смрти нашег
вољеног

1931–2020.

1941–2020.
Сахрана ће бити обављена у кругу породице, у петак, 25. децембра
2020. године, у 12 сати.
Ожалошћена браћа СЛАВКО, МИЛОРАД и РАТКО
и сестра ЛЕПОСАВА са породицама

Помен ће се одржати у среду, 23. децембра
2020. године, у 10 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Драги наш Данило, никада Ти нећемо рећи
збогом, јер су наша срца твој дом заувек.

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

Твоја ћерка ЉИЉАНА са породицом
(149/299157)

(237/299249)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 18. децембра 2020. године, у 11 сати, давати четрдесетодневни
помен

СЕЋАЊЕ

24. децембра 2020. наврашва се година откад ниси са мном

ЈОВАН БИРКА

СПОМЕНКА
МИЛЕНКОВИЋ

Вољени наш,
прошло је најтужнијих четрдесет дана у нашим животима. Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све
срећне године које смо провели заједно.

16. XII 2013 – 16. XII 2020

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

Твоји најмилији

(55/299060)

У недељу, 20. децембра
2020. навршавају се три
године туге без наше
мајке

24. децембра 2020. навршава се година дана откада си ме напустила драга
мама

Твоја тужна породица

(259/299276)

Нека те анђели чувају, а ја ћу тебе чувати
од заборава.
Твоја другарица
СНЕЖА

(151/199157)

РАДЕЧ Видака ДАНИЛА

ОЛГА ДАНГУБИЋ

АНА
ТОМИЋ

Твој син ЗОРАН са породицом

Волимо те мама, заувек!

(258/299275)

Мила моја

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

(238/299251)

Остаћеш заувек у нашим срцима и сећањима.

Туга не пролази, много ми недостајеш.

Твоји најмилији

Твој супруг МИРКО

(207/299228)

Навршавају се три односно година дана откако нисте
са нама

(150/299157)

ИЛОНКА ФОРАЈИ

Годишњи помен нашем

Већ десет година једнако недостајеш...
Живећеш у нашим срцима док и нас буде...
Твоји најмилији
(193/299214)

РУМЕНЕ
КОЦЕВИЋ
Тада и сада је у нашим
срцима.
Њена деца
(81/199081)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН
САМАРЏИЋ
25. XI 1961 – 17. XII 2017.

БЛАГАЈНА

013/300-830

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ

МИЛОМИРКА
СТОЈАНОВИЋ
МИЛА
1943 – 23. XII 2019.

Године пролазе, туга остаје.
Вечно ожалошћени мајка и сестра РАТОМИРКА
са ГОРАНОМ и СНЕЖОМ

(179/299195)

Већ седам година у срцу те носимо и чувамо од заборава.
Твоји најмилији

Прошло је најтужнијих
шест месеци у нашим животима, али вечно живиш
у нашим срцима... Нека
те анђели чувају.
Твоја деца: ТАЊА,
ВЛАДИМИР и МИЛЕН и
унучад ЛЕНА и МИЛОШ

(148/199154)

(242/299254)

МИЛЕ МИЈАТОВ

ДРАГОЈУ
ФИЛИПОВИЋУ
Година прође, бол и туга све већа.
Брат ДРАГАН,
снаја ЈАСНА и братанац
МИРОСЛАВ
(182/299199)
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Година је тужних дана откако си нас напустио мили
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МИЛАН РАДИВОЈЕВИЋ
1981–2020.
информатичар, програмер

23. XII 2017 – 23. XII 2020.

Прошла је година откада смо остали без нашег драгог

МИЛОШ КРАЧУНОВ

МИЛАНА РАДИВОЈЕВИЋА
С љубављу и тугом чувамо га од заборава.
Твој брат ТРЕША РАДОЊИН са породицом

Сине, годину живим без тебе, али с поносом и љубављу чувам твој ведар лик у медаљону на грудима.
Моја бол не може те вратити, али љубав и сећање
вечно ће трајати.
Тугујем за тобом и чувам те у мом рањеном срцу.

(243/299255)

СЕЋАЊЕ

Драгом нашем супругу, тати и деди
Година трећа одлази...
Ти никада...
Из наших срца, мисли, јутра и ноћи...
Бол, туга, огромна празнина...
Неизмерна љубав... поштовање...
Та осећања никад не одлазе...

Твоја мама ВИДОСАВА

Воле те твоји: ВУКИЦА, ДУШАН
и БИЉАНА са породицама

(129/299138)

(85/299084)

24. децембра је шеснаест година откако нема нашег супруга, оца, деде, таста и свекра

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
18. јануара 2021. године навршава се двадесет
једна тужна година откако ме је напустио мој
једни брачни друг

ДРАГО КАРИЋ

ДУШАНКА КАРИЋ

2006–2020.

2018–2020.

Вољени не умиру, они живе и даље у нашим срцима.
Ваши најмилији
(13/299021)

У нашим срцима си увек и док живимо бићеш ту.

СЕЋАЊЕ на моје вољене

СТОЈАН РАДИВОЈЕВИЋ

Твоји: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН,
ћерка АНЂА, снаја ЕДИТА, зет ДРАГАН
и унуци МЛАДЕН, МАРИЈА и НИКОЛА

СУБОТИН
ГРАОРАН

1948–1999.

МИЉАНКА МАРИНА МАРЕТА

(86/299085)

Време пролази а бол све јачи, бол и туга остају, а сећање не бледи.
Недостајеш ми.
Ожалошћена твоја супруга ВИДОСАВА
(130/299138)

20. децембра се навршава седамнаест година од смрти

СЕЋАЊЕ
20. децембра је пет година од смрти наше

САВА

НИКИЦА

БОСИЉКА

1921–1984.

1951–2012.

1925–2005.

Све што је било часно, људско и племенито имале су ваше душе, а ваша доброта заслужује вечно сећање на вас.
Ожалошћена ћерка и сестра ВИДОСАВА

МИЛАН КРИВОКУЋА

(131/199138)

СЕЋАЊЕ

23. децембра 2020. године навршава се двадесет
пет година откако је преминуо наш вољени супруг, отац и деда

21. децембра 2020. је четрдесет дана превелике
туге за тобом, која се не мери временом већ нашом љубављу.
Твоји: АНТОНИЈА, ЂУРЂЕВКА, ДИЈАНА, ОГЊЕН
и АЛЕКСАНДАР
(155/299162)

ДУШАНА
РАИЧЕВИЋА
2003–2020.
Време пролази, туга
не. Сећања и даље
живе.
Твоји: МИРА,
ДУШАН, ДУДИЦА
и КЛИЧКО
(128/299137)

ЈАГОДА
ГЛАВОНИЋ
16. XII 2014 – 16. XII 2020.

СОЊЕ
ВАРИ
Њена породица
(103/299100)

МИЛАН
СИМОНОВИЋ
1958–2010.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 24. децембра
2020, у 11 сати, давати четрдесетодневни
помен нашем драгом
супругу и оцу

САВА ЈОВАНОВ

20. децембра 2020. навршава се десет година
откада ниси са нама.
Породица
СИМОНОВИЋ

Време пролази а туга и бол остају у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, ћерке
ТАТЈАНА и ЈАСМИНА и остала фамилија

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси
са нама.
Супруга ОЛГА са унуцима и зетом

(139/299145)

(74/299076)

(89/299089)

Навршава се шест година откако није са
нама наша драга

РАДОСЛАВУ
СУБИЋУ
1950–2020.

БРАНКО ЗАВИША БРИЦА

21. децембра 2020.
навршава се годину
дана од смрти

МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

ЗЕМА
ЗВОНКА

Твоји најмилији

Ожалошћени:
супруга, син, снаја
и унука

Ожалошћени: син
ПЕТАР са породицом

(33/1299049)

Успомене живе у нама.
Твој брат СИЛВИО
са породицом

(225/299239)

(161/1299168)

(98/299096)

Прошло је годину дана
од смрти моје мајке

ДРАГЕ
ЛАЛОВИЋ
16. XII 2019 – 16. XII 2020.
Ћерка БУБА
(73/199074)

Пола године прође откада није са нама наша
драга

ДРАГИЦА
САВКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
18. XII 2008 – 18. XII 2020.

НИКОЛА
ПОПАДИЋ

а бол и туга не пролазе.
У срцу те носимо и чувамо.
Твоји најмилији

Много нам недостаје
твоја љубав, топлота и
шала.
У срцу те чувамо.
Породица

(49/299058)

(60/299064)

Петак, 18. децембар 2020.

Навршило се четрдесет дана откако нас је
напустила наша најдража мама и бака
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен
нашем вољеном оцу, супругу и деди

ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ

Прошло је четрдесет дана а ти нам све више
недостајеш

БОШКУ КАВГИЋУ
1947–2019.

Као да си још увек ту.
Воле те твоји синови МИЛАДИН и ДЕЈАН
и унуци ЛЕНА, СТАША и БОРИС

одржати 18. децембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Породица

(82/299082)

(80/299080)

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА
и ћерке ВЕСНА и БИЉАНА са породицама

ВУЈКО

(56/299061)

ДУШАНКА
ПЕТРОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Сестре РАДМИЛА
и ДРАГАНА,
сестричине САНДРА,
ТАЊА и СВЕТЛАНА,
сестрић ЂУРА,
снајка МАЈА
и остала родбина
и пријатељи
(83/299082)

СТАНИМИР
АТАНАЦКОВИЋ
УЧА

ЈОВАН

АНЂЕЛКА

2015–2020.

18. XII 1998 –18. XII 2020.

18. V 2003 –18. V 2020.

Време пролази, а бол
за тобом не престаје.

Трајно вас чувамо у срцима и мислима.
Вечно захвални ваши најмилији: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА, СЛАВКО, ОЛГА и
ЗОРКА са породицама
(32/199048)

Успомену заувек
чувају: супруга
УБА, син ЛАЗАР
са породицом
и ћерка ОЛИВЕРА
са породицом

Навршава се шеснаест година откада није са нама наша вољена

23. децембра навршава се десет година
откако ниси са нама.

1952–2020.
Прошло је четрдесет дана откако је престало да
куца срце моје драге супруге Нене.
Оставила ме да вечито тугујем за њом.
Њен ВУЛЕ
(1/298848)

(8/299015)

СЕЋАЊЕ

Увек ћете нам недостајати

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ
И даље нам много недостајеш.
Помен ћемо давати 19. децембра 2020, у 11 сати,
на Православном гробљу у Панчеву.

СТАНЧИЋ
НИКОЛА
ЕЛЕОНОРА
1939–2020.

НЕВЕНКА КРГОВИЋ БАЈИЋ

1943–2001.

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН
РАДОСАВЉЕВ

Најмилији

Твоји најмилији

(71/299072)

(22/299024)

(21/1299022)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на нашу драгу породицу

Њихови најмилији

ШАМУ СИЛАК
18. XII 2018 – 18. XII 2020.
Пуно ми недостајеш сине.
Ожалошћена, неутешна мајка

ЧИКА

(167/199176)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
13. децембра навршавају се две године
откако није са нама

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

НАДА
ВУЈИЧИЋ

Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО
(107/299109)

Драга тетка, волимо те,
само лепе успомене навиру.
Твоја РАДА, СТОЈМЕН
и ДЕЈАН са породицом

НАТА Зарић
СТОЈКОВ
Драга наша Надице,
једнако нам недостајеш ових шест година. Толико лепог си
оставила у нама да
ћемо те носити у срцу док живимо.
Твоји: син СТЕВА,
снаја ЉИЉАНА
и унуке НИНА
и САНДРА
(27/99037)

МИЛОСАВА

ВИКТОР

15. XII 2000 – 15. XII 2020.

30. XII 2017 – 30. XII 2020.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.
(126/299131)

ЂУРИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоје ћерке
ЉУБИЦА и ВЕРА
са породицама
(156/199164)

Недостајеш нам...

Ваши: ЖИВКА, МАРИЈАНА, ДРАГО и ТАМАРА

(124/299129)

НАДЕЖДА
ВУЈИЧИЋ

Прошло је тужних
четрдесет дана...
Много фалиш...

ЈАНКО

МАРА

18. XII 2009 – 2020.

1995–2020.

Не постоји време које доноси заборав.
Ћерка АНЂА са породицом
(25/299031)

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

ПЕТАР
ВУЈАШКОВИЋ
Твоји: НАНЕ,
МИЛКА, ЈАНКО
и ЈАНКА
(35/199053)

ПЕТАР
ВУЈАШКОВИЋ
Твој ПЕРИЦА
са породицом
(36/299053)
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ВЕСТИ ИЗ БАЗЕНА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

АЊИН ОЛИМПИЈСКИ РИТАМ

ПЕНАЛ ОДЛУЧИО ПОБЕДНИКА

Најбоља пливачица Србије и
наша суграђанка Ања Цревар
борави у Шпанији, где се припрема за велика искушења која јој предстоје у новој години
и оно највеће – Олимпијске
игре у Токију.
Ања је прошлог викенда учествовала и на такмичењу под
називом „Open Castalia Castellón
Trophy”, које јој је послужило
за тренутну проверу форме.

надметала у финалу. Ања је у
дисциплини 200 метара мешовито остварила трећи резултат,
с временом 2:15,94, а окушала
се и у трци на 800 метара, коју
је за вр ши ла с ре зул та том
8:52,64.
Наша суграђанка је прошле
године отпливала А олимпијску норму, с резултатом 4:37,70,
у ди сци пли ни 400 ме та ра
мешовито, чиме је обезбедила

Одлична утакмица на
београдској Бањици
Обезбеђен пласман
у плеј-оф

Наша суграђанка је највреднији резултат остварила у својој дисциплини, у надметању
на 400 метара мешовито, а трку је окон ча ла с вре ме ном
4:41,92. У тој дисциплини у
квалификацијама је наступила и олимпијска шампионка
Миреа Белмонте, али се није

учешће на Олимпијским играма у Токију.
Ања Цревар наредних дана
долази у Србију, али се враћа
у Шпанију већ 3. јануара. Требало би да учествује и на Првенству Србије, које ће бити
одр жа но иду ћег ви кен да у
Београду.

НОВИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ИЛИЈА НА ВЕЛИКОЈ СВЕТСКОЈ СЦЕНИ

У суботу, 5. децембра, одржан
је други онлајн светски турнир у ре ша ва њу ша хов ских
проблема. Светска федерација за проблемски шах одлучила је да после отказивања Светског првенства омогући најбољим решавачима да одмере
снаге баш као што је то, почетком маја, било на првом
оваквом турниру.
Част да учествује на овом
престижном надметању добио
је и млади Панчевац Илија Серафимовић. Задаци су били изу зет но те шки, али је Или ја
остварио одличан резултат у
најјачој светској конкуренцији, заузевши четврто место од
66 учесника. Од 40 могућих,

Стране припремио

Александар
Живковић

наш млади суграђанин је освојио 31,5 поена. О тежини задатака најбоље говори податак да је Серафимовић иза себе оставио девет велемајстора, девет интернационалних
мајстора и шест ФИДЕ мајсто ра ре ша ва ња ша хов ских
проблема. Исто тако, остварио
је нај бо љи ре зул тат од три
представника Србије и тако
још једном потврдио свој репрезентативни статус.
Млади Серафимовић је активан и на пољу шаховске композиције, тако да, након што
му је један проблем уврштен у
албум ФИДЕ, стигла је понуда
из Русије да смисли тему и суди један од наредних турнира
на сајту „Супер проблем”. Илија је радо прихватио ову понуду, направио оригинални пример и једва чека 20. децембар,
до када је рок да му директор
турнира пошаље на оцену радове који су пристигли.

Утакмицама једанаестог кола,
које су одигране прошлог викенда, спуштена је завеса на
овогодишњу рукометну трку за
бодове у Суперлиги. Дерби, који није имао резултатски значај јер су оба ривала већ обезбедила пласман у плеј-оф, одигран је у дворани СЦ-а „Вождовац” на Бањици, где су снаге одмерили београдски „црнобели” и панчевачки „жуто-црни”.
Дуели између Партизана и
Динама већ по правилу доносе
много неизвесности, узбуђења,
нервозу, резултатску „клацкалицу”, посебну мотивацију у
оба табора, али и добар рукомет. Тако је било и у суботу,
12. децембра. Победник се није могао наслутити до самог
краја овог сусрета, до његове
последње секунде... Динамо је
имао најповољнију могућу прилику за изједначење, када је
време већ истицало, када је требало извести још само тај седмерац... На несрећу оних којима су жуто-црне боје на срцу,
ударац Младена Шотића зауставио је голман домаћег тима
Страхиња Милић Џамбо: Партизан–Динамо 30:29 (15:17).
И поред чињенице да су обе
екипе већ обезбедиле место у
плеј-офу и да ће се на пролеће
борити за титулу шампиона Србије, овај дуел је у потпуности
оправдао епитет дербија кола.
Уводни део првог полувремена

обележила је изједначена борба у којој ниједан тим није имао
више од гола предности. Ипак,
почев од петнаестог минута,
Партизан је направио серију
од три узастопна поготка, па је
повео с 10:8. Момци које предводи тренер Аким Комненић
нису посустали ни тада. Напротив. Динамо је заиграо још
јаче, агресивније, а такав однос

тада тек распламсала... Играчи Партизана успели су у финишу првог полувремена да
смање резултатски заостатак,
па су на одмор отишли са два
гола „минуса” (15:17).
„Црно-бели” су на почетку
другог полувремена заиграли
чвршће у одбрани, али су знатно поправили и сигурност и
ефикасност у нападу. Такав

здравствених проблема јер нас
очекује тежак плеј-оф. Честитам мојим играчима на приказаној игри и залагању против
Партизана. Изузетно сам задовољан и немам шта да им замерим. Сви су дали свој максимум и види се да постајемо
све боља екипа, а када будемо
би ли ком плет ни, си гур но
ћемо бити још бољи и јачи.

на паркету „пресликао” се и на
семафор. Рукометаши из нашег града узвратили су фантастичним низом од чак шест голова, па је убрзо на семафору
писало 10:14. Битка као да се

однос снага на паркету бањичке хале резултирао је новим
вођством Партизана, и то од
21:19. Динамо је изједначио на
21:21, а узбуђења су наставила
да се нижу из напада у напад...
Неизвестан финиш сусрета добио је епилог буквално у последњој секунди, када је голман Милић одбранио седмерац Младену Шотићу и тако
донео победу свом тиму.
Уједно, Страхиња Милић
(осам одбрана) проглашен је и
за играча утакмице, док се по
броју постигнутих голова у тиму
Партизана истакао Алекса Максић, који је једанаест пута био
прецизан. У редовима Динама
ефикасношћу се истакао Ненад
Вучковић, са осам погодака, а
фантастичну партију на голу
приказао је и Никола Радовановић, који је имао десет одбрана.
– Утакмицом с Партизаном
на Бањици завршили смо ову
чудну 2020. Заиста се надам
да ћемо у новој години имати
нормалну ситуацију и нормално такмичење, уз публику, и да
ни јед на еки па не ће има ти

Радићемо још десетак дана, а
онда идемо на заслужену паузу
за новогодишње и божићне празнике – рекао је шеф стручног
штаба Динама Аким Комненић.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Марко Иванчевић, Урош Павловић (три гола), Младен Шотић (пет), Стефан Ковачевић, Урош Станић,
Радован Остојић, Милош Павловић (два), Лазар Павловић,
Ог њен То нић, Иван Дис тол
(један), Ненад Мрдаковић, Борислав Урта, Милан Голубовић (четири), Милош Костадиновић (шест), Ненад Вучковић (осам голова) и Никола Радовановић.
После једанаестог кола Динамо у групи А заузима четврто место, са скором од шест
победа, ремијем и четири пораза, уз гол-разлику од 318 датих и 304 примљена гола. Поред екипе из нашег града, пласман у плеј-оф из А-гру пе
обезбедили су и првопласирана Војводина из Новог Сада,
Пар ти зан и тре ће пла си ра на
Дубочица из Лесковца.
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Петак, 18. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ЈЕСЕН

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ЖРК-а ПАНЧЕВО

ДОБРО ЈЕ, МОГЛО ЈЕ И БОЉЕ

ДЕВОЈКЕ У БОРБИ ЗА ТРОФЕЈ

Динамо 1945
полусезону окончао
на четвртом месту
Следи анализа
пређеног пута
Окончан је јесењи део шампионата и у Српској лиги група
„Војводина”. Представник нашег града у трећем рангу српског фудбала био је Динамо
1945, који је после деветнаест
одиграних утакмица први део
првенства окончао на четвртом месту.
Популарни „брзи воз” је све
до финиша првенствене трке
предводио тренер Жарко Тодоровић, а у последња три меча кормило је преузео Кристијан Стојанов. Динамо 1945
је током јесени углавном приказивао добре игре, мада је
било и утакмица у којима су
ривали односили бодове... Скор
првог дела првенства је десет
победа, три ремија и шест пораза, и заостатак за лидером
из Новог Сада од четрнаест
бодова.
– Мислим да смо освајањем
четвртог места остварили добар резултат током јесењег дела. Желимо да сачувамо играчки кадар на окупу, а сигуран
сам да ћемо током паузе учинити све да у наставак првенства уђемо још јачи. Велике заслуге за висок пласман нашег
клуба има и претходни тренер
Жарко Тодоровић, који је од
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

У недељу финале
Купа Војводине

Женски рукометни клуб Панчево наставља да исписује лепе стра ни це сво је исто ри је.
Спортски колектив који из године у годину бележи све боље
резултате, који својим деловањем окупља све више присталица уз себе, „дружина” која
полако постаје истински бренд
нашег града, обрадовала је наше суграђане и суграђанке и
прошлог викенда.
Девојке које носе дрес клуба
са именом Панчева у суботу,
12. децембра, гостовале су у
Сремској Митровици, где су
одиграле меч полуфинала Купа Војводине. Иако је тим из
нашег града на овај меч отишао десеткован, јер су вирус и
повреде били јачи од многих
стандардних првотимки, Теодора Станојевић и њене другарице играле су одважно, храбро и још једном исказале невероватну енергију и жељу за
тријумфом: Срем – ЖРК Панчево 26:31 (9:12).

изненађење, бар за љубитеље
спорта у нашем граду.
Рукометашице Срема успеле су у другом полувремену,
тачније у 45. минуту, да мало
припрете и смање предност гошћи на 17:19, али то је било
све од њих у овом дуелу. Панчевке су одбиле све атаке Сремица, па су убрзо увећале своју пред ност на шест го ло ва
(19:25) и тако отклониле све
дилеме око победника.
ЖРК Панчево је играо је у
саставу: Бојана Балабан (четири гола), Уна Попов (три), Теодора Станојевић (шест), Марија Кочовић (два), Уна Бркић
(седам), Анастазија Јамбрушић
(три), Дијана Балабан и Јована Павлов (шест голова).
– Свака част младим девојкама на приказаној игри, али
и енергији коју су имале у овом
сусрету. Све су искористиле
шансу и показале да клуб на
њих може да рачуна. Ова победа још више добија на значају када се зна да смо играле
у знатно ослабљеном и измењеном саставу. За играчицу
утакмице проглашена је сјајна
Уна Бркић, али заиста све девојке заслужују похвале за све
приказано. Поред овог успеха,

Гошће су већ на самом почетку утакмице показале домаћим играчицама да су дошле са само једним циљем –
да изборе пласман у финале.
Тим из нашег града, који је
овог пута с клупе предводила
Светлана Ничевски с обзиром
на то да је и први тренер Марко Крстић у изолацији, загосподарио је ситуацијом на тере ну од са мог стар та ме ча.
Панчевке су у седмом минуту
водиле са 4:0, а у петнаестом
је било 8:3, па је већ тада могло да се на слу ти при јат но

можемо да се похвалимо и чињеницом да су наше младе рукометашице, девојке од 14 година и млађе, успеле да се
пласирају у Суперлигу Војводине – рекла је директорка
клуба из нашег града Светлана Ничевски.
Финале Купа Војводине биће на програму у недељу, 20.
децембра. ЖРК Панчево гостује у Петроварадину, где ће
у борби за трофеј одмерити
снаге са истоименим домаћим
тимом.
Срећно, девојке!

Одличан резултат
млађих категорија

првог кола успешно водио тим
и с којим сам имао одличну
сарадњу, јер сам му био помоћник у стручном штабу. Откако је почело првенство, нисмо одиграли два „везана” меча у истом саставу, али шта је
– ту је. И поред тога остварили
смо добар резултат и пласман
на табели. Надам се да ће здравствени билтен играча бити бољи и да током пролећног дела
нећемо имати таквих проблема. То што смо били некомплетни један је од основних

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”
МЛАДОСТ ГАТ
19 15
2
2 48:11
РАДНИЧКИ 1912
19 10
6
3 37:13
ВРШАЦ
19 10
6
3 27:12
ДИНАМО 1945
19 10
3
6 27:22
ТИСА
19
9
4
6 33:25
РАДНИЧКИ (З)
19
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4
6 28:23
ПРВИ МАЈ
19
7
8
4 19:14
ЈЕДИНСТВО
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7
7
5 28:22
СТАРИ ГРАД
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9
1
9 25:19
БОРАЦ
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9
1
9 23:24
БЕЧЕЈ 1918
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8
3
8 32:32
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8
3
8 28:29
ОМЛАДИНАЦ
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6
8
5 24:16
ХАЈДУК 1912
19
7
4
8 33:28
СЛОГА
19
7
4
8 24:28
БАЧКА 1901
19
6
4
9 25:32
КОЗАРА
19
6
3
10 28:45
СЛОБОДА
19
2
5
12 15:45
ДУНАВ
19
2
4
13 14:48
ВОЈВОДИНА
19
1
4
14 9:41
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36
36
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31
31
29
28
28
28
27
27
26
25
25
22
21
11
10
7

разлога што смо у неким мечевима непланирано изгубили
бодове. Момци су сада на паузи. Одржаћемо још један састанак са играчима, коме ће
присуствовати и председник
Милош Ђукановић, када ћемо
се договорити о плановима за
наредни период. Откако сам ја
у клубу, ново окупљање се увек
планира после клупске славе
Свети Јован. Верујем да ће тако бити и овог пута. Имаћемо
довољно времена за анализу
пређеног пута, али и за одмор.
Радује ме то што нико од играча није најавио одлазак из клуба. Сви су ту засад, али детаљнију слику ћемо имати после
заједничког састанка. Имамо
добар тим и сигурно да ја као
тренер желим да момци остану. Ипак, видећемо како ће се
ствари одвијати у овој зимској
паузи – рекао је тренер „брзог
воза” Кристијан Стојанов.
Дрес првотимца Динама 1945
током јесењег дела шампионата у Српској лиги група „Војводина” облачили су: Миљан
Анџић, Игор Аничић, Иван Каранфиловски, Игор Крмар, Немања Ахчин, Александар Андрић, Филип Пештерац, Огњен
Бодловић, Милош Крстић, Филип Осман, Немања Златковић, Иван Лу кић, Ми хај ло
Марковић, Милош Брајовић,

Ђорђе Радовановић, Војин Радисављевић, Андреј Јаковашић,
Бојан Дринић, Милош Џугурдић, Стефан Матијевић, Милош
Црномарковић, Иван Гавриловић, Лука Јанковић, Марко Станојковић, Стефан Вјештица,
Страхиња Пантић и Реља Гајић.

Пласман у бараж доигравање, с првацима осталих група
српских лига, после кога ће бити познат путник у виши ранг,
обезбедиће првопласирана екипа на крају шампионата.

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

ЖЕСТОКЕ БОРБЕ ПРОТИВ НАЈБОЉИХ
Светска шаховска организација ФИДЕ и шаховски савези држава чланица у условима пандемије повремено организују
званична онлајн такмичења на
којима најбољи шахисти из читавог света могу да провере
форму и укрсте копља с конкурентима.
Ови турнири у организацији
ФИДЕ одвијају се уз до сада
невиђене мере заштите од варања, тако што су сви играчи
све време покривени камерама, а све партије се компјутерски анализирају у реалном времену, не би ли се открило да
ли неко игра непоштено и користи било какву помоћ у току
партије.
Наш суграђанин Марко Милановић, вишеструки првак Србије и вишегодишњи редован
члан кадетске репрезентације
Србије, наступио је недавно за
нашу земљу на два оваква међународна такмичења. Као неприкосновен у Србији у узрасту играча до 12 година, Марко је од стране селектора најпре позван да у саставу репрезентације наступи на проширеном Балканском првенству,
на коме су се надметали играчи из преко десет држава. У

конкуренцији најбољих младих шахиста из свих земаља
у региону Марко је
заузео треће место.
Након тога Шаховски савез Русије
је протеклог викенда уприличио величанствено такмичење под на зи вом
„Кyберспорт 2020”,
на коме је наша земља добила част да
на руској државној
платформи одмери
сна ге с нај бо љим
младим играчима из
колевке шаха.
На том надметању је наступио проширени састав кадетске репрезентације Србије, који је
чинило 26 најбољих
кадета и кадеткиња
по избору селектора. Темпо игре је био
савремени рапид с пет минута
по играчу уз бонификацију три
секунде по потезу. Овај дуел се
није одвијао по колима, него
је сваки такмичар након што
заврши партију одмах настављао против првог слободног

члана противничке репрезентације. То је резултовало великим бројем одиграних партија
и екстремним напором за играче. Уз уобичајен директан пренос свих мечева, на овом такми че њу био је обез бе ђен и

директан видео-пренос уз симултани коментар врхунских руских велемајстора на
руском и енглеском
језику.
Иако се у овом надметању победник унапред знао, млади шахисти Србије пружили су јуначки отпор
неупоредиво јачој репрезентацији Русије,
која је на крају славила победу с резултатом 293:142. Марко Милановић је по
учинку био у самом
врху наше репрезентације и с целих 12
освојених поена веома допринео да пораз наше земље буде
више него частан.
Меч је привукао велику пажњу руских
шаховских стручњака и коментарисан је
на више места. Општи закључак је да су млади шахисти Србије пружили достојан отпор
највећој шаховској сили света,
те ће се још један сличан меч
на истој платформи организовати ускоро.

ШАХОВСКИ КУТАК
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 РАМЕ УЗ РАМЕ
С ПРВОЛИГАШИМА
Одличан турнир у
главном граду
Панчевке одважне
и у финалу
Полако али сигурно, из дана у дан све више, ОК Одбојка 013 из нашег града израста у велики спортски колектив. Сениорска екипа тог
клуба, коју предводи тренер
Владимир Јованчић, надмеће се у Другој лиги група
„Север”, али већ сада постаје извесно да девојке из нашег града превазилазе овај
ранг такмичења.
С обзиром на то да је првенствена трка за бодове за
ову го ди ну нај ве ро ват ни је
окончана, девојке које носе
дрес Одбојке 013 прошлог
викенда су учествовале на
вр ло ја ком ме ђу на род ном
такмичењу у нашем главном
граду. У организацији ОК-а
Раднички из Београда, члана Прве лиге Србије, одржан
је други меморијални турнир „Мирко Бутулија”. Поред
домаћег тима, учествовао је

још један српски прволигаш,
ОК Стерија, као и члан Прве
лиге БиХ Леотар из Требиња, а у тако јаком друштву
нашле су се и девојке из нашег града.
Поклоници игре преко мреже нису давали велике шансе ОК-у Одбојка 013 на овом
такмичењу и, пре почетка
турнира, мислили су да ће
Панчевке играти само епизодну улогу, али тако нису
мислиле Јелена Петров и њене саиграчице.
Одбојка 013 је у првом полуфиналном дуелу, као апсолутни аутсајдер, одмерила
снаге са екипом Стерије. Очекивала се сигурна победа прволигаша, који је и повео с
1:0 у сетовима, а онда је уследио фантастичан одговор тима из Панчева. Девојке тренера Владимира Јованчића
одиграле су сјајну утакмицу.
Најпре су изједначиле на 1:1,
а онда су у потпуности преокренуле резултат у своју корист и заслужено славиле велику победу. Савладале су ривала који игра у чак два ранга више...

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лепршави
Стижу празници.
Окићене јелке и лепршаве жеље.
Наседаш, без идеје да се ментално контаминираш.
Само гледаш слику ствари, проматраш је реално.
Како ми је прошла година?
Да ли је могла да буде боља, лепша?
Наравно да јесте, ветрови су штошта однели.
Бесповратно? Хм, важна је сопствена процена о томе.

Домаћи Раднички је у другом полуфиналном сусрету
био бољи од Леотара, па је на
тај начин „заказао” финале са
сада већ „чудом” из Панчева.

У борби за највреднији трофеј Београђанке су тријумфовале с 3:0, по сетовима
25:19, 25:17 и 25:21, али Панчевке су још једном показале да могу да играју раме уз
раме и с најбољим тимовима у нашој земљи. Одбојкашице Радничког морале су
добро да се помуче како би
тријумфовале...
Неизвесна је била и утакмица за треће место, у којој је
Леотар победио Стерију с 3:1.
– Свака част нашим девојкама. Отишли смо на овај
турнир са жељом да се опробамо у јакој конкуренцији,
да видимо где смо у односу
на прволигашке екипе, а вратили смо се са сребрним одличјем. Преокретом у сусрету са Стеријом девојке су показале карактер победника,
а врло добро смо парирали
и Радничком, који заузима
место у горњем делу табеле
Прве лиге. Због свега приказаног, све девојке заслужују похвале. Поред стандардно најбољих, наших најискуснијих одбојкашица Јелене Петров и Драгане Марковић, те константно добре
Александре Гаћеше, можда
бих могао да поменем либера Александру Крстић, која
се истакла одличним одбранама на турниру – рекао је у
телефонском раговору први
тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Јелена Петров,
Драгана Марковић, Николина Весковић, Александра Гаћеша, Александра Крстић,
Милица Кужић, Теодора Минић, Са ра Ста ни ми ро вић,
Анђелија Кнежевић и Маша
Рикановић.
Одбојка 013 – клуб чије се
име од сада и у Београду изговара с поштовањем. У најскорије време Панчево ће се
по но си ти овим спорт ским
колективом.
А. Живковић

Сигнали и путокази
Кажу ти: то ти је пут без повратка.
Дају ти сигнале.
Казују ти куда, као, иду твоји путеви.
Где су скретнице...
Твоја скретања.
Под шифром: „Знам шта је добро за тебе”.
Продају ти маглу.
И карту у једном смеру.

До кваке
Дође ти да је стиснеш.
Да отвориш нова врата.
А онда зорт, страх.
Кључаоница ти је непозната, имаш ли кључ?
Шта ли је тамо иза... Нема теорије којој је то познато.
А ни добронамерних саветодаваца што то знају.
Стисни кваку кад је пред тобом, иако ти је непозната.
Скупи...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александра Абу
Хамди, домаћица:

Миљана Чалић,
домаћица:

Азиз Мамојка,
монтер:

– Уживаћу код
куће са својом
породицом.
Гледаћемо филмове
и китићемо јелку.

– Планирам да
у суботу и недељу
будем у топлом дому,
у породичном
окружењу.
Припремамо се за
предстојеће празнике.

– За мене су
најбољи они викенди
који су проведени у
кругу породице.
Овај ће бити баш
такав: посветићу се
својима.
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