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ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Где је у Панчеву највећи
порез на станове

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ФЕБРУАРА 2021.

Број 4904, година CLII

СУДБИНА ГИГАНТА РЕШЕНА

РУСИ ЋЕ КУПИТИ „ПЕТРОХЕМИЈУ”,
САМО СЕ ЈОШ ПРЕГОВАРА О ЦЕНИ
Купци Србији чине услугу куповином хемијског комплекса
у Панчеву, али ће то наплатити на другом месту
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Град
Документа
за упис првака на
једном месту
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Здравље
Биљке у стану могу
бити лековите
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Емил Сфера:
Уметност оплемењује
душу
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Фото-репортажа

ДРУГА СТРАНА
ДОБРЕ И ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ВОЗАЧЕ
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СКУПШТИНА ГРАДА ОДЛУЧИЛА
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ЛАКША РЕГИСТРАЦИЈА ПОЛОВЊАКА, Бесплатан превоз за још
АЛИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РИГОРОЗАН 12 категорија становника
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Мајстори за кућне апарате
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Празник винара у знаку
државних мера
» стране 25

Фудбал

страна 11

до 1 ме
6 са
ти

Панчевачки „Жеља”
креће ка циљу…
» страна 26

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

Пише: Александар Живковић

Ноле – за
сва времена!
Један једини. И тачка. Најбољи
за сва времена. Спортска планета вероватно није ни слутила
да је тог 22. маја 1987. године
добила најсјајнију звезду.
Многи тениски критичари,
стручњаци и бивши асови сматрају Новака Ђоковића једним
од најбољих тенисера у историји белог спорта. За нас – јесте
сигурно.
Наш „Ноле национале” професионално игра тенис од
2003. године, а у досадашњој
каријери је освојио чак седамнаест титула на гренд слем турнирима. Осам пута је тријумфовао на Отвореном првенству
Аустралије, пет пута је покорио
вимблдонску траву, са Отвореног првенства САД има три
пехара, а његову пребогату
ризницу трофеја краси и титула с Ролан Гароса. И управо је
освајањем шампионата у
Француској, те 2016. године,
постао први тенисер, после
Рода Лејвера који је то учинио
још давне 1969, с победама на
сва четири гренд слем турнира
у низу и једини који је то учинио на три различите подлоге.
Спортиста. Човек. Људска
величина. Поред проглашења
за најбољег спортисту и тенисера Србије и света, Ђоковић је
својевремено одликован Орденом Карађорђеве звезде, Орденом Светог Саве и Орденом
Републике Српске.
И наставља да ниже рекорде.
У току је овогодишњи Аустралијан опен, а наш ас је победом
над Александром Зверевом
изборио пласман у полуфинале, чак девети пут на том гренд
слему.
Тако је постао једини тенисер свих времена који је бар
девет пута играо у полуфиналима на Вимблдону, Ролан
Гаросу, Ју-Ес опену и Мелбурну. Интересантно, али у
Аустралији је сваки пут освајао
трофеј када је дошао до полуфинала...
У време када будете читали
овај текст биће познат и исход
полуфинала између Нолета и
Руса Аслана Карацева. Резултат је свакако важан, али Новак
је већ сада још једном показао
да је највећи. Победник!
Осмог дана марта 2021.
године Новак Ђоковић ће званично оборити и рекорд по
броју недеља проведених на
АТП листе. Овај значајан
рекорд је држао Роџер Федерер
с 310 недеља, а од 8. марта
Ноле започиње своју 311. недељу као број 1 светског тениса.
За сва времена!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДОВИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

НОВИ ТРОТОАРИ НА СТРЕЛИШТУ И У СЕЛИМА
Атмосферске воде одлазиће
кишним каналима
У највећем насељу у граду – на Стрелишту, где живи више од 15.000 људи,
настављени су радови у склопу пројекта јавно-приватног партнерства за
финансирање, реконструкцију, рехабилитацију и одржавање путне инфраструктуре у зимском и летњем периоду. У фокусу су најкритичније тачке –
пешачке стазе и тротоари, а да се њима
посвете, надлежни из Градске управе
су одлучили на основу великог броја
захтева које су становници тог краја
града упутили својој месној заједници.
Припремне радове је прошле недеље обишла градска менаџерка Маја
Витман.
Стазе на Стрели
Стојећи на стази преко пута ОШ
„Мирослав Антић” на Стрелишту,
Маја Витман је рекла:
– До сада смо урадили припремне
радове око школе у улицама Душана
Петровића Шанета и Јована Бјелића,
као и у Цвијићевој улици. Ширина
постојеће пешачке стазе је у габариту
који је био могућ, што значи негде од
око 1,5 до 2,5 метра. На основу захтева наших суграђана, одлучили смо да
решимо још једну критичну тачку, а
то је управо пешачка стаза преко пута
школе. На Стрелишту значајних улагања није било од осамдесетих година, постојеће улице нису биле одржаване, па смо при планирању пројекта
јавно-приватног партнерства велики
акценат ставили на овај део града.
Она је додала да се Стрелиште током
година проширило, да треба да има уре-

ђене улице и да грађани очекују, чим се
стекну временски услови, много радова на путној инфраструктури у насељу.
– Ми смо у поступку припреме пројектне документације за све оне улице
које имају велики проблем с недостајућом атмосферском канализацијом.
Тамо где будемо могли, улице ћемо
пресвући асфалтом и решићемо питање одвођења атмосферских вода путем
кишних канала. Крајем године успели
смо да асфалтирамо стазу код вртића
„Чуперак”. Оно што нам је остало по
питању оба вртића и школе јесте приступни пут, који је важан и због доставе хране и безбедног коришћења прилаза. Поред овога, уз помоћ јавних
комуналних предузећа „Хигијена” и
„Зеленило”, питања у вези са овим простором биће решена: одношење смећа,
постављање контејнера на другим локацијама и додатно озелењавање – казала је градска менаџерка.
Објаснила је да је процедура била
дужа због припремних пројеката, како

не би била изостављена ниједна локација на Стрелишту. Закључила је да
партнер Града разуме проблематику
Панчева и тежину радова, па се све заснива на што мањем утрошку новца и
бољем и ефикаснијем раду на терену.
Долово, па Јабука
У оквиру истог пројекта партнерства,
ради се и у селима око града. Маја
Витман је била у Долову и том приликом изјавила:
– Ми смо у току претходне године,
за непуна два и по месеца, успели да
асфалтирамо више од 20 километара
путева. Било је радова у Банатском
Новом Селу, Глогоњу, Старчеву,
Банатском Брестовцу и Омољици.
Сада када није могуће асфалтирање
изводимо земљане радове и посипамо ризлу. Да бисмо добили што квалитетнији асфалт, чекаћемо лепше
време. У склопу ових радова у Долову
су предвиђене четири улице укупне
дужине око 3,5 километара. Тренутно

смо у Улици Лоле Рибара. Припремне
радове смо завршили у Улици Јосифа
Маринковића и наставићемо ових
дана у улицама Зимској и Братства–
јединства. Напоменула бих да Долово
има око 38 километара путева, а да је
у 21. веку тек нешто више од половине асфалтирано.
Према њеним речима, Град Панчево се побринуо да преко овог пројекта, који ће трајати десет година, буду
асфалтиране све улице у свим насељеним местима, али и у самом граду.
– Пошто ће након асфалтирања
путеви бити редовно одржавани, ово
је, по мом мишљењу, један од најважнијих градских пројеката. Град је
веома брзо након потписивања уговора увео приватног партнера у посао и
показало се да се добром сарадњом,
организацијом посла и, наравно, изузетном сарадњом са свим месним
заједницама много може постићи. У
току прошле године успели смо да
асфалтирамо велики број улица у
насељима, односно на Миси и у Горњем граду. Радили смо неколико
пешачких стаза на Тесли и на Котежу, асфалтирали смо једну улицу на
Котежу 1... Непрестано примамо захтеве месних заједница и грађана и
настојаћемо да те радове и изведемо
– казала је Маја Витман.
Најавила је да ће се након завршетка радова у Долову машине и
људи „преселити” у Јабуку. По пројекту jавно-приватног партнерства
предвиђено је да се заврше послови у
Јабуци, Качареву и Иванову. Градска
менаџерка верује да ће за осам месеци сви ти радови бити готови.
С. Трајковић

КАКО ЈЕ ЗОНИРАН ГРАД ПАНЧЕВО

Четири градске зоне плус Стари Тамиш
На основу одлука о
просечним ценама метра
квадратног непокретности
утврђује се основица за
порез на имовину
Мало ко заиста зна како се утврђује
висина пореза на станове, када се

они мењају, да ли дугови могу да се
накнадно враћају и под којим условима... Прошле недеље покушали
смо то да појаснимо разговарајући с
надлежнима из Секретаријата за
пореску администрацију Градске
управе града Панчева.
Ипак, читаоцима смо остали
дужни да објавимо карту с градским

Просечна цена м2 непокретности по зонама
за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину
у складу са чланом 6. Закона о порезима на имовину
Р. Б.

Врста непокретности

1

2

1
2
3
4
5
6
7

I
4

ГРАД ПАНЧЕВО - ЗОНЕ (износ)
II
III
IV
5

6

7

V
8

Стан
82 021.00 80 171.00 64 561.00 46 876.00 19 925.06
Кућа за становање
67 060.00 56 522.00 48 740.00 36 683.00 26 776.59
Пословне зграде и други
65 640.00 55 026.00 46 581.00 30 804.00 21195.43
грађевински објекти који
служе за обављање делатности
Гаража и гаражно место
34 173.00 24 950.00 23 597.00 20 468.59 13 836.35
Грађевинско земљиште
2 089.00 4 759.00 1 475.00 433.00 426.00
Пољопривредно земљиште
3 500.00 2 800.00 2 450.00 103.00
91.00
Шумско земљиште
3 500.00 2 800.00 2 450.00 2 100.00
87.68

Заоставштина.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

зонама, па то чинимо сада. Иначе,
може се на једноставан начин – на
сајту Града у „Службеном листу” из
2013. године (у секцији „Документа”)
– наћи тачан списак улица које чине
међе између зона. И мапа с градским
зонама и списак улица упућују на то
да на територији града постоји пет
зона – четири у самом граду и једна
на Старом Тамишу.
Овог пута штампамо и табелу с
тачним износима просечних цена
квадратног метра непокретности по
зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. Али хајде да најпре
поновимо најважније моменте у вези
са овом тематиком.
Секретаријат за пореску администрацију Градске управе утврђује
обавезе по основу пореза на имовину
у складу са Законом о порезима на
имовину. Њиме је прописано да је
јединица локалне самоуправе дужна
да објави акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра сваке
текуће године.
Скупштина града Панчева сваке
године до законом прописаног рока

доноси одлуку о просечним ценама
метра ква драт ног непо крет но сти.
На основу ње се утврђује основица
за порез на имовину. Ако упоредимо просечне цене за станове с ценама које су важиле у 2020. години,
повећање цена у овој години највеће
је у другој зони – 3,39 одсто, док у
четвртој зони постоји смањење за
8,33 одсто. Код поређења цена за
куће за становање, повећање је највеће у другој зони – 1,20 одсто, док
су у првој зони цене смањене за 5,13
одсто.
Законом о пореском поступку и
пореској администрацији прописано
је да пореска управа може, на образложени захтев пореског обвезника,

у целости или делимично, одложити
плаћање дугованог пореза, под условом да оно за обвезника представља
непримерено велико оптерећење.
Камата се обрачунава и за време док
траје одлагање, али по стопи једнакој
годишњој референтној стопи Народне банке Србије. По истеку рока код
редовног измирења рате доспелих
обавеза које су одложене, укључујући
и текуће обавезе, отписује се 50 одсто
камате која се односи на тај дуг.
Како смо сазнали, веома је мало
пореских дужника на територији
Панчева: Секретаријат је, редовним
и принудним путем, наплатио 99,74
одсто од утврђених задужења за
2020.
С. Т.
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НОВЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ БИВШЕ РАДНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

КНЕЖЕВИЋИ ПРЕТЕ,
ГРАЂАНИ ИХ ПРИЈАВЉУЈУ
Као што смо прошле недеље
писали, због постојања основа сум ње да је извр ши ла
кривич но дело зло у по тре ба
поло жа ја одго вор ног лица,
при пад ни ци Мини стар ства
унутрашњих послова – Управе
криминалистичке полиције, у
сарадњи с Посебним одељењем за сузбијање корупције
Вишег јавног тужилаштва у
Бео гра ду, ухап си ли су 3.
фебру а ра бив шу бла гај ни цу
„Панчевца” Славицу Кнежевић (1959) из Јабуке.
После претреса њене куће
одређено јој је задржавање од
48 сати на основу дотад прикупљених доказа, па је уз кривич ну при ја ву и при во ђе ње
над ле жном
тужи ла штву
пуштена да се брани са слободе. Она је, како су вештачењем утврдили надлежни органи МУП-а, као запослена у
нашим новинама, у периоду
од октобра 2015. до јула 2019.
године, наплаћивала текстове

ФОТО: FACEBOOK

Славица Кнежевић и чланови
њене породице по Јабуци цепали обавештење мештанима да
при ја ве менаџ мен ту нашег
листа ако су упознати с противправним радњама за које се
бивша благајница „Панчевца”
терети

Славица и Владимир Кнежевић
за читуље и помене које није
евидентирала као остварени
промет, или их је евидентира ла у мањим изно си ма од
наплаћених, па је тако, како
је до сада утврђено, прибавила противправну имовинску
корист у изно су од пре ко

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

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

У среду истекао
рок за прву рату
Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину истекао је у среду, 17.
фебруара. Порез на имовину прикупљају локалне самоуправе, а плаћа се у четири
рате – прва до 15. фебруара,
друга до 15. маја, трећа до
15. августа, а последња до
15. новембра. Рок је овог
пута био померен због Дана
државности.
Износ пореске обавезе коју
треба платити у првом кварталу 2021. године једнак је
рати за последњи квартал
2020. За кашњење у измиривању те обавезе плаћа се
затезна камата од девет одсто
годишње.
Д. К.

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

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА

И даље ванредно
Према подацима од среде, 17.
фебруара, у ковид болници у
Панчеву било је смештено укупно 69 паци је на та из целог
Јужнобанатског округа, од којих
је њих 28 било на кисеонику.
Иако се број паци је на та
хоспитализованих у нашем граду полако смањује, Институт
за јавно здравље Војводине упозорава да је епидемиолошка
ситуација у Војводини и даље
„ванредна, са стабилизацијом
тренда оболевања на високим
нивоима”.

Према извештају Института
од 17. фебруара, у Војводини
је 6.747 заражених, што је за
1.200 више него прет ход не
недеље. Највећи број регистрованих активних случајева је у
Новом Саду, 1.905, за 500 више
него претходне недеље. У осталим општинама тренутно је
мање од 1.000 регистрованих
активних случајева, али се региструје постепен раст.
Институт моли грађане Војводине да се понашају одговорно и препоручује да се стриктно придржавају свих мера предострожности.
Д. К.

10.200.000 дина ра, одно сно
око 90.000 евра.
Као да је овакав развој догађаја дао додатна крила Кнежевићима да се бахато понашају.
Наиме, Славица и њен супруг
Владимир Кнежевић цепали су
ових дана обавештење да се
дирекцији „Панчевца” јаве сви
Јабучани који су новац за оглашавање у листу лично њима
предавали одлазећи у њихову
кућу у Вардарској 12. И не само
то: како је редакцији нашег
листа јављано, Владимир Кнежевић је, уз бучну „асистенцију” ћерке Маријане и Славичиног рође ног бра та Сто ја на
Видевског, претио власницима
кафића и продавница који су
обавештење поставили по својим објектима и застрашивао
их, чиме је почињено још једно кривично дело – ометање
истраге.
Овај покушај спречавања да
се дође до нових сазнања у
истрази и позову нови сведоци
ишао је дотле да је Кнежевић
чак звао и полицију да би се
он и чланови његове породице

ВУЧИЋ ДОДЕЛИО
ПРИЗНАЊА

Одликован
др Моша Марковић

Док тор Моша Мар ко вић,
специјалиста за инфективне болести у Општој болници Пан че во, добит ник је
златне медаље за заслуге –
одликовања које је Александар Вучић, председник Србије, поводом Дана државности, 15. фебруара, уручио
истак ну тим поје дин ци ма,
установама и удружењима.
Укупно су додељена 164
признања. Др Моша Марко вић у Општој бол ни ци
Панчево ради већ 35 година, а био је запослен и у
Новом Паза ру и Белој
Цркви. На сузбијању коронавируса у панчевачкој болници је ангажован од почетка пандемије.
Д. К.

у овом случају представили као
жртве. У међувремену, изашло
је на видело да су и две ћерке
Кнежевића учествовале у „породич ном бизни су” – све до ци
наводе да су се јављале на телефон говорећи заинтересованим
за предају новца за читуље у
породичној кући када ће родитељи бити ту.
Посебно бизарно у овој причи је да је Славица Кнежевић
тужила „Панчевац” тражећи да
буде вра ће на на посао јер,
наводно, није знала због чега
је суспендована најпре на три
месеца, а после кривичне пријаве против ње – до даљег. Рочишта по овим тужбама требало
би да се одрже 24. фебруара и
6. априла.
Да се све ово, највероватније, неће завршити добро по Кнежевиће говори и то да су чланови редакције нашег листа
најавили да ће поднети кривичну пријаву против бивше
благајнице због увреда које им
је упутила. Цитирали смо њену
изјаву прошле недеље, али је
сада, због речника који је Слави ца Кне же вић кори сти ла,
нећемо поново објавити.
Нај ва жни је је ипак да ће
оптужница бити врло чврста
јер постоје и изјаве сведока
који су од Славице Кнежевић
за пружене услуге добијали тзв.
парагон блок признанице уместо фискалног рачуна. Она је
својим чињењем у периоду од
октобра 2015. до јула 2019.
године оштетила и буџет Републике Србије за порез у висини од око чети ри мили о на
динара, а вештаци тренутно
утврђују колико је још новца
отуђила продајом малих огласа и самих новина. Истрага је
проширена и на период пре
последње приватизације „Панчевца”, тј. на време од 2008. до
2015. године.
О овом случају су у претходном периоду извештавали и
бројни локални и престонички медији, а „Панчевац” ће пратити овај процес и редовно
извештавати јавност о његовом
току.
Р. П.

АПР ПОДСЕЋА

Извештаји до 1. марта
Агенција за привредне регистре почела је од 20. јануара
ове године да прима и обрађује статистичке извештаје за
2020. годину, који се подносе
заједно с редовним годишњим
извештајима, а привредна друштва и предузетници који воде
књиге по систему двојног књиговодства имају обавезу да их
поднесу до 1. марта.
Дирек тор АПР-а Милан
Лучић рекао је за „Танјуг” да
је у ту агенцију до сада стигло
између 33.000 и 34.000 извештаја и апеловао на све који
имају ту обавезу да је испуне
што пре, односно да не чекају
последњи дан. Очекује се да
извештаје достави око 270.000
привредних друштава и предузетника. Извештаји се подносе искључиво у електронској форми и морају бити потписани квалификованим церти фи ка том заступ ни ка тог
при вред ног дру штва или
предузетника.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Политичар засигурно никада нећу бити, али ћу увек говорити оно што мислим, иако не сматрам да је то што
говорим идеално и непогрешиво или да није подложно
критици. Као црквени лидер и као човек имам обавезу,
али и потребу, да говорим истину. А истина, као што
добро знамо, неретко може да боли. И не само да може
да боли онога коме је упућена већ може да боли и онога
ко је изговара. Али то што нас истина може заболети
нипошто не значи да треба да је прећуткујемо. Одговорност према заступању истине и разобличавању лажи тим
је већа уколико вам је поверена нека одговорна позиција
у друштву. Ако бих се као епископ Српске православне
цркве бојао да слободно изрекнем оно што мислим, како
би тек онда поверени ми народ могао смоћи храбрости
да подигне свој глас потив неистина? Зато је важно да
као пастир говорим слободно, а да потом такве речи и
став ослобађају оне који се евентуално плаше.
(Владика Григорије, DW, 14. фебруар)
* * *
На данашњи дан пре 17 година учествовали смо у обележавању Дана државности. Ми смо тада учествовали у
нечему што смо сматрали да је почетак формирања
озбиљне грађанске државе Србије. Тај сјајни текст Горана Петровића „Скела” управо ставља као главног јунака
хор људи који се налази на скели, која је негде отпловила, а још није стигла на своје коначно одредиште. А главни јунак је колективни, а то је народ за који смо се надали да ће да пристане у неку нормалну земљу, неку нормалну луку, и све се то није догодило. Колективни хероји су престали да постоје. И наметнули су се неки други,
антихероји, да се представљају херојима.
(Редитељ Кокан Младеновић, портал „Нова.рс”, 15.
фебруар)
* * *

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА
12 КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИКА
Издавање бесплатних
карата почиње
22. фебруара
Употреба годишњих
карата из 2020.
године могућа
до 1. маја
На седници Скупштине града
Панчева одржаној 12. фебруара била је 21 тачка дневног
реда, а свакако најзначајнија
тицала се бесплатног јавног
превоза аутобусима „Пантранспор та” за укуп но два на ест
категорија становника. Одборници су већ донели одлуку да
Град субвенционише превоз
свих пензионера без обзира на
године живота, а прошлог петка
одлучено је да то право добије
још једанаест категорија.
То су: деца до шест година
старости; деца која похађају
основну и средњу школу „Мара
Мандић”; деца и омладина из
дневних боравака школе „Мара
Мандић” и Дома „Срце” у Јабуци; глува и наглува деца односно деца оштећеног слуха; труднице и породиље до годину дана
од рођења детета; слепа и слабовида лица; параплегичари,
дистрофичари и лица са сродним обољењима; болесници на
дијализи и лица с трансплантираним бубрезима; ратни војни, мирнодопски и цивилни
инвалиди рата; корисници породичне инвалиднине и чланови
породица погинулих у оружаним акцијама после 18. августа 1990; избегла и привремено

расељена лица којима је због
тешке болести потребна чешћа
контрола лекара, као и редовни ученици средњих школа и
студенти до 26 година живота
из социјално угрожених породица – у међумесном, градском
и приградском саобраћају.
Важно је нагласити да ће
издавање бесплатних карата
почети 22. фебруара, а становници околних села моћи ће да
се обрате својим месним заједницама за информације и вероватно ће им бити омогућено да
тамо преузму нове годишње
карте.
Градоначелник Александар
Стевановић рекао је да је Град
„због целокупне епидемиолошке ситуације у којој се налазимо и која и даље није добра

направио договор с ’Пантранспортом’ да они не санкционишу повлашћене категорије
које имају годишње карте из
2020. године, односно да им
дозволе употребу тих карата до
1. маја” и потом објаснио:
– Тиме бисмо избегли стварање гужви и редова на пунктовима где ће се издавати годишње карте. Једно од места за
изда ва ње годи шњих кара та
биће на шалтеру „Пантранспорта” на главној аутобуској станици. Апелујем на све пензионере, који су најбројнија повлашћена категорија, али и на
остале грађане који припадају
овим повлашћеним категоријама да не похрле одмах на
Аутобуску станицу, јер физички неће бити могу ће да се

свима издају карте, већ да сукцесивно, до 1. маја, одлазе по
своје годишње карте за превоз.
Осим гра до на чел ни ка, за
говорницу нико није излазио
да би образлагао или коментарисао тачке дневног реда. Представници грађана усвојили су
почетни ликвидациони биланс
„Апотеке Панчево”, што је била
друга тема „по тежини” на овој
седници, а о чему је наш лист
већ писао.
Прихваћени су и допуна Програма отуђења и издавања у
закуп грађевинског земљишта
у јавној својини на територији
Панчева за 2021, као и два програма Дома здравља. Потом су
усвојене измене програма рада
скоро свих градских и сеоских
установа и институција културе.

ГРАДСКИ ВЕЋНИЦИ ОБИЛАЗИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Додатно опремљени кабинети
* * *
Не може нико да вам забрани да пишете музику и текстове који нуде истинску слику стварности. Питање је
колико некога то више уопште интересује да слуша, нарочито млађу публику, и где би она такву музику и могла
да чује. Лично, једино могу да, с мање или више успеха,
покушам да опишем неке делове овог времена, као што
сам и раније чинио, и дам свој приказ како се одавно
преварени појединац осећа у њему.
(Музичар Никола Врањковић, „Време”, 11. фебруар)
* * *
Органска култура – како је назива и тумачи Радомир
Константиновић у „Философији паланке” – упрегнута је
пре свега у мисију остварења јединства заједнице. Она
је, штавише, слика тога јединственог племенског духа
који зазире од свега „туђег” и од свега „друкчијег”. Њена
макета је херметички затворена купола, у коју ништа не
може ући, нити се из ње може провирити напоље. Сваки
поремећај складног јединства између нације и њене културе – свака, па и најмања ерозија монолитног духа племена – поуздани је симптом катастрофе. Страх од додира с „туђом” културом, страх од другога, у основи је
страх од времена, ирационална тежња ка „вечности” која
ће бити изузета од збиље и од стварне историје. Зато је из
националистичке (племенске) визуре зло увек „туђег”
порекла: други су извор зла, јер је оно „нама” „туђе”.
(Новинар Виктор Иванчић, портал „Тачно.нет”, 15.
фебруар)
* * *
Устав 1974. године донет је веома тешко и, према мом
мишљењу, представљао је решење за период после Тита.
Југославија се распала зато што је Србија једнострано
одбацила постојеће решење. Тадашње вођство Србије
вратило се на централизацију и унитаризацију Југославије, поништен је конфедерални статус република, укинуте су покрајине и почело се разговарати с позиције
силе. Поступно су се рушили стубови концепта Југославије који је настао током и непосредно након Другог
светског рата. Најпре је то дошло с биолошким крајем
Јосипа Броза Тита, онда је дошло до распада СК на Четрнаестом конгресу, а на крају се војска ставила на српску
страну, што се догодило и осталим вишенационалним
савезним институцијама.
(Историчарка Латинка Перовић, портал „Аутономија”, 15. фебруар)

Град издваја новац
за боље услове
учења у панчевачким
школама
Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање, и Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, посетили
су прошле недеље Економско-трговинску школу „Паја Маргановић” и Машинску школу
Панчево, које су добиле средства по конкурсу за унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење практичне и
пројектне наставе. Локални
акциони план за запошљавање
Града Панчева представља
основни инструмент спровођења активне политике запошљавања, а њиме је предвиђено и
унапређење конкурентности.
Чланове Већа је у Економско-трговинској школи дочекао директор Небојша Поповски, а повод посете су додатно
опремљени кабинети за куваре, посластичаре и конобаре.
У Машинској школи, која је
опремила кабинет новим рачунарима, домаћин је био директор Ненад Дојчиновић.
Татјана Божић је нагласила
да се, као и претходних година, у школе улаже, посебно
када је у питању текуће одржавање, пре свега у оно што
је неопходно за боље здравствено-хигијенске услове.
Објаснила је:
– Најчешће је била у питању
санација тоалета и мокрих чворова. Такође, рађене су водоводне и канализационе инсталације. У Економско-трговинској школи је препознат проблем унутрашње столарије, пре
свега врата, и ту је уложено

претходних година око милион
динара. У децембру је Град
издвојио 350.000 динара да се
заврши пројекат замене унутрашње столарије. За пројекат
противпожарне заштите издвојено је 500.000 динара. Ми
сукцесивно издвајамо за школе у складу с потребама, јер
многе потребе се и у току године појаве, а многе се детектују
раније. Прошле године је
издвојено око 15 милиона за
текуће одржавање.

С обзиром на то да се парцела
за дом ученика налази поред
Економско-трговинске школе,
а ми већ имамо угоститељске
смерове, школа технички испуњава услове да преузме у том
случају кухињу.
Машинска школа је међу
првима у Србији увела дуално
образовање и у овој школској
години има 90 ученика, а Град
у сарадњи с партнерима помаже како би ученици одмах по
завршетку школовања имали

За школу „Паја Маргановић”
Град је у прошлој години определио и 250.000 динара за
опремање кабинета за куваре,
посластичаре и конобаре.
Директор Небојша Поповски
изјавио је да је Град много
помогао школи заједно с
Покрајином. Додао је:
– Добили смо, путем конкурса, од Града новац помоћу
ког смо проширили састав
односно асортиман угоститељског дела, од ситног инвентара
до индустријских плоча. Актив
директора средњих школа поднео је иницијативу да се у Панчеву изгради дом за ученике.

посао у струци. Ове године је
новина четворогодишњи смер
– мехатроничар по дуалном
образовању. Прошле године
Град је определио средства за
набавку рачунара. Директор
Ненад Дојчиновић овом приликом је рекао:
– Захваљујући конкурсу који
је Град расписао ми смо добили 250.000 динара за набавку
нових рачунара и тиме смо осавременили један од кабинета
и тако омогућили ученицима
да стекну одговарајућа знања
и да напредују и раде на новим
програмима, јер те рачунаре
не користе само ученици првог

разреда за рачунарство и
информатику, већ се они користе и за рад виших образовних
профила. То су профили који
имају погодност за запошљавање или за даље школовање.
Сарадња с Градом је одлична
и ова средства су нам много
помогла како бисмо унапредили рад школе.
Према речима Миленка Чучковића, „Град настоји да унапреди школство, тако да постоји и мера конкурентности средњих школа путем опремања
кабинета за практичну наставу”.
– Град Панчево је у прошлој
години спровео седам мера и
за ту намену определио
14.476.000 динара. Циљ нам је
пре свега да смањимо незапосленост. И ове године смо определили средства у буџету, тако
да се и друге школе које прошле године нису добиле средства могу надати новцу за унапређење извођења практичне
наставе, али и за дуално образовање. Конкурс ће бити расписан у кратком временском
периоду, надамо се да ће то
бити најкасније за месец дана,
почетком марта, а издвојено је,
као и прошле године, преко 14
милиона динара. Надамо се
још једном уговору који ће бити
потписан са организацијом
„Хелп”. Ако то буде реализовано, у зависности од ситуације
у вези са епидемијом, имаћемо знатно више средстава за
програм самозапошљавања –
казао је Чучковић.
Како је најавио, програм за
школе остаће у једнаком износу од 500.000 динара.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НА МАРГИНАМА ПРЕГОВОРА БЕОГРАДА И МОСКВЕ О СУДБИНИ ПАНЧЕВАЧКОГ ПЕТРОХЕМИЈСКОГ ГИГАНТА

УПИС У ВОЈНЕ ШКОЛЕ

РУСИ КУПУЈУ „ПЕТРОХЕМИЈУ”, СПОРНА САМО ЦЕНА

Ко сме, тај може!

Ко ће „зубе поломити”
током преговора, остаје
да се види
Држава не жели да
прође као у случају
приватизације Нафтне
индустрије Србије
Крајем прошле године, приликом
пуштања у рад новог постројења у
панчевачкој Рафинерији, државни врх
Србије обелоданио је да су почели
коначни преговори између представника Србије и Русије о преузимању
панчевачке „Петрохемије”, односно
да Нафтна индустрија Србије постане већински власник петрохемијског
комплекса. Оформљени су тимови и
трговина је почела ван очију јавности. Оно што је постало јасно већ
након првих сеанси међудржавних
тела, јесте да договор неће бити лак,
јер и једна и друга страна имају свој
интерес. Србија хоће да сачува „Петрохемију” јер је стратешка фабрика и
да заради што више може, а руска
страна, кроз ову приватизацију, намерава да обезбеди низ уступака који ће
јој омогућити да анулира не баш мале
трошкове који ће неминовно уследити по преузимању петрохемијског
гиганта у Панчеву.
Дуго времена је у српској јавности важило мишљење да „Петрохемија” из економске рачунице није у
интересу НИС-а, али недавна дешавања на тржишту нафте, као и последице пандемије ковида 19 само су
убрзали процесе синергије нафтног
и петрохемијског сектора на глобалном тржишту – нафтне компаније
ће у будућности имати проблем да
пласирају горива на тржишту. Експанзија аутомобила на електрични
погон је неминовна, а то значи драстично смањење потребе за бензином и дизелом и, стога, можда је
сада „Петро хе ми ја” неис пла ти ва
НИС-у, али у блиској будућности
биће и те како неопходна. Примера
ради, петрохемијски производи чине
70 одсто делова за производњу електричних аутомобила, што добро знају и наши и руски преговарачи, и

тврди се пазар. У овој причи о продаји нико није мутав и глуп и зато
коначног договора још нема.

Руска прича
Да је руска страна веома заинтересована, говори и недавна изјава Његове екселенције Александра БоцанХарченка, амбасадора Руске Федерације у Србији, који је за „Танјуг”
рекао да је о приватизацији „Петрохемије” до сада било више разговора
на свим нивоима. Последњи у низу
дого дио се при ли ком отва ра ња
постројења „Дубока прерада” у Панчеву, поводом чега је у новембру у
Србији боравио председник управе
компаније „Гаспромњефт” Александар Ђуков и тада су почели финални
преговори.
– Интерес за „Петрохемију” постоји, а што се тиче појединости, преговори су у току и тешко је рећи какав
уговор можемо очекивати – рекао је
руски амбасадор и додао да сматра
да ће ускоро доћи до решења.
Да се ствари померају ка коначном
циљу, говори и следећа његова изјава
која јасно указује на то да коначно
решење за „Петрохемију” неће бити
из економских (не)интереса, него због
јача ња све о бу хват не међу др жав не
сарадње. Говорећи о заједничким пројектима Србије и Русије, он је подсе-

ПРИ ВРЕ МЕ НИ ЗАСТОЈ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ
„Петрохемија” је у четвртак,11.
фебруара, обуставила производњу
како би се отклониле неправилности у раду компресора у фабрици
Етилен. Према речима надлежних
у овој фабрици, све активности у
току заустављања процеса рада у
фабрикама Етилен, ПЕВГ и ПЕНГ
обављене су у складу са утврђеним процедурама уз строго поштовање безбедносних правила и
није било негативних утицаја на

животну средину, а све надлежне
институције су благовремено
обавештене.
Запослени раде на отклањању
неправилности у раду компресора
како би производња у „Петрохемији” у најкраћем могућем року била
настављена. О поновном старту
петрохемијских фабрика јавност ће
бити благовремено обавештена –
стоји у саопштењу менаџмента ове
компаније.

тио нашу јавност да су председници
Владимир Путин и Александар Вучић
у телефонском разговору пре неколико дана разговарали о њима и да су
изразили задовољство због свеобухватне сарадње двеју земаља.
– Наста вак делат но сти „Руских
железница”, отварање деонице гасовода и постројења „Дубока прерада”,
у ситуацији када се суочавамо с глобалном пандемијом, велика су достигнућа која показују да се, без обзира
на извесно смањење трговинске размене, што је очекивано у садашњим
условима, наша сарадња наставља
пуном паром – пренео је закључак
разговора двојице председника руски
амбасадор.
Сасвим је јасно да је руској страни
веома важно да остане у игри када је
реч о инфраструктурним пројектима, нарочито у области развоја железнице. „Руске железнице” (РЖД) тренутно раде на деоници брзе пруге
Стара Пазова – Нови Сад, чији је
завршетак најављен до краја године
и, према речима Његове екселенције, та компанија је веома заинтересована да узме учешће и у изградњи
наставка брзе пруге од Београда ка
Нишу, јер је „ова компанија дошла у
Србију на дужи период како би учество ва ла у реа ли за ци ји неко ли ко
кључних и дугорочних инфраструктурних пројеката”.
Требало би да „Руске железнице”
раде и на обнови барске пруге од
Ваљева до границе с Црном Гором,
као и да изграде најмодернији диспечерски центар за управљање железницом у Србији.

„Српска” прича
Одмах након ове изјаве руског амбасадора, случајно или не, у српским
медијима одјекнула је вест да Руси
траже контрауступке да би купили
„Петрохемију”. Наиме, руска државна компанија „Гаспромњефт” купиће
панчевачко предузеће иако за то не
постоји економски интерес, али ће

заузврат Москва од Београда тражити одређене уступке – пренели су изјаву извора блиског Влади Србије поједини престонички медији.
Извор из Владе Србије тврди да ће
Москва прихватити да државна компанија „Гаспромњефт” купи панчевачко предузеће и да „тим чином
руска страна српској практично чини
услу гу јер купац петро хе миј ског
постројења у Панчеву на тржишним
основама тешко може да се нађе”.
Сходно томе, речи су извора из Владе
Србије, руска страна ће, као што то
увек чини, од нас тражити одређене
уступке. Тај извор тврди да се тражи
да „2024. године, када истекне међудржавни споразум Србије и Русије, а
којим је то прецизирано, цена рудне
ренте коју НИС плаћа у нашој земљи
и даље буде нижа у односу на оне које
плаћају друге компаније”. Да подсетимо, тренутна рудна рента коју Руси
пла ћа ју у Срби ји, као вла сни ци
НИС-а, износи три одсто од прихода.
Његова изјава да „Москва жели и
да остане главни партнер Србије у
изградњи железничке инфраструктуре” поклапа се са изјавом руског амбасадора, с том разликом што он прецизира да се под тим „подразумева
да Србија узима руске кредите за те
сврхе, а да као извођачи радова буду
ангажоване руске компаније, којима
то гарантује уносну зараду”.

Реч струке
Струка, с друге стране, сматра да је
вест о куповини „Петрохемије” добра
ствар за Србију и да Београд нема
могућност да инсистира на високој
цени по којој ће петрохемијски комплекс у Панчеву бити продат – барата се износом од 150 милиона евра.
Познато је да панчевачка „Петрохемија” представља важан привредни субјекат већ сада, а с модернизаци јом и про ши ри ва њем кор пе
производа и једног од лидера у будућем расту националног БДП-а. Економисти сматрају да нема потребе да
Београд инсистира на високој продајној цени, већ да треба да договоре да
НИС сноси трошкове будућих инвестиција у областима модернизације
производње и заштите животне средине. Влада Републике Србије, поручују стручњаци, треба да размишља о
социјалном програму и да обезбеди
новац за отпремнине за вишак запослених, а не о томе колико пара ће се
слити од ове приватизације у буџет.
Русима и тренутни статус „Петрохемије” одговара. Поред НИС-а, у
оквиру којег поседују и панчевачку
Рафинерију, у власништву „Гаспромњефта” је и укупно 21 одсто акција
фабрике у комшилуку. Чињеница је
да је држава формално већински власник „Петрохемије”, са 76 одсто акција у својим рукама, али је познато да
већ годинама конце пословне политике у панчевачкој јужној индустријској зони вуку управо Руси.

Постаните део успешног тима
којем се траже основне информације. Потом следи разговор са особом
из HR-а, а онда, у последњем кругу
класификације, и разговор с менторима.

НИС је позвао студенте да се до 20.
фебруара пријаве за стручну праксу.
Како би академцима омогућио више
флексибилности за стручно усавршавање, нафтни гигант је покренуо
програм „НИС колинг”, који се заснива на 320 сати праксе које они могу
да искористе током три месеца и
ускладе их са обавезама на факултету. Програм омогућава студентима
треће, четврте и пете године студија
(мастер или апсолвент) да током различитих сезона у години конкуришу
за праксу у НИС-у, у складу с траженим позицијама. Студенти, уколико
то желе, могу да конкуришу за стручно усавршавање у продаји, истраживању и производњи нафте и гаса,
преради нафте, нафтним и техничким сервисима, ХСЕ, контролингу и
IT сектору.
Први корак за пријављивање је једноставан – попуњавање формулара у

Флексибилност пре свега
Ко про ђе селек ци ју, доби ће
ментора који ће пратити његов
развој и биће му ослонац и подршка током адаптације на нову
пословну средину и реализације
свих активности. Поред практичног ангажовања, академци ће
имати шансу и да се додатно
образују и развију своје вештине
у оквиру Корпоративног универзитета компаније НИС, чији су
гостујући предавачи најугледнији стручњаци из земље и света.
Свако ко је студирао зна како је
тешко ускладити студентске обавезе
с приватним и потребно је право менаџерско умеће како би се све уклопило у 24 сата. Ако се томе придода још
и стручно усавршавање, онда то представља прави изазов – како уз све друге обавезе да се нађе и време за осам
сати рада? Управо због тога НИС је

осмислио овај програм стручног усавршавања који је прилагодљив студентима. Наиме, флексибилност се
огледа у томе што је полазнику омо-

гућено да читаву праксу обави за два
месеца, да има слободне дане када
му је то потребно, да не ради по осам
сати, већ мање – све у склопу званичне
квоте, како студенту највише одговара.

Раме уз раме
Према речима учесника овог програма, предност НИС-ове праксе у

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Захтев за издавање
дозволе
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом, обавештава грађане Панчева да је примио захтев за издавање дозволе за
складиштење електричног и електронског отпада и отпадних акумулатора на локацији оператера у
Пан че ву, у Ули ци Куде љар ски
насип Прва број 122-д, на катастарској парцели број 11416/22 КО
Панчево. Надлежном органу је 5.
фебру а ра при вред но дру штво
„Метал форма” поднело захтев за
издавање дозволе за складиштење
електричног и електронског отпада и отпадних акумулатора.
Сви заин те ре со ва ни могу да
доставе мишљења и предлоге о
овом захтеву до 15. марта. То могу
учинити у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на имејл: ekourb@vojvodina.gov.rs, или позивом
на бројеве телефона 021/487-4735 и 021/487-46-40.

ЧЕКА СЕ МИШЉЕЊЕ ГШ ВС

Враћа се редовно
служење војске!?

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА НИС-ов ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Студенти имају могућност
да усавршавање
прилагоде обавезама
на факултету

Вој на ака де ми ја, Меди цин ски
факултет Војномедицинске академије, Војна гимназија и Средња
стручна војна школа 15. фебруара
расписали су конкурсе за упис нове
генерације кадета и ученика. У
школској 2021/2022. години Војна
академија примиће укупно 210
кадета на студијске програме основних академских студија: Копнена
војска, Војно ваздухопловство, Војноелектронско инжењерство, Технолошко инжењерство материјала
и заштите, Војномашинско инжењерство, Војносаобраћајно инжењер ство и Логи сти ка одбра не.
Медицински факултет ВМА уписаће у најмлађу класу интегрисаних академских студија медицине
40 кадета.
Нова кла са уче ни ка Сред ње
стручне војне школе „1.300 каплара” бројаће 60 ученика на следећим смеровима: телекомуникације и информатика, јединице за електронска дејства, ваздухопловнотехнички смер, артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства и ваздушно осматрање
и јављање.
Подједнако право конкурисања
имају оба пола, а резултати досадашњег школовања и селекције
биће пресудни за одлуку о томе ко
добија могућност да упише неку
од војних школа. Школовање је
бесплатно, као и смештај, уџбеници и здравствена заштита.
Конкурс за упис је отворен до
31. марта.

односу на друге фирме јесте и то
што су стручни тренинзи организова ни у скло пу Кор по ра тив ног
универзитета. Наиме, нафтни гигант
је развио едукативне програме
за своје запослене који се реализују у самој компанији. Студенти на тај начин добијају прилику да се упознају и повежу с
другим практикантима (и са
онима који већ раде у фирми),
као и да од врхунских стручњака прикупе теоријско и практично знање.
Према мишљењу студената
који су учествовали у овој пракси, оно што овај програм чини
изузетним јесте чињеница да
ментори и сви остали чланови
тима од почетка полазнике трети ра ју као јед на ке. Прак ти кан ти
су укључени у пројекте на којима
НИС-ов тим већ увелико ради, добијају комплексне задатке без константног проверавања, имају могућност
да износу своје мишљење и да дају
предлоге који се разматрају подједнако као и предлози дугогодишњих
чланова тима.

У наредним месецима Генералштаб Војске Србије изнеће коначан став о томе да ли је Србији
потребно враћање редовног војног
рока. Држава чека мишљење најозбиљније стручне институција ове
земље, односно шта Војска види
као најбољи модел редовног служења и колико би прецизно оно
трајало. У оптицају су четири месеца или девет месеци.
Процена струке је да би државу
редовно служење војног рока 10.000
регрута годишње коштало укупно
око осам милијарди динара, а то
укључује униформе, храну, гориво, грејање, смештај, превоз. На ту
суму треба придодати плате, уколико би се донела одлука да их
регрути примају, и то би било још
око 1,2 до 1,8 милијарди, у зависности од тога да ли би војнички
динар износио 20.000 или 30.000
динара месечно.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Живите ли по шаблону?
јављају из дубине нашег ја.
Из најбоље намере и с пуно
љубави наши најдражи су нам
поставили прве калупе „такотребања”. За боље нису знали, јер и њих саме притискају небројени калупи које су
везали за себе и носе их као
судбински терет стрпљиво и
помирљиво. Чим се навикнемо на ношење и подношење
ових шаблона, прихватамо и
оне теже, системске, без много противљења. Подстицани
смо да мислимо да је једино
Пише: Марија Достић,
исправно бити у оквирима
психолог
који су препоручени.
Неуморни подстицај за одрДраги моји, сви смо ми још
од малих ногу учени да при- жавање шаблонских навика
лагођавамо своје понашање „напа да” нас непри мет но
како бисмо задобили пажњу путем великих и малих екраи одобравање драгих људи. на, заокупљајући нам мисли
Управо тако постајемо наште- пожељним и препорученим
ловани на пожељно и дру- шаблонима које треба да прихва ти мо
да
штвено прихвабисмо били
тљиво. Један од
срећнији, успепрвих шаблона
шнији, вољеникоје смо усвоји... да бисмо
ји ли јесте да
Увек
дође
тре
ну
так
били као они
потиснемо свокоји су испуњеје праве емоци- када се кроз оклоп
ни и остварени
је зарад похва- од натоварених
и живе сво је
ле и признања
снове.
других. Неосет- шаблона и морања
У тој трци
но и наоко сво- пробије светлост
за остварењем
јевољно научи- јединствености.
туђих сно ва
ли смо се
они
лич ни
шаблонским
реакцијама и утиснули своје остају непрепознати, али увек
јединствено ја у тесан и непри- дође тренутак када се кроз
оклоп од натоварених шаблојатан калуп свакодневице.
Мотивисани смо да буде- на и морања пробије светлост
мо налик неком ко је препо- јединствености. Иако слабазнат као узор за успех и уго- шна у почетку, незадрживо
дан живот. Гурани да буду пробија све одбране и припопут пожељних и вољених, хваћене границе шаблонске
многи одустају од потраге за свакодневице. Тада се дешасвр хом и поти ску ју сво је ва попуштање најслабијег уветаленте до непрепознавања. рења око којег градимо своју
Након времена проведеног у стварност. Некоме је најоседостизању идеала који је неко тљивије здравље, некоме придруги (тренутно битан) намет- врженост, доследност, каринуо као жељени циљ, прихва- јера... Тада нам постаје јасно
та се заједнички циљ као део зашто сви кажу да им је болест
личне потраге и илузија поста- или тешка дијагноза нешто
је ствар ност за већи ну, а најбоље што се догодило. На
тај начин се бришу животни
шаблон начин живота.
шаблони и остаје гола истина. Суочавање с болом и сопстве ном смрт но шћу ули ва
нову, непрепознатљиву снагу
и вољу за животом. Од тог
тренутка се праве дани по
мери душе колико год да их
је остало. И тада почиње уживање у креирању тренутака од
Ређамо, нижемо и додаје- којих се праве дани за незамо један шаблон на други, борав.
Узети шаблон или љубав
правимо зидове који постају
све отпорнији на неиздрж и као начин живота – одлука
теско бу када поч ну да се је, као и увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Моћан дуо обара
холестерол
Постоји неколико фактора који
могу довести до повећања вредности лошег холестерола у крви,
а најважнији су: неадекватна
преобилна исхрана, неке болести (дијабетес, болести штитне
жлезде) и одређене врсте лекова. Понекад повишен холестерол може бити и резултат генетског наслеђа.
Ако повишене вредности лошег холестерола не откријемо на
време анализом крви и не снизимо их на природан начин, сувишне масноће могле би нам буквално доћи главе. Главне последице су атеросклероза, а потом и срчани и мождани удар. Ваши најјачи савезници у борби против холестерола су бели лук и лимун.
У белом луку је пронађено шест састојака за које се сматра да
могу снизити холестерол, кочећи његово стварање у јетри. Лекари тврде да три чешња свежег белог лука на дан може с временом смањити холестерол просечно за 10–15%.
Дејство белог лука додатно појачава лимун, а ево комбинације која ће вам нарочито користити. Три већа лимуна добро оперите и 30 чешњева белог лука самељите у машини за млевење
меса. Добијену масу прелијте једним литром воде и кувајте до
кључања. Поклопите и оставите да одстоји 12 сати. Процедите и
сипајте у стаклену флашу. Држите у фрижидеру.
Сваког јутра попијте један децилитар овог лековитог напитка
на празан желудац. Терапија траје 40 дана, а након тога треба
направити паузу од 20 дана, па поново пити лек 40 дана и тако
укруг шест месеци.

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

БИЉКЕ КОЈЕ ПРОЧИШЋАВАЈУ ВАЗДУХ

ПЛУЋА ВАШЕГ ДОМА ЖИВЕ У САКСИЈИ
Пан де ми ја коро на ви ру са и
хладни дани приморали су нас
да више времена проводимо у
затвореном простору и излаже мо се разним ток си ни ма
који, чак и у мањим количинама, могу изазивати здравствене тешкоће и самим тим угрозити квалитет живота. Осим
тога, ту су и штетна зрачења
телевизора и рачунара којима
смо окружени и код куће и на
послу.
Постоје тврдње да вам поједине собне биљке могу помоћи
да елиминишете токсине из
ваздуха. Проверили смо да ли
је то мит или истина и шта цвећари препоручују када је реч о
биљкама које, због благотворних својстава, треба имати у
свом дому или канцеларији.
Иако је устаљено мишљење да
собно цвеће прочишћава ваздух,
скорија истраживања су показала да то и није у потпуности
истина. Нико не спори да биљке које гајимо у стану редукују
штетне елементе у ваздуху, али
једна или две биљке немају снагу да пречисте ваздух у читавој
кући. Научници су дошли до
рачунице да би за прочишћавање ваздуха у затвореном простору од око 50 квадрата било
потребно око 5.000 биљака, што
је, признаћете, права џунгла.
Ипак, тај податак не треба
да вас одврати од гајења собних биљака. Прочишћавање
вазду ха није једи на њихо ва
предност – има их још заиста
много. Поред естетске улоге
коју биљке имају, оне јако утичу и на ваше психичко и физичко благостање.

Лакше се дише
Да собно цвеће олакшава дисање, научили смо још на часовима биологије у основној школи. Биљке у процесу фотосинтезе производе кисеоник који
нам је потре бан, а кори сте
угљен-диоксид који ми производимо током дисања. Управо то
биљке чини идеалним освеживачима ваздуха.
Осим тога, биљке ослобађају 97% воде коју упијају и тиме
повећавају влажност ваздуха,
чинећи га пријатнијим за дисање и помажући нам у превенцији респираторних обољења.
Истраживања су показала да у
просторијама у којима се узгаја собно биље има мање алергена, попут прашине и буђи.
Верује се да вам собно цвеће
помаже и да одржите здрав и
миран сан, подстиче продуктивност и концентрацију, јача
меморију и утиче на ментално
благостање.
Поред тога што нам пружа
кисеоник, који свакако утиче
и на нашу психу, собно цвеће
својим зеленим листовима смањује стрес и умирује. Зелена
боја у психологији је позната
по свом умирујућем дејству јер
подсећа на свежину, здравље и
природу. Управо због тога се
собно цвеће препоручује особама које имају неко психичко
обољење.
Ево и избора идеалних собних биљака које цвећари препо ру чу ју за про чи шћа ва ње
ваздуха. Ту су и савети у вези с
негом, који ће вам помоћи да
пронађете новог зеленог члана
породице на чије ћете потребе
најлакше моћи да одговорите.

Алоја вера
Алоја вера је древна афричка
биљка, позната по својим лековитим и умирујућим својствима. Уколико се узгаја у затвореном просто ру, важно је
обезбедити јој осам
до десет сати индиректне сунчеве светлости.
Имајте у виду
да алоја садржи висок проценат воде, те да јој претерано заливање може нашкодити. Најбоље је заливати је једном недељно. Алоја је добар
избор за стан јер, поред декоративног ефекта, има и лековита
својства и лака је за одржавање.

Драцена
Име ове биљ ке поре клом с
Мадагаскара у преводу с грчког значи „женски змај”.
Ово декоративно собно цвеће изузетно је погодно за стан
због лаког одржавања и благотворних дејстава која има на
ваздух у просторији. Драцена
захтева доста светлости, али
немојте је излагати директним
изворима светлости и промаји. Треба је заливати свака четири дана кишницом или устајалом водом. Важно је одржавати ваздух влажним, јер јој сув
ваздух не погодује.

Фикус бенџамин
Фикус бенџамин води порекло
из тропских предела Азије, а
познат је и под именом уплакана смоква. Може се узгајати
у виду грма у саксији, а може
бити и у облику дрвета.
Бенџамин захтева доста светлости, али не прејаке, па може
стајати на метар од прозора или
чак у сенци/полусенци. Оптимално је сместити га у просторију окренуту ка југу. Ово собно цвеће треба заливати током
летњих дана два до три пута
седмично, а током зимских једном недељно. Идеалан је за дом
јер смањује нервну напетост и
одлична је декорација.

Хризантема
Хризантема је цвет пореклом
из Kине и Јапана, познат као
златни цвет. Један је од нај-

Сабљица – свекрвин језик
Сабљица, позната још као
свекрвин језик, идеално је собно цвеће
за вашу спаваћу собу, јер је
ноћни произвођач кисеоника.
Изузетно је лака за одржавање, што је још једна њена предност. Можете је ставити на
директну сунчеву светлост, а
може стајати и у сенци. Погодује јој и сув и влажан ваздух,
само је важно одржавати температуру на 10 степени Целзијуса. Заливајте је лети кад је земља
сува, а зими скоро да и не морате, јер не захтева пуно воде.

метара квадратних. То значи
да је у кући од око 180 квадрата потребно поставити
бар 15 до 18 већих биљака,
мада је то минималан број. У
соби просечне величине
добро је имати од пет до
десет биљака.

Биљку треба заливати кад год је
земља сува.

Фикус гумијевац
Фикус гумијевац је биљка пореклом из Азије, позната и као
индијски фикус.
У нашим крајевима се узгаја
искључиво као собна биљка, а
може нарасти и до два метра.
Изузетно је отпорна и може
расти и на мање осветљеним
местима. Ово собно цвеће се
не сме заливати превише: оптимално је залити када је земља
умерено исушена на додир.

Златна пузавица
Златна пузавица је висеће собно цвеће, познато и као ђавољи бршљан.

Спатифилум
Спатифилум је биљка која расте
у прашумским пределима, а
одликује се великим белим цветовима насупрот тамнозеленим
листовима.
Ово собно цвеће у ваш дом
ће унети ноту елеганције, а
одлично ће утицати и на свежину ваздуха. Спатифилум захтева мало светлости, тако да га
можете сместити у мрачније
делове просторија. Лети га заливајте три пута седмично, а зими
једном у седам дана.

Ову биљку треба излагати
директној светлости и редовно
заливати. Погодна је за ваздух
у просторији.

Јасмин
Јасмин је биљка пењачица која
потиче с Далеког истока. Цвета од јануара до марта.

Арека палма
Арека палма је егзотична биљка која представља најефикаснији освеживач ваздуха током
грејне сезоне.
Ово собно цвеће најбоље је
поставити код источног или
западног прозора, јер биљка не
подноси директно сунце, али
ни претерану сенку. Лети је
заливајте два пута недељно, а
зими на 12 до 15 дана и орошавајте је свакодневно.

Енглески бршљан
Ова зимзелена биљка се изузетно добро прилагођава условима у затвореном простору, а
нарочито се препоручује особама које болују од астме.
Потребно је ставити је у мрачније делове просторија и заливати је лети једном од два пута
недељно, а зими једном у седам
до десет дана. Ово собно цвеће
ће редуковати алергене из ваздуха и освежити просторију.

Зелени љиљан

KОЛИКО БИЉА КА ЈЕ ОПТИ МАЛ НО
ИМА ТИ У СТА НУ
Да бисте прочистили ваздух
у просторијама и унапредили здравље оних који у
њима бораве, цвећари саветују да поштујете следеће
правило: потребно је поставити једну већу или две
мање биљке на сваких 10

лепших цветова које можете
држати у свом дому.
Хризантема цвета у јесен,
али је, уз пра вил ну негу,
можете сачувати током целе
године.

Зелени љиљан, познат и као
паук биљка, јесте собно цвеће пореклом из Африке.
Ова биљка није захтев на за одр жа ва ње и
једино изузетно занемаривање може изазвати њену
смрт. Најбоље је
поставити љиљане
у делове просторија где нема директне светлости и где је
умерена температура.

Ова биљка је идеална за спаваћу собу због седативног дејства које испољава њен слатки
мирис. Јасмин ће вам обезбеди ти миран сан и сма њи ти
напетост. Поставите ово цвеће
на источну или западну страну
и заливајте га лети на два дана,
а зими на три-четири дана.

Бамбус палма
Бамбус палма је тропска биљка, иде ал на за осве жа ва ње
вашег ентеријера.
Ову биљку најбоље је држати изван директне сунчеве светлости, у сенци. Захтева редовно заливање, али не треба претеривати.

Филодендрон
Филодендрон је изузетно отпорна кућна биљка која, поред своје
отпорности, поседује и способност прочишћавања и оплемењивања ваздуха негативним јонима.
Ако тражите савезника за
борбу против токсина, филодендрон је одличан избор.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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НОВА ПРАВИЛА ЗА ВОЗАЧЕ

ХИЉАДЕ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА НАЈЗАД МОГУ ДА СЕ РЕГИСТРУЈУ
Од 30. јануара поново дозвољено да се утисне број мотора
или број шасије на возилу, али
више од 100.000 возача од 5.
јула чека нова замка
Од почетка прошле године, тачније 18. јануара, власници возила која су имала нечитљив број
мотора или шасије нису нигде
могли да исправе ту фалинку
јер ниједан технички преглед
није од тог датума радио утиски ва ње иден ти фи ка ци о них
ознака. Тада су им, наиме, истекла стара овлашћења за утиски ва ње иден ти фи ка ци о них
ознака, а због нелогичности у
правилнику МУП-а нису могли
да обнове та овлашћења.
О чему се, заправо, ради?
МУП је у јулу 2019. године донео
Правилник о утискивању идентификационих ознака којим је
било прописано да број шасије
мора да буде утиснут на минималној дубини од једног милиметра. Међутим, лим код многих возила је сувише танак да
би се испоштовао тај пропис.
Зато су технички прегледи престали да утискују идентифика-

старија возила мораће да испуне
правила о емисији издувних гасова када су та возила била нова.
Примера ради, то значи да „југо”
мора имати емисију до 3,5
угљен-моноксида (CO). Када би
„југо” имао емисију гасова 4,5
CO, не би више могао да се вози
– објашњава Маринковић.
Како каже, и одређени број
линија техничких прегледа престаће да ради до 5. јула.
– Многим линијама техничког пре гле да није про блем
набавка нове опреме, колико
димензије техничког прегледа.

ПАПРЕ НО УКУ ЦА ВА ЊЕ

ционе ознаке чим им је истекло
старо овлашћење за тај посао.
Због тога су се пла це ви
полов них вози ла напу ни ли

НАДА ЈУ СЕ ПРО ДУ ЖЕ ЊУ РОКА
Многи власници линија техничких прегледа у Србији
надају се да ће због пандемије и економске кризе добити
продужени рок да се прилагоде новом правилнику рада.
– Засад нема најава, али
било би добро када би се тај
рок продужио до почетка
2022. Јер, прошле године
економија није нормално

Нови председник Српске асоци ја ци је уво зни ка вози ла и
делова Милан Белин казао је
да није изненађен великим бројем возила која непрописно
загађују ваздух у Србији.
– Мени је то јасно ако се има
у виду да је у првих шест месеци 2021. године регистровано
70.461 возило, од којих су чак
31.483 аутомобила старија од
14 година, а 22.344 возила имају између 10 и 13 година. То
значи да скоро половина регистрованих аутомобила нема ни
упо треб ну ни комер ци јал ну

функционисала. Али мислим да би свако дуже одлагање било контрапродуктивно јер, ако желимо да уђемо
у Европску унију до 2026,
очекује нас још једна промена Правилника о техничком
прегледу – наглашава Владимир Маринковић, председник Асоцијације техничких прегледа.

аутомобилима с нечитљивим
бројем мотора или шасије. Да
ствар буде гора, већина тих
возила је технички исправна,
а практично су била годину
дана неупотребљива због нелогичности у прописима. Коначно, МУП је исправио ту мањкавост, па је од овог 30. јануара, када су ступиле на снагу
Измене и допуне Правилника
о утискивању идентификацио них озна ка, конач но опет
могуће укуцавање броја мотора или шасије на возилима.
С друге стране, датум који би
могао да донесе револуцију у
процес регистрације возила у
Србије јесте 5. јул. Наиме, 5. јула
2018. године ступио је на снагу

нови пооштрени Правилник о
техничком прегледу возила, с
тим што је тада дата могућност
и линијама техничког прегледа
и власницима возила да се у
наредне три године прилагоде
једној од најстрожих мера – контроли емисије издувних гасова.
Последња истраживања показују да више од 100.000 возила
неће моћи да прође технички
преглед јер емитују непрописну количину издувних гасова.
Председник Асоцијације технич ких пре гле да Вла ди мир
Маринковић изјавио је за медије да ће највећи проблем имати власници увезених возила.
– Многа од тих возила немају катализатор. С друге стране,

Укуцавање бројева кошта од
5.000 до 10.000 динара у
зависности од тога да ли се
ознака ставља на мотор или
на шасију.
Међутим, не можете доћи
само то да урадите, већ имате и неколико претходних обавеза, а цех на крају износи
од 12.200 до 17.200 динара.
Таква процедура одвија
се у три корака.
– Најпре се ради технички
преглед, који кошта 4.200
динара, а на којем се
Просторно не могу да задовоље све критеријуме и зато ће
се угасити. Зато је реално да
од 500 до 700 линија техничког прегледа настави да ради
и по новом правилнику. Иначе, власници линија техничких прегледа имају рок до 5.
јула да поднесу пријаву за рад
по новом правилу – наглашава
Маринковић.

утврђује да је идентификациона ознака нечитљива.
Затим власник возила иде у
СУП по потврду о томе, која
стаје 3.000 динара. На крају долази код нас, где му
утискујемо ознаку. Укуцавање броја на мотору ради се
ручно и кошта 5.000 динара, док се на шасији број
утискује ласерски и кошта
10.000 динара. Углавном то
радимо на гепеку – објашњавају на једној од линија
техничког прегледа.
вредност. Зато је велико питање да ли та возила имају исправан катализатор и како ће га
власници заменити. Поготово
ако се има у виду да катализатор кошта готово као њихов
аутомобил од 1.500 до 2.000
евра – истакао је Белин и додао
да је, када се уброје и увезена
возила, тај број старијих аутомобила још већи.
Р. П.

ЗБОГ ЧЕГА СЕ СВЕ ПАДА НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

Ситнице које вас могу коштати доста пара
И међу техничким прегледима с лиценцом за рад по
новим прописима има оних
који због незнања и из страха
да нешто не погреше враћају
возила због разних ситница
као технички неисправна,
иако је МУП послао обавештење свим техничким прегледима и прецизирао шта су хитне
неисправности, а шта заблуде
због којих контролори греше.
Када је почела примена
нових прописа, људи су
немилосрдно обарани због
баналних ствари, пошто ни
контролори на техничком
нису знали шта је дозвољено, а шта није.
Ево због каквих „ситница”
и данас можете да паднете
на техничком прегледу.
Прљав аутомобил. То себи
не смете да дозволите, пошто
технички преглед неће бити
ни започет. Аутомобил мора
да се слика, а технички преглед може да буде кажњен
уколико прегледа прљаво
возило. Губите заказан термин, што значи да морате да
заказујете нов.
Прегорела сијалица. Код
неких аутомобила замена
сијалице у фару је веома
лака, а код неких морате да
скидате браник или точак.

Проверите сва светла: кратка, дуга, дневна светла ако
их има, предња светла за
маглу, задња светла за
маглу, стоп-светла, мигавце
(леви, десни, сва четири),
позициона светла (позиције),
светла која осветљавају регистарске таблице…
Додатни
ретровизори.
Неки возачи, нарочито на
старија возила, уграђују другачије ретровизоре, који
делују атрактивније (бојом,
обликом, обликом носача…)
или имају неке функције које
фабрички нису имали. Чак и
ако су ретровизори потпуно
функционални и безбедни,
постоји могућност да на техничком прегледу закључе да
нису фабрички уграђени и да
због тога не прођете.
Точкови нестандардних
димензија. Фабрика је предвидела стандардне димензије точкова за одређени
модел. Често могу да се
бирају и три величине фелни
(нпр. 15, 16 или 17 инча) у
комбинацији са одговарајућим димензијама пнеуматика. Уколико ставите гуме ван
предвиђених димензија, највероватније нећете имати
проблема на техничком,
осим ако баш не претерате.

Нестало вам је плина. Ако
аутомобил има TNG (плин)
или CNG (метан) уређај, мора
да се тестира на оба горива
по питању издувних гасова.
Истекао рок прве помоћи.
Рок комплета је пет година.
Датум производње и рок
истека пишу на кутији прве
помоћи, тако да морате да
купите нову – не вреди да

моћи да се провери ако вам
је нестало течности за прање
ветробрана.
Регистарске таблице учвршћене поп-нитнама. Ако су
вам икада нестале једна или
обе таблице, знате шта су
муке… Добијате нову регистарску ознаку и друге таблице, а то значи да морате да
узмете и нову саобраћајну

замените одређене ставке,
којима с временом могу да
се измене карактеристике.
Брисачи. Морају да раде и
предњи и задњи, за које
многи возачи не знају ни
како да их активирају, а
морате да имате и функционалне прскалице, што неће

дозволу и нову налепницу за
ветробран. Наравно, све то
плаћате. Такође, због нове
регистарске ознаке морате да
се јавите осигурању, а има ту
и других ствари (месечна
паркинг-карта, пакет „помоћ
на путу”, зелена карта…).
Зато неретко револтирани
возачи додатно учврсте регистарске таблице поп-нитнама. А то је забрањено – зато
ће можда одбити да вас пусте
на техничком прегледу.
Обавезна опрема. Морате
да имате сигурносни троугао,
прву помоћ, сајлу за вучу
(или канап или „руду”),
резервни точак – осим ако
немате комплет за поправку

И ОВО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ АКО ВАС ВРА ТЕ
На располагању имате три
радна дана да се вратите на
технички преглед без поновног плаћања.
Кад средите аутомобил и
дођете поново, не обавља се
поново комплетан технички
преглед, већ се проверавају

само ствари које приликом
прве посете нису биле у реду.
Ситуација и даље није
иста на свим техничким
прегледима, па може лако
да се деси да вас због нечега на једном техничком оборе, а на другом пусте.

Казне за техничке прегледе као фирму (правно лице)
и самог контролора који обавља технички преглед изузетно су оштре и контролори
су оправдано врло опрезни.
Зато
и
ви
буди те
пажљиви.

пробушене гуме или ран-флет
пнеуматике и рефлектујући
прслук. Резервне сијалице и
апарат за гашење пожара
нису обавезни.
Скинули сте наслоне за
главу с наслона задње клупе.
Код неких аутомобила морају
да се скину наслони за главу
с наслона задње клупе да би
се наслон преклопио када се
превозе неки већи или дужи
предмети. Уколико сте заборавили да их вратите, можете
да паднете на техничком.
Поскидајте украсе. Људи
на разне начине украшавају
своја кола, од необичних
ручица мењача, преко обрва
на фаровима, до ласера који
пројектују лого или неки натпис испод врата када их отворите. Поскидајте оне који очигледно могу да буду проблематични, пошто доводите контролоре у незгодну ситуацију
– њих због таквих ситница
може да казни инспекција.
Оштећење
ветробрана.
Мања оштећења на ветробрану нису довољан разлог да
паднете на техничком прегледу. На пример, звездаста
напрслина пречника до једног центиметра или линијска
дужина до 10 центиметара
прихватљиве су ако не ометају возача. Али то није прецизно дефинисано, тако да се
оставља контролору на техничком да процени стање.
Упаљена
лампица
за
искључен ваздушни јастук.
Уколико сте из неког разлога
деактивирали
сувозачки
ваздушни јастук, светли вам
лампица на инструмент табли.
А на техничком прегледу не

сме да светли, пошто то може
да се протумачи као знак
неисправности. Активирајте
ваздушни јастук пре него што
дођете на технички, углавном
је врло једноставно.
Светли лампица „чек
енџин”. Ова лампица може
да упозорава на бројне ствари, од најбаналнијих до веома озбиљних, у зависности
од старости аутомобила и
других фактора. Ако лампица светли – контролори не
смеју да вас пусте.
Светли лампица за коју
чак не знате ни шта значи.
Код савремених аутомобила
постоје бројне лампице које
могу да упозоравају на све и
свашта или једноставно обавештавају о нечему. Међутим, ви нисте читали упутство и не знате уопште о
чему је реч. Контролор на
техничком ће вам рећи да то
средите и да онда дођете.
Спортски филтер ваздуха.
Утиче на карактеристике
мотора и аутоматски није по
прописима. Наравно, говоримо о филтерима који упадају
у очи чим се подигне хауба.
Покварена ручица за отварање врата. Можда вашој
деци не смета да улазе у
кола само кроз десна врата,
али контролор на техничком
прегледу неће бити срећан
када открије да лева врата
не могу да се отворе.
Катадиоптер, отпао или пукао. Иако вам можда делује
банално, пошто катадиоптер
не светли, већ само рефлектује светлост, уколико недостаје или је оштећен, можете
да се нађете у проблему.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да препознате
преваранте на
„Инстаграму” и „Фејсбуку”?
Јавност у Србији, а пре свега родитеље малолетне деце, прошле недеље узнемирио је оглас на „Инстаграму” у коме наводна модна агенција позива тинејџере да се пријаве
за фотографисање, објављујући уз
текст огласа крајње дискутабилне
фотографије полуголих девојчица у
провокативним позама. Новинари
„Блиц жене” истражили су овај случај и установили да дотична агенција не постоји, као и да је лиценца
за рад, коју је „агенција” објавила уз
рекламу, заправо фотошопирани
документ другог предузећа преузет
са интернета. Чим су схватили да су
постали предмет новинарског интересовања, аутори рекламе су брже-боље обрисали профил агенције са
„Инстаграма”.
Чињеница је да ово није ни први
ни последњи случај преваре на интернету и покушаја врбовања малолетника, те је врло важно да се и родитељи и деца што пре дигитално описмене и да науче како да препознају
овакве лажне профиле на друштвеним мрежама.
„Ако су слике лошег квалитета
или нејасно видљиве, онда је то јасан
знак да је у питању бот. Ако приметите налог који прати између 5.000
и 7.500 људи, обич но се ради о
лажном налогу. Обратите пажњу и
на то када је постављена прва фотографија. Ако налог, на пример, има
око 200 објава, може изгледати као
прави, али ако дођете до прве фотографије и приметите да је она постављена пре недељу-две, онда је очигледно да се ради о превари. Ако
налог има 20.000 пратилаца, али
добије само 50 лајкова или испод
фотографија нема коментара, тада

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ПОЧИЊЕ ОД АПРИЛА

РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА,
ПРИПРЕМИТЕ СЕ!
Градска управа Панчево објавила је на
свом сајту да ће упис деце у први разред основне школе за школску
2021/2022. годину бити обављен у периоду од 1. априла до краја маја. Ево
коју документацију треба да спремите
и каква процедура чека вас и вашег
будућег ђака у наредним месецима.

знајте да су купљени лажни пратиоци. Међу пратиоцима изаберите
насумице 10 имена и погледајте да
ли су ти налози лажни или прави.
Kада су у питању услуге неких компанија, модних агенција, удружења, кампова за учење страних језика и сличних фирми, њих увек проверавајте на сајту Агенције за привред не реги стре (АПР). Њихо ве
лажне профиле пријављујте администраторима мреже на којима се
ти профили налазе. Потребно је да
што више корисника те мреже изврши пријаву како би профил био што
пре деактивиран. Обавезно профил
пријавити полицији или нашем центру”, саветују из Националног контакт-центра за безбедност деце на
интернету.
Поменути центар ради при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, успостављен је 2017.
године и први је, и засад једини,
институционални механизам у регио ну који се бави пре вен ци јом и
реаговањем на угрожавање деце у
дигиталном окружењу, пружајући
могућ ност гра ђа ни ма да им се
бесплатно обрате путем телефона
19833 или онлајн плат фор ме
„Паметно и безбедно”.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Четврти степен глупости

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 1.
марта 2014. до краја фебруара 2015.
године. Ако дете старије од седам и по
година због болести или других разлога није уписано у школу, може да се
упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
„Пријављивање деце за упис у први
разред основне школе вршиће се у
основним школама у граду Панчеву и
насељеним местима током априла 2021.
године. Упис деце у први разред реализоваће се у школама током маја”,
наводи се у саопштењу Градске управе.

Каква је процедура
Испитивање детета за упис у школу
врше психолог односно педагог школе на матерњем језику детета, приме ном стан дард них посту па ка и
инструмената, препоручених од надлежног завода односно овлашћене
стручне организације. Ако не постоји
могућност да се испитивање врши на
матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине. Уколико размишљате о томе да свог предшколца
упишете раније у школу, закон каже
да је то могуће ако је он стар од шест

КОЈА ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈА
ВАМ ТРЕ БА
За упис детета у први разред
родитељ подноси школи следећу
документацију:
• извод из матичне књиге
рођених (за дете);
• потврду о здравственом прегледу детета;
• фотокопију пријаве стана
или личне карте (родитеља), као
доказ о територијалној припадности школи;
• уверење (или потврду до
издавања уверења) предшколске
установе о похађању припремног
предшколског програма.

до шест и по година и ако прође проверу спремности за полазак у школу.
У школу за образовање ученика са
сметњама у развоју дете се уписује на
основу мишљења интерресорне комисије, уз сагласност родитеља односно
другог законског заступника. За све
ближе информације о упису детета у
школу родитељ се обраћа основној
школи којој територијално припада.

Како изгледа лекарски преглед
Део припреме за упис у основну школу
представља и систематски преглед, који
је обавезан за свако дете. Његов циљ је
да се процене здравствено стање детета
и његова зрелост за упис у први разред.
Процедура почиње код изабраног
педијатра, од кога се добијају упути
за лабо ра то риј ске ана ли зе, као и
упути за прегледе код специјалиста:
оториноларинголога, офталмолога,
физијатра, логопеда и стоматолога.
Након добијених резултата свих лекара специјалиста завршни део систематског прегледа одвија се код изабраног педијатра, након чега дете
добија вакцину. Педијатар на крају
родитељима издаје потврду, која се
прилаже заједно са осталим документима, приликом уписа.

Шта се проверава на тестирању
Здравствено стање детета одређују
лекари у дому здравља, док зрелост
детета за упис у први разред основне
школе процењује школски психолог,
чији је преглед такође обавезан.
Питања која се налазе на тестирању деце су тајна и за њих зна само
стручни сарадник у школи који обавља тестирање, односно разговара с

децом. Циљ тестирања је да се утврде
емотивна, социјална и когнитивна
зрелост детета за школу.
Емотивна зрелост нам говори колико је дете самостално, односно колико је спремно да буде одвојено од
породице како би похађало наставу,
колико је одрасло и колико је спремно на то да има обавезе. На то утиче
васпитање, а највише период од годину дана пре уписа у основну школу.
Психолози саветују да родитељи тада
полако почну да уводе своју децу у
свет „одраслих и одговорних људи”,
тако што ће им давати мање обавезе,
као што су намештање кревета, самостално облачење и обување и слично.
Када је реч о социјалној зрелости,
психолог заправо проверава колико је
дете спремно на одређени начин понашања који се подразумева у школи.
Веома је важно проценити да ли је
дете отворено за то да ступа у контакт
с непознатим људима и да с њима проводи одређено време, да ли је способно
да продубљује познанства и стиче пријатељства са својим вршњацима, али и
да ли може да буде довољно дисциплиновано за време трајања наставе.
Kогнитивна односно интелектуална
зрелост детета такође је предмет тестирања. Психолог треба да установи да
ли је дете у могућности да стекне нова
знања и на који начин оно запажа околину, како говори, да ли има развијену машту, шта га интересује и да ли
има способност логичног резоновања.
Kогнитивна зрелост се може проверити и кроз игру, тако што ће психолог,
на пример, дати детету задатак да каже
који је од понуђених предмета већи, а
који мањи и томе слично.

НАША АНКЕТА
КОЈЕ ПИСМО НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТИТЕ?

Вечита борба латинице и ћирилице
Прошле недеље ватрогасци су ко зна
који пут интервенисали из истог разлога: упаљен контејнер. Повећи пламен овог пута је извирио из контејнера недалеко од Железничке амбуланте у Улици Вука Караџића.
Узрок пожара највероватније је,
као и обично, опушак или пепео из
пећи који је бацио неко од несавесних грађана. Као што се на основу
фото гра фи је може закљу чи ти,
постојала је опасност да се пожар

прошири на аутомобиле у непосредној околини, али је брзом интервенцијом ватрогасаца то спречено.
А пошто починиоци нису затечени
на лицу места и примерено кажњени, постоји и реална опасност да се
овакве сцене понове још безброј
пута. Све док се појединци не опамете. До тад ћемо имати и четврти
степен компарације придева глуп:
глуп, глупљи, најглупљи, упалио
контејнер.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ових дана вероватно
без искључења
У време када је овај број „Панчевца” био у припреми „Електровојводина” за предстојећи викенд и
наред ну неде љу није наја ви ла
искључења због радова на електричној мрежи. То значи да би, уколико
се нешто не промени, снабдевање

Страну
припремила
Драгана

Кожан

струјом у данима који су пред
нама требало да буде редовно како у самом граду, тако
и у припадајућим селима.
Информације о искључењима
редов но се ажу ри ра ју на сај ту
„Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова можете свакодневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

О. КОКАНОВИЋ

В. АРСОВ

Данас правопис нашег, српског језика одређује ћирилицу као примарно
писмо. Ипак, српска ћирилица је,
поред латинице, била само једно од
два писма званичних језика у некадашњој Краљевини Југославији.
Тако се створила навика да подједнако користимо и једно и друго писмо.
С друге стране, латиничка абецеда је
најкоришћенији систем на свету и често
се чини много лакшим за употребу.
ОЛГА КОКАНОВИЋ, домаћица:
– Ћирилицу користим углавном, и
то писану. Тако ми је лакше, брже и
згодније. Деси се и да понешто напишем латиницом, све зависи. Ипак,
главна ми је ћирилица.
ВЕСНА АРСОВ, пензионер:
– Скоро увек ћирилицу. Подједнако добро познајем и једно и друго

Ж. МИЛУТИНОВИЋ

Ч. СТОЈАНОВИЋ

писмо, али сам се определила за ћирилицу, зато што је наша. Користим и
писано и штампано ћириличко писмо.
ЖИВАНА МИЛУТИНОВИЋ,
кројачица:
– Пишем „по српски” – ћирилицом. Подразумева се да знам и једно
и друго, али желим да користим наше
писмо. Ако некад нешто треба, написаћу латиницом, кад се тражи, али
сама бирам ћирилицу.
ЧЕДОМИР СТОЈАНОВИЋ,
пензионер:
– Користим искључиво српско ћириличко писмо. Абецеду користим ретко кад, употребљавао сам је само када
сам писао деци у школи. Вечито користим ћирилицу, то је за мене једино
писмо. Фантастично знам и једно и
друго писмо. Памтим да сам давно

Д. ПАНИЋ

А. КЕРЕКЕШ

оставио баш добар утисак када сам
потписао чек ћирилицом.
ДРАГУТИН ПАНИЋ, пензионер:
– Заборавио сам нека ћириличка
слова. Нисам дуго користио, просто
ми је лакше да користим латиницу. У
ствари, ја то и мешам. Деси ми се да
погрешим, па исправим. Када пишем
нешто, може лако да се деси да се на
једном месту нађу и азбука и абецеда. Али ипак попуњавам све документе латиничким словима.
АЛЕКСАНДАР КЕРЕКЕШ, бравар:
– Једноставније ми је да користим
латиницу. Више се појављује, свуда је,
навикао сам се. Ако ми неко пак тражи ћирилицу, онда се мало помучим
да се сваког слова подсетим (смех).
Потписујем се абецедом, такође.
Јелена Катана
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ПОВРАТАК ДОБРО ПОЗНАТЕ КУЛТУРЕ НА ОВИМ ПРОСТОРИМА

ХИЉАДЕ РАЗЛОГА ЗА УЗГОЈ
ИНДУСТРИЈСКЕ КОНОПЉЕ
Веома исплатива и
издашна – користе
се три дела биљке

остатак који не може лако да
се уништи механизацијом, већ
мора да се изнесе из парцеле
тако што се покоси и балира –
закључује научни сарадник.

За разлику од илегалне
„индијске рођаке”,
нема психоактивних
супстанци
Својевремено је у нашој земљи,
пре свега у Војводини, индустријска конопља била веома
заступљена.
Ова биљка латинског назива
Cannabis sativa, која спада у
исту фами ли ју као и њена
индијска „имењакиња”, након
Другог светског рата нестајала
је са ових простора, али се сада
лага но вра ћа, и то сасвим
оправдано, будући да је веома
издашна и исплатива.

Традиција гајења у јужном
Банату
Један од оних који су се професионално бавили значајем
ове биљке у људској употреби
јесте и наш некадашњи суграђанин др Владан Угреновић,
научни сарадник Института за
земљиште, који за „Панчевац”
потврђује да производња индустријске конопље има велику
перспективу.
– Она има вишеструку намену, а може се користити и више
делова биљке. Рецимо, у грађевинарству замењује пластику, док у ауто-индустрији служи као изолациони материјал,
па већ неки брендови попут
„Мерцедеса” праве цео кокпит
од конопље. Од ње се прави и
уље које има примену у медицини и прехрамбеној индустрији – наводи Угреновић.
Инду стриј ска коно пља се
производи због три њена дела.
– Рецимо, од стабљике се праве тканина или разни изолациони материјали, док се од зрна

Цвет, зрно, стабљика...

Cannabis sativa захтева плодно
земљиште и много ђубрива
цеди уље, а цвет може да послужи за добијање лековитих сировина. Иначе, Војводина и нарочито јужни Банат имају велику
традицију узгоја кудеље, како
су ту биљку звали овдашњи
житељи. Чак је и, отприлике,
свако четврто село имало прераду. Тако се и дан-данас на
овом простору могу наћи самоникле биљке које се репродукују још од тог времена. Између два рата је била веома заступљена, а коришћена је за прављење канапа, џакова и веома
квалитетне и готово неуништиве гардеробе – истиче стручњак.

Не може без државне
контроле
Он истиче да је данас на овим
просторима производња индустријске конопље још увек у
повоју иако постоји организовани откуп.
– Има одређених техничких
проблема, што је и разлог зашто
се производња није омасовила. Код нас се још увек производи ручно, то јест бере и жање,
јер не постоји адекватна механизација, попут специјализованих комбајна и вршилица.
Они су прилично скупи, па их
има тек неколико удружења
која се баве откупом. Стога,

КОН ТИ НУ И РА НИ РАСТ ЗАСА ДА
У време бивше Југославије
индустријска конопља на
овим просторима гајена је на
50.000 хектара, од чега је
80 одсто било у Војводини.
Данас су то неупоредиво
мање површине, али је према подацима приметан континуирани раст, па је тако
ова биљка 2015. године
гајена на 60 хектара, а четири године касније на чак

800 хектара. Очигледан је
раст и очекивања су да би
за десетак година требало
да буде 10.000 хектара под
конопљом.
Она је добра и за очување и чишћење земљишта,
као и за припрему земљишта за органску производњу, јер се приликом гајења
не користе никакви пестициди и инсектициди.

због мануелног рада, произвођачи морају да се опредељују
за мање површине, а онда да
евентуално поступно улазе у
већу производњу у кооперацији. Иначе, индустријска конопља се гаји искључиво под контролом државе и, ако се неко
одлучи за њу, неопходно је да
пријави Министарству пољопривреде односно Управи за
заштиту биљака, а сви обрасци и процедуре могу се наћи
на њиховом сајту. Када стартује, произвођач може да оче-

Све у свему, ова биљка може
да се користи у целости, а колико је познато, од ње се може
добити више десетина хиљада
производа. Код нас се од семена углавном праве уље, протеинско брашно, козметика, храна и додаци за кућне љубимце.
Цвет може да послужи као уље
и као чај; од стабљике се користе влакна и поздер, од којих
се касније прави низ производа, за шта код нас још увек
нема аде кват не пре ра де, а
будућност је у грађевинским
елементима, тканинама, папиру, биоразградивој пластици.
Стручњаци истичу да је грађевински материјал од конопље изузетан – ватроотпоран,
водопропустан, акустички је
тих и без алергена. Када је
тестиран на буђ, термите и глодаре, установљено је да прави
уштеду на грејању или хлађењу у односу на конвенционалне

НИКАД НИЈЕ БИЛА ЗАБРАЊИВАНА КОД НАС
Индустријска конопља, упркос неким недоумицама, на
овим просторима никада
није била забрањивана.
Поред тога што се разликују и фенотипски, то јест по
кује макар један инспекцијски надзор, када се контролише све оно што је пријављено:
број биља ка, сор ти мент,
засејана површина – истиче
Угреновић.
Пре ма њего вим речи ма,
индустријска конопља је захвална за мали бизнис, рецимо када
је реч о производњи уља која
могу да се пакују.
– Што се тиче технологије,
она је веома позната и може
се добити од било ког агронома. Треба је садити на плодном земљишту, уз неопходну
употребу веће количине ђубрива. Уколико се узгаја због зрна,
може да се користи и обичан
комбајн, али мора да има аксијалне бубњеве и подбубњеве.
Цвет подразумева ручну бербу, па се мора испланирати и
расположивост радне снаге.
Нит конопље је најјача у природи, уз паукову, и као таква
пред ста вља незго дан биљ ни

изгледу, најбитнија разлика
између индустријске (Cannabis sativa) и индијске
конопље (Cannabis indica)
јесте у проценту психоактивне супстанце ТХЦ.
материјале и до 60 одсто. По
обра ди ста бљи ке оно што
отпадне може и да се балира
и претвори у одличне брикете
за грејање.
Про блем је што посто је
законске мањкавости у вези с
готовим производима, вероватно као последица предрасуда
о овој биљци. Насупрот томе
земље у окружењу имају добру
регулативу и користе бенефите конопље у исхрани, козметици, фармацији...
За разлику од држава чланица Европске уније, где су
дозвољене 46 сорте, код нас се
могу сејати само три, и то једна домаћа сорта и две стране –
француска и мађарска, а семе
може да се набави у Институту
за ратарство Нови Сад.
Упркос свему, перспектива
је несагледива и само је питање када ће индустријска конопља заузети место које јој свакако припада.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница је ко зна који пут
дописима и разговорима код
Мини стар ства енер ге ти ке,
„Србијагаса” и „Мегапројекта” инсистирала да што пре
реше проблем гасне мреже.
Радници „Електропривреде”
орезиваће ускоро растиње на
дале ко во ди ма. ЈКП „Kом брест” је чистио дивље депоније, којих има још, па се
моле грађани да поведу рачуна о животној средини и да
смеће одлажу на места која
су за то предвиђена.
Банат ско Ново Село: Уз
пошто ва ње свих држав них
мера, Алек сан дар Антић,
редовни професор гитаре у
Музичкој школи „Јован Бандур”, одржао је концерт у суботу, 13. фебруара, у малој сали
Дома културе, а серијал класичне музике биће настављен

већ у недељу, 28. фебруара,
наступом Огњена Поповића
с његовом класом кларинетиста. Емил Сфера ће излагати слике на тему Хиландара, од 1. до 7. марта, у галерији Дома културе.
Долово: Двадесет трећа „Винаријада” одржана је од петка
до недеље, то јест од 12. до
14. фебруара, када се одвијало такмичење у четири категорије, а на њему су Доловци
Јован Блага и Душан Вемић
имали најбоља десертна вина
(опширније о томе на страни
„Фото-репортажа”). У току је
санација просторија у Дому
културе.
Гло гоњ: Мештан ка Нела
Ракић поклонила је комплет
књига Дому културе, који ће

ускоро набавити већи број
нових наслова за своју библиотеку. Домаћи фудбалери су
у пријатељском мечу савладали са 6 : 3 комшијску „Југославију” из Јабуке.
Иваново: И даље је у току
реконструкција зграде Месне
заједнице. ФК „Стрела” се у
припремној утакмици састала с београдским „Поштаром”.
Јабука: Људи из Месне заједнице прате водостај на Тамишу, који и даље расте, па ће
обићи уставе у селу како би
видели да ли ће морати да их
затворе да се река не би излила у сеоске кишне канале.
Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
радили су и током празника
на одношењу смећа.
Качарево: Удружење грађана
„Сланинијада” одлучило је да
популарну качаревачку гастрономску манифестацију, која
се по традицији одржава у ово
време, одложи до јесени, у
нади да ће до тада епидемиолошка ситуација омогућити
масовнија окупљања.
Омољица: Сеоска депонија је
у таквом стању да не може да
се уђе на њу од смећа које
несавесни грађани бацају на
сам улаз и уз пут. Удружење
жена редовно прави продајне изложбе. ФК „Младост” је
одиграо још једну утакмицу
у склопу припрема за пролећни део првенства, која није
завр ше на јер су гости из
Михајловца напустили терен
због наводне грубости.
Старчево: Због епидемиолошке ситуације манифестација „Најлепши славски колач”
симболично је обележена у
недељу, 14. фебруара, у Дому
културе. Та установа ће до
краја недеље поставити огласну витрину с LED расветом.
Неколико грађана се маскирало поводом обичаја познатог као „агови” и продефиловало старчевачким улицама.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТАРЧЕВАЧКИХ ЖЕНА

Очуван „Најлепши
славски колач”

ПРОМЕНЕ У ДВА БРЕСТОВАЧКА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Нови људи воде „Сосе” и повртаре
Љиљана Ђурић и
Александар Дракшан
изабрани за
председнике
Недавно је дошло до промене
руководстава у два можда и
најпрепознатљивија брестовачка удру же ња, која оку пља ју
тамошње жене и повртаре. Тамо
су у кратком размаку изабрани нови челници, с обзиром на
то да су њихови претходници
одлучили да напусте та места.
Најпре је на скупштини Актива жена „Соса” досадашња председница Милка Чурић поднела оставку из личних разлога,
јер се у међувремену одселила, потом је њу на том месту,
на основу гласова двадесетак
чла ни ца, заме ни ла Љиља на
Ђурић, а ускоро ће бити изабра ни управ ни и над зор ни
одбор.
– Захваљујем претходници
на досадашњем раду и надам

„Неолићанке” држе традицију

Актив жена на изборној скупштини
се да ће остати активна у удружењу. Трудићу се да задржимо
и друге старије чланице, као и
да привучемо нове и млађе, а
добар наговештај је то што их
је било неколико на скупштини. Када је реч о активностима, уколико буде дозволила
епи де ми о ло шка ситу а ци ја,
направићемо неки пригодaн
програм за Осми март. Поред
тога, намера нам је да што више
користимо разбој, који стоји у

нашим просторијама у Дому
културе, где нажалост немамо
грејање, па планирамо да убрзо и то некако решимо – наводи председница „Соса”.
Негде у исто време, на састанку Удружења повртара „Брестовачки род”, досадашњи председник Драган Перић такође је
поднео оставку, а уместо њега
је изабран Александар Дракшан.
– Најпре ћемо се окупити за
нашу сла ву Све ти Три фун,

наравно уз поштовање мера,
када ћемо и испланирати даље
кораке. Од дугорочнијих плано ва насто ја ће мо да, поред
осталог, обновимо „Паприкијаду”, када бисмо користили
четири штанда које смо недавно добили од Града путем пројеката. Ипак, један од превасходних циљева нашег окупљања јесте да некако дођемо до
што јефтинијег репроматеријала – истиче Дракшан.

Старчевачко Удружење жена
„Неолит” у протеклих шест
година организовало је манифестацију „Најлепши славски
колач”, а ове године му је из
познатих (епидемиолошких)
разлога онемогућено да то уради на досадашњи начин, па је
у недељу, 14. јануара, она само
симболички обележена.
И док је ранијих година у
великој сали Дома културе
врвело од такмичара и гостију, овог пута се у простору
галерије поменуте установе
окупило само неколико домаћица скупа и званица попут
представника Месне заједнице и Дома културе.
Пред сед ни ца удру же ња
„Неолит” Љиљана Зарић рекла
је да јој је била жеља да одржи лепу традицију.

– Морам да истак нем
допринос чланица Милице
Стефановић и Љубице Јовановић, које су припремиле
пите и друге специјалитете
од теста, док је Славица Чикара умесила такође укусан и
лепо украшен славски колач,
а и две локалне пекаре донирале су неке своје производе.
Када је реч о нашем удружењу, иако то иде прилично
тешко, насто ја ће мо да у
наредном периоду омасовимо чланство – нагласила је
председница.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
КЛАВИРСКИ КОНЦЕРТ

Женско музичко
стваралаштво кроз векове
У дворани Културног центра Панчева
у уторак, 23. фебруара, од 19 сати, биће
одржан клавирски
концерт у извођењу
Маје Рајковић, под
нази вом „Жен ско
музичко стваралаштво кроз веко ве
(17–21. века)”.
На програму ће бити дела
која су написале: Елизабет
Жаке де ла Гер, Мари ја
Шимановска, Фани Менделсон Хензел, Клара Вик Шуман,
Ејми Бич, Жермен Тајфер,
Софија Губајдулина, Ивана
Стефановић и др.
Маја Рајковић је рођена у
Београду. Основно и средње
музичко образовање стекла је
у класи Радмиле Живковић и
Мирославе Лили Петровић.
Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду, у
класи Константина Богиноа.
Завршила је Школу за високо
музичко усавршавање у Портогруару (Италија) код истог
професора, где је надограђивала своје знање и умеће у
области клавира и камерне
музике. Магистрирала је у класи Душана Трбојевића на
Факултету музичке уметности
у Београду, где је и запослена

као редовни професор на катедри за клавир. Од 1998. до 2010.
била је председник
Музичке омладине
Београда, а од 2001.
потпредседник
MCNM (Mediterranean Collaboration of
Musicians). Докторирала је 2014. године
с темом „Полифони начин
музичког мишљења” на Факултету музичке уметности код
др Љиљане Вукеље.
Први клавирски реситал одржала је у четрнаестој години,
а током школовања је освојила низ значајних награда за
клавир и камерну музику.
Добитник је треће награде на
Интернационалном пијанистичком конкурсу „Carlo Soliva” у Италији 1984. године.
Финалиста је конкурса „Рахмањинов ’93”. На двадесет
четвртом Међународном такмичењу Музичке омладине
освојила је трећу награду жирија и специјалну награду публике. Добитник је сребрне медаље Универзитета уметности за
изузетно уметничко достигнуће на концертном подијуму и
награде за извођача године за
2013. годину коју додељује
ревија „Музика класика”.

избор

МОЈ
МОЈ
Кад су цветале тикве
Игор Николић, телефониста
у Општој болници Панчево
ФИЛМ: Године 1994. на додели „Оскара” апсолутни победник био је филм „Форест
Гамп” Роберта Земекиса, који
је номинован у тринаест категорија и освојио шест награда.
Прича човека с ниском интелигенцијом који успева у животу виђена је више пута, али је
у овом случају смештена у специфично раздобље америчке
историје. Почев од раног
детињства, Форест присуствује тренуцима који су битно утицали на све у САД. Он постаје
носилац медаље за храброст,
ратни херој, игра фудбал за
популарни колеџ и касније је
борац за завршетак рата у
Вијетнаму. Скроман, брутално искрен и симпатично приглуп, без икакве подршке успева да оствари све што се може
остварити, па чак и да ожени
девојку коју воли од детињства. Паралелно с његовом причом иде и живот Џени, коју је
Форест упознао још првог дана
школе. Она се, за разлику од
Фореста, придружила покрету
који се јасно и гласно борио
против америчког система.
Управо због тога је приказана
као жена која нема никакву
наду за будућност. Форест, с
друге стране, ни у једном тренутку не поставља превише
питања и слепо прати правила,
што га доводи до коначног
успеха. Заиста су бројни примери такве пропаганде, а издвојио
бих и приказ хипи покрета као
оличења друштвеног отпада.
МУЗИКА: Она ми је у крви
и тече мојим венама. Чим
отворим очи, пуштам музику, био расположен или тужан,
она је присутна негде у позадини, гласна или тек да се не
чује тиши на. Нај че шће
пуштам музику из деведесетих, денс и реп. У реп музици
се деведесетих појавио један

Страну припремила

Мирјана
Марић

нови правац, а ми смо се као
клинци стапали у тај ритам.
Волим да чујем стари добри
рок, али и народњак. Највише волим када ми дођу братанац и братаница, јер онда
одврнемо музику до краја и
направимо луду журку.
КЊИГА: У издању Матице
српске 1968. године Драгослав Михаиловић је објавио
роман под називом „Кад су
цветале тикве”. Већ следеће
године, према мотивима из
романа, постављена је драма,
која је после пет играња скинута с позоришног репертоара због оштрих критика углавном политичког карактера.
Ова представа се игра данас.
Роман „Кад су цветале
тикве” је роман лика, али и
друштвени роман, јер даје слику живота људи с периферије
Београда (Душановац) у послератном периоду, од краја четрдесетих до почетка педесетих.
То је прича човека који сравњује рачуне и пита се шта је у
његовој прошлости било пресудно за тужну садашњост и
шта је разлог његовог изнанства из правног живота у свет
сенки. Ово је прича о боксу и
страдању породице главног
јунака. У једном тренутку он
се сели у Шведску, жени се и
прихвата женино дете као своје. Због своје прошлости не
сме назад у Југу и то га чини
носталгичним, па своју тугу
„убија” алкохолом. Мојој генерацији је ово била лектира и
надам се да ће неко екранизовати овај мој омиљени роман.

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИКЕ, КОМПОЗИЦИЈЕ, ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ И ПЛЕСА

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ У МОСКВИ
Димитрије Јоцић, ученик трећег разреда Средње музичке
школе „Јован Бандур”, освојио
је прву награду и лауреат је
сво је кате го ри је на Првом
интернационалном такмичењу
музике, композиције, визуелних уметности и плеса „Magic
Muse” у Москви. У жирију је
била Татјана Шатковскаја, профе сор ка ком по зи ци је на
Московском конзерваторијуму
и чланица Удружења композитора Русије. Димитрије Јоцић
је био једини представник из
Србије, а за такмичење га је
при пре ма ла проф. Мари ја
Лигети Балинт. Оцењивани су
квалитет извођења дела, композициона техника, дубина и
квалитет музичке идеје. Послао
је две ком по зи ци је: „Црни
витез” за клавир и глас и „Блу
џез” за соло клавир.
Димитрије Јоцић (17) уписао је Основну музичку школу
„Јован Бандур” у Панчеву 2010.
године, на одсеку клавира, у
класи проф. Драгана Лукића.
Професори су му били још Јелена Јеловац (код које је био од
тре ћег до шестог раз ре да),
Марија Лигети Балинт (шести
раз ред) и Анђе ла Сто јо вић
Добричанин (први разред средње школе).
Клавирски одсек у Средњој
музичкој школи уписао је 2018.

године. После једногодишњег
прекида поново је дошао у класу

проф. Марије Лигети Балинт,
у другом разреду средње школе.

Током школовања активно је
наступао на интерним и јавним
часовима, као и на концертима.
Компоновањем се бави већ неколико година, превасходно кроз
импровизације на клавиру, које
презентује публици на својим
наступима: отварање ликовне
колоније Удружења ликовних
уметника Скорице СКОК 2020,
„Јесењи концерт” класе проф.
Марије Лигети Балинт 2019.
године, јавни час клавириста
средње школе децембра исте
године, отварање ликовне изложбе у Галерији Културног центра Параћин 2018...
Учествовао је на конкурсима: „Нови дани српске музике”
у организацији Фондације „Браћа Карић” (2020), „Клавирско
небо #3” у организацији „Поп
депресије” (2020), а највећи
успех је постигао на такмичењу „VII International Piano Competition Smederevo” (2020), на
којем је освојио прву награду
за своју клавирску композицију „Пулсар”, са 96,33 поена. Био
је једини представник наше
школе на овом такмичењу које
промовише рад младих композитора. У плану му је објављивање нота и ауторског компактдиска клавирске музике.
Добит ник је Покра јин ске
похвале за таленте у 2020. години за област музике.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ САЛОНА „30 X 30”

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Време маски –
која је твоја?

Залеђено
краљевство 2

У Галерији савремене уметности у среду, 17. фебруара, отворена је изложба Ликовног салона „30 x 30” Културног центра
Зрењанина.
Аутор пројекта мр Милутин
Мићић и Културни центар Зрењанина организовали су 2020.
конкурс за петнаести Ликовни
салон „30 x 30”. Поред слободних решења, ове године аутори се пред ста вља ју јед ним
радом на слободну тему или
темом-задатком „Време маски
– која је твоја?”.
Ово проблемско промишљање отвара све аспекте нашег
односа према стварности, како
локално, тако и глобално.

људи носе туђе маске? Каквих
све маски има на људима? Какав
је данас однос лажних маски и
аутентичних људи? Какви постајемо због маски?
На изложби се може видети
сто педесет радова аутора из
Србије, Хрватске, Републике
Српске, БиХ, Црне Горе, Македоније и Словеније, у свим техни ка ма и дисци пли на ма,
димензија 30 x 30 центиметара.
Прво место је освојио Дејан
Тривунац, друго Јован Блат, а
треће Александар Сикер.
Изложба је отворена у децембру 2020, у Културном центру
Зрењанина. Радови с Ликовног
салона „30 x 30” током 2021.

У дворани Културног
центра Панчева у суботу, 20. фебруара, у 12
сати, биће одиграна
представа за децу „Залеђено краљевство 2”, у
продукцији „Алегрето
театра” из Вршца. У
представи играју Катарина Орешан, Марија
Пантин, Петар Кокиновић, Предраг Грујић и
Бојан Симић.
Ана и Елза су кренуле
у нову невероватну авантуру. Елза чује глас који
је дозива да крене у непознато кроз зачарану
шуму, која крије многе
тајне. Арендел је разорен. Елза мора да пронађе ко је дозива да би
спасла Арендел. На том
путовању ће је пратити
Ана, Кристоф и Олаф.
До сада су се питали да ли је
Елзина магија превише за овај

свет, а сада се надају да ће бити
довољна.

ЗА ПРОЈЕКТЕ У КИНЕМАТОГРАФИЈИ

Конкурс Филмског
центра Србије

Како ти је када мораш да
носиш маску? Како ти је када
си принуђен да мењаш маске?
Да се прилагођаваш? Како ти
је када носиш маску коју не
волиш? Када је некреативна?
Кад те представља лажно? Зашто

биће изложени у Кући Ђуре
Јакшића у Београду, у Музеју
Срема у Сремској Митровици
и галерији „Трибина младих”
Културног центра Новог Сада.
Изложба у Панчеву траје до
10. марта.

Установа културе Филмски центар Србије расписала је јавне
конкурсе за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2021. годину у
категоријама: суфинансирање
про из вод ње дома ћих дуго метражних филмова с националном темом, суфинансирање производње домаћих дугометражних дебитантских играних филмова и суфинансирање про из водње сту дент ских
завршних филмова.
Под националном темом подразумева се пројекат који обрађује догађај од националног
историјског значаја, који се
бави животом или делом особа значајних за националну
историју или пројекат који на
инвентиван и креативан начин

третира тему из националне
актуелне стварности с циљем
очувања националног културног идентитета.
Дебитантски филм је редитељев први снимљени дугометражни играни филм који
није сег мент омни бу са,
студент ски или сту дент ски
завр шни филм. Про јек ти у
чијој про из вод њи уче ству ју
два или више реди те ља од
којих један од њих није дебитант немају право учествовања на конкурсу.
Студентски завршни филм
је дипломски или мастер филм
студента редовних или мастер
студија.
Поје ди но сти о кон кур су
може те погле да ти на сај ту
Филмског центра Србије.

Петак, 19. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПОПРАВКАМА

ОНО ШТО ВРЕДИ, ВАЉА ПОПРАВИТИ
Данас је за кућу могуће скоро све
купити, и то за невелику суму. Често
се одлучујемо да нешто што имамо
бацимо, јер је ново занимљивије и
лепше. Али неке ствари имају вредност која се не може новцем измерити, а они нам баш те ствари враћају у
живот...

зна се шта су основе ште- најчешће долазе на поправку због
ловања и ту нема импро- заборављених шифара. Оно што не
визације – објашњава он. вреди поправљати јесу стари паметНајстарија машина коју ни телефони јер их је софтверски преје поправљао је „сингери- газило време, као ни поломљене екраца” из 1903. године.
не „самсунга” због високих цена. Ско– Од када влада панде- ро да и нема више старих телефона у
мија, многи су пронашли употреби – објашњава он.
своје старе машине, које
Изазов је бити брз и ефикасан и
Први мајстор за телевизоре –
су пожелели да сервиси- удовољити муштеријама које морају
легенда
рају и користе. Некада у да се одвоје од свог телефона на неко
старе машине с ножним време.
Божидар Форго (85) радио је као ТВ
пого ном угра ђу ју елек – Знамо да је данас и сат времена
механичар све до пензије, четрдесет
тромо тор како би их бити без мобилног телефона готово
две године. Први телевизор је стигао
осавременили и олакша- незамисливо – каже са осмехом.
у Панчево 1958, када је он већ
ли шиве ње – при ча
био мајстор. Занат је завршио у
Концентрација и смиреност
Техничкој школи у Батајници,
Божидар Форго Владица.
У овом занимању му се Андреја Шереметовић (47) завршио
смер за радио-ефекте. Већ са
фолије које су се постављале допада то што је сваки дан другачији је Вишу машинску школу, а као часовчетрнаест био је полазник Цениспред екрана, а имале су три јер ниједан квар није исти. У сталном ничар самостално ради од 1998. годитра „Михајло Пупин”, где је учио
боје. Горе је било плаво, па контакту с људима увек научи и нешто не. Он је трећа генерација часовнио радио-апаратима.
затим црвено и у дну зелено. Оне ново.
– Постојао је Радио-центар у Сокачара у породици.
– Памтим једну ситуацију када су
чету, при предузећу „Промет”, који је су омогућавале да се програм обога– Кућа нам је увек била пуна сатоимао и продавницу. Они су основали ти бојама. Људи су се сналазили на ми људи на поправку донели машину ва који су на поправци. Куцкали су
и сервис. У почетку је било веома разне начине – прича са осмехом која се није користила годинама, била на све стране, како ручни, тако и зидје стара и прљава, а ја сам је средио ни. Коначно опредељење да отпочкомпликовано поправити телевизоре Божидар.
да изгледа као нова. Када су дошли нем посао самостално појавило се пре
јер нико раније није имао прилику да
по њу, нису хтели да је преузму јер су двадесет две године, када је завршен
их види, само смо чули како се нешто Позитивно и дружељубиво
ради, па смо доста учили из књига и Владимир Дакић (54)
данашњи локал у Карађорђевој улибави се поправ ка ма
шема – прича Божидар.
ци – прича Андреја.
Почетком 1961. основан је Технич- бицикала преко тридеЧасовничар мора да поседује велики центар Панчева, где је он био први сет година. Каже да ову
ку концентрацију и смиреност, јер су
мајстор за телевизоре, а 1973. године професију бирају само
делови ситни и крхки, па се лако ломе
ишао је и на специјализацију у Нирн- они који су заљубљении могу да се затуре.
берг (Немачка), у „Грундиг”, када је ци у двоточкаше и они
– Заиста је леп осећај када се од
тек почео увоз њихових телевизора у који их возе.
нечег тако ситног и поквареног стиг– Људи редовно серЈугославију. Био је потребан сервис
не до успешне поправке – каже са
за те апарате, па и људи који ће врши- висирају своје бицикле.
осмехом.
ти поправке. Божидар је био један од Велики сервис се ради
Има више врста ручних сатова и
дванаесторице људи из бивше СФРЈ један пут годи шње, а
свака од њих захтева другачији прикоји су се тамо обучавали. Касније је остале ствари по потреступ.
често одлазио у Загреб, Ниш, Љубља- би. Најчешће попра– Код механичких сатова квар може
ну... да се обучава на семинарима за вљам пробушене гуме,
настати због физичког оштећења, или
поправке производа који су настаја- али долазе и ради ценсе механизам запрља, па га треба генетрирања точкова због
ли у фабрикама у тим градовима.
рално очистити. Код кварцних је такоВла
ди
мир
Дакић
– Први телевизор у Панчево је донет лоших стаза и путева –
ђе могуће физичко оштећење, али и
мислили да то није та машина. Сре- батерије могу да се истроше, па их
18. марта 1958. године и постављен у прича Владимир.
Каже да све више људи користи ћом у фиоци се налазио проспект треба заменити. Кварови се дешавају
излог Културног центра. Ја сам га
прикључио. Имао је само један про- бицикле као превозно средство, али стар седамдесет година који је потвр- и због нестручне замене батерије...
грам. Монтирали смо антену скоро да не постоји довољна подршка зајед- дио моје речи – прича са осмехом Неки кварови се отклањају одмах, а
три дана, јер смо пратили по књига- нице и града да се они још више возе. Владица.
за неке је потребно одређено време,
– Панчеву не треба више паркингОн додаје да је штета што у
ма како се то ради. Прво што је емитовано био је дневник, који је читао -места за аутомобиле, већ још бици- школама више не постоји смер
клистичких стаза. Центар града нема на ком би млади могли да уче
Мића Орловић – сећа се он.
Каже да сада нема поправки као стазе. Ја сам их лично цртао на мапа- овај занат, јер потреба за њим
што је било некада. Данас се читави ма и спајао више пута, али та идеја постоји и код нас и у региону.
склопови који не раде мењају. Стари изгледа чека нека боља времена. Третелевизори су се звали „лампаши”, ба додати да је занимљиво и поновно У корак с технологијом
јер су функционисали помоћу лам- враћање карго трицикала као вида Предраг Ковачевић (41) власник
пи, док су касније уследили транзи- транспорта малих терета на кратким је сервиса мобилних телефона,
сторски. Знање које је донео из Немач- рела ци ја ма. Лич но их пра вим у ожењен је и има двоје деце. Као
радионици – објашњава.
ке много му је помогло.
про да вац мобил них теле фо на
Они који су расли почео је да ради 2008, а уз колегу
у кући где је било бици- који је сервисер заинтересовао се
кала велики су љуби- и за ову област. Пре пет година
те љи овог пре во зног отворио је свој сервис.
средства.
– У овом послу мораш да идеш
– Мени је невероват- у корак с технологијом и да свано да има људи који не ки дан учиш. Веома је битно имазнају да возе бицикл, а ти мирне руке и изражену сталоживе у равници. То је женост. Сервисирање мобилних
као да не знају да пли- телефона је, с једне стране, правају, а живе у граду на во мајсторско занимање, где су
две реке – прича он.
лемилица и шрафцигер основни
Андреја Шереметовић
Противник је бици- алат, а с друге, сваки сервисер
кала и трицикала на мора бити софтверски поткован јер до неколико дана. На физичка оштеструју...
је за велики део посла потребан само ћења и кварове се не може утицати,
– Претварамо се у рачунар – прича Предраг.
али зато смо ми ту да их отклонимо,
Владица Мијајловић маши
не „на струју”, где
Људи се и даље чешће опредељују без обзира на то да ли је у питању
– Телевизори су били јако скупи. за све постоји апликација, за коју да поправе телефоне него да их заме- разбијено стакло, покидана наруквиБило је потребно да се издвоји цела више није потреб но ни дуг ме – не, јер су поправке знатно јефтиније, ца, квашење водом… – објашњава он.
плата за њега, па су се и из тог разло- закључује Владимир.
а и због података који се налазе у
Часовничари одржавају и стоне,
га људи везивали за ове уређаје. Данас
телефону.
зидне, градске и црквене сатове.
је све то много доступније. Поправка Мајстор за шиваће машине
– Најчешћи кварови код мобилних
– Веома је занимљив тај склоп зупби коштала око пет-шест хиљада дина- Владица Мијајловић (47) сервисер је телефона су полупани екрани и конек- чаника, који наш занат чини изазовра, а можеш нов телевизор да купиш шиваћих машина. Завршио је Машин- тори за пуњење. Што се софтвера тиче, ним и захтевним. Посао је доста чист,
за једанаест... Био сам први мајстор и ску школу на Звездари, смер за преали изузетно психички захтеван,
тренутно сам и најстарији мајстор за цизног механичара за шиваће машитако да мајстор мора константно
телевизоре у граду, само што сам сада не, а први посао у струци добио је
да одржава мирноћу и концен1991. године у некадашњем Југослоу пензији – објашњава.
трацију. У последње време се сатЗа Божидара је техника била читав венски комбинату „Спорт”.
ни механизми стално унапређују,
– Шиваће машине се деле на класу
један свет. Из угла модерних генерапа непрестано треба учити. Код
ција и не може да се схвати та вели- за лаку конфекцију (мајице, дуксемеханичких сатова је потребно
чина. Имао је четрнаест година када рице и тренерке), затим за тешку конпостићи што већу тачност, што је
је на изложби у школи 1949. био пред- фекцију (мушка и женска одела) и за
тешко достижно, посебно код сатостављен радио-апарат који је напра- кожну галантерију (ташне, ципеле,
ва који већ имају одређени број
патике). Свака машина има неку свовио потпуно самостално.
година рада... – прича он.
– Мајстор се некада ценио, а то се ју причу, како се одржава, штелује...
Сатови су данас због лепог и
данас доста променило. Сада многи – прича Владица.
модерног дизајна веома чест избор
Не вреди поправљати машине којираде свашта, а онда је радио-механиза поклоне.
чар био само то: радио-механичар – ма се од старости похабају неки дело– Сатови које људи добију на
ви за чију замену треба толико новца
истиче Божидар.
поклон имају и велику сентименКада је 1978. годи не оти шао у да се више исплати да се купи нова.
талну вредност која прелази њего– Некада је за машину било потребНемачку, већ су се били појавили и
ву реалну цену коштања. Када се
даљински управљачи и то је била пра- но новца као за неки полован аутотакав сат појави на поправци,
мобил, ако не као и за нов. Машине
ва револуција.
посто ји изра же ни ја жеља да
– Први телевизори су били црно- су се веома цениле и остављале чласервис буде што успе шни ји –
-бели, то сви знате. Али не знам да ли новима породице у наслеђе. Највазакључује Андреја.
Предраг Ковачевић
знате да су се продавале пластичне жније је да буду прецизне и тачне,
Мирјана Марић

11
„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Други сан”
Роберта Хериса
Годи на је
1468. Млади све ште ник Кристофер Фер факс стиже
у заба че но
село на југоз а п а д у
Енглеске
како би сахра нио па рохијског
прет ход ни ка. Паро хи ја ни га не доче ку ју
раширених руку. Сумњају да стари свештеник није умро природном смрћу и повезују његову смрт
с несталим књигама и костима
пронађеним у близини. Да ли је
због своје опсесије прошлошћу
изгубио живот?
Два читаоца који до 24. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „О чему сањате?”, 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

„Клуб убистава
четвртком”
Ричарда Озмана
Негде међу
зеленим
брежуљцима Кента, у
мир ном и
лук су зном
ком плек су
за ста ре,
четворо
нео бич них
при ја те ља
саста је се
с в а к о г
четвртка.
Они нису обич ни пен зи о не ри:
мрске су им друштвене игре и презиру да причају о болестима које
их муче. Уз чашу вина и колачиће
с вотком, Елизабет, Џојс, Ибрахим
и Рон много више воле да истражују стара, нерешена убиства и
тако вежбају мале сиве ћелије…
Два читаоца који до 24. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како вежбате своју меморију?”, наградићемо по једном књигом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
како успевате да савладате негативне емоције. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Прихватањем! Не вреди бежати од њих, тек кад их прихватиш
и при гр лиш – оне неста ну.”
064/3187...
„Ударим бригу на весеље и певам
и примењујем ону Борину: ’О, како
је лепо бити глуп’.” 060/2031...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање око чега највише
бринете:
„Највише бринем око тога да ли
ћу успети да прочитам све добре
књиге овог света, све и да живим
120 година и читам сваки дан!”
069/2539...
„Што би рекао Срђан Роје – брига
је злоупотреба маште. Трудим се
да не бринем.” 069/1401...
Д. К.
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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

Петак, 19. фебруар 2021.

ОГЛАСИ

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

ВОЗИЛА
ПОНУДА

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

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

ДЕЛОВИ: југо, суза, кец,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (301112)
ГОЛФ 4, 1.4, 202, петора
врата, фул опрема,
165.000 км. 064/130-3602. (301207)
АУТО хјундаи 2003, бензин, плин атест, темпомат
клима, катализатор. Тел.
064/004-52-30. (301164)

ПРАСИЋИ на продају. Мића, Новосељански пут 175.
064/303-28-68. (СМС)

ВОЗИЛА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

КУПУЈЕМ возила од 100
до 2.000 евра. Стање небитно. 063/165-83-75.
(301141)

ЧАМАЦ/ГЛИСЕР, „Г-370”
3.72 x 1.65 x 0.59. Тел.
065/421-22-10 (СМС)
ПРАСИЋИ за клање и држање мушки и женски на
продају. Мића.064/30328-68 (СМС)
ОГРЕВНО дрво багрем,
исечено, цена 4.600 динара. 063/770-64-22 (СМС)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000 км, регистрован
до 28.а прила 2021, 950
евра. 062/832-36-38.
(301180)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-3605. (301141)

ОГРЕВНО дрво багрем,
исечено, цена 4.600 динара. 062/147-93-51 (СМС)

ГАРАЖЕ

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, шест
брзина, клима. 064/13036-02. (301207)
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
динамик опрема, атестиран плин, прва боја.
064/587-50-24. (301207)
ШКОДА РУМСТЕР 1.2,
ХТП, 2009, 125.000 км,
атестиран плин, фул
опрема, на име. 064/58750-24. (301207)
ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин,
155.000 км. 064/130-3602. (301207)
ПЕЖО 206, 1.3, 3 В, 2005,
металик сив, клима,с ерво.
064/142-55-93. (301112)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 063/161-9556. (301196)

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!

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301240)

ПРОДАЈЕМ два гробна
места, католичко гробље.
064/438-12-35. (301098)
СУДОПЕРА, орман с ципеларником, кревеет двосед, тросед, полуугаона
гарнитура, фотеље.
063/861-82-66. (301132)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
рижидере, уљани радијатор с калорифером, трпезаријске столице, телевизор. 063/861-82-66.
(301132)

ПРОДАЈЕМ регал, сто,
столице стилске, дечји мотор бензин, креветац, два
ормана, тучани лонац.
066/888-22-89. (301169)

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом нивоу Конструкторове гараже, Котеж 2.
063/122-55-22. (301236)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97.
(301092)

ПОЛУКОНЦЕРТНИ клавир, каучеви, ормани, кухињски елементи, судопера, роба secondhanda.
064/903-25-58. (301144)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
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ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6 кв,
само 40 евра. 065/63438-51 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција, вршимо поправке.
063/714-38-98. (2301152)

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

ПРОДАЈЕМ двосед, две
фотеље, 120 евра.
064/314-00-68. (301183)

РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме Дабић у Панчеву,
по цени од 200 динара
комад. Вршимо упис за
28. 2. 2021. 013/377-901.
(300909)
ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)

ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (300426)

ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско земљиште, дозвољена градња. 064/212-5252. (301165)

НА НОВОЈ МИСИ кућа
170 квм, два купатила,
три терасе, без посредника. 061/406-35-49,
063/807-75-61. (300893)

НА ПРОДАЈУ старија кућа
са 4.5 ара плаца или замена за одговорајући
стан, Јове Максина 26.
063/537-003. (301175)

КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца. 063/829-83-18.
(301215)

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 ТА пећи и
клупу прохромску са два
седишта. 013/352-114.
(301202)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, поред пута, 140 квм,
без посредника. 061/18026-30. (301157)

ПРОДАЈЕМ викендицу 40
квм, 3.7 ари плаца, свињац, кокошињац, остава,
амбар, 20 шљива, 20 лоза,
преко од Новог гробља,
10.000 евра. 465-777.
(301153)

СТАНОВИ
ПОНУДА

27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
24, нов. 069/655-214.
(300175/р)
ЛУКС СТАН, Стрелиште,
новија зграда, ниско приземље, 57 квм, 36.000,
укњижен. 061/222-27-68.
(301143)
СТРЕЛИШТЕ, 66, ЦГ, IV,
прелеп. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301163)

КУЋА, Београд, Вождовац, Гостиварска 39, 3
ара, 24.000 евра, продајем, узимам у рачун ккућу
у Панчеву. 062/465-777.
(301153)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ. Звати после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (301154)

КУЋА, нова, општина
Алибунар, 13 ари, 82 квм,
објекти, 10.000 евра.
063/180-22-26. (301242)

ПРОДАЈЕМ стан, Ослобођења, 40 квм, IV спрат од
V, без посредника.
061/180-26-30. (301157)

УГАОНА комода од пуног
дрвета (200 х 60 х 60 цм),
одлично стање. 064/16357-59. (301114)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (301067)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
сатове, новац, пенкала,
медаље. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (301101)
КУПУЈЕМ столице, столове,
кухиње, остало покућство.
062/148-49-94. (301210)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24
(СМС)
БАВАНИШТЕ, кућа, 10
ари, 28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (301163)
ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (300644)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

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

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP +
Цена: 560 динара
седиментација
ПАКЕТ 4

•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, одмах усељива, wi/fi, кабловска повољно.
060/691-88-23. (301218)
ИЗДАЈЕМ апартман-гарсоњеру, намештен, за једну особу, у центру града.
064/014-81-37. (301223)

ПОТРЕБНА жена за 24.
часовну негу старије женске особе, обезбеђен смештај, храна и додатна
новчана накнада.
063/315-543. (301104)
РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан кувар са искуством. 061/683-27-70.
(301190)

ИЗДАЈЕМ смештај за радПОТРЕБНА радница у пенике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар. кари и пицерији, Ул. Вељка Петровића 12-а, Пан063/502-211. (301225)
чево. 063/130-75-40.
ИЗДАЈЕМ двособан пра- (301230)
зан стан, строги ценар,
ПОТРЕБНИ вредни и одпешачка зона, Масарикоговорни људи за поделу
ва, централно. 065/521флајера. 063/884-26-32.
13-87. (301236)
(301206)

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

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

ЛОКАЛИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(299906)

ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (300982)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру. 063/101-69-37.
(300998)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, реновиран, 49 квм, II, 48.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (301227)
ЦЕНТАР, нов, 41 квм, I,
49.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301163)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 квм, VI/VIII, ПВЦ столарија, сређен, 45.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (301227)
КОТЕЖ 1, код амбуланте,
двособан, 62 квм, II,
52.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301227)

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

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

СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ конфоран стан
90 квм у кући на старој
Миси. 061/600-49-00
(СМС)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

СОДАРА, двоипособан,
67 квм, VIII/XII, реновиран, гаража, 63.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (301227)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан,
у ширем центру, без посредмника. 063/873-0360. (300936)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
43 квм, ЦГ, лифт.
064/391-91-38. (301095)
НОВА МИСА, издајем
празан једноипособан
стан, са ЕГ. Тел. 061/20851-51. (301159)

ПОТРЕБАН возач камиона, са искуством, за међународни транспорт у региону. Звати на тел.
063/237-977. (301216)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребне раднице за рад у
ЛОКАЛ за издавање, нова кухињи. 065/205_10-52.
Миса, 95 квм, близу шоле, (301233)
цена 270 евра. 063/327884. (301071/р)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
ИЗДАЈЕМ локал 150 квм,
и за роштиљем.
у центру Панчева.

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет н амештен, у цен- 063/101-69-37. (300998)
тру Панчева,, призем,ље,
ИЗДАЈЕМ локал код Зелеетажно грејање на гас.
не пијаце, Браће ЈованоИЗДАЈЕМ једнособан
063/311-369. (301108)
вић. 060/351-03-56.
стан, 40 квм, на СтрелиИЗДАЈЕМ комплетно на(301087)
шту, ЦГ. 063/884-26-32.
мештен стан, 40 квм, у
(301206)
ИЗДАЈЕМ пословни процентру. 065/344-85-77.
стор, укупно 135 квм, два
ИЗДАЈЕМ мањи комплет- (301155)
бокса по 40 квм и два лоно намештен двособанс
ДВОРИШНИ стан издајем кала по 25 квм. Атрактивтан у центру са централна локација, преко пута
ним грејањем за 200 евра. самцима код ПреобраУ цену улазе све дажбине женске цркве. 060/161новог „Лидла”. Погодно
64-78. (301187)
за стан осим струје.
за све врсте делатности.
060/417-34-50. (301196)
063/241-925. (301204)
НАМЕШТЕН стан код
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
за раднике. 064/217-4856. (300930)

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, 29 квм, V, ЦГ, тераса, 33.600. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301227)

ПРОДАЈЕМ локал на пија- ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу АЛУ и
ци, 10 + 5 квм. 063/583ПВЦ столарије. 063/249747. (300998)
432. (301213)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, на Стрелишту,
ЦГ и једноипособан на
Котежу, ЦГ. Тел. 060/37203-02. (301100)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (301238)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 23
квм, С. Саве 4, 064/88860-23, Павловић.
(301015)

ИЗДАВАЊЕ

ЛЕКАР тражи празан двособан комфоран стан, на
дужи период, предност
Содара. 066/200-514.
(300720)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (300746)

Стоматолошког , издајем,
погодан за студенте.
069/360-10-11. (301192)

ИЗДАЈЕМ леп локал, 32
квм, ЦГ, клима, 120 евра,
Змај Јовина 5, зграда
ИЗДАЈЕМ полунамештену оловка. 063/703-70-32.
гарсоњеру, Стевана Срем- (301151)
ца 80, Стрелиште.
ПОСАО
061/615-80-80. (301222)
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ виши козметичари и масери.
065/259-96-62 (СМС)
ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије са искуством
за међународни Румунија
и Бугарска. Пријава, сталан посао. 069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБНЕ девојке за
маркетинг и продају папирна конфекција „Дона”. 061/227-29-45, nemanja.dmitrovic@gmail.com (300990)
ПОТРЕБНИ радници у
Маркету Идеал. 063/10602-84, 013/333-160.
(300550)
ФРИЗЕР са искуством потребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-5444. (299710)
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ФИРМИ „Сплавови Алексић” потребни радници
на позицији заваривач (са
атестом) и бравар (са искуством. CV слати на
email: splavovitekmarinas@gmail.com. 062/16222-58, Миљан. (301241)
CAFFE „Љубичево”, тражи
конобара-конобарицу за
рад. 069/364-10-04. (301182)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви од
00 до 24. Тел. 063/70800-24 (СМС)
ШЉУНАК: песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301023)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (301036)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
одвоз шута и осталих материјала. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (301067)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (300895)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (300674)

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

062/889-81-66

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-6244. (300408)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета. 063/369846. (301118)
МОЛЕРСКИ радови, брзинско кречење станова и
локала, гипс, хидроизолација, најповољније.
060/145-99-09. (301156)

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

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

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

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

ОГЛАСИ
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(7/274828)

Петак, 19. фебруар 2021.

10. фебруара 2021., изненада, у 74. години, напустио нас је наш вољени супруг,
отац, деда и брат

ПАРКЕТАР, поставка новог, хобловање, фуговање,
ПРЕВОЗ робе и селидбе,
лакирање старог паркета.
повољно. 061/818-34-96.
062/476-815. (301176)
(301205)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, крпљење, педантно, повољно.
РАЗНО
062/188-97-71. (301085)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (301161)

ТРАЖИМ слободну младу
жену, чистачицу, која је
без деце, да одржава кућу, плата, стан, итд.
061/205-65-75. (301194)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације, табле, индикатори, бој- ЖЕНУ млађу, за заједнички живот, финансијски бих
лери, климе, шпорети, ТА
пећи. 060/521-93-40. (301148) је обезбедио. Нека се јави.
061/205-65-75. (301194)
ФРИГО „МАТИЋ”: климе,
монтажа, сервис, фрижи- СТРАНИ пензионер, традери, веш-машине, ТА пе- жим, младу жену до 35
година, преписао бих јој
ћи, бојлери, шпорети.
060/521-93-40. (301148)
осигурање животно.
061/205-6575. (301194)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, слаМУШКАРАЦ, 56 година,
вине, вентили, одгушење
материјалноо обезбеђен,
канализације., 061/193жели да упозна жену или
00-09. (301150)
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одоко 21 сат. 013/352-203.
гушења, замена, правци
ве-цеа, бојлера, када, ба- (301208)

МИЛОДРАГ КРЕМЕНОВИЋ
Последњи поздрав пријатељу.

СТАНКО ЗЕНГ

АЦА, КЕКА, ЖУЋО, ЈАЦА, СИНГЕР, СЛАВКО ЗАВИЧАЈ, ЂЕНКА, БОЖО,
ЂУРО БЕРИЋ, МАГЛОВ, МИЋО ПРИЗМА, ЗОКИ ЦАРАН, ЦОЈА, ЖЕЉКО
ГРАОВАЦ, РАДЕНКО, СВЕТО ЂАНГО, КРТОЛА, РОБИ, МАРКО ХРИБ, БАНЕ
АЈДЕР, ЈОЦА ВУЛКАН, ЛУГАР, ГРЧКО, ДРАШКО, ЗОКИ ПТИЦА, ТОМО,
РАНКО, ЗОРАН БЕОГРАД, ЈОВА СЕЛЕКЦИЈА БИЉА, КРАВЧЕНКО, МИПИ,
ЖИКС, КАРЛО, ЧЕДО, ЖАРЕ ФИТ, ДРАГО, ДАНЧЕ, МАРКО РАШЕТА, ЗОКИ
ВАСИЋ, АЦА ХАЈДЕР, ЗВОНКО СТАКИЋ, ЈАСМИНКО, МИКИ, МИРКО
КОРАЋ, ЗОКИ СЕВЕРОИСТОК, ВЕСКО, ПАВЛЕ ТМУШИЋ, СИМО БРАШО,
БОБАН РАЈОВИЋ, БУДА ВИШЊИЋ, БЕРИ, БРАНКО ЏУЏА, ЉУБО ЛИШАНИН,
ПИКСИ, КРЦО, ЗЛАЈА БАГЕР, КНИНЏА, ГАГИ ЦРНИ, РАДЕ ЦВЕТИЋ,
МИЛОРАД ШАРЕНИЦА, МИЛАН КОРДУН, ГАШО, МАРИНАЦ, МЕДО,
ДРАГАН САНИТАРАЦ, ВЛАДО ПЕКАР, ДРАГАН РУЖ, ЈОЦО МАКЕДОНАЦ
и РАДОВАН МОМЧИЛОВИЋ

1. I 1948 – 10. II 2021.
Оставио је неизбрисив траг у нашим
животима.
Не верујемо да више није са нама.
Породица
(49/301139)

Последњи поздрав

(76/301191)

терија. 013/377-930,
062/144-40-64. (301189)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: ради
одгушење судопере, купатила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (301188)
БРАЧНИ пар гледао би
старије особе за кућу или
стан. 062/821-64-05,
063/146-35-65. (301198)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

РАДИМО физичке послове: рушења кућа, ископи,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(301202)

1. Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА)
за ужу научну област КЛИНИЧКА
СТОМАТОЛОГИЈА

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушења кућа,
зидова, одношење ствари.
060/035-47-40. (301202)

– Завршен стоматолошки факултет, специјализација из области пародонтологије и оралне медицине као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон) и Статутом Стоматолошког Факултета.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07-84789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код поште на Тесли). (301240)
ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-6379. (301219)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(301221)
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. (301135)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и
крпљење пробушених када. „балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)

Услови:

Са кандидатом изабраним у звање доцента или
ванредног професора закључује се уговор о раду
на одређено време у трајању од 5 (пет) година, а
са кандидатом изабраним у звање редовног професора закључује се уговор о раду на неодређено
време.

Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,
procesne i industrijske opreme i postrojenja

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se prijave na oglas za sledeće poslove:
1. Konstruktor – dva izvršioca sa iskustvom na poslovima izrade tehničke dokumentacije i tehničke pripreme proizvodnje, na neodredjeno vreme. Školska
sprema: Diplomirani mašinski inženjer
2. Konstruktor – pripravnik – dva izvršioca bez iskustva za obuku na poslovima izrade tehničke dokumentacije i tehničke pripreme proizvodnje. Školska
sprema: Diplomirani mašinski inženjer.
Oglas je otvoren od 16. 02. 2021. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu sa
Curriculum vitae na adresu: „Feromont oprema” a. d
Pančevo, Skadarska 77 ili na email:
office@feromontoprema.rs.

ЗЕНГ СТАНКУ

од пријатеља из „Панчевца”
и Школе „Визија”
(27/301121)

Последњи поздрав

Informacije na tel. 013/331-277 od 08 do15 sati.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

о увођењу у војну евиденцију
регрута рођених 2003. године
и старијих годишта у 2021. години

Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.
РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ
НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ
ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.
РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
НАЧЕЛНИК
потпуковник
Дејан Здравковић

СТАНКУ
ЗЕНГУ

СТАНКО
ЗЕНГ

Изненадни губитак оставља неизбрисиву тугу за
добрим човеком и доајеном панчевачког новинарства.
ДРАГАН ЂУРОВИЋ и
ДРАГАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Последњи поздрав
великом пријатељу
наше породице.

(81/301200)

(60/301168)

Шукијеви МИЛЕ
и ЈАСМИНА

После краће болести,
изненада нас је напустио наш отац, деда и
прадеда

СТАНКО ЗЕНГ
Последњи поздрав.
Кум ЈОВИЦА
МИЈАТОВИЋ
с породицом
(50/301139)

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

РАТКО
МИЋИЋ
19. III 1944 – 8. II 2021.

Ожалошћени:
ћерка ОЛИВЕРА
и зет ЈОВИЦА
са породицом
(54/301146)

301-150, 300-830
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Петак, 19. фебруар 2021.

17. фебруара 2021. упокојио се наш отац,
супруг и дека

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. фебруара 2021.
године преминуо наш драги

ЉУБОМИР ТИМИЋ

14. фебруара 2021. престало је да куца
велико срце нашег оца, деде и свекра

БРАНИСЛАВА ВУЧЕТИЋА

1945–2021.
мајор у пензији

БРАНИСЛАВ ВУЧЕТИЋ

Са љубављу и захвалношћу опраштамо се
од њега.

Био си и остао наш анђео и са анђелима
почивај.

1935–2021.

Нека почива у миру Божјем.
Породица ТИМИЋ

Твоји: ЊЕГОШ, МАЦА,
ЈЕЛЕНА и ВУКАШИН

Сахрана је обављена 15. фебруара 2021, у Качареву.

(71/301186)

(95/301228)

9. фебруара 2021. преминуо је наш драги

Ожалошћени: супруга МИЛИЈАНА, синови ЖЕЉКО
и НЕБОЈША, ћерке ЛИДИЈА и ЈУЛИЈА са породицама
и остала родбина и пријатељи

Последњи поздрав нашем добром

(73/301186)

деда БРАНКУ

ПЕТРОНИЈЕ ДЕЛИЋ
1932–2021.
од породице АНЂЕЛОВСКИ

Поносни смо што смо те имали.

(70/301186)

БРАНИСЛАВ ВУЧЕТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерке СЛОБОДАНКА и
СЛАВИЦА, зет ПЕРА и унука ИВАНА

1935–2021.

Последњи поздрав нашем драгом

Отишао је добар, поштен и хуман човек, отишао је мој тата.
(77/301193)

Далеко на неко боље место.
С тугом се опраштам
од вољеног брата

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Волим те и са великом тугом се опраштам од тебе.
Нека твоја племенита душа почива у миру.
Твоја ЛИДИЈА
(75/301186)

БРАНИСЛАВУ ВУЧЕТИЋУ
од његових ВЕЛИЧКОВИЋА
МАРКА и МИЛЕНКА

10. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

Почивај у миру, остајеш заувек у нашим
срцима.

СЛОБОДАНА
АРСЕНОВА

СЛОБОДАНУ
АРСЕНОВУ

Сестра ЂУЂА
са породицом

од прије БИЉАНЕ и
пријатеља МИЛЕТА
ЖИВКОВИЋА

(8/301103)

(9/301103)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

9. фебруара 2021.
преминула је наша
драга

(72/301186)

Последњи поздрав

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
1943–2021.
Хвала ти за многа мала и велика задовољства што си учинио да
нам живот буде лакши и лепши, да будемо срећнији и бољи људи.

СЛОБОДАНУ
АРСЕНОВУ
од прије БОЖАНЕ
САВАНОВИЋ

БРАНИСЛАВУ ВУЧЕТИЋУ

Његови најмилији: супруга СЕЈКА, син ЖИВИЦА, снаја ЈЕЛЕНА,
ћерка СПАСА, зет САША и унуци АЛЕКСА И ДАРИО

од ЈУЛИЈЕ и СЛАВИШЕ

(7/301103)

(74/301186)

РАДМИЛА
СТЕФАНОВ
1941–2021.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

(10/301103)

С тугом смо се опростили од наше супруге, мајке, баке и прабаке.

БЛАГАЈНА

013/300-830

(12/301105)

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

Петак, 19. фебруар 2021.
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Последњи поздрав

ЉИЉАНА САВИЋ

Последњи поздрав снаји

1972–2021.

ЉИЉАНИ САВИЋ

Била си јака, борбена, дивна жена и мајка.
Никада те нећемо заборавити.

Отишла си, али никада из наших живота.
Недостајаћеш нам пуно.

Супруг ДЕЈАН и ћерке ДЕЈАНА и ЈЕЛЕНА

Сестра МИРЈАНА, зет ГОРАН и сестрићи ПЕЂА и МАРКО

(37/301125)

(31/301123)

ЉИЉАНИ САВИЋ
од ТАЊЕ и ЕРВИНА
(91/301226)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ

ЉИЉАНА САВИЋ

Немам речи. Анђео си била и нека те анђели чувају.
Твоја баба ИРЕНА

1972–2021.

(92/301226)

Чувамо успомене на тебе, твој лик, доброту и
љубав коју си нам пружала. Знала си колико те
волимо, али никад нећеш знати колико нам недостајеш.
Ћерка ДЕЈАНА, зет МИРОСЛАВ
и унуке МИЛИЦА и МИА

Последњи поздрав најбољој ујни

ЉИШКИ

(35/301125)

Немам речи и немам више суза, само је туга остала у мом срцу и празнина коју не знам како ћу да испуним после тебе.
Твоја МИКА
од њене СНЕКИ са породицом
(33/301123)

(93/301226)

Последњи поздрав
нашој вољеној

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉАНА САВИЋ
1972–2021.
Научила си ме много чему, али најтежу лекцију
си оставила да научим сама, а то је мајко да живим без тебе.
Много ћеш ми недостајати.
Ћерка ЈЕЛЕНА
(36/301125)

ЉИЉАНА САВИЋ

ЉИЉАНИ САВИЋ ЉИШКИ

Последњи поздрав драгој ћерки.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Отац РАДИВОЈЕ и мајка ЗОРИЦА

Породице ЦВЕТКОВСКИ и ШУША

(38/301127)

(52/301142)

ЉУБИЦИ
ГРУБИЋ
29. IX 1935 – 12. II 2021.
Увек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји најмилији:
син НЕША, снаја
СВЕТЛАНА и унуци
ИВАН и ЈОВАНА

Последњи поздрав снаји и ујни

(57/301158)

ЉИЉАНИ САВИЋ
ЉИЉАНА САВИЋ
од САЊЕ и МИЛЕТА АВРАМОВИЋА

Последњи поздрав најдражој сестри од брата
ДРАГАНА са породицом и сестре СНЕЖАНЕ са
породицом

(32/301123)

од фамилије БОРБАНДИ

(39/301126)

(94/301226)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

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

ЉИЉИ САВИЋ

ЉИЉАНИ САВИЋ

Почивај у миру.

од комшија у Моравској 11
(80/301199)

Од комшија у Моравској 11
(46/301136)

ЉУБИЦА
ГРУБИЋ
БУБА
С поштовањем и неизмерном жалошћу, опраштамо се од наше драге
комшинице Бубе.
Породице
ТОМАШЕВИЋ,
ЛИГЕЗАН и ОПАЧИЋ
(44/301133)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
10. фебруара 2021, у 81. години, напустио нас је наш драги отац,
деда и прадеда

После кратке и тешке болести преминуо је мој

МИРЈАНА
ФИЛИПОВИЋ
14. I 1949 – 11. II 2021.
Никада се нећу помирити са чињенициом да
си отишла заувек, најдража моја.
Љубави, почивај у миру.
Супруг СЛОБОДАН

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК ЕМИЛИЦА

(28/301122)

НИКОЛА БРКИЋ
12. X 1940 – 10. II 2021.
Твоју доброту и искреност памтићемо и чувати од заборава.

16. IX 1969 – 16. II 2021.
Ожалошћени: унуци АЛЕКСА и МАТЕЈА, унук ЖЕЉКО
и унука ЈЕЛЕНА са породицама, ћерка НАДА,
снаја СНЕЖАНА и зет ВУКОМИР
(96/301229)

Волим те пуно и јако.
Твоја МИЛИЦА

МИРЈАНА
ФИЛИПОВИЋ

13. фебруара 2021. упокојила се наша вољена

(62/301171)

Била си мој понос. Заувек ћеш остати у нашим
срцима и сећању.

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Син ГОРАН,
снаја ЈЕЛЕНА,
унуке ТАРА и ЛЕНА
(29/301122)

РАДОЈКА КОЧИЋ
1944–2021.
Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче душа. Неизмерно смо ти
захвални за топлу љубав, доброту којом си нас обасјавала. Кад си
већ кренула, ти иди на небо међу одабране од Христа.

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК

МИРЈАНА
ФИЛИПОВИЋ

16. IX 1969 – 16. II 2021.

Била си јака, најјача,
Палчице наша. Стуб наших живота.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(18/301110)

Последњи поздрав нашој драгој ујни

Последњи поздрав
мојој драгој сестри и
тетки

Неутешна ћерка
НАТАША, зет ДЕЈАН
и унуци ТАМАРА
и ОГЊЕН

Неутешне породице ЗАНОВЈАК и ДЕАНОВИЋ
(61/301170)

Последњи поздрав нашем другу

Ожалошћена породица: супруг МИЛАДИН, ћерке СЛАЂАНА
и ЉИЉАНА, син ЖЕЉКО, унуци КРИСТИНА, МАРКО
и АЛЕКСАНДАР, праунуци САВА и НИНА

(30/301122)

РАДОЈКИ КОЧИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Тужни смо због твог одласка.
С поштовањем породице СЕКЕРЕШ и ВУЛИН
(17/301110)

6. фебруара 2021., у 81. години, после краће болести, преминуо је наш драги

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ
РАДОШ, ПЕШКО, РАЛЕ МАЈКА, ФЛЕШ, ГАГИ
ЂЕНЕРАЛ, САЛЕ ПОТРЧКО, МИЛАН и ИВАН
„CDR”, ДЕКИ и МИМА, ЈАНКЕЉА, ЈАЛЕ,
МИКИЦА, ТОЂА, СТЕВИША, ЈОЦА ГУВЕРНЕР,
ПЕРА ФРЕШ, ТАЊА РУБИН, МАРЛЕ, ДЕКИ,
ДАЛТ, ДУЛЕ, ЦЕФ, ЂОЛЕ ВОДОВОД, РАДЕ
КИНЕЗ, МИЦИ, СИБИН, БЕРИ, ВОЈА ПАРИЗ,
ПАНТА, ЗОЛИ МАЂАР, породица ВЛАЈИН и
остали другари из Бифеа „Сидро”

РАДОЈКИ
КОЧИЋ

Њена сестра СЛОБОДАНКА, сестричине
СНЕЖА и БИЉА са
породицама

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ

Од ШКРБЕ и ОЛГИЦЕ
(11/301104)

(83/301203)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
вољеној тетки

МИРКО АЈДЕР
1940–2021.

(97/301231)

Последњи поздрав

ЕМИЛУ
ЗАНОВЈАКУ
Породица ЛАЗАРЕВ
(85/301211)

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

Ожалошћени: супруга БРАНИСЛАВА,
синови БРАНИСЛАВ и ГОРАН,
снаја МАЦА, унуке ГОРДАНА и МИКИЦА
и праунука ХЕЛЕНА

МАРИЈИ БАДАЊАК
25. I 1931 – 10. II 2021.

(42/301130)

Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: синови ПЕТАР и НИКОЛА,
снаја ГИЗЕЛА, унуци ИВИЦА и ИВАНА са
породицом и праунуци АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН
(82/301201)

РАДОЈКИ
КОЧИЋ

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

од МИЛУНКЕ
и МИЛА
(78/301195)

Петак, 19. фебруар 2021.
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Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са
нама наша вољена

НАДА
СПИШЈАК
23. фебруара 2021.
навршавају се пуне
две године откако си
нас напустила, али
заувек у нашим срцима.

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Твоји: муж ЈАНО,
ћерка АНКА и син
ЈАНО са породицама
(99/301234)

НАДЕЖДА УРОШЕВ
1931–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо мојој мајци
Надежди, четрдесетодневни помен давати у суботу, 20.
фебруара 2021, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.
Помен оцу

Неутешни твој син СТЕВАН

Твоји најмилији

(84/301209)

(64/301173)

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, на гробљу у Качареву одржаћемо
годишњи помен нашој

Нашем вољеном

ВЛАСТИМИР
Саве ЛУКИЋ
Драги мој тата, тако
ми силно недостајеш. Нема твојих зелених очију, нема
моје друго ја.
Увек у мислима са тобом.
Ћерка ЉИЉАНА,
зет СТЕВА и унуке
НИНА и САНДРА

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ
12. IV 1935 – 12. I 2021.

ЉИЉАНИ ГЛИГОРИЋ
рођ. Чубрило
1957–2020.

(65/301177)

ДЕСЕТ ГОДИНА

дајемо четрдесетодневни помен 20. фебруара, у 11.30, на
Новом гробљу. Нека твоја добра и племенита душа почива у
миру.

Недостајеш нам много.
Мајка, сестра и ћерке са породицама
(51/301140)

С поносом и љубављу заувек у нашим срцима.
Породица

СТАНИКА
НОВИЧИЋ

Четрдесет дана без
тебе

Годишњи помен мојој мајци

Твоји најмилији
(100/301235)

(98/301232)

13. фебруара 2021. године престало је да куца
племенито срце наше мајке, баке и свекрве

АНГЕЛИ ЕРДЕЉАНАЦ

БРАНИСЛАВА
ЛАЛИЋ
ДОБРИВОЈЕ РАИЧЕВИЋ
Прошла је и друга година.
Породица

АНЧЕ ПОЛЈАК

рођ. Влајић
1942–2021.

Ожалошћени: син МИЛОРАД, снаја СНЕЖАНА и
унуци МИРОСЛАВ и МАРКО и остала родбина и
пријатељи

даћемо у недељу, 21. фебруара, на Католичком
гробљу у Панчеву, у 12 сати.

Брат САВА из Долова
(88/301217)

(79/301179)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

1935–2020.

Четрдесет дана без тебе

Последњи поздрав
драгој комшиници

Породица ЕРДЕЉАНАЦ
(101/301237)

СЕЋАЊЕ

(47/301137)

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ

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

АНИ
ПОЛЈАК
Станари
у Моравској 14
(48/301138)

МАЛЕР
ЕСТЕР

1942–2021.
Увек си у нашим мислима.
СНЕШКА, ГОГА и НЕНА
(89/301217)

1926–2021.
Последњи опроштај
од твог унука
ЖЕЉКА
(87/301214)

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ
15. II 1991 – 15. II 2021.

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

Тридесет година без тебе, али заувек са нама.
Твоји најмилији
(90/301220)
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Прошле су три тужне године откада није
са нама наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да 20. фебруара 2021, у
11 сати, на Старом православном гробљу, дајемо шестомесечни помен нашој драгој мајци, баки и прабаки

У суботу, 20. фебруара 2021. навршава се
шест месеци откада није са нама

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
БРАНЧЕ

МОМИР ПАВЛОВИЋ

19. XI 1949 – 24. VIII 2020.

Увек си у нашим срцима и мислима.
Све док је нас живеће и најлепше сећање
на тебе.

Превише је туге а премало речи да кажемо колико нам недостајеш.

МАРИЈИ ПЕТРУЦ

Не постоје сећања у којима те нема. Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА
и син ВЛАДИМИР са породицама

Твоји најмилији

(41/301129)

(24/301117)

Време пролази, а туга остаје!
Прошла је година откада није са нама наш вољени супруг и отац

СЕЋАЊЕ

Твоје ћерке НАДА и СМИЉКА са породицом
(56/301149)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН СИМИОНИДИС

СРБИЈАНКА МИКИЋ

2020–2021.

23. II 2011 – 23. II 2021.
Време пролази, сећања остају у нашим срцима.

Заувек си у нашим срцима.

МИЛАНА и СВЕТЛАНА

Твоји: МИРА, САЛЕ и ИКА

(40/301128)

(55/301147)

Драги наш сине, после осам година јецаји су
заменили јауке, али бол, бол је остао заувек

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО БАНЕ
20. II 1984 – 20. II 2021.
Био си нам прва и највећа радост. Остала су сећања и вечита
туга.
Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2021.

(2/301086)

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

Заувек у срцима и мислима.
ПОМЕН

20. фебруара навршава се шест месеци од смрти
нашег

Породица БОГДАНОВИЋ

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА,
ћерка АЛЕКСАНДРА, зет НЕБОЈША
и остали најмилији

(68/301184)

(3/301088)

Недеља, 21. фебруара 2021, у 11 сати.

21. фебруара 2021. даваћемо четрдесетодневни
помен мајци

ЗОРАН
ТОДОРОВСКИ
СЛАВКИ АТАНАСОВСКИ

Тата, пуно ми недостајеш.

ЗОРАНА ТОДОРОВСКОГ
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од времена и заборава.

Синови ГОРАН и МАРЈАН

Твој НИКОЛА

Твоји: мајка КРИСТИНА, браћа ГОРАН
и ЈОВАН, син НИКОЛА и баба МАРА

(66/301179)

(102/301162)

(53/301145)

Година дана је прошла
од смрти наше сестре и
тетке

Време пролази, туга
остаје

МИРКЕ
АЛЕКСИЈЕВИЋ

ЗОРАН
ПЕРИН

ВЕЛИМИР

ДУШАНКА

2013–2021.

2000–2020.

2020–2021.

Сећање на њу чувају:
породице МОЧОРКА,
ТОДИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ
и ХАЈДУКОВИЋ
(67/301181)

Године пролазе, љубав, поштовање и захвалност
никада

МИЛЕВСКИ

Прошло је тужних
четрдесет дана откако није са нама

СРЂАН
МИЛАНОВИЋ

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
2004–2021.
Време пролази а бол и туга остају.
Твоји најмилији
(43/301131)

19. фебруара навршава
се година од смрти наше

РАДМИЛЕ
КЕПИЋ
1934–2020.

ДАНА, САЛЕ и МИРА
са породицом

Увек у нашим мислима и нашим срцима.
Син МИЛАН, снаја МИРОСЛАВА
и унука СНЕЖАНА са децом

Његови најмилији:
ГОЦА, ИГОР,
ИВАНА и МИЈА

Ожалошћени: син
МИЛАН, снаја ВЕРА,
унука РАДМИЛА
и праунука МИЛАНА

(26/301120)

(86/301212)

(63/301172)

(58/301166)

19. фебруара навршава
се година од смрти наше

РАДMИЛЕ
КЕПИЋ
1934–2020.
Ожалошћени: син
СТЕВАН и снаја ЛЕНКА
(59/301167)

Петак, 19. фебруар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23

18. фебруара навршиле су се четири године откада није са нама

Четири године испуњене тугом, болом и сузама за нашим непрежаљеним
анђелом

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ

САЊА МИЛОЈЕВИЋ

2017–2021.

рођ. Богојевић
24. VII 1982 – 19. II 2017.

Тугују за тобом твоји најмилији.
ЖАНА, ДЕЈАН, НАТАША,
МАРКО и МИХАЈЛО
(22/301115)

Нашем

Угаси се сунце наше, угаси се наша срећа.
Пролазе најтужнији и претешки дани без тебе сине, а туга и бол разара
наше душе. Огромна празнина је остала у нашим срцима и животима откада ниси са нама, која никад и ничим неће бити испуњена. Никад не можемо прихватити нити се помирити с тим да си отишла сине и да си нас
оставила, кад знамо колико си нас немилосрдно волела. Знамо да и сад
бринеш чедо наше, као што си увек бринула за нама, али туга наша досеже до неба како си нам сине сама.
Најсјајнија звездо наша, у тишини вечног мира и спокоја, спавај међу анђелима чедо мило, а ми те чувамо у нашим рањеним срцима као највеће
благо овога света.
Твоји најмилији

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2021.
Само букет белих ружа нек буде вечно на...
Живиш у сећању, дубоко у души, за сва времена.
Твоја породица
(14/301107)

(20/301113)

Драги брат и ујак

Четворогодишњи помен вољеној супрузи и мајци

КСЕНИЈА МИЛУТИНОВИЋ
У суботу, 20. 2. 2021, у 12 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој мами и баки.

ВАСА ЋИРИЋ

Тугују: РАДМИЛА и МИЛИЦА са породицом

23. II 2005 – 23. II 2021.

(4/301093)

Све више нам недостаје.
Не можемо заборавити блистав осмех, весео поглед, мио глас.
Уз нашу љубав живеће док је нас.

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

ПОМЕН

рођ. Богојевић
24. VII 1982 – 19. II 2017.

Сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА
(15/301107)

Кад срце и душа боле време није лек већ патња и вечна бол.
Не постоји време које умањује тугу и не постоје речи којима се може описати бол. Све више и више боли без тебе љубави.
Супруг САША и син ЛАЗАР

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА

24. фебруара 2021.
навршава се четрдесет дана

11. фебруара навршавају се четири године откако није са
нама

(21/301113)

23. II 2011 – 23. II 2021.
СЕЋАЊЕ

Чувамо га од заборава.

У понедељак, 22. фебруара 2021. навршава се шест тужних година откада ме је напустио мој једини син

Његове: ЕВА, ВАЛЕНТИНА и НАТАША
(25/301119)

ДУКАДИНКА
ТОМИЋ

Прошло је десет година од упокојења моје сестре

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан
21. II 1972 – 21. II 2021.

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Када се сетимо тебе
ходамо на прстима,
да не би тугу пробудили.

Године пролазе, а бол и
туга остају.

Мили сине, време пролази, мајкин бол, све јачи, срце
боли све јаче и јаче. Нема дана, нема ноћи да мајка не
плаче. Изгубити чедо моје мило, шест година не знам
шта је с тобом било. Почивај у миру, анђелу мој мили.

Брат ДРАГАН

Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

Твоја мајка МИЛЕНА

Воле те:
син СЛОБОДАН,
снајка СНЕЖАНА
и унук НЕМАЊА

(16/301109)

(34/301124)

(5/301194)

(6/301102)

КАТИЦЕ ДУВАНЧИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ
24. II 2011 – 24. II 2021.

СЕЋАЊЕ
на

Тужно сећање на вољене

МЕСАРОШ

21. фебруара 2021. навршава се десет година
откада са нама није наша драга

ВОЈИН
ТОМИН
Ожалошћена
породица
(13/301106)

Прошло је шест тужних месеци без нашег

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

ЈОВАНОВ
МИЛЕНКА
ТРИФКОВИЋА

ЂЕРЂ
2006–2021.

ОЛИВЕР
2008–2021.

РОСА
2019–2021.

РАДОСЛАВА
СИМИЧИЋА
2000–2021.

ЗЛАТА
ВЛАДИСАВЉЕВ

Ћерка и сестра САНА са породицом

С љубављу породица

Ожалошћени: сестра
ВЕРА са породицом

(45/3011349

(19/301111)

(69/301185)

МИЛЕНА

ДУШАН

2000–2021.

2008–2021.

Увек ћете бити вољени, никад заборављени у нашим срцима и мислима.
Ваше ћерке са породицама
(23/301116)

Твоја породица:
супруга МИЉА,
син ПРЕМИЛ
и снаја ДРАГАНА
(1/301017)
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НАШ ГОСТ: ЕМИЛ СФЕРА, АКАДЕМСКИ СЛИКАР И ЛИКОВНИ ПЕДАГОГ

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: НЕМАЊИНА

УМЕТНОСТ ОПЛЕМЕЊУЈЕ ЉУДСКУ ДУШУ

Велики жупан, па светац

Емил Сфера (51) дипломирао
је на Факултету ликовних уметности у Београду 1994. године.
Приредио је преко седамдесет
самосталних изложби у земљи
и иностранству. Излагао је на
вели ком бро ју колек тив них
изложби. Студијски је боравио
у Паризу на „Cite internationale des arts” 1996. и 2003. Учествовао је у великом броју уметничких симпозијума и колонија. Члан је националних и
локалних удружења ликовних
уметника. Активно се бави промоцијом дечјег стваралаштва
и педагошким радом. Добитник је више награда, од којих
и две Октобарског салона у
Панчеву и војвођанске награде „Нађапати Кукац Петер” за
2010. годину. Учествује у осликавању амбијенталних целина,
као што су мурали, а осликава
и намештај и ентеријере. Сликарством се активно бави од
1984. године, а до сада је остварио преко пет хиљада уметничких дела, од којих се многа налазе у приватним и галеријским збиркама широм света. Запослен је као ликовни
педагог у Предшколској установи „Дечја радост”.
ПАНЧЕВАЦ: Када је уметност
ушла у ваш живот? Ко је први
приметио таленат?
ЕМИЛ СФЕРА: Откад знам
за себе, јасни су ми били обриси ствари које ме испуњавају.
Знам шта ми је важно и шта
ме испуњава. Био сам одуше-

вљен посматрањем уметничких дела, нарочито старих мајстора ренесансе, као и импресионизма. Естетика линија и
боја и њихова комбинаторика
и цео тај несагледиви бескрај
људске креативности чини ми
се као пливање по океану у
коме сваки покрет тела и жеља
за новим распламсава још већу
потребу за стварањем. Кријумчарио сам своје прве године
цртања јер сам то доживљавао
као велику тајну, као љубав с
којом је најлепше бити сам и
ни најмање није важно да ли
ће неко то видети и то је најлепши осећај, имати своју тајну љубав, и та љубав је бесконачна, што значи да је она као
небо сваког дана нова и другачија, а да можеш уживати у
њој јер копаш по својој подсвести и непрекидно тражиш
себе.
l Да ли се сећате свог првог
рада који је привукао пажњу
околине?
– Био је кишни дан, средња
уметничка школа, требало је
да сликамо мртву природу, а
мене су одушевили кишобрани који су се налазили у дну
класе у којој смо радили, били
су отворени, шарени, постављени на све стране, светлуцали
су и пресијавали се као да су
се огледали на мокром поду.
Окренуо сам се и то сам пренео на папир, тај рад је после
добио свој живот и нашетао се
по разним изложбама. Мислим

Деца су веома искрена и
природно креативна. Шта ви
учите од њих?
– Део смо света који има
своја кретања, своје делове који
су добри, одлични, али има у
овом живо ту и ства ри које,
нажалост, не функционишу најбоље. Има болесне деце која
нису ни чула у свом малом
животу за болест и да тако
нешто постоји, коначност живота, има родитеља који свом
најдражем бићу не могу да
помогну да се лечи, има око
нас пуно тешких судбина и
зато немамо право да жмуримо. Захваљујући и тим дивним
људима из „Нурдора” трудим
се да кроз различите идеје и
активности будем од помоћи
и да деци учинимо детињство
здравијим, веселијим и лепшим. Кроз осликане дечје болнице и домове здравља бришемо понеку сузу с лица, измамимо осмех јер је на зиду баш
нека бубамара.
l Веома често своје радове
поклањате у хуманитарне сврхе. Колико је за вас лично то
важно?
– Уметност је кроз векове
имала ту сврху да служи људима као прво да неписмен народ
у црква ма дожи ви Хри стов
живот и страдања, служила је
на дво ро ви ма да ове ко ве чи
неке људе и догађаје. Уметност оплемењује људске душе.
Она чини живот смисленим.
Изузетно ми је драго и узвишено се осећам када могу да
продајом својих слика дарујем јер се једино када дајеш,
осећаш као човек.
l Колико је Панчево као средина утицало на ваш уметнички развој? Шта највише волите у нашем граду?
– Живимо у граду с богатом
културом и историјским наслеђем. Нема те националне историје уметности која се у добром
делу није дота кла Пан че ва,
почев од Константина Данила, Паје Јовановића, Уроша
Пре ди ћа, Сто ја на Тру ми ћа,
Милана Бутозана и осталих
значајних у двадесетом веку.
Овај град је значајан уметнички центар и било би сувише
да набрајам.
l На шта сте поносни у свом
раду?
– Трудим се да уведем праксу да предшколци одлазе редовно у београдске музеје и има
томе већ пет година. Поносан
сам на то што најмлађи имају
своју сликарску колонију већ
двадесет три године, с њима
раде најбољи ликовни педагози

ФОТО: Г. НИКОЛИЋ

l

Емил Сфера
да треба сликати срцем. Увек
то буде боље него памећу.
l Како је текао ваш академски пут?
– Почео сам да се бавим сликарством 20. јуна 1984. године, када сам завршио основну
школу, и то је у мом малом
живо ту била
највећа револу ци ја, а то
значи поново
се роди ти и
вен ча ти
се
конач но са
својом љубави
с којом касније живиш и
пли ваш
по
океану бескраја. Сликарске
гру пе, шко ла
цртања, дизајнерска школа,
факултет ликовних уметности – све су
то биле институ ци је кроз
које смо моја
љубав и ја пролазили и све то
време ми је било најважније
само једно, а то ми је и данас,
да имам мир и самоћу да се
бавим цртањем и сликањем.
l Колико је образовање утицало на ваш уметнички израз?
– Датост по постању је таква
да сви имају ту клицу уметности која је у човеку од рођења. Будућност зависи умногоме од родитеља који моделују
раз вој те кли це. Имао сам
огромну срећу да сам као дете
боравио у неким атељеима и
посматрао израду неких сада
важних уметничких дела. Свестан тога да је дете као сунђер и да упија све утиске и да
се уметност везује за дететову
психу, одмалена радим с њима
и трудим се да их заразим тим
поле ном лепо те сли кар ског
изражавања.
l Ваши радови су веома специфични по мотивима и јарким бојама. Како бисте ви описали сопствени стил? Зашто вас
баш ти мотиви инспиришу?
– Образовање није само формална институција, то је све
са чиме се сусрећемо и вољно
и невољно, често нешто научимо од некога где се најмање надамо и зато је живот једно лепо чудо. Није стваралаштво никакав посао који радиш
за паре или за славу или било
шта што би било одвојено од
човекове личности. Стваралаштво је оно што заправо јеси у
дубини душе и оно за шта си
од Бога позван, а то је да

чиниш свет бољим. То је оно у
шта си заљу бљен, о чему
мислиш и оно шта сањаш. Ми
смо јед на нит у пре ле пом
ћилиму света и тај наш конац
треба да дело украси. Колико
ће моје дело да буде специфично, иде из моје потребе да
учиним један визуелни призор који ће одговарати мом
критеријуму.
l Бави те се педа го шким
радом. Колико вас тај сегмент
испуњава?
– Рад с децом је огромна
радост за мене и тешко ми је
да опишем своју потребу да им
пренесем све своје импресије
о уметности које носим у себи.
Деца су чудо, она осете бесконачност креативности и зато
им је лепо, деца знају, често
боље од одраслих, да је уметност само игра и да је радост
стваралаштва ту. Не постоји
бољи начин да дете доби је
потврду своје важности, као кад
нешто ство ри, нацр та или
направи. Све бесконачности су
сестре: креативност, космос,
уметност, небо, комбинације
боја, линија... и додир с њима
је игра. У раду с децом приступам, уз незаобилазну класичну музику, најважнијим стварима, а то су, као прво, умеће
изражавања и изнаћи начин да
правилно нацрташ предмет, и
то је осно ва,
као азбука, као
у музици ноте;
кад то науче да
савладавају,
онда је радост
ства ра ла штва
најлепша.
l Шта је специ фич но
у
раду с најмлађом популацијом? Коли ко
цртање и слика ње
ути че
пози тив но на
њихов развој?
– Од огромне је важности
за сва ко дете
да се бави
мануелним
радом. Сва ко
од нас је рођен
као homo creativus и створен да буде
ства ра лац. У
детету се тада активирају сви
потенцијали кроз моторичке
активност, а развијају се и когнитивни потенцијали и можемо рећи да то утиче на целокупан развој младог бића, а
самим тим и на квалитет учења и цео живот.

и у томе смо баш ми Панчевци
јединствени, а оно у шта сам
дубоко убеђен, то је да се свако
улагање у едукацију најмлађих
многоструко одражава како на
тог младог човека, тако и на
друштво у целини.
Мирјана Марић

Немањина улица је неколико пута кроз историју мењала име: пре 1891. звала се
Дворишна; потом је, до 1921,
била Петефијева, да би у Краљевини СХС први пут понела
Немањино име. У време Другог светског рата била је Лаудонова, по војсковођи из првог
века, а након ослобођења је
опет добила име зачетника
српске владарске лозе.
Стефан Немања је оснивач
династије Немањића. Рођен
је 1114. (према неким изворима 1118. године) у Рибници код Подгорице. Његов отац
Завида се због династичких
сукоба склонио из Рашке, па
му се у Рибници родио најмлађи син Немања и ту су га
крстили латински свештеници. По поврат ку у Рашку
Немању је миропомазао и православни свештеник.
Немања и сви његови потомци на престолу додавали су
испред свог личног имена име
Стефан – као титулу. Грчка
реч „стефанос” значи „круна,
венац, част, награда”, па тако
Стефан може да се преведе
као „окруњен, овенчан”...
После Завидине смрти и
деобе његове државе с браћом Немањи су на управу запале територије око Подгорице,
Ибра и Расине до Мораве.
Немања је током своје владавине водио огорчену борбу
за самосталност Србије. На
почетку је био у вазалном односу према Византији и њеном
цару Манојлу I Комнену, а
после његове смрти склопио
је савез са Угарима и од Византије отео територије између
Западне и Велике Мораве,
Косово, северну Метохију и
Зету (данашња Црна Гора), па
их прикључио Рашкој.
После распада савеза са Угарима и Бугарима, Срби су
1190. године од Византије
поражени на Морави, па су
били принуђени да склопе мир
с њом. Мировни уговор је оснажен женидбом Немањиног
сина Стефана Немањића синовицом византијског цара. А
кад је Стефанов таст дошао
на престо, Немања је 1196.
године на захтев Византије

сазвао велики државни сабор
и повукао се с власти. Имао
је тада 86 година.
Власт и титу лу вели ког
жупана Рашке предао је средњем сину Стефану; најстаријем Вукану је оставио на управу Зету, јужну Далмацију и
Херцеговину, део Метохије и
Топлицу, с тим да је подређен Стефану. Најмлађи син
Растко тада је већ био монах
под именом Сава.
Немања и његова супруга
Ана су се сутрадан после сабора и повлачења с власти замонашили у Цркви Светих Петра
и Павла у Расу и том приликом узели монашка имена
Симеон и Анастасија. Прву
годину свог монашког живота
Симеон је провео у манастиру Студеници, да би се у новембру 1197. године придружио
свом најмлађем сину монаху
Сави на Светој гори. Тамо је,
заједно с њим, уз дозво лу
византијског цара, 1198.
оживео запустели манастир
Хиландар „за примање људи
од српског народа који се одају монашком животу”. Дане је
проводио у молитвама, а 13.
фебруара 1199. године, стар и
већ болестан, умро је.
Његова дела су велика: утемељио је српску државу и
православље увео као државну веру. У сређивању унутрашњих прилика ослањао се на
Цркву, којој је давао велике
повластице и поседе, а и сам
је градио неке од данас најзначајнијих манастира: Студеницу, Ђурђеве ступове, Светог Николу код Куршумлије
и Хиландар.
Због опасности да Латини
нападну Свету гору, односно
Хиландар, и жеље самог Симеона да му тело почива у родном крају, Сава је у пратњи
хиландарских монаха, 1208.
или 1209. године, мошти свога оца пренео у Студеницу.
Над њима су се измирила два
старија Савина брата, Стефан
и Вукан, који су се раније свађали око власти.
Српска православна црква
је Симеона прогласила за свеца и слави га 26. фебруара.
Р. П.

IN ME MO RI AM

Станко Зенг
(1948–2021)
Умро је Станко Зенг. У својој 74.
години. Новинарством је почео
да се бави средином седамдесетих година прошлог века у „Панчевцу”, да би каријеру наставио
у Радио Панчеву. Радио је и на
Радио „Сафиру”, а стотине успешних емисија и репортажа остварио је у последњим деценијама
рада на Телевизији Панчево. Тако
би ваљда гласила та штура коначна вести.
А, умро је наш Станко, бард панчевачког новинарства.
Био је новинар, јединствен по томе што је могао све. Није
волео да седи, јер новинар не седи у редакцији. Никада
није веровао на прву реч, јер новинар пита и преиспитује
се. Волео је кафану и људе, јер новинар живи међу људима.
Умро је учитељ, пре бих рекла водич многим клинцима кроз кал, али и лепоту ове наше новинарске професије. Учио ме је, не како се пише текст, него како се живи
као новинар. Кажу и да је био боем. А јесу ли боеми породични људи? Ваљда јесу, судећи по њему. Није вадио
слике деце из новчаника, али је волео када бисмо га
питали за Лару и Јована, како би поносно и устрептало
причао о томе да одлично гурају у школи, да су добри
људи и да свој живот граде.
Писао је сјајно. Његова реч је била прецизна, а када је
хтео, и поетска, увек лепршава. Кажу и да је био благ, а
пре ће бити добар. На први поглед је знао ко је какав
човек и то ми је и говорио, не вичући о томе, уз таламбасе, унаоколо. Јер, добар човек зна шта је светлост, а шта
је тама.
Многи су му пожелели вечни покој и лаку земљу и све
што се каже у оваквим приликама. А ја бих и даље лакоћу његовог постојања. Зато, нека је лак овај небески свод
над свима нама тужнима без њега. А ни збогом ми некако не иде. Зато, довиђења Станкићу, како сам га звала.
Довиђења и Стангеру, Станконију, како су га све звали.
Довиђења, Станко.
Невена Симендић
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ПРОШЛОГ ВИКЕНДА ОДРЖАНА ДОЛОВАЧКА „ВИНАРИЈАДА”

У ЗНАКУ БОЖЈЕГ НЕКТАРА И ДРЖАВНИХ МЕРА
Иако су због пандемије отказа ни мно ги тра ди ци о нал ни
догађаји, пре свега они који
подразумевају окупљање већег
броја људи, неки су ипак успели да одоле овом невремену и
одрже низ.
Иако не у пуном капацитету и стриктно по правилима
која диктирају државне мере,
то је успело доловачкој „Винаријади”, која је прошлог викенда убележила двадесет трећу
„звездицу”.
Организатори су, хтели не
хтели, морали да ставе акценат на такмичење, које је напослетку испунило њихова очекивања. Можда и преко мере,
јер је пристигло тек незнатно
мање узорака младог вина него
про шле годи не – око сто
седамдесет.
И вино је, како кажу чланови стручне комисије и они који
су га дегустирали, било веома
квалитетно.
Током викенда око Светог Трифуна, којег поред осталих славе и винари и виноградари,
Долово је поново било место
где се концентрисала велика
коли чи на одлич ног бож јег
нектара са ових простора, па и
шире.
У та три дана организатори
из удру же ња које носи име
поменутог свеца потрудили су
се да, у датим пандемијским
околностима, одрже традицију звану „Винаријада”, која већ
двадесет три године привлачи
пажњу љубитеља добре капљице настале обрадом квалитетног грожђа.

Свега четири штанда
Два де сет тре ћа доло вач ка
„Винаријада” је тако, у организацији Удружења винара и

ДОЛОВЦИ ИМАЛИ НАЈБОЉА ДЕСЕРТНА ВИНА
Овог пута је за такмичење
предат 171 узорак младог
вина, што је незнатно мање
него лане, када их је било
нешто преко двеста.
На крају је жири одлучио
да су прво и треће најбоље
црвено вино произвеле панчевачке винарије „Мали
Буда” и „Kршанин”, док је
други био Вукашин Сретков
из Алибунара. У конкуренцији белих вина прво место
је заузео Јосиф Недин из
Гудурице, а трећи је био

Чета (винара) мала али одабрана ватру (манифестацију) сачувала…
се и исплатило. Иако није било
људи са стране, нешто се и
продало.
– Жао ми је што ова манифестација није као раније, будући да је из године у годину
добијала на замаху, али сам с
дру ге стра не пре за до во љан
родом у свом винограду од тридесет пет ари. Можда је мањи,
али је издашан, па сам, рецимо, измерио да је један чокот
руске тамјанике имао, може се
рећи, рекордних 560 килограма
– истиче Лазар.
Тог хладног дана до краја је
остао и члан удружења из Панчева Ђорђе Драган, који не
пропушта ниједну „Винаријаду”, па ни ову у специфичним
околностима.
– Овог пута сам донео шест
својих узорака: мерло, вранац,

града, па сам мало каснио, некако сам то надокнадио. Ни временски услови нису били адекватни, па је у доба цветања
лозе било много падавина, грозд
се тешко опрашивао и род је
био лошији. У преводу, квантитет је изостао, али зато је,
као што рекох, квалитет на
нивоу. А ако и немамо довољно грожђа у свом винограду,
ми винари увек знамо где га
има – подвлачи Ђорђе.

Ни квалитет није мањкао
За то време текао је пријем
узорака, а један од ангажованих на томе био је и двадесетосмогодишњи Душан Вемић.
Његови преци се производњом
божјег нектара баве од давнина, а последњих година овај
млади Доловац преузима поро-

Млада нада и већ награђивана: десертно вино од
малине Доловца Душана Вемића освојило друго место
виноградара „Свети Трифун”,
отворена у петак, 12. фебруара, када је представљена изложба под називом „Песак, ветар,
човек” у галерији Дома културе. У исто време у згради те
установе почео је пријем узорака младих вина, што је настављено сутра ујутру и потрајало
је до поподневних сати.
Упоредо с тим, на оближњем
тргу у суботу су се одвијале
традиционална дегустација и
продаја вина, као и меда, пекмеза, штрудли, колача и других производа. С том разликом што је овог пута, због
државних мера за борбу против пандемије, све то сведено
на четири штанда.
На једном од њих, као и увек,
најупорнији је био Лазар Пејчић, који, како каже, увек први
дође, а последњи оде, што му

мускат хамбург и три десертна
– вина од зове и меда, као и
бермет с којим сам већ освајао
такмичења. Сматрам да им је
ква ли тет на нивоу, јер је и
последња берба била добра.
Иако сам као пензионер био
блокиран, односно у карантину, у периоду припреме вино-

дични виноград од око петсто
чокота старијих сорти.
– Од прошле године обрађујем и виноград удружења са
око хиљаду чокота, што ће се
наставити и убудуће. Тамо има
новијих сорти, као што су мерло, каберне совињон, црни бургундац, хамбург... Што се тиче

мину ле сезо не, солид но је
родило и квалитет није лош,
јер су шећери прелазили двадесет одсто. Када је реч о самој
обради, није било тако страшно ни упркос одређеном броју кишних дана. Наносили смо
мало квалитетније ђубриво, с
мање азота и више фосфора и
калијума, како би лакше стигло до корена. Прошле године је највећи проблем било
прскање, како због поменутих
падавина, тако и због моје заузетости, будући да сам и запослен, а бавим се и ратарством
и мали ња ци ма – наво ди
Душан.
Ипак, све је урађено у оптимал ном року, а овај мла ди
Доловац је бербу поделио у пет
фаза, у зависности од тога како
је које грожђе пристизало.
– Прво смо брао шардоне,
који смо правили по основном принципу, почев од муљања. Након што је коми на
одстојала два сата, прелази се
на пресовање, па на таложење, а 24 сата касније најпре
иде на претакање и потом на
ферментацију у балонима. Све
у свему, виноград захтева велику посвећеност и много напора, али најтеже ми је копање
и одржавање, будући да прскање корова не долази у обзир,
зато што у винограду имамо
много младе лозе. Што се пласмана тиче, иако многи кукају, мени иде лепо и већ сам
продао пола укупне производње од око шестсто литара вина.
Једина реклама ми је од непца до непца и све иде искључиво с кућног прага. Све у свему, задовољан сам квалитетом и за такмичење сам пријавио четири узорка, први пут
и вино од малина, и освојио
друго место – каже овај млади
Доловац.

Било и песме о вину...
Ђурица Савков из удружења
„Свети Трифун” истиче да су
се он и други чланови, као организатори, трудили да испрате
све државне мере, па је на сваком од четири штанда било по

сам дан удружења „Свети Трифун”, симболично је орезана
лоза у винограду те организације, а потом је уприличено и
резање колача у знак славе,
чији је кум овог пута био Лајош
Шмит из Војловице.

Тек нешто мање узорака него лане
поделе садница винове лозе,
што ћемо ипак учинити, али
овог пута само за чланове, док
су ранијих година могли да
их добију сви заинтересовани
– истиче Савков.
Последњег дана „Винаријаде”, у недељу, 14. фебруара, на

Том приликом су наступили
музичар Зоран Јовановић и
књижевница Драгица Ужарева, ауторка текста песме „Бело
вино из Долова”.
И сигурно није без разлога
пиће богова из овог места заслужило да уђе у песму...

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.

Бубица
Ова женкица је стара пет месеци и,
док су сва њена браћа удомљена, само
је она остала сама и чека своју прилику.
Бубица је мало плашљива, али веома раздрагана када упозна људе и околину. Тренутно је у друштву још једне
куце, а и с мацама је веома добра.
Ко год жели да јој помогне како
би остатак зиме провела у топлом
дому пуном љубави, треба само да се
јави на телефон 063/323-565.

Бретонка
Женка расе епањел бретон тражи
нове, одговорне власнике, а недавно је стерилисана, микрочипована и вакцинисана против беснила
и третирана против паразита.
Ова лепојка је стара око две
године; навикла је на поводац, а
с људи ма и дру гим пси ма је
феноменална.
Нада се и добром власнику који ће је чувати и пазити, а
свако ко жели да је види или удоми, може да оде у градско
прихватилиште или да позове на телефон 352-148.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

двоје људи и исто толико је у
једном тренутку могло да им
приђе.
– Због свега овога изостали
су редовни програми, попут
такмичења у брзом испијању
шпри це ра или бес плат не

Томислав Kлар из Перлеза.
Победнички розе је направио Станислав Попов из Бајше, испред Татјане Савић из
Нових Kозараца и иђошког
удружења „Шанса”.
И, напослетку, међу
десертним винима истакли
су се домаћи такмичари:
прво и друго место освојили
су Доловци Јован Блага и
Душан Вемић, са черијем и
малином, с којом је треће
место освојила Ружица
Шмит из Панчева.

Симболична резидба винограда за добар почетак предстојећих радова

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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ПРИПРЕМЕ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ПАНОНИЈА

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

СА ЗЛАТИБОРА
У НОВЕ ПОБЕДЕ

ПАНЧЕВАЧКИ „ЖЕЉА” КРЕЋЕ КА ЦИЉУ...
Успела генерална
проба
У првом колу против
лидера

Атлетичари Паноније ове зимске нерадне дане проводе на
Златибору, а место за припреме је село Рожанство, на путу
за Сирогојно и Љубиш. У том
месту се нала зи Спорт ско-рекреативни центар – одмаралиште „Бела бреза”, а идеал ни усло ви за тре нин ге,
спортски терени, путеви, узбрдице, али и затворени базен,
омогућиће да „панонци” подигну ниво форме пре значајних такмичења.

Пут Рожанства је кренуло 19
атлетичара и два тренера. Групу чини неко ли ко сени о ра,
јуниора и пионира. Дан касније на припреме је стигао и Стефан Товиловић, који је у недељу, 14. фебруара, учествовао
на тра ди ци о нал ном „Белом
кросу” на Кошутњаку. Стефан
је трчао у сенирској конкуренцији на 5.000 метра и заузео
десето место. У групи млађих
сениора окитио се сребрним
одличјем.

Зимска такмичарска пауза окончана је и за фудбалске прволигаше. Очекујемо старт пролећног дела првенства у Првој лиги
Србије... А када је тако, онда ће
све очи љубитеља спорта у
нашем граду и околини бите
упрте у Фудбалски клуб Железничар. Популарна „дизелка” је
током зимске паузе знатно изменила како стручни, тако и играчки кадар, а све са жељом и амбицијом да Панчево и од јесени
има прволигаша.
Фудбалери Железничара су
генералну пробу пре старта трке
за бодо ве има ли про шлог
викен да, када су на тере ну
покрај Хале спортова одмерили снаге са екипом Младости
ГАТ из Новог Сада, тимом који
је био и јесењи првак Српске
лиге група „Војводина”.
Иако је време било противник игри и фудбалерима, иако
се играло у правим поларним
условима, момци из оба тима
дали су све од себе, па је ова
утакмица одлично послужила и
једном и другом тиму. Уколико
се жеље и амбиције обају тимова поклопе, од јесени ће се ови
ривали борити и за бодове.
Овог пута Желе зни чар је
победио са 2:1, а голове за тим
из нашег града постигли су
Вука шин Јов ко вић и Лука
Стојановић.
Баш као и на претходним
мечевима, шеф стручног штаба
Железничара Драган Аничић
пружио је шансу свим играчима које је имао на располагању,
па је тако домаћи тим утакмицу започео у саставу: Кнежевић,
Зорица, Конатар, Радојичић,
Михајлов, Марковић, Плавшић,
Јовановић, Станић, Сикимић и
Савановић, а играли су и: Трипковић, Мирков, Ковачевић, Јовковић, Томовић, Петровић,
Томић, Стојановић и Јанкулов.
Новосађани су се представили као одличан тим који није
без разлога главни кандидат за
пласман у прволигашко друштво. Чак су успели и да први
дођу до предности, а онда је, у

односу на први део сезоне, неки
нови „Жеља” показао додатни
квалитет и карактер победника.
Није се предавао, наставио је да
игра по свом систему и успео
да преокрене резултат и оствари победу. Много више од самог
тријумфа симпатизере Железничара може да охрабрује однос
фудбалера према игри, жеља и
борбеност коју су приказали.

„Жељиним” просторијама, а
сви као да су желели да чују
само једно. Може ли Железничар до свог циља...
– Драго ми је што вас видим
у оволиком броју. То само потврђује чињеницу да постоји велика жеља да Панчево и у наредној сезони има прволигаша.
Добро смо радили током припрема, а кроз контролне утак-

Већ у суботу, 20. фебруара, у
првом колу пролећног дела шампионата у Првој лиги Србије,
„дизелка” ће бити на великом
искушењу. У госте јој долази
лидер, Раднички из Крагујевца.
Тим поводом, у уторак, 16.
фебруара, у просторијама клуба је одржана конференција за
новинаре, на којој су говорили
први тренер Драган Аничић и
млади играч Петар Станић.
Бројни представници медијских кућа оку пи ли су се у

мице смо покушали да створимо свој препознатљив систем
игре. Ништа се не може направити преко ноћи. Стварање клуба је дуготрајан процес, а моја
је жеља управо то – да од Железничара сви заједно направимо
колектив који ће играти озбиљан фудбал и који неће зависити од једног тренера или једног
играча... У првом колу нас очекује јако тежак посао, јер ћемо
се састати с најбољим тимом у
лиги. Раднички из Крагујевца

је клуб с дугом традицијом, са
екипом која је већ неколико
сезона на окупу, са сјајним појединцима. Они свакако као фаворити улазе у меч, али и ми имамо своје адуте. Жао ми је што
публика и даље не сме да долази на стадионе, јер сам сигуран
да би нам уз подршку с трибина било много лакше. Ипак,
даћемо све од себе да остваримо повољан резултат. Имам
визију како ћемо играти, а ко
ће бити у тиму, мени је свеједно. Железничар има добру екипу, на свакој позицији имамо
играче који могу да одговоре
сваком захтеву. Да не верујем у
коначан успех и опстанак
„Жеље” у прволигашком друштву, не бих се ни прихватио
овог посла – обратио се новинарима Драган Аничић.
Оптимизам није скривао ни
млади „плејмејкер” Петар Станић, од кога поклоници најважније споредне ствари на свету
у нашем граду много очекују.
– Добро смо одрадили припреме, а увелико се спремамо
и за Раднички. Прво коло је
увек и најтеже, а још када за
ривала имате најбољи тим у
лиги, онда је посао дупло тежи.
Веру јем у сво је саи гра че, у
стручни штаб... Даћемо све од
себе да нам пролеће почне лепо
– истакао је Петар Станић.
Утакмица између Железничара и крагујевачког Радничког биће оди гра на на СЦ-у
„Младост”, без гледалаца.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ
АК Панонија је према табели успешности претходну годину завршио на 17. месту, а управа клуба је одлучила да средства добијена од Српског атлетског савеза, као помоћ услед
године короне, искористи за
припреме и набавку опреме и
реквизита.

Намера челних људи АК-а
Пано ни ја јесте да клуб у
наред ном пери о ду план ски
настави активности и припреми атлетичаре за бројна такми че ња која сле де. Вели ку
подршку и овог пута Панонији је дао и Спорт ски савез
Панчева.

НИЈАНСЕ ОДЛУЧИВАЛЕ О ТРОФЕЈИМА
Протеклог викенда у Нишу je
одржано Првенство Србије у
стрељаштву за јуниоре, који су
се надметали по А-програму, а
из СД-а „Панчево 1813” учествовало је седам такмичара.

Алек са Рако њац је имао
одличан наступ у квалификацијама. Са 620,2 круга био је
трећи јуниор, али је у финалном мечу морао да се задовољи четвртим местом, иако су
му до бронзане медаље недостајала само 0,3 круга.
Кадеткиње Ива Ракоњац и
Теодора Кондић одлично су
гађале (607,6 и 604,2 круга),
али то је било недовољно за
пласман у финале. Мешовита

еки па
из
нашег гра да
коју су чинили Тео до ра
Кон дић
и
Алекса Ракоњац заузела је
сед мо место.
Екипа јуниора из нашег
града у гађању
из пишто ља
пласирала се

на
четвр то
место. Тим су
чини ли Сте фан Кешиш јан, Велимир
Нин ко вић и
Марко Нинковић. Мешовита еки па у
саставу Марина Мијатовић
и
Вели мир

Нин ко вић зау зе ла је пето
место.
Наредног викенда на програму ће бити Првенство Србије за сениоре, које ће такође
бити одржано у Нишу.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ЏУДУ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НАЈВЕЋА ИСКУШЕЊА ТЕК ДОЛАЗЕ

Борац у суботу
против Новог Пазара
Девојке из Одбојке
013 јуре шести
узастопни тријумф

Одбојкаши Борца претрпели су
још један пораз у Суперлиги
Србије, али тај губитак бодова
не значи баш ништа. Клуб из
Старчева у финиш првенствене трке улази као претпоследња, деветопласирана екипа на
табели и сада је најважније да
остане на том месту. Тако стиче могућност да кроз бараж
доигравање с другопласираним
тимом Прве лиге обез бе ди
опстанак у друштву најбољих.
Један од најважнијих мечева у сезони за момке које предводе тренери Душан Јовић и
Војислав Павловић биће одигран у суботу, 20. фебруара,
када ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати последњепласирани Нови Пазар.

Сусрет без резултатског
значаја
Због тога дуел шеснаестог кола
Суперлиге, између Борца и Радничког из Крагујевца, протеклог
викенда, није имао резултатски

значај. Вероватно да и због те
чињенице у редовима домаћег
тима, који је био ослабљен због
одсуства једног од најбитнијих
„шрафова” ове сезоне, Душана

Стојсављевића, није било превише мотива... Гости из Крагујевца су лако, можда и најлакше од свих противника који су
ове сезоне гостовали у панчевачком „храму спорта”, рекло
би се „с пола гаса”, остварили
убедљив, максималан тријумф:
Борац–Раднички 0:3, по сетовима 16:25, 16:25 и 20:25.
Тим из Старчева није био
расположен за надигравање.
Види се то и по исходу сетова.
Крагујевчани су доминирали
током целог сусрета. Конце игре
држали су у својим рукама од
првог до последњег поена, а
ефектним поенима из блока
деморалисали су и оно мало
жеље у табору домаће екипе.
Борац је овај меч одиграо у
саста ву: Милан Зин до вић,
Немања Милетић, Игор Суботић, Ненад Мадић, Давор
Милошевић, Никола Стоковић,
Бојан Познић, Владимир Кнеже вић, Вука шин Ђур ђе вић,
Саша Рајковић и Александар
Гмитровић. Прилику су чекали и Јован Дробњак, Никола
Маринков и Никола Крстић.
Претпоследње коло регуларног дела трке за бодове у Суперлиги биће на програму идућег
викенда. Тим из Старчева поново игра на свом терену, у Хали

спортова на Стрелишту, и уколико успе да тријумфује над
Новим Пазаром, дефинитивно
ће сачувати девето место на
табели. Последњепласирани тим

испада директно у нижи ранг, а
претпоследњи иде у бараж... То
значи да ће Борац бити у прилици да искористи шансу да и
од јесени игра у друштву најбољих у српској одбојци.
Утакмица против Новог Пазара почиње у 16 сати, али биће
одиграна без публике.

Победе се ређају у низу...
Одбојка 013 наставља с добрим
играма и победама у Другој
лиги Србије група „Север”. Прошлог викенда су на програму
били мечеви једанаестог кола,
а тим који предводи Владимир
Јованчић остварио је осми тријумф, пети у низу, и тако се
још више учвр стио на врху
првенствене табеле.
Иако су по свему приказаном ове сезоне девојке из нашег
града биле фавориткиње пре
сусрета са екипом Волејстарс
из Кљајићева, није било никаквог опуштања. Напротив. Сви
у клубу су максимално озбиљно приступили утакмици... Меч
је одигран у хали у Банатском
Новом Селу, а Јелена Петров и
њене саиграчице нису дозволи ле ника кво изне на ђе ње:
Одбојка 013 – Волејстарс 3:1,
по сетовима 25:17, 21:25, 25:20
и 25:18.
Тренер Јованчић је од самог
почетка утакмице тражио максимално ангажовање девојака
које предводи, а оне су у првом
сету испоштовале све тактичке

замисли свог „учитеља”. Све
линије тима функционисале су
„као сат”, готово да није било
слабог потеза, а такав однос
према игри одразио се и на
резултат, па су Панчевке релативно лако и брзо стигле до
почетне предности.
Гошће су у другом сету заиграле мало ангажованије. Појачале су сервис, па су у неизвесној завршници другог сета биле
срећније и спретније и успеле
да стигну до изједначења.
Ипак, то је било све од њих у
овој утакмици. У трећем сету
је дошло до нове промене тактике у игри домаћег тима. Бјанка Петковић је заиграла на
месту коректора, што се показало као одличан потез. Унела
је сигурност у екипу и била једна од најзапаженијих фигура
овог меча. Све конце игре у
редовима Одбојке 013 држала
је Јелена Петров, Александра
Гаћеша је добро проигравала
саиграчице, а одличним серви си ма иста кла се Тео до ра
Минић. Ипак, све девојке које
су играле заслужују похвале за
победу и освојене бодове.
Следећег викенда Одбојка
013 поново игра на свом терену. У госте јој долази екипа
Лавови 07 из Новог Сада, а
биће то одлична прилика да
Панчевке наставе победнички
низ, да увећају бодовни салдо
и још спремније дочекају наредна искушења.

ЧЕТИРИ КЛУБА – ПЕТ МЕДАЉА
У Степановићеву је прошлог
викенда одржано Првенство
Војводине у џуду за кадете, на
коме се надметало 150 малих
бораца. У тако јакој конкуренци ји одлич не резул та те су
остварили и чланови џудо клубова из Панчева и околине.

Радивојевић се окитила сребрним одличјем, а пласман за
Првенство Србије обезбедио је
и Стефан Васовић, који је заузео пето место.
Запажени су били и чланови
ЏК-а Јединство из Качарева.
Андријана Кртенић је освојила

ЏК „Ака де ми ја Јочић” из
Старчева представио се с пет
такмичара, од којих је најуспешнија била Милица Секуловић. Ова сјајна спортисткиња
је на доминантан начин постала шампионка Војводине. Све
ривалке је победила ефектним
бацањима и најавила да ће и
на Првенству Србије одлучивати о расподели медаља.
Сјајна је била и Сара Лукић,
а одлично се борио и Бранислав Ђурић, коме је тро феј
замало измакао. Боје клуба су
бранили и Филип Спасић и
Милан Марковић.
Пет сво јих пред став ни ка
имао је и ЏК Динамо. Јована

сребрну медаљу, док се
Александра Димитровски окитила бронзом.
Михајло Анђеловић се
пласирао на пето место,
а соли дан је био и
Новак Стојановски.
Чланица новооснованог Спортског удружења Будокаи из Панчева, Нина Албија нић,
такође је имала веома
добар наступ у Степановићеву. Она је освојила бронзано одличје
и такође се пласирала
на Првенство Србије,
које ће бити одржано
27. фебруара у Београду.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЛОБОДА ЗАУСТАВИЛА ТАМИШ
Згуснут распоред
утакмица
Долази и Металац
Утакмицама двадесет првог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у
Кошар кашкој лиги Срби је.
Тамиш је у Хали спортова угостио Слободу из Ужица, од које
је изгубио са 83:97, по четвртинама 26:22, 22:24, 22:27 и 13:24.
Била је то утакмица са два
потпуно различита полувремена. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић у првом делу
сусрета били су не само равноправан већ и бољи такмац, да
би се после одмора игра Тамиша потпуно распала. Ужичани
су заиграли агресивније, служио их је шут, па су на крају
славили заслужену победу.
Већ на самом почетку сусрета било је јасно да су кошаркаши Слободе шутерски расположени, а то су потврдили са
два прецизна поготка за три
поена. Ипак, Тамиш није посустајао тада. Најпре је Смиљанић погодио „тројку”, а онда је
то урадио и Павићевић, разиграо се и Саша Радовић у финишу прве четвртине, па су домаћи имали предност од четири
поена (26:22).
Жестока борба одвијала се и
у другој деоници. Вујовић је
поентирао за 28:22, а онда као
да је кре ну ло над ме та ње у

шутирању „тројки”. За домаћине су били прецизни Иван
Смиљанић и Бревин Прицл, а
за Слободу – наш суграђанин,
некадашњи првотимац Тамиша Александар Илкић. Смиљанић је пре одласка на одмор
пого дио још јед ну „трој ку”,
Радовић је после соло продора
повисио на 48:43, али Ужичани

су успели да смање, па су друго полувреме чекали са само
два поена „минуса” (48:46).
Друго полувреме је донело
потпуно другачију слику. Иако
је Никола Вујовић два пута
сигур но поен ти рао, иако су
играчи Слободе потом начинили и фаул у нападу, то их
није омело да преузму потпуну контролу над утакмицом.
Пажин и Илкић си предводили госте до преокрета, а велику

подршку су имали и од одличног Николића, за кога домаћи
кошаркаши нису имали решење. Ипак, Тамиш је успевао да
одолева, није дозвољавао да
противник буде познат после
треће четвртине, па је у последњи део сусрета ушао с релативно прихватљивим заостатком (70:73).

Све је било познато после
првих пет минута у четвртој
четвртини. Слобода је направила серију од 15:2 и тако практично најавила тријумф. Ништа
у редовима домаћег тима није
функционисало како треба, па
су гости из Ужица рутински
меч привели крају.
– Слобода је одиграла изванредан меч. Њени момци су били
агресивни и енергични, служио
их је шут, били су чврсти у

одбрани, па су заслужено стигли до убедљиве победе. Немамо много времена за туговање.
Морамо да се окренемо наредним противницима – истакао
је после меча капитен екипе
из нашег града Саша Радовић.
Двоцифрен поентерски учинак у редовима домаћег тима
имали су Иван Смиљанић (16),
Бревин Прицл (13), Саша Радовић (10) и Марко Павићевић
(21 поен).
– Јако сам разочаран. Не због
пораза, већ због начина на који
смо изгубили. Честитам Слободи на заслуженој победи. Тренер Оливер Поповић ради сјајан посао, али како смо ми
играли у другом полувремену,
то је за сваку осуду. Противник је имао много више енергије, више је желео победу од
нас. Мораћемо да извршимо
подробнију анализу, јер уколико не одреагујемо како треба,
плашим се да можемо да уђемо у проблем – видно разочаран и уту чен био је тре нер
Тамиша Бојан Јовичић на конференцији за новинаре одржаној одмах после утакмице.
Већ у четвртак, када је овај
број „Панчевца” био закључен,
Тамиш је у главном граду одмерио снаге са ОКК Београдом.
У недељу, 21. фебруара, на програму ће бити нови првенствени дуел. У Пан че во дола зи
Металац из Ваљева. Утакмица
почиње у 18.30, али биће одиграна без публике.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hultberg
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле7)
Избор Р. Радојевић
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СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

СУБОТА У ЗНАКУ ДЕРБИЈА
Динамо гостује у
Новом Саду
Дуел другопласираног
и трећепласираног тима
у Супер Б лиги за жене
После кратке паузе и завршене трке за
бодове у А-групи Аркус Суперлиге рукометашима Динама од наредног викенда предстоје борбе за титулу шампиона
Србије. Почиње плеј-оф, а већ у првом
колу „жуто-црни” ће бити и на највећем искушењу. Путују у Нови Сад, где
ће одмерити снаге са званичним шампионом, Војводином.
– Успели смо у једној од најчуднијих
сезона у историји спорта да стигнемо
до плеј-офа. Током првог дела сезоне
нисмо имали много проблема с коронавирусом, али нас је он сустигао током
зимске паузе. Јављали су се и проблеми
с повредама играча, али сада је све то
иза нас. У завршницу сезоне улазимо
потпуно здрави, с неколико измена у
саставу тима. Крајем претходне календарске године тим су напустили Младен
Шотић и Лука Јовановић, а ангажовали

Музика
Три реда бело, два реда црно. Онда колоритно.
Ко ће сконтати како га други гледају.
А тек како га виде...
Увек су и лепота и бућкуриш били у оку посматрача.
Сада као да предмет посматрања на резултат нема утицаја.
Све генерализујемо, трпамо у исте кошеве.
Гледамо шта нам треба, емпатију не познајемо.
Ту музике нема.

Перића, који даје свој допринос екипи,
и Николу Бекића, од кога много очекујемо у наредној сезони. Клуб нам је
обезбедио услове, а на нама је да радимо и оправдамо поверење. Пред нама
су највећа искушења. Предстоје нам
утакмице у плеј-офу и четвртфинале
Купа „Бранислав Покрајац”. Динамо је
клуб с традицијом и једном великом

ПАН ЧЕВ КЕ ДОЧЕ КУ ЈУ
БЕОГРА ЂАН КЕ

смо два нова члана – реч је о јуниорским репре зен та тив ци ма Мила ну
Бошковићу и Данилу Радовићу. У лигашком делу сезоне остварили смо скор
од девет победа и четири пораза, а једну утакмицу смо одиграли нерешено, и
то с Војводином у Новом Саду. Један од
наших циљева за ову сезону јесте и
афирмација младих играча и сматрам
да смо на добром путу и када је тај

сегмент у питању. Хвала мом стручном
штабу и најискуснијим играчима, који
имају улогу и да своје драгоцено знање,
како играчко, тако и животно, пренесу
на млађе саиграче. Сматрам да на тај
начин можемо много да пружимо тим
мла дим мом ци ма и да иду јед ним
добрим путем како би сазрели као људи,
спортисти и играчи. Наша академија
рукомета је већ дала два играча: Николу

РАДО ВИЋ СПРЕ МАН ЗА ВОЈВОДИНУ
Јуниорски репрезентативац Србије,
момак из Бачке Паланке који је
рођен 2000. године, потписао је уговор с Динамом на три и по године.
Данило Радовић је донедавно
наступао за Спачву из Винковаца,
одрадио је прве тренинге у жуто-црном дресу и спреман је за деби у
првом тиму који ће имати у Новом
Саду.
– После разговора с људима из
управе клуба и тренером Динама,
врло брзо смо договорили сарадњу.
Свидели су ми се њихови планови за
будућност. Динамо је клуб који је увек
у самом врху српског рукомета и
самим тим мислим да је ово одлична

средина за младог играча да напредује и сазрева – истакао је Данило.

Зимска пауза је окончана и за
рукометашице ЖРК-а Панчево.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић у суботу, 20. фебруара, у
Хали спортова на Стрелишту дочекују Београд.
Клуб из нашег града је први део
сезоне у Супер Б лиги окончао на
трећем месту, док су Београђанке
„зимовале” на другом месту.
– Предстоје нам велика искушења у другом делу шампионата. Ми
свакако пре почетка сезоне и
нисмо били фаворити за највиши
пласман, па ту улогу не желимо ни
сада. Имамо јако тежак распоред,
али трудићемо се, као и до сада,
да се надигравамо са сваким
ривалом и да остваримо што бољи
резултат – рекла је спортска
директорка ЖРК-а Панчево Светлана Ничевски.
Прва утакмица другог дела сезоне у Супер Б лиги за девојке почиње у 20.30, али биће одиграна без
публике.
жељом да освоји први трофеј у највишем рангу такмичења, тако да су амбиције увек највише, тако васпитавамо
наше играче. Циљ је свакако и заузети
место које води у европска такмичења
наредне сезоне. Биће занимљиво. Осам
екипа које су највише показале бориће
се за највиши пласман и сигуран сам да
ће такмичење за пехар ове године бити
неизвесно – рекао је први тренер Динама Аким Комненић.
Прву утакмицу у плеј-офу Динамо
игра 20. фебруара у Новом Саду, против Војводине.
А. Живковић

Маст
Нервоза, јер ваде ти маст.
Не осећаш се као да си јединка, већ да си у гомили.
Додуше, на неки начин сложеној.
И поређаној.
Као армија залогаја коју ће неко вееелики појести.
За доручак.
Још ће и да „забибери”.
Пробуди се – ти си ти.

Одмор с прозорима
Једнако као и физички неопходан је ментални предах.
Ма, још је потребнији.
Шта, клецају ти колена – седи на клупу.
Ако ти је хладно – уђи у кућу.
Боле те леђа, повијаш се – отвори прозоре, надиши се.
Имаш вртоглавицу...
Умиј се и размисли.
Не долази ли скоро све из главе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ивана Говедарица,
дипломирани
правник:

Стефан Спасић,
дигитал маркетинг
менаџер:

– Викенде волим да
искористим за кратка
путовања. Сада ћу ићи у
Вишеград да видим
пријатеље. Кад сам код
куће, суботу проводим у
кухињи испробавајући нове
рецепте. Недељом читам
или гледам филмове.

– У слободно време се
усавршавам. Похађам курс
„Дрим билдер” Анкице
Максић, те у суботу пратим
лајв. Занимају ме
инвестиције, онлајн бизнис
и дигитални маркетинг.
Такође, вежбам на свом
инструменту – хармоници.

Милана Ђуришић,
мастер економиста:
– Бићу с породицом
и пријатељима. С обзиром
на временску прогнозу,
план да отпутујем ћу
померити за следећи или
неки наредни викенд.
Тада ћу обићи
Овчарско-кабларску
клисуру.
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