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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Крајњи
исход
Пре неколико година прочитала сам занимљиву објаву на
„Фејсбуку” човека који се бави
коучингом. Рекао је да ову причу често користи када ради
обуке менаџера. У питању је
прича о адмиралу Џејмсу Стокдејлу, највише рангираном
заробљеном официру у рату у
Вијетнаму, из књиге „Good to
Great”. Каже, када су адмирала
питали како је преживео логор,
он је рекао: „Никада нисам
изгубио веру у крај приче,
никада нисам сумњао да ћу не
само изаћи него да ћу и превладати и све то претворити у
искуство које ће дефинисати
мој живот и које ретроспективно не бих мењао.” А када га је
аутор књиге Колинс питао ко
није преживео, он је одговорио:
„О, то је лако, оптимисти. Они
су били ти који су рекли: ’Изаћи ћемо до Божића!’ И Божић
је прошао! Онда су рекли: ’Па
добро, изаћи ћемо до Ускрса!’
И Ускрс је прошао. И Дан
захвалности и Божић и тако
укруг. И на крају су умрли сломљена срца.”
Некако ми овај текст често
падне на памет, а посебно од
када је почела пандемија.
Невероватно, али истинито је
да смо пре годину дана били
закључани у куће како бисмо се
изборили са опасним вирусом
и да то и даље траје. И не само
да траје него се све више људи
разболева, а неке драге људе
смо и изгубили. На почетку је
код свих постојало веровање да
ће трајати до лета, али то се
није десило. Онда је дошла
јесен и опет је све кренуло. Да
би почетком зиме уследио
колапс. Ево, и пролеће нам је
пред вратима… И опет је кључ
у брави.
И знате да уопште није више
важно тражити ко је крив и
смишљати теорије… Одговорност је на сваком појединцу. А
опција да се криза успешно
преброди такође је ту.
Да није лако, није. Људи су
жељни блискости, дружења,
смеха и размене енергије. Сви.
Оно што сам ја закључила из
приче адмирала Стокдејла,
јесте да мораш да будеш свестан да неке тешке ситуације у
животу не можеш да решиш
чаробним штапићем. Не би
требало да изгараш од жеље да
се нешто промени сад и одмах,
већ мораш да се адаптираш на
услове који умеју да буду невероватно мучни, али да верујеш
да ће на крају, када пређеш све
фазе те „игрице”, ипак све бити
у реду…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

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

РАЗГОВОРИ: ДАНИЛО БЈЕЛИЦА, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

ГРАД МОРА БИТИ УРЕДАН, ЗАТО СМО ТУ
Када се помене Јавно комунално
предузеће „Зеленило”, прво што нам
се „јавља” јесте да се на седам километара од центра града, на Баваништанском путу 370, налази РЈ „Градско зеленило”, које одржава преко
200 хектара јавних зелених површина. Модеран расадник је опремљен
системима за заливање и новом
механизацијом, а допуњен новим
пластеничким објектима намењеним
производњи сезонског цвећа. Али
ЈКП „Зеленило” има и радне јединице „Пијаце” и „Гробља”. Дакле,
широк је дијапазон делатности ове
јавне фирме.
О актуелностима у њој разговарали
смо с Данилом Бјелицом, директором предузећа.
ПАНЧЕВАЦ: Током марта обично
креће улепшавање града. На чему се
тренутно ради?
ДАНИЛО БЈЕЛИЦА: Ово је време
када се завршава садња. Почели смо у
новембру, а заокружићемо све ускоро.
На територији града, што укључује и
периферна насеља, изнићи ће око
3.000 садница. Ради се о дрворедним
садницама јасена, јавора, липе, лириодендрона... Када су у питању четинарске форме, садили смо тује, јеле,
борове... Од априла до средине маја
посадићемо преко 110.000 цветних
јединица тзв. сезонског цвећа. Биће
пуно бегонија, петунија, мушкатли...

Бјелица: „Од априла до
средине маја посадићемо
преко 110.000 цветних
јединица тзв. сезонског
цвећа. Биће пуно бегонија,
петунија, мушкатли. Биће
свих врста цветних форми
које су тренутно на
тржишту.”
Биће свих врста цветних форми које
су тренутно на тржишту. Уз то, појачаћемо активности на цветним инсталацијама. Ове године ћемо се позабавити парком близу пијаце и улаза у
Улицу Лава Толстоја, што је изузетно
прометна и атрактивна локација.
Сматрамо да тај простор мора да се
комплетно ревитализује у смислу
хортикултуралног уређења. Поред
тога, желимо да уредимо кружне
токове у Панчеву, а има их три. То су
површине које су посебно атрактивне
за хортикултурално уређење јер представљају посебну целину где се може
урадити веома занимљиво цветно
решење, наравно у складу са сигурношћу саобраћаја.
l Често се помиње парковки мобилијар у центру града. Шта ћете предузети у вези с тим?
– Све комплетно – и клупе и игралишта – прегледаћемо. И временске

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

Данило Бјелица
непогоде и неодговорни појединци
остављају за собом лошу слику ствари; ми смо направили екипу која их
прегледа, а игралишта је у Панчеву
преко осамдесет, па их доводимо у
функцију. На клупе мора да може да
се седне. Што се тиче Градског парка,
Град води ту инвестицију и тек ћемо

тетнијем и бржем уређењу свих зелених површина. Уредити преко двеста
хектара је веома озбиљан посао. Али
постижемо. Радимо и викендом, не
постоје слободни дани. Град мора
бити уредан.
l ЈКП „Зеленило” у опису посла
има и бригу о високој вегетацији.

– ЈКП „Зеленило” се веома озбиљно односи према свим парковима у
Панчеву. Али Народна башта је центар свих друштвених догађања у природи у нашем граду. Као таква, од
нас из „Зеленила” има посебан статус: постоје екипе у две смене, а
укупно је ангажовано преко десеторо
људи који је одржавају. И нећемо
заборавити ни оне што раде у екопавиљону, као ни оне што је у двадесетчетворочасовном режиму чувају.
На тих петнаест хектара има много
садржаја – како за најмлађе, тако и
за све остале узрасте. Народна башта
је уточиште за све.
l И Поњавица се све чешће помиње као уточиште.
– Поњавица је под заштитом државе. С разлозима. Тамо смо зауставили рибокрадице, као и све остале
радње које су штетиле екосистему.
Наше чуварске службе раде даноноћно. Пазе на све што се тиче безбедности тог еко-резервата. Чистимо обалу
када то не нарушава природни склад.
Извршили смо и порибљавање.
l Људи, када нема пара, висе по
пијацама. Које од њих су под вашом
ингеренцијом?
– Имамо Зелену пијацу и робну
пијацу „Аеродром”. Поред њих, ту су

ОНО ШТО (НИ)СТЕ ЗНА ЛИ О НАРОД НОЈ БАШТИ
Највећи и најстарији парк у граду
је Народна башта. Омиљено шеталиште и место за боравак у природи уређено је у првој половини
деветнаестог века у складу са
савременим европским трендовима вртне уметности. Оснивач парка
био је бригадни генерал Михајло
Михаљевић, тадашњи управник
града, који је на ободу насеља,
1829. године, образовао уређену
зелену површину од омање шуме,
на површини од нешто мање од 16
хектара. Тада је Панчево било град
са око 20.000 становника.
Свој процват парк је доживео у
време припреме и одржавања
„Велике занатлијске и пољопривредне изложбе Панчева и околине” 1905. године. За потребе изложбе много тога је урађено на унапређењу железничког, друмског и
речног саобраћаја. Међународну
изложбу је посетило чак 104.080
посетилаца, што је донело лепу
зараду граду, али и учесницима
изложбе, од којих је највише било
занатлија, индустријалаца, пољопривредних излагача, трговаца…
Парк је у то доба био испуњен културно-уметничким дешавањима,
али и конгресима и скупштинама
учених људи. Приликом уређења
парка за изложбу дошло је до
обимније сече постојећег дрвећа
како би парк добио изглед уређене
зелене површине у којој постоји
смена слободних, осунчаних и
сеновитих површина под засадима.
Седамдесетих година прошлог
века парк је доживео преуређење
када је његова површина мало смањена изградњом околних садржаја
– железнице, болнице, улица. Судбину социоекономске нестабилности у Србији у последњој деценији

20. века поднео је и парк Народна
башта. Он је био запуштен, фонтана деценијама није била у функцији, а скулптура девојке у њој била
је поломљена, стазе су биле искривљене и дотрајале, дрвеће и друге
биљке без одговарајуће неге, смањена је садња цвећа и другог
растиња. Дечје игралиште постало
је неупотребљиво, клупе махом
поломљене, расадник напуштен

игралишта, фитнес игралиште,
објекти кафе-галерије и музичког
павиљона... Обновљен је јавни тоалет, постављена су нова расвета,
клупе и мобилијар.
У парку се налази око 2.000 стабала. Доминантне врсте дрвећа у
њему су липе, јавори, дивљи
кестен, мечја леска и друге. Остаци
биљног фонда некадашњег расадника, површине на коју је парк

и закоровљен. Омиљени градски
парк постао је небезбедно место,
наро чи то у вечер њим сати ма,
када су туда тумарали чопори
паса луталица.
Архитектонски конкурс за решење обнове парка расписан је 2008,
након чега је започето обимно преуређење. Град Панчево је поверио
овај посао ЈКП-у „Зеленило”. Том
приликом парк је проширен на
суседну површину расадника –
парк сада има укупно око 15 хектара – изграђена је ограда са улазним капијама, замењене су све
подземне инсталације, изграђене
су пешачка стаза, трим-стаза, дечја

проширен, задржани су и уклопљени у ново пејзажно решење. Примерци одраслих црних борова,
црног ораха, обичног ораха и врба
дали су посебан печат новонасталој
парковској површини.
Парк се од свог постанка мењао
више пута, постоје писани докази о
томе, а једини живи сведоци јесу
стари храстови лужњаци, у чијој
сенци се већ два века играју овдашња деца. Најстарије дрво у парку
налази се надомак дечјег игралишта у непосредној близини кафе-галерије и сматра се да је остатак
некадашње шуме од које је парк
настао.

добити поруку шта је наш део посла у
вези с тим. Озелењаваћемо, свакако.
l Ветрозаштитни појасеви су такође важни.
– Да. „Зеленило” већ годинама
подиже ветрозаштитне појасеве поред
локалних, атарских и регионалних
путева. Између четири и осам хиљада
садница ми ту садимо, а то је изузетно
важно за подручје јужног Баната, где
има много јаког ветра. Поготово зими
отежана је вожња због сметова. Зато
бринемо о томе.
l Има ли иновација у предузећу
којим руководите?
– Ове године појачана нам је гаража механизације. Имамо два нова
трактора, који ће допринети квали-

– Јесте, одговорно се односимо
према томе. Најбољи примери за то
су црвенолисна буква у Омољици и
јасени код Долова. У оквиру наших
овлашћења – радимо. Ангажовани су
стручњаци који помоћу уређаја нове
технологије, арботома, детектују
физиолошко стање стабала. У урбаним условима, због аерозагађења,
скраћује се животни век сваког стабла. Све то пратимо и у складу са
ситуацијом деламо. Ниједно дрво
није посечено без разлога.
l Народна башта је, ако питате
било ког Панчевца, најлепши парк
на свету. Колико људи и енергије је
потребно да она то буде и за све остале посетиоце нашег града?

и сателитске – на Тесли, Котежу,
Стрелишту и на Содари. На Зеленој
пијаци се суботом Панчевци више
окупљају него што пазаре. Велику
битку и даље бијемо с трговачким
ланцима. Покушавамо да је добијемо
пласирањем
свежих,
домаћих
производа. Томе је тешко парирати.
l У овим тешким данима једна од
ваших радних јединица трпи велики
притисак.
– Нажалост, да. Организација
сахрана је интензивирана, али
добром организацијом и поштовањем свих смерница Кризног штаба
успевамо да се одговорно поставимо
у датој ситуацији.
С. Трајковић
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ПОЖАР У „ПРОМИСТУ”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НАДЛЕЖНИ: НИЈЕ БИЛО РАЗЛОГА ЗА БРИГУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Пожар који је избио у понедељак, 15. марта, око 17.30, у
бившој фабрици стакла у Панчеву, коју новосадска фирма
„Промист” користи за складиштење вештачког ђубрива, изазвао је узнемирење јавности,
која је зазирала од еколошког
инцидента.
У гашењу је учествовало 12
ватрогасаца панчевачке јединице са четири возила, уз помоћ
четири ватрогасца из Београда
са две цистерне.
Због пожара, железница је
обуставила превоз опасних материја пругом која пролази поред
запаљеног складишта, а друмски саобраћај није прекидан.
Електронски медији су послали извештаче на лице места,
па је портал „Нова.рс” објавио
да су се крај ограде фабрике
скупиле знатижељне и забринуте комшије и да је једна наша
суграђанка изјавила:
– На интернету сам видела
да се запалило, ништа нисам
чула пошто је хладно и затворени су прозори. Јако сам се
забринула када сам прочитала
да се ту складиште исте оне
материје које су изазвале експлозију у Бејруту. Живим јако
близу и уопште није пријатно.
Док је гашење ватре још трајало, огласио се директор „Промиста” Горан Којић и обавестио јавност да је пожар избио
у мага ци ну у ста ром делу
фабрике стакла који није служио за складиштење вештачких ђубрива.
– То су стари магацини који
нису били за озбиљнију намену. Прокишњавали су кровови.
Ми смо ту одлагали ломљене
палете и машине које су се користиле приликом неких грађевинских радова – нагласио је он.

Гра до на чел ник Пан че ва
Александар Стевановић такође
је правовремено саопштио да,
по сазнањима која надлежни
органи имају, у простору у коме
се догодила несрећа, осим неколико старих машина, није било
ничега, а да ће истрага утврдити узрок пожара, као и да су
ватрогасци релативно брзо, у
року од два сата, локализовали
и угасили пожар.
Дан касније он је казао да
фирма „Промист”, која је власник целог објекта, користи за
складиштење вештачког ђубрива само део простора старе Стакларе и нагласио да све надлежне, а пре свега републичке
институције врше потребне контроле складиштења ђубрива и
да није реална ситуација да се у
Панчеву догоди таква катастрофа каква се рецимо догодила у

Бејруту, али да је због тога разумљива појачана забринутост и
пажња јавности због овог догађаја, без обзира на то што није
било реалне опасности по здравље људи у пожару.
Стевановић је казао и да је
Штаб за ванредне ситуације у
Панчеву у комуникацији са
свим надлежним институцијама и Градским заводом за јавно здравље, који је изашао на
терен, и да су прелиминарни
резултати из Завода указали на
то да није било драстичне појаве емисије прашкастих материја у ваздуху.
Изјаву је одмах после гашења дала и министарка заштите живот не сре ди не Ире на
Вујовић:
– Инспектори заштите животне сре ди не су при ли ком
недавне контроле у Стаклари

утврдили да ту не постоји ђубриво на бази амонијум-нитрата с
високим садржајем азота и зато
грађани немају разлога за бригу. Сигурност грађана нам је на
првом месту и наставићемо да
контролишемо ту локацију и да
ли има ове опасне материје у
вештачком ђубриву.
У складу с праксом у оваквим случајевима, Основно јавно тужилаштво у Панчеву је
исте вечери донело наредбу
Националном центру за криминалистичку форензику Београд да предузме вештачење с
циљем утвр ђи ва ња узро ка
пожара.
Одлука о даљем поступању
Тужилаштва поводом пожара
биће донета након добијања
резултата вештачења, као и других обавештења и доказа.
Р. П.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ

Ћирић мисли да је воз „ћира” – све ће да му прође
На зиду пре неки дан отворене оптичарске радње, у центру града, код бившег биоско па „Вој во ди на”, штр чи
табла на којој стоји име адвоката Јована Ћирића. Сви остали адвокати су, пратећи здраву логику, уклонили табле са
својим именима јер је тамо
отво рен нови локал. Не и
Ћирић.
Како је троје људи посведочило, он је био спреман и расположен за физички обрачун
с власником предметног локала. До тога није дошло, јер је
власник локала на чијој фасади стоји Ћирићева табла на
Јованове речи: „Показаћу ја
теби!”, и на брдо псовки одреа го вао уљуд но. Ћири ће во
насилничко понашање је тако
прошло без последица.

ПОЗИВ
СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Очистимо
тамишки кеј
Локални, панчевачки тим
Уније средњошколаца Србије (УНСС) спровешће у суботу, 20. марта, од 10.30 до 12
сати, акцију чишћења тамишког кеја и позива све средњошколце да учествују у њој.
Акција почиње на плажи
код моста, а биће обезбеђене све потребне ствари за
рад, као што су кесе за ђубре,
маске и рукавице. Од отпадака који ће бити прикупљени током акције биће издвојени чепови, који ће бити
донирани организацији „Чеп
за хендикеп”. Представници
локал ног тима УНСС-а
наглашавају да ће се поштовати све мере заштите од
ковида 19.
Д. К.

Пошто смо га позвали да
прокоментарише случај, био
је груб и гласан: „Дођи, дођи
одмах да видиш!” Онда се смирио. Испричао је своју верзију
догађаја и поручио да власник
локала треба да поднесе тужбу
суду или грађевинској инспекцији, па ако они одлуче да треба да скине таблу која ту стоји
од 1994. године – он ће то и
учинити. Онда се умешао и у
уређивачку политику листа:
– Радите ви свој посао, ево
сада развлачите ваше приче о
благајни, а ја ћу радити свој!
Није одговорио на питање
зашто своју таблу није истакао на згради суда, Градске
управе или, не дај боже, на
свом локалу. Боље је на туђем...
У међувремену, стигла нам
је информација да Ћирић није

плаћао таксу за истицање фирме
од 1994. Последњих неколико
година то се плаћа кроз комуналну таксу, па је могуће да је
за државу издвојио неки динар.
Ипак, хтео је Ћирић да се „погоди” са човеком чију је имовину
уружио: један пензионисани
правник звао је директора „Панчевца” и рекао му да је „Ћирић

НОВО НА ПОРТАЛУ
„ЕУПРАВА”

ОД СРЕДЕ ДО
ПОНЕДЕЉКА

Плаћајте
МУП-у онлајн
Грађани Србије од 16. марта
могу све уплате за више од 300
услуга које пружа Министарство унутрашњих послова да
плате електронским путем, преко услуге портала „еУправа”
под називом „Плати”. Услуга
је доступна на адреси www.plati.euprava.gov.rs, као и на сајту
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва www.mup.gov.rs, у
рубрици „Грађани – Документа грађана”.
Наравно, и даље је могуће
плаћање као и до сада, на шалтерима полицијских станица,
а помоћу јединствене уплатнице добијене преко услуге
„Пла ти” могу ће је пла ти ти
услуге МУП-а и у банкама и
поштама.
Д. К.

Србија затворена
Од среде 17. марта до понедељ ка 22. мар та ују тру у
Србији су на снази пооштрене мере против ширења коронавируса.
Затворени су сви угоститељски објекти, тржни центри и све продавнице осим
про дав ни ца пре храм бе не
делатности, трафика и зелених пијаца. Не раде биоскопи, музеји, галерије, козметички и фризерски салони,
кладионице, дечје играонице, теретане итд.
Бензинске пумпе могу да
продају само гориво. Није
дозвољена шалтерска продаја хране, кафе и пића. Надлежни органи, инспекцијске
службе и Kомунална милиција врше строгу контролу
поштовања мера.
Д. К.

поручио да ће, ако се у новинама буде писало о овоме, тражити да се испита порекло имовине власника комшијског локала. Пре него Вучићево”.
Инсинуација је јасна: власник новог локала је, по Ћирићу, на незаконит начин стекао
своју имовину. Током другог
нашег позива Ћирић није деловао смирено – јок, казао је да
ће реаговати законским средствима шта год да објавимо и
да треба да нас је срамота. Зато
што је окачио таблу са својим
именом на зид који није његов?
Додао је: „Видимо се на суду.”
Нема про бле ма. И, нема
потребе за судом. Осим кад
проблеме прави неко ко је осион, без о бра зан, напра сит и
увредљив. Као Ћирић. Океј –
на суду.
Р. П.

ОД ПОЧЕТКА МЕСЕЦА
АКЦИЈА МУП-а

Вежи појас, полиција!
Припадници Управе саобраћајне полиције МУП-а од почетка
марта појачано контролишу
коришћење сигурносног појаса
и начин превожења деце у возилима у саобраћају. У периоду
од 8. до 14. марта они су открили да готово петина контролисаних возача није имала везан
сигурносни појас. Међу 60.968
контролисаних возила без појаса је откривено 12.807 возача и
2.496 путника у возилима.
Регистровано је 577 саобраћајних незгода на путевима у
Србији, у којима је шест особа
погинуло, а 143 особе су повређене. Истовремено, 79 возача
је санкционисано због непрописног превожења деце на предњем, а 119 због непрописног
пре во же ња деце на зад њем
седишту возила.
Д. К.

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

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у 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.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама 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

Не бих желео да кажем да је у моје време позориште
било боље, али неке ствари су другачије биле ако посматрамо друштво у којем смо живели у том историјском
тренутку… Не знам колико позориште мора и треба бити
апсолутно ангажовано и да ли је то само једна од његових акција. Волим ангажовано позориште, не политичке
представе, а свако у себи мора пронаћи разлог ангажованости. Уметност мора имати неко дисидентство, то је у
природи сваког уметника, али уметност је дужна да у
својој величанствености прави дивне представе које нису
само политички ангажоване – то је битно, да не буде
уметност само с роговима, него да ти рогови имају разлога. Ја сам левичар, али сам разочаран у левицу моје
генерације... Верујем у нову левицу. Само млади у целом
региону, само њима верујем и њих подржавам.
(Глумац Раде Шербеџија, телевизија Н1, 16. март)
* * *
Разуме се да је у баналности зла велика опасност, та
баналност разоткрива природу зла. Поезија има обавезу
да у том разоткривању учини важан корак, ако не жели
да и сама жмури пред ужасима пред којима је страшно
држати затворене очи, али још страшније отворене очи,
јер не може се гледати у толико зло, које је слепо. У књизи „Пепео” ја сам сагледавао то циклично понављање
зла, сваки пут у другом, или истом облику. Покушао сам
да посматрам зло као ентитет, невезано од тога ко су
жртве, а ко су починиоци, верујући да поезија може да
побуди емпатију и код оних који су осетљиви искључиво
у складу са својим идеолошким или другим осећањима
припадности, дакле, код оних који немају храбрости да
се суоче са чињеницом да су њихови сународници починили најмонструозније злочине. „Пепео” никога не оптужује, ова књига сведочи, а сведоци су починиоци свеколиког зла. Они су у овој књизи добили реч… Поезија има
обавезу да не затвара очи, поготово ако је правило да се
очи затварају, као што је то правило било у нас на снази
након покоља који је систематски извршаван током Другог светског рата, па све до данас.
(Песник Радомир Уљаревић, „Данас”, 15. март)
* * *
Право сваког је да изабере да ли ће бити вакцинисан или
неће. Пошто сам се и сам вакцинисао, не могу да говорим против вакцине. Али не може се правити нека врста
деобе становништва Србије на основу тога да ли су или
нису вакцинисани. Граница између људског достојанства и закона о заштити становништва од заразних болести је у томе да све мере које се предузимају морају да се
предузимају у целини, и то врло ригорозно. Тек на тај
начин ћемо заиста добити ефекат тих мера.
(Заштитник грађана Зоран Пашалић, РТС, 17. март)
* * *
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ШТА (НЕ) ЗНАМО О ИСПИТИВАЊУ ПОЛИГРАФОМ

НИКАКАВ ДОКАЗ, АЛИ НЕ ШКОДИ ПРОБАТИ
Предистражна
техника у полицијском
испитивању за
усмеравање истраге
Величине се мењају у
зависности од укупног
менталног стања
Полиграф није никакав доказ
на суду, не користи се у кривичном поступку и није регулисан Законом о кривичном
поступку. То су чињенице. Зашто
је онда испитивање полиграфом
толико експлоатисано у нашој
јавности у последње време? На
то питање је за београдске медије покушала да одговори Вања
Бајовић, професорка на Правном факултету у Београду.
– Реч је о једној оперативној
полицијској техници, која се
користи у полицијском испитивању, као једна предистражна техника, која би пружила
само одре ђе не одго ва ра ју ће
индиције полицији у ком правцу да усмери истрагу – рекла
је Вања Бајовић.
Додала је да полиграф не
може да буде доказ због његове поузданости.
– За разлику од ДНК трагова,
биолошких трагова, који су
јединствени, одређена испитивања показују да поузданост
полиграфа није у толикој мери
прецизна и тачна да би она могла
да буду доказ у поступку. Имамо рецимо случај који се често
наводи у литератури да је бивши агент ЦИА који је оптужен
за сарадњу с тадашњим руским
КГБ-ом прошао без проблема
полиграф и касније, када су га
питали како је то успео, рекао

је да уопште није било тешко,
да су потребни добар ноћни сан,
велика доза самопоуздања и
добри односи с лицем који врши
полиграфско испитивање – изјавила је ова професорка.
Свој став је поткрепила примером да је пре неколико година постојао случај да су два
лица, у вези са суђењем Шарићу, дала супротне тврдње на
одређено питање и да су оба
прошла полиграфско испитивање без икаквих проблема.
Вања Бајовић је закључила:
– Сам Закон о полицији наводи ко не може да иде на полиграф. Па тако, рецимо, лице
које има срчане или респираторне сметње, труднице, породиље…, али и поред тога, на
полиграф не може да иде ни
лице које је под утицајем дрога,
алкохола или лекова за смирење.
О самој технологији испитивања полиграфом говорио је

професор на Електротехничком факул те ту и ака де мик
Дејан Поповић. Он је казао да
је полиграф направа која у себе
интегрише неколико инструмената што се користе да би се
испитала одговарајућа физиолошка промена у организму.
Додао је:
– Оно што ми сви знамо јесте
да у неком тренутку хоћете да
мерите крвни притисак, ритам
срца, каква вам је мождана
активност или колико се знојите. Ако ви све те уређаје повежете у један инструмент и гледате неки запис, онда ћете да
приметите да се у току времена мењају те криве. Мењаће се
величине у зависности од тога
какво је ваше укупно ментално стање и шта се догађа у организму, а не на вашем свесном
нивоу.
Он је навео да, ако се
узбудите, пове ћа ће вам се

прово дљивост коже – то је
такозвани галвански рефлекс
– и показаће се на инструменту да се нешто у вашем организму променило приликом
одговора на питање.
– Ако вас је неко питао једноставно питање, на које ви
дајете леп и тачан одговор, ви
имате једну врсту знојења. Ако
вас неко пита другу врсту питања, која вас узбуди, код вас се
те вредности промене – казао
је Поповић.
На интернету се може пронаћи сијасет текстова у којима
стоји да научници и владина
тела у Сједињеним Америчким
Државама сугеришу да су полиграфи крајње нетачни, да се
могу лако победити и да су
несавршено средство за оцену
истинитости. Али, исто тако,
они који су криви за нешто и
то дубоко осећају, много ређе
успевају да победе овај уређај.

ИГОР МИРОВИЋ У ПОСЕТИ НАШЕМ ГРАДУ

Црпна станица „Јабука” је кључна
Воду учинити
доступном на више
од 70.000 хектара

* * *
Држава је „злоупотребила намеру” новинских удружења
да учествују у дијалогу с власти. После клеветничке кампање против новинара КРИК-а и изостанка реакције
институција, новинарска и медијска удружења одлучила
су да напусте Радну групу за безбедност новинара.
(Председник НУНС-а Жељко Бодрожић, „Бета”, 15. март)
* * *
Овај народ је чудан, плиткоуман, нема моћ памћења, брзо
заборавља, а још мање зна да расуђује. Овде 90 одсто људи
не зна шта значи реч „космополит”, не би ме чудило да
мисле да је планета Земља равна плоча пошто мисле да је
Србија центар света и да су Срби небески народ.
(In memoriam бубњар Драгољуб Ђуричић, фебруар
1953. – март 2021, портал „Нова.рс”, 5. мај 2020)
* * *
Класична страначка политика у Србији је доживела пораз.
Једина политика која може да анимира људе су две теме:
економија и социјална политика и враћање у Европу… У
изборној години тешко можемо да убедимо људе да ризикују свој живот да би издејствовали неке додатне изборе
– при чему већина не разуме каква је разлика између
њих. Дакле, треба да променимо тему, да тема не буде
режим, чак и када нас млати да се правимо да не примећујемо. Најгоре за режим је да га игноришемо, највише
они воле да се бавимо њима…
(In memoriam премијер Зоран Ђинђић, август 1952 –
март 2003, „Данас”, јун 2000)

Завршетак радова на изградњи
црпне станице „Јабука”, чиме
ће бити обезбеђено наводњавање за 2.500 хектара ораница, очекује се у августу, а председник Покрајинске владе Игор
Мировић обишао је градилиште 15. марта у друштву градоначелника Панчева Александра Стевановића. Разлог је то
што је ова црпна станица део
двонаменског система Надела,
инвестиције вредне око 650.000
евра, чијом реализацијом ће се
обезбедити наводњавање 6.000
хектара ораница у Војводини.
Миро вић је нови на ри ма
казао да се у Војводини истовремено ради на још десет локација – система и подсистема
за наводњавање. Он је подсетио на то да је и у првој фази
реконструкције водопривред-

ног система завршено једанаест пројеката, који су финансирани из националних средстава и из кредита „Абу Даби
фонда”. Објаснио је:
– Наш крајњи циљ је да воду
учинимо доступном на више од
70.000 хектара пољопривредних
површина, што ће бити знатно
већи квалитет него пре пет година када смо кренули с реализацијом овог великог пројекта.

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Рекао је и да „Воде Вој водине” раде одличан посао
на овом пројекту и да је њихов
тим успео да уз помоћ наших
елит них
струч ња ка
из
„Хидроза во да” и Инсти ту та
„Јарослав Черни” припреми
пројектну документацију, коју
је
Покра јин ска
вла да
финансирала са 126 милиона
дина ра. Миро вић је био
експлицитан:

– Вредност свих радова на
водопривредном систему достићи ће 60 милиона евра, а укупна вредност „Абу Даби фонда”
је 100 милиона долара. Овај
податак говори о томе да смо
свој део посла – у припреми
пројектне документације у реализацији прве фазе и друге,
која је у току, као и у фази „два
бе” – урадили максимално.
Чедомир Божић, покрајински секретар за пољопривреду,
водо привреду и шумарство,
навео је да је приоритет ресорног секретаријата унапређење
пољо привредне про из водње
јачањем система за наводњавање. Уз то, рекао је да је „велики
значај инвестирања у системе
за наводњавање, јер они газдинствима и пољопривредницима
омогућавају воду која ће им
обезбедити веће приносе, а тиме
и боље услове за живот”.
У обиласку је, поред наведених, био и директор „Вода Војводине” Срђан Кружевић.

ОД 15. МАРТА У ПАНЧЕВУ

Пријавите неиздавање
Бесплатно
фискалних рачуна
саветовалиште за младе
Пореска управа је 11. марта
саопштила да је „Порески аларм” бесплатна апликација за
„Андроид” и „Ајфон” телефоне
помоћу које грађани могу да
пријаве неиздавање фискалних
рачуна, обављање нерегистроване делатности, непријављивање радника и друге неправилности у пословању. У апликацију се могу унети подаци и слике
привредног субјекта или уочене неправилности, а корисник
пријаву може поднети анонимно или може да се идентификује.
Корисници апликације аутоматски добијају електронско

обавештење о успешном подношењу пријаве, која је одмах
видљива и у систему Пореске
управе, а она ће у случају основаности и потпуности поднете
пријаве предузимати мере у
складу са законом и својим
овлашћењима и санкционисати свако понашање које није у
складу с пореским прописима.
Апликација „Порески аларм” раз ви је на је у окви ру
пројек та „Плат фор ма за
одговорно управљање јавним
финансијама”, који се спроводи уз финансијску подршку
Шведске.

Саветовалиште за младе „Моје
место” почело је да ради у понедељак, 15. марта, у организацији Kанцеларије за младе града Панчева и Дома омладине.
Саветовалиште је намењено
особама од 15 до 30 година и
ради уторком и средом од 15.30
до 18.30, у Дому омладине, у
про сто ри ја ма „Драф та” или
ОРЦ а. Подршку могу потражити млади које муче неуспех
у школи, емоционалне тешкоће, пољуљано самопоуздање,
конфликти с вршњацима или
родитељима и слично. С њима
ће радити Јадранка Грујичић

Ђурић, психолог и цертификовани психотерапеут.
Заинтересовани могу да закажу свој термин путем имејла
savetovalistezamlade@pancevo.rs. Телефон за више информација је 061/64-72-290. За
особе млађе од 18 година треба сагласност или присуство
родитеља.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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БАНКЕ НИКОМЕ НЕ ОПРАШТАЈУ ДУГ

ЖИРАНТ ЈЕ РЕТКА ЗВЕРКА
Не постоји правило за који
дуг банка тражи јемца, јер
је то искључиво ствар
пословне политике
Пре десетак година
стотинак хиљада жираната
обезбеђивало зајмове
У банкама жиранти или јемци гарантују за мали број кредита, па се може
рећи да је овај вид обезбеђења да ће
зајам бити наплаћен на путу да оде у
истopиjy. Према подацима Удружења банака (УБС), нешто мањe од 50.000
кредита одобрено је уз жирантa. Укупно их је 41.228, што значи да је неко
гарантовао за два или више кредита.
Јемство је активирано код 129, а то
значи да њих отплаћује баш јемац, а
не онај ко је првобитно узео кредит,
кредитну картицу, дозвољени минус
или неку други банкарски производ.
Тих 50.000 жираната је кап у мору
с обзиром на то да су банке одобриле
на стотине хиљада зајмова што грађанима, што привреди, плус поменуте картице, текући рачуни... Само у
кредитима пласирано је 2.900 милијарди динара, што је око 24 милијарде евра. У Удружењу банака кажу да
не постоји правило за који дуг банка
тражи јемца, јер је то искључиво ствар
пословне политике.
– Јемство служи као заштита од
потенцијалног ризика да кредит нe
буде враћен. Њихов број је смањен, а
разлог је највероватније то што се
јемство такође евидентира у Кредитном бироу, па може утицати на то да
ли ћe и сам јемац у неком тренутку
добити кредит, или неку другу банкарску услугу за коју се проверава
стање обавеза у Кредитном бироу.
Други разлог је тај што је у пракси
jeдан број јемстава активиран и гра-

ђани су увидели да треба бити опрезан или уздржан приликом давања
јемства – наводе из УБС-а.

Људе заменила осигурања
Жирант се прихватањем јемства обавезује да ће, уколико дужник не враћа дуг банци, или западне у доцњу,
он вратити укупан дуг или остатак
дуга. Након тога јемац има право да
после враћања дуга банци покрене
пред судом поступак против дужника
коме је био жирант. Тај судски процес нема додирних тачака с банком,
сем што банка даје јемцу податке о

БИЛО НЕКАД...
Осамдесетих година прошлог
века, у некадашњој Југославији,
жиранти су били популарни и за
потрошачке кредите, углавном за
куповину намештаја, новог аутомобила, покућства. Међутим, иако
је дуг често прелазио на терет јемца, они се нису љутили на пријатеље – јер је инфлација после годину или две обезвређивала рате.

износу дуга који је платио за главног
дужника, појашњавају у УБС-у.
Пре десетак година стотинак хиљада жираната обезбеђивало је зајмове
и може се рећи да су они обележили
време када су стране банке тек почеле да улазе на ово тржиште. Жиранти
су углавном гарантовали за веће износе готовинских кредита, за куповину
аутомобила на кредит или када клијент има неуредан извештај Кредитног бироа. Куповина некретнина увек
је била обезбеђена хипотеком. Преломни тренутак да банке не траже
жиранте биo је када су одлучиле да
ћe убудуће осигуравати позајмице код
осигуравајућих кућа. Сада нема ниједне врсте кредита, кредитне картице,
минуса на текућем рачуну без осигурања. Истина, увек има случајева када
банка, због специфичности зајма, тражи и јемца као додатни вид обезбеђења. Поред оси гу ра ња, сред ство
обезбеђења може бити и депозит.

Шта ако...
То што је неко некоме гарантовао за
отплату зајма није никакав проблем
све док дужник редовно испуњава обавезу. Међутим, оног тренутка када у

томе закасни или чак и престане да
плаћа дуг, жирант, подразумева се,
има проблем. Банка почиње њега да
зове да настави да отплаћује кредит, а
на крају се може стварно и догодити
да нечији зајам падне на терет жиранта. Банкари кажу да се у пракси, уколико због кашњења буде активиран
жирант, често дешава да корисник
убрзо настави да отплаћује кредит.
Обавезе јемца дефинисане су конкретним уговором о кредиту, те није потребна посебна судска одлука којом би се
јемац обавезао да преузме дуговања.
Уколико не успе да ни од дужника ни
од јемца наплати своја потраживања,
банка покреће поступак пред надлежним судом, а на основу судске одлуке и поступак извршења.

ВАЂЕЊЕ ШТЕТЕ НА СУДУ
Грађани који су жиранти и отплаћују кредите имају право да од
главног дужника коме су били
јемци траже да им врати дуг који
је банка наплатила од њих, а
имају право и на део непокретности за онолико колико су новца
уплатили за стамбени кредит.
Oво право се остварује на суду.
Према Закону о извршењу и обезбеђењу, поступак спровођења извршења је у надлежности јавних извршитеља, који од банке као извршног
повериоца добијају налог да утврде
имовинско стање извршног дужника.
Банка може да наплати своја потраживања на заради и другим новчаним примањима дужника, јемаца и
жираната, на финансијским инструментима, на покретним стварима и
другим предметима извршења, у зависности од тога за коју имовину јавни
извршитељ утврди да је у власништву
извршног дужника.

СЛУЧАЈ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Преваре на интернету су свакодневна појава
Водите рачуна где
остављате број картице
Kад је наша суграђанка Марија К.
покушала да путем једног сајта прода своју хаљину и тако заради 2.500
динара, остала је без 26.000 динара.
Шта се догодило, објаснила јој је полиција: постала је жртва интернет преваре смишљене вероватно ван граница наше земље.
– Отворила сам профил на сајту
„Сасоманге” и понудила на продају
хаљину. Убрзо је путем „Вајбера” са
мном контактирала жена из Врања,
уз молбу да плати електронски. Послала ми је и линк за формулар на којем
је требало да попуним податке с платне картице како би ми уплатила новац,
а све ми се чинило прилично уверљиво, јер се у нашу комуникацију чак
укључила и извесна Алина, коју сам
доживела као корисничку подршку.

Пошто сам попунила образац, стигло
ми је обавештење да је хаљина продата, aли не за 2.500, већ за 26.000
динара, и то мојих – рекла је Марија.
Пошто је с њеног рачуна нестао новац,
позвала је запослене на порталу „Сасоманге” и они су јој рекли да је она
жртва обмане. Како је рекла, она није
неко ко је лаик, ко је први пут обавио
трансакцију на интернету, па је не знајући активирао неку опцију која је довела до скидања новца с рачуна без знања. Марија је и paниje трговала на
сличним сајтовима, али овог пута није
наслутила да је посреди превара.
Да ова Панчевка ниjе једина која је
поверовала лажним купцима, потврђује и статистика Министарства унутрашњих послова – нема дана да у
Одељење за сузбијање високотехнолошког криминала не стигне неколико сличних пријава. Стручњаци објашњавају да је у конкретном случају

реч о „нигеријској превари”, у којој
преваранти, углавном из афричких
држава, траже потенцијалне жртве
путем различитих интернет сајтова
који нуде продају. Маријин опис догађаја управо је књишки пример једног
од начина обмане: преварант прво
успоставља контакт са жртвом нудећи да купи производ тако што ће,
наводно, новац да јој уплати на рачун.
А да би то обавио, тражи податке о
платној картици, и то оне који су
потребни за исплату новца, не за уплату. Међутим, продавац то схвати углавном тек кад му рачун буде испражњен.
– Жртве су обично особе које не
разумеју начин на који функционишу платне картице, односно да податке који једноставно одређују платну
картицу у платном промету (број картице, СVV број и датум важења) никада не смеју да остављају ни на једном
интернет сајту који није сигyран и

проверен, јер може доћи до злоупотребе података – објашњавају полицајци и упозоравају да „нигеријске
преваре” имају много различитих
облика.
Да ли ћe Марија К. добити свој
новац назад, не зна се са сигурношћу.
Прво је неопxодно да се утврди из
које државе је извршено кривично
дело, након чега следи међународна
оперативна полицијска сарадња путем
Интерпола, а какав ће исход бити,
умногоме зависи од воље и могућности те државе да се супротстави сајбер криминалу. Уколико утврдимо да
је извршилац с територије Републике
Србије, откривање његовог идентитета и могyћност поврата новца оштећеном су онда извеснији – додају у
МУП-у.
Сајт „Сасоманге” скренуо је пажњу
својим корисницима на потенцијалну опасност.

НИС МОДЕРНИЗОВАО НАСТАВУ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Савремена опрема за талентоване ђаке
Подршка
наставно-образовном
систему
Вредна помоћ у доба
пандемије
Математичка гимназија у Београду
добила је нови кабинет за информатику, опремљен с десет најсавременијих рачунара, захваљујући програму „Енергија знања” компаније НИС.
Савремену учионицу су свечано отворили Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, Младен Шарчевић, специјални саветник за образовање председника и премијерке Републике Србије, Вадим Смирнов, заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним
органима и корпоративне комуникације НИС-а, и Мирјана Катић, дирек-

торка Математичке гимназије. Симболично, у новом кабинету, дочекали
су их Добрица Јовановић, Милош
Милићев и Сара Драгутиновић, ученици Математичке гимназије који су
освојили бројне награде на међународним такмичењима.
Донација компаније НИС посебно
је важна у овој години, када се настава одвија онлајн због пандемије коронавируса. Важна је и због тога што
савремена рачунарска опрема омогућава да квалитет наставе прати
светске токове, јер је Математичка
гимназија јединствена средња школа
у нашој земљи за талентоване ученике у области математике, информатике и природних наука.
– Ова школа изнедрила је велике
стручњаке, професоре на домаћим и
страним универзитетима, више од 500
доктора наука, као и других стручњака који су данас успешни људи запослени у великим компанијама. Њени
ученици освојили су више од 600

медаља. Зато ова школа и јесте једна
од пет које су проглашене школама
од националног значаја. Начин на
који се ради и учи у овој школи је
специфичан и захтева посвећеног професора и менторство, захтева добре
услове за рад и учење и захтева пажњу
државе и читавог друштва. Због свега
тога сам захвалан компанији НИС
што је и ову школу укључила у свој
пројекат „Енергија знања” – изјавио
је тим поводом Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.

Вадим Смирнов је подсетио на то и
додао да је НИС покренуо програм
„Енер ги ја зна ња” ради при пре ме
кадрова за нафтну индустрију, што је
резултирало стипендирањем најбољих студената у Руској Федерацији, а
што је најважније, и њиховим повратком у Србију.
– Велико ми је задовољство што
смо сада у чувеној Математичкој гимназији. Ово је мали допринос, али до
сада смо опремили више од 60 учионица. Ове године, заједно с Министарством просвете и Министарством
унутрашњих послова, уложићемо и у
безбедност у школама, што је сада
јако битно – рекао је Смирнов и додао
да је НИС у домаћи просветни систем
уложио преко пет милиона евра.
Вреди истаћи да НИС и Математичка гимназија сарађују већ девет
година, од оснивања програма „Енергија знања”, путем којег компанија
улаже у образовне и научне установе
у Србији.

ПОДРШКА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Гориво на одложено
плаћање
Компанија НИС и „Креди агрикол
банка” креирали су нову кредитну
картицу „Агро блу” за одложено
плаћање горива, намењену пољопривредним газдинствима, за куповину горива на НИС-овим бензинским пумпама. Ова картица омогућава одложено плаћање деривата до шест месеци за износе од
6.000 динара и више.
У НИС-у истичу да су креирањем ове јединствене услуге желели да изађу у сусрет свим пољопривредним газдинствима за куповину горива. Поред тога, сви корисници „НИС Агро картице” куповином горива на пумпама овог
нафтног гиганта остварују право на
попусте, а те погодности важе и за
коришћење нове картице „Агро блу”.
За добијање нове картице потребно је поднети захтев у одабраној
експозитури „Креди агрикол банке”, а затим ће кориснику стићи
СМС порука да може преузети своју картицу у филијали банке.

ОБУСТАВАВЉЕНА
ПРОИЗВОДЊА

Модернизација и
ремонт постројења
„Петро хе ми ја” је у понеде љак,
15.
марта, зауставила процесе
производње у
свим петрохемијским постројењима у Панчеву, а погон у Елемиру
ће такође бити заустављен, 20. марта. У саопштењу стоји да ће застој
у Фабрици полиетилена ниске густине (ПЕНГ) трајати 35 дана, док ће
прекид рада у фабрици Етилен и
осталим производним постројењима „ХИП–Петрохемије” у Панчеву, као и у Фабрици синтетичког
каучука у Елемиру бити 30 дана.
Нај зна чај ни је инве сти ци о не
активности биће усмерене на реализацију пројекта дигиталне трансформације процеса и генерални
ремонт екструдера Л-229 у фабрици ПЕНГ (први пут после више од
40 годи на кон ти ну ал ног рада).
Поред инвестиционих активности
у петрохемијским фабрикама у
Панчеву и Елемиру, током застоја
биће реализоване и ремонтне активности на процесној опреми у осталим погонима. Планиране ремонтне активности обезбедиће наставак безбедног и ефикасног рада
компаније и обављаће се према
претходно утврђеном плану.

„ШНАЈДЕР ЕЛЕКТРИК”
ПОЗИВА АКАДЕМЦЕ

Стипендирамо најбоље
Реномирана светска компанија
„Шнајдер електрик” позива српске
студенте да конкуришу за нови програм стипендирања. Развојни центар у Новом Саду и канцеларија
ове компаније у Београду организују нови програм стипендирања за
студенте друге, треће и четврте
године академских или мастер студија техничких одељења на Природно-математичком факултету и
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, као и Електро тех нич ког и Мате ма тич ког
факултета Универзитета у Београду.
Током трајања програма одабрани студенти имаће прилику да размењују знања и искуства директно
с менторима и да своје формално
образовање примене на практичним примерима, а поред стипендије, биће им пружена могућност
да своју каријеру започну у компанији „Шнајдер електрик”.
Право да конкуришу имају студен ти који су на доса да шњим
студијама остварили минималан
просек 8,50.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

(С)лагалица
родитеља, пријатеља… Живимо у времену када су непријатности (најблаже речено)
саставни део свакодневице и
успевамо да останемо стабилни и углавном прилагођени
дога ђа ји ма на које баш и
немамо неког утицаја. Одакле онда толи ка пита ња
„зашто”, која не дају мира док
не добију одговоре? Такви
какви смо сада, ми смо своја
најбоља верзија и наравно да
нисмо задовољни, нарочито
кад смо под притиском траПише: Марија Достић,
жења одговора на свеприсутпсихолог
но и растуће незадовољство
Драги моји, одмалена нас уче сопственим животом.
Делове наше животне слакако да се при ла го ђа ва мо
свим „такотребањима” и зах- галице ређали смо пратећи
те ви ма спољaшњег све та. брижљиво давана упутства
Усмеравани смо да будемо особа које волимо и које су
„добри” да бисмо били при- нам (биле) узор. Невоља је
што ти делови нису по
хваћени и да бисмо
мери наше душе, не
избегли различите
прате наше таленказне про пи са не
те и склоности, већ
недовољно приласу
шаблон ски
гођеним, непослунапра вље ни
по
шним и неподобним
неким „такотребањиособама. С временом
ма” осмишљеним за потреприхватамо сва наметнута правила као мерибе уклапања у точак сваколо личне вредности и успедневице (других људи). Оно
ха... Све док...
што радимо без напора, где
Десиће се... јер се увек сва- уносимо своју страст и посвекоме деси (кад-тад) да затво- ћеност, представља најбољи
ри очи и ослушне одјек свог материјал од кога се прави
унуташњег бића. И питања најраскошнији животни фракбез одговора почну да прона- тал. Kада највећи део свог
ла зе свој пут
дана испунимо
кроз живот ну
радошћу стварања и креираслагалицу коју
ња у ритму сопсмо пажљиво и
стве ног бића,
савесно правиомек ша ће и
ли од свега што Kада највећи део
оних
су нам дру ги свог дана испунимо иви це
дело ва сва ко говорили да је радошћу стварања
дне ви це који
најбоље за нас.
и
И
када и креирања у ритму жуља ју
покре ћу
на
ЗАШТО? почне сопственог бића,
питања и прода све чешће и
мене. Љубав је
дуже
вла да омекшаће и ивице
једини уметник
нашим унутра- оних делова
који успева да
шњим светом, свакодневице који
укло пи
све
слагалица
облике и велипочи ње да се жуљају и покрећу
чи не дело ва
уру ша ва, јер на питања и
сваке животне
таква какву смо промене.
слагалице.
је напра ви ли
Једино кад почније по мери
наше душе. Зашто незадовољ- немо из љубави да мислимо,
ство када смо радили све да говоримо, стварамо (а крајбисмо постали прихваћени и ње је време да почнемо), додауспешни у животу, послу, веза- ћемо прави смисао сваком
ма??? Зашто нисмо срећни проживљеном тренутку, а свркад „имамо све”, остварили ха ће се појавити као светиосмо се у улогама партнера, ник на животном путу.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решење за
отечена стопала
Разлози за отицање стопала могу бити различити, па
је пре свега важно да одете код лекара како бисте
одредили тачан узрок проблема. Неки од узрока за
то су дуго стајање, топлота
и ПМС или трудноћа, али
разлози могу бити и
неправилан рад бубрега,
услед чега се вода задржава у организму, проблеми с крвотоком,
постојање тромба, претерана употреба лаксатива и диуретика,
алергија… Неправилна исхрана базирана на намирницама с превише соли или угљених хидрата такође може допринети отицању
стопала и ногу.
Да бисте ублажили тегобе, коригујте исхрану и пијте најмање
два литра воде дневно, а било би добро да у воду додате и сок
од лимуна. Сваке вечери држите ноге 20 минута у топлој води у
коју сте додали шаку горке или јодиране соли или две-три шољице јабуковог сирћета.
Помоћи ће вам и облоге од свежег купуса, које ће извући
вишак течности из тела. Изгњечите благо листове да пусте сок,
па их ставите на отечена места. Умотајте стопала памучном тканином и оставите тако преко ноћи.
Ако су ноге отечене због проблема с бубрезима, користите биље
које потпомаже избацивање течности и штетних материја из организма. Одличан природни диуретик је першун, од кога можете скувати чај тако што ћете четвртину шоље свежег листа першуна прелити са 250 мл воде и оставити 10 минута да одстоји. Kаша од
рена с лимуном је такође јако диуретичко средство. Направите је
тако што ћете 150 г рена помешати са соком од два-три лимуна.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: PROF. DR SC. MED. ПЕТАР АЛЕКСИЋ, ОФТАЛМОЛОГ

ЧУВАЈТЕ СЕ ТИХОГ УБИЦЕ ВИДА
Глауком или зелена мрена један
је од водећих узрока слепила у
свету, а због изостанка почетних симптома, називају га
„тихим убицом вида”. О клиничкој слици, дијагностици и
терапији глаукома разговарали
смо са prof. dr sc. med. Петром
Алексићем, офталмологом.
Професор др Петар Алексић
завршио је Медицински факултет у Београду 1972. године,
специјалиста је од 1979, а докторирао је 1991. године. Његова ужа специјалност је дијагностика и хируршко решавање
гла у ко ма и ком пли ко ва них
катаракти, те употреба ласера
у офталмологији.
Био је дугогодишњи начелник Kлинике за очне болести
ВMA у Београду, председник
офталмолошке секције СЛД и
члан председништва Удружења офталмолога Србије и Црне
Горе. Члан је домаћих и страних професионалних удружења. Био је професор офталмологије на Медицинском и стоматолошком факултет у Источном Сарајеву. Активно је учествовао на бројним домаћим и
међу на род ним офтал мо ло шким конгресима и симпозијумима, неретко као модератор и пре да вач по пози ву.
Публиковао је око 170 стручних и научних радова. Аутор
је и коаутор четири мултидисциплинарне књиге.
Професор Алексић средом
обавља прегледе у Очној болници „Свети Василије Острошки” у Панчеву. Болница се
налази у Улици Ђуре Јакшића
3, а преглед можете заказати
путем телефона 064/100-79-26.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је то глауком и колико је ова болест
данас честа?
PROF. DR SC. MED. ПЕТАР
АЛЕКСИЋ: Глауком са својом
учесталошћу од 1% до 2% свих
особа старијих од 40 година и
често неповољним током, који
доводи до обостраног губитка
вида код 10%–15% свих слепих, спада међу три најчешћа
узрока слепила. У свету од глаукома болује око 66,8 милиона особа, а од тога седам милиона њих слепи су на оба ока.
Глауком се карактерише повишењем интраокуларног (очног)
притиска, оштећењем ганглијских ћелија ретине и променама на глави очног живца, те
специфичним испадима у видном пољу.
l Постоје различите врсте
гла у ко ма. По чему се они
разликују?
– Највећи број глаукома припада групи примарних глаукома, чија је основна карактеристика да им је узрок недовољно познат. Ова група, према изгледу коморног угла, дели
се на примарне глаукоме са
отвореним углом и глаукоме
са затвореним углом. Друга
група глаукома припада групи секундарних глаукома, који
настају као последица неког
очног обо ље ња, као што су
запаљења унутар ока, тумори,
повреде, шећерна болест. Трећу групу чине урођени облици (конгенитални глауком),
који се јављају код деце на
рођењу и у првим годинама
живота. Најчешће је заступљен
примарни глауком отвореног
угла. Он чини 2/3 примарних
глаукома.
l Шта је то очни притисак и
која је његова улога у настанку
глаукома?
– Повишен очни притисак је
дуго времена био главни фактор у настанку, дијагностиковању, праћењу тока развоја и
прогнози глаукома, али последњих година то није више тако.
Мада је очни притисак главни
фактор ризика за глаукоматозно оштећење, поремећаји

снабдевања ока крвљу такође
су пове за ни с про гре си јом
болести. Под очним притиском подразумева се притисак који влада у унутрашњости очне јабучице. Он зависи
од читавог низа фактора. За
функ ци ју ока нео п ход на је
очна водица, а очни притисак
је условљен сложеним механи змом регу ла ци је одно са
између продукције и отицања
очне водице из ока. Ако на
путу протицања кроз око или
исти ца ња из ока има било
каквих препрека протоку очне
водице, долази до њеног задржавања у оку и повећања очног
притиска. Повишени очни прити сак има више штет них
последица по око. Првенствено, поремећена је исхрана видног живца и долази до изумирања ганглијских ћелија, односно до оштећења главе видног
живца и његове непосредне
околине, што условљава карактеристичне промене у видном
пољу. Досадашња мерења показују да је просечна вредност
очног притиска од 14 mmHg
до 16 mmHg, са индивидуалним вари ја ци ја ма изме ђу
10 mmHg и 22 mmHg код здравих особа. Код особа с лошом
локалном и општом циркулацијом (шећерна болест, повишен крвни притисак, артериосклероза) глауком се може
развити и код статистички нормалног притиска.
l Који су основ ни зна ци
глаукома?
– Глауком је једна од најподмуклијих болести у медицини. Зову је „тихи крадљивац вида”. Прво болесник примети смањење оштрине вида,
а ретко региструје сужавање
видног поља, које је присутно
у већини случајева. Осећај бола
код глаукома је веома различит. Веома јак, изненадан бол,
који се шири из предела ока
према челу, зубима или слепоочници (половина главе),
карактеристичан је за акутни
глауком. Најчешћи је глауком
отвореног угла, који се одликује сиромашном симптомато ло ги јом, због чега болест
може да остане дуго неоткривена, тако да болесник често
изгуби вид на једном оку пре
него што се јави очном лекару! Понекад пацијенти осећају лаку напетост и тежину у
очима, затим дуготрајне тупе
главобоље, неодређене сметње у виду, а често мењају и
нао ча ре мисле ћи да им не
одговара диоптрија. Иначе, већ
сам напоменуо да клиничком
сликом доминирају: повишење очног притиска, испади у
видном пољу и оштећење очног
живца.

l Може ли се превентивно
ути ца ти на сма ње ње бро ја
слабо ви дих и сле пих због
глаукома?
– При мар не пре вен ци је
нема код кон ге ни тал них и
примарних глаукома. Појава
болести се не може спречити,
али се и те како може благовременом дијагнозом и одговарајућим лечењем зауставити или бар знатно успорити
развој овог обољења. Методе
превентивног рада на раној
дијагностици глаукома разрађене су и у свету и код нас.
Поред скрининга (систематски прегледи) целокупне популације, одличне резултате дају
прегледи ризичних група за
настанак и развој глаукома:
пресбиопне особе изнад 40.
године живота (када се одређују прве пресбиопне наочаре, урадити комплетан очни
преглед), одмакла старост (код
80-годишњака проценат глаукома достиже од 4% до 5%),
глауком у породичној анамне зи, мио пи ја пре ко 5Д,
шећер на болест, арте риј ска
хипо тен зи ја, вазо спа стич ни
синдром. Присуство већег броја фактора ризика код исте
особе повећава ризик за настанак глаукома и често оправдава започињање лечења и пре
испољавања комплетне клиничке слике глаукома.
l Које су основ не мето де
дијагностике глаукома?
– За дијагностику глаукома
мерење очног притиска, преглед папиле (главе) очног живца, као и преглед видног поља
представљају основне методе,
уз комплетан офталмолошки
налаз. Мерење очног притиска
обавља се брзо и тачно модерним апаратима намењеним за
то, које има свака ординација.
Поред мерења очног притиска,
неопходан је преглед очног дна,
првенствено да би се видело
стање очног живца. Најједноставнија метода је офталмоскопија, а најсавременија подразумева снимке очног дна скенинг ласер камерама (OCT),
које дају комплетну слику овог
предела у три димензије с бројча ним пара ме три ма. Вео ма
важан део прегледа је испитивање видног поља. Глауком је
изузетно озбиљна болест, која
прати болесника до краја живота. Због тога се дијагноза не
сме олако и без доказа постављати. Пацијент код кога се
утврди постојање глаукома мора
бити добро обавештен о својој
болести и упозорен на важност
редовних контрола и редовне
примене лекова.
l Које су терапијске могућности у лечењу глаукома и који
су циљеви те терапије?

– Лечење глаукома је сложено и мора се одредити за сваког пацијента посебно, а мора
се и мењати и прилагођавати
току болести. Циљеви у лечењу
глаукома су превенција оштећења очног живца, очување
функције вида и одржавање квалитета живота пацијента. Снижавање очног притиска је још
увек најефикаснија терапијска
мера, тако да се највише и користи. За снижавање очног притиска користе се: медикаментна терапија, ласер терапија и
хируршка терапија. Хируршком
лечењу приступа се у оним случајевима код којих расположивим лековима није постигнута
компензација глаукома. Постоје различите врсте операције
глаукома, а најчешће су оне које
успостављају нормалне односе
хидродинамике или стварају
нове путеве одвођења очне водице из ока. У хирургији глаукома такође се користе ласери.

– Глауком је једна од
најподмуклијих
болести у медицини.
Прво болесник
примети смањење
оштрине вида, а ретко
региструје сужавање
видног поља, које је
присутно у већини
случајева.
Некада су се аргонски ласери
користили у лечењу примарних
глаукома отвореног угла, а сада
се користе ласер апарати за
селективну ласер трабекулопластику. То је интервенција која
циљано делује на одређене
структуре у коморном углу, не
оштећујући околна ткива. Ефекат интервенције испољава се у
снижавању очног притиска за
шест до осам mmHg. ND YAG
ласер се користи код глаукома
затвореног угла с циљем прављења отвора на дужици да би
се успоставила прекинута комуникација између предње и задње очне коморе. С проналаском
нових лекова, као и са усавршавањем нових хируршких техника, знатно се побољшала терапија, а самим тим и прогноза
глаукомске болести.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

7

ТЕМА БРОЈА

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

СВЕ О УСКРШЊЕМ ПОСТУ

КАКО ПОСТИТИ ЗДРАВО И НА ШТА ПОСЕБНО ТРЕБА ПАЗИТИ
Ускршњи пост ове године почео
је 15. марта и траје до 1. маја,
а наредног дана се слави највећи хришћански празник –
Васкрсење Христово. За вернике је овај пост најзахтевнији,
јер је и најдужи пост – траје 48
дана.
Пост је у вези с религијом и
нема других мотива осим верских, те се не може поредити
с дијетом јер, осим уздржавања од масне хране и пића, далеко је важнија његова духовна
страна.
С религиозне стране посматрано, верницима чије је здравствено стање добро, ових 48
дана неће представљати изазов за здравље, али с обзиром
на то да се налазимо у доба
вели ке епи де ми је иза зва не

НАМИР НИ ЦЕ КОЈЕ САДР ЖЕ ВИСОК НИВО
ВИТА МИ НА И МИНЕ РА ЛА

НЕ ЗАБО РА ВИ ТЕ
И СУПЛЕ МЕН ТЕ
Епидемија коронавируса
не јењава, те је, према
речима лекара, у режим
исхране добро укључити и
додатне количине витамина Д, цинка, селена и пробиотике. Уколико имате
дефицит гвожђа или су
параметри на доњој граници, обавезно од првог дана
поста додајте и суплементе
гвожђа у комбинацији с
витамином Ц. О дозирању
се посаветујте са својим
изабраним лекаром.
вирусом ковид 19, важно је
имати унапред припремљен
план и режим исхране, како
организам не би колабирао и
да би имунитет остао снажан.
Уносите свеже воће и поврће,
припремајте кувану или печену храну, узимајте доста течности и оно најважније – не
пре ска чи те обро ке, саве ту ју
стручњаци.

Важан је план
Увод у пост представља седмица белог мрса, током које се
кон зу ми ра ју мле ко, млеч ни
производи и јаја, али не и месо,
јер нагли прелазак с мрсног на
посни режим исхране сам по
себи је шок за организам.
– За сваку промену потребна је припрема. Пост је идеално време да очистите организам од накупљене масноће и

свакако ћете имати вишеструку корист, с тим што не треба
мешати дијету и веру. Риба је
добра јер садржи омега 3 киселине, протеине и минерале, али
ако се придржавате календара, онда се конзумира у свега
два дана и зато се треба окренути воћу, поврћу и редовним
оброцима и међуоброцима. Грашак је, рецимо, добар за гвожђе, у јутарњим часовима узимајте воће, током дана поврће
у сваком облику, брусница је
одлична у комбинацији с леблебијама, због витамина и мине-

рала који су неопходни вашем
организму, и наравно што више
течности, бар два литра дневно
– објашњавају нутриционисти.
Кромпир, грашак, пасуљ, цвекла, бели лук, лимун, мед…
богати су хранљивим вредностима, док је конзумација белог
лука пожељна због имуносистема, који не сме да закаже.
Посна храна је здрава, само је
тре ба уно си ти на пра ви лан
начин и никако не смете себе
изгладњивати, те стручњаци
објашњавају да је потребно јести
чешће, а мање количински.

Уколико постите из дијеталних разлога, што није сврха
поста, можете одабрати било
који дан и месец у години за ту
намену, онда вам не требају
никаква допуштења (разрешења) од свештеника, док они
који посте из верских разлога,
уколико имају здравствених
проблема, морају да се консултују и са својим духовником.

Ко не треба да пости
Ипак, пост се не препоручује
свима, па тако не би требало
да посте труднице, као ни људи

ШТА ЈЕ ПОСТ И ЗАШТО ПОСТИ МО
Пост, уздржавање од хране
за извесно време, среће се у
различитим облицима у
готово свим религијама.
Сматра се врло важним и
значајним за духовни и
телесни живот и здравље,
„Божјим делом, јер Бог не
треба хране”. Сам телесни
пост, међутим, није потпун.
Свети Јован Златоусти каже:
„Не говори ми: толико дана
сам постио, нисам јео ово
или оно, нисам пио вина,
ишао сам у грубој хаљини;
него кажи нам да ли си ти од
гневнога постао тих, од
жестокога добросклон. Ако

си ти испуњен злобом,
зашто си тело мучио?” У
дане поста верници се уздржавају од злих мисли и било
каквог другог греха.
Црква је постове установила у знак страдања Исуса
Христа и дели их нa једнодневне и вишедневне.
Једнодневни постови су
среда, дан када је Јуда
издао Исуса Христа, и петак,
када је Христос разапет,
Крстовдан (27. септембар),
дан уочи Богојављења (зимски Крстовдан, 18. јануар) и
Усековање главе Св. Јована
Крститеља (11. септембар).

Вишедневни постови су
божићни (од 28. новембра
до 6. јануара), ускршњи (траје седам недеља пре Ускрса),
петровски (почиње прве
недеље после Духова и траје
до Петровдана, 12. јула) и
великогоспојински (од 14. до
27. августа).
У дане поста не једе се
месо, осим рибе, нити било
која друга храна животињског порекла (млеко, сир,
јаја). Храна се спрема на
уљу или води.
(Из књиге „Српско православље” С. Рељића и М.
Петровића)

Сви мисле да је посно, а није!
Познато је да пост није само
уздржавање од хране, већ и
од лоших мисли и дела, али
многи верници не воле да
дођу у ситуацију да се „огреше” храном, нарочито ако су
били уверени да се у потпуности придржавају свих правила. Ипак, иако строго
пазимо шта једемо, током
поста се догоди да понекад
конзумирамо нешто за шта
нисмо сигурни да ли је
животињског порекла.
Како објашњавају нутриционисти, ово се догађа зато

што је храна за коју многи
људи мисле да је посна у
ствари животињског порекла.
– Сир од соје је сигурно
постан, а већина других који
се тако декларишу садрже
казеин, протеин кога има
једино у млеку. Често овог
млечног протеина има и у
маргарину, нарочито оном са
укусом путера. Веома је
важно зато да прочитате
декларацију. Такође, ни свака рибља паштета није
посна. У њих се ставља

млеко у праху како би се
добила одговарајућа густина
– наводе нутриционисти.
И у многим пецивима и у
тестенини има јаја или јаја у
праху. На пример, хлеб се у
многим пекарама премазује
смесом која садржи јаја,
како би добио сјај и хрскавост.
Чоколадне бананице нису
посне јер се желатин који се
налази у њима прави од
животињских костију. Исто
важи и за гумене и желе
бомбоне.
Многи мисле, такође, да
су смоки, као и остале грицкалице сличне смокију,
посна храна, али нису. Обично садрже млеко у праху и
какао маслац, а ови састојци
нису посни.
Добро обратите пажњу и
на наполитанке, јер чоколадни преливи нису само од
какаоа, који је постан, него
садрже и млеко или млеко у
праху.
Такође, алкохолна пића не
сматрају се посним, нарочито у данима кад се пости

само на води. Само је вино
дозвољено недељом и великим празницима.
Нутриционисти истичу да
се током поста повећава
унос угљених хидрата, највише брашна и шећера, и саветују да је најбоље кад се у
посту користи свежа и необрађена храна.
– Потребно је конзумирати, дакле, у току поста што
више свежег воћа и поврћа,
које ћете сами припремити,
с додатком биљног уља или
без њега, и наравно рибу,
кад је дозвољена – наглашавају стручњаци за исхрану.
У сваком моменту треба
имати на уму и да се пост не
састоји само од уздржавања
од одређене хране, већ и од
преједања. Али сам телесни
пост не доприноси души ако
није везан с настојањима да
се човек промени, да сузбије
своје нагоне, да обузда своју
вољу и њене прохтеве, а да
појача молитву, да разбукта
у себи љубав према Богу и
ближњем и да отвори душу
своју за праштање.

Бели лук – садржи више од
200 биолошки активних
материја, етерично уље
(алин, алицин, ензим алиназа), витамине А, Б1, Б2,
Б6 и Ц, минерале: селен,
фосфор, јод, магнезијум,
цинк, гвожђе, манган, бор,
бакар, калцијум, молибден.
Цвекла – богата минералима, угљеним хидратима,
мастима и беланчевинама,
као и витамином Б12. Препорука за гвожђе.
Чија семенке – одличан
извор омега 3 и омега 6
масних киселина, минерала
(посебно калцијума, гвожђа
и магнезијума), витамина,
протеина, влакана и антиоксиданата.
Коприва – богата гвожђем, као и витаминима Ц,
А, К, Б2.
Грашак – богат извор
угљених хидрата и влакана
облика галактана, глукорозне
с тешком анемијом и изузетно
лошим здравственим стањем,
али ни деца до седме године.
Ако спадате у неку од наведених категорија, било би добро
да се посаветујете с лекаром.
– Уколико имате неку недоумицу у вези са својим здравственим стањем, обратите се
лекару или нутриционисти, али
ако добро испланирате свој
јеловник, неће бити проблема.
Оброци нека буду редовни и
разноврсни а одабир хране нека
буде здрав. При ме ра ради,
махунарке и орашасти плодови су добар извор беланчевина
и здравих масти, а комбинација с намирницама које садрже гвожђе, рецимо спанаћ, најбоље иде уз витамин Ц. Дакле,
и у поврћу и у воћу можемо
наћи неопходне минерале за
функционисање организма –
став је нутрициониста.

Не само храна
Како објашњавају духовници,
пост нас учи суздржавању, не
само од масног јела и пића,
већ и од злобе, увреда, беса и
свега онога што је супротно

киселине, фруктозе и других једињења. Висок садржај протеина, масти и лецитина, који су важни за нервни систем. Садржи и витамине Б1 И Б2.
Пасуљ – садржи влакна,
витамине Б, Ц и каротен,
као и калцијум и гвожђе.
Леблебија – садржи влакна, Б6 витамине, гвожђе и
магнезијум. Богата и есенцијалним аминокиселинама.
Банане – садрже хранљиве мате рије које дају
енергију организму, те су
добре како за попуњавање
дефицита у организму, тако
и за одр жавање доброг
здравља. Калијум је важан
за правилан рад срца, а
како садрже мало натријума, а доста калијума, банане су добре јер могу бити од
користи за регулацију рада
срца, а самим тим и крвног
притиска.

сваком хришћанину. У посту се
отпушта све што је негативно,
без обзира на то да ли се ради о
немирима и бесу, или злим
мислима и намерама... Пост је
време опраштања и чишћења
како тела, тако и духа. Током
поста у договору са својим духовником верник се исповеда и
добија благослов за причешће,
па уколико желите да се причестите, а из неког разлога не
можете да постите цео пост,
можете постити прву и последњу недељу на води.
Р. П.

Три разлога због којих
пост прија здрављу

Детоксикација
Корисно је постити јер редуковано уношење намирница
омогућава чишћење организма од токсичних ефеката
хране – став је лекара.
Телу је потребан предах
од
намирница
богатих
мастима, које су често заступљене на нашем тањиру.
Виталност
После прве фазе поста,
која може да се опише као
детоксикација организма,
кад се масна храна замени
посном, следи фаза витал-

ности, односно свега оног
доброг што посне наминице
доносе са собом – додају
нутриционисти.
Обнова
Пост чисти тело и дух, а
током поста наша кожа
постаје чистија, односно
лепша, блиставија – истичу
нутриционисти. Они као
позитивне ефекте поста
наводе и то што за време
поста може доћи до ублажавања алергија код људи
који се боре са овим здравственим проблемом.
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УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ПОЧИЊЕ ОД АПРИЛА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

СПРЕМИТЕ ПАПИРЕ,
ШКОЛА НА ВИДИКУ

Која је процедура за
признавање очинства?
Партнерка нашег суграђанина, који
нам се обратио путем електронске
поште, ускоро треба да се породи.
Они нису у браку, а он би желео да
буде уписан у документа као отац
детета, те га занима која процедура
му предстоји да би то постигао. На
пор та лу „еУпра ва” о томе кажу
следеће:
„Уколико нисте у браку, али желите да ваше име буде наведено као
име оца у пријави која се обавља
преко ’еБебе’, пријаву вршите заједно с мајком детета у породилишту,
односно неопходно је и ваше присуство приликом
при ја ве. У том
слу ча ју
мај ка
детета истовремено потписује изјаву о оцу детета, а
ви сте у обавези да
одете у матичну службу у општини
у којој је дете рођено и потпишете
записник о признавању очинства
најкасније у року од 30 дана од дана
рођења детета како би све процедуре које су покренуте у породилишту
могле несметано да се реализују.
Присуство мајке у матичној служби
приликом потписивања записника

о признавању очинства није потребно уколико је у болници потписала
изјаву о оцу детета. Све док као отац
детета не потпишете записник о
признавању очинства у матичној
служби, ниједна процедура покренута у породилишту у оквиру услуге ’еБеба’ неће бити реализована.
„Мимо услуге ’еБеба’, уколико је
дете рођено ванбрачно, а отац је
познат и жели да призна очинство,
изјаву о признању очинства може
дати пред матичарем, органом старатељства, судом или јавним
бележником. Такође, отац може
то учинити у нашем конзулату уколико је наш
држављанин. Са изјавом о признању очинства мора да се
сагласи мајка, као и
дете ако је навршило 16 година живота и
ако је способно за расуђивање. Ако
је дете под старатељством, сагласност са признањем очинства даје
старатељ детета. Изјава о сагласности мајке са признањем очинства
неће се тражити ако је мајка у пријави рођења детета навела да оцем
дете та сма тра мушкар ца који је
касније признао очинство.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Две стране медаље

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

Упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину биће
обављен у периоду од 1. априла до
31. маја. Ево коју документацију треба да спремите и које лекарске прегледе треба да обави ваше дете.
Градска управа је објавила на свом
сајту информацију да ће се пријављивање деце за упис у први разред основне школе вршити у основним школама у гра ду Пан че ву и насе ље ним
местима од 1. априла 2021. године,
док ће се упис деце у први разред
реализовати у школама током маја.
Основне школе на територији самог
града, осим школа „Јован Јовановић
Змај” и „Свети Сава”, засад на својим
сајтовима углавном још нису објавиле конкретније информације о упису,
осим евентуално саопштења које је
потписала чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић.
У њему се наводи да је упис деце у
први разред основне школе обавезан
за сву децу рођену од 1. марта 2014.
до краја фебруара 2015. године.
„За упис детета у први разред родитељ подноси школи следећу потребну 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. 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”, стоји у
саопштењу.

Каква је процедура
У поменутом документу прецизира се
да испитивање детета за упис у школу врши психолог односно педагог
школе на матерњем језику детета,
применом стандардних поступака и
иструмената, препоручених од надлежног завода односно овлашћене
стручне организације. Ако не постоји
У последњем фебруарском броју
нашег листа, у овој рубрици, објавили смо писмо које су потписали станари Карађорђеве 2. Они су у њему
навели да већ дуже време у паркићу
испред Градске библиотеке, где се
налази и дечје игралиште, запажају
да један њихов комшија два пута
дневно вади из контејнера стари хлеб
и другу храну, коју потом баца по
паркићу да би њоме хранио голубове.
„Пре извесног времена, захваљујући донацији руске фирме ТЕ–ТО,
граду је поклоњено дечје игралиште, постављено на овој локацији.
Због доношења старе хране из контејнера, голубови стално прљају ово
игралиште, а навучени су и глодари, као и пси и мачке, тако да постоји опасност да нам се деца заразе.
Ми ста на ри окол них згра да смо
огорчени, јер сваког дана гледамо
ову бруку и срамоту у нашем граду
и не можемо нашу децу и унуке да

изведемо на игралиште. Напомињемо да смо се више пута обраћали
надлежним комуналним инспекцијама, али без успеха. Овим путем
тражимо да надлежни органи реагују и да против поменутог комшије, који им је иначе познат, предузму мере и казне га за ово уништавање дечјег игралишта”, навели су
станари у писму.
Проверили смо ове недеље да ли
се на наведеној локацији нешто променило, а фотографија коју смо снимили даје одговор на то питање.
Намера нашег суграђанина да птицама обезбеди храну несумњиво је
добра и тешко да би је ико могао
осудити да је реч о некој другој локацији и да његово хумано дело не
ствара низ невоља какве описују
његове комшије. Како ће се ова ствар
решити, а да сви буду на добитку,
тешко је рећи. Ми ћемо свакако пратити даљи развој ситуације.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак део Панчева, у
суботу и среду цела Скробара
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 19. марта,
од 8.30 до 10 сати, без струје ће бити
тржни центар „Ирис” и околни локали (Милоша Обреновића 14-а). Истог
дана, од 9.30 до 10.30, струје неће
имати део Улице Светозара Марковића од Борачке до Пољске.
У суботу, 20. марта, од 9 до 14.30,
и у среду, 24. марта, од 9 до 13 сати,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

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

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 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 може обратити
основној школи којој територијално
припада.

Поново ради „еЗаказивање”
Школа „Јован Јовановић Змај” на свом
сајту је у уторак, 9. марта, објавила
следећу информацију намењену родитељима будућих првака:
„Обавештавамо вас да ће вам и ове
године бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање
детета у основну школу, почев од 22.
марта, па до 28. маja. Уколико не
желите да закажете термин електронским путем, можете позвати школу, у
термину од 9 до 13 сати радним данима, на број 013/346-023, локал 104,
као и на 062/85-26-927, како би секретар школе заказао термин уместо вас.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку у вези са еЗаказивањем термина
за упис и тестирање детета у школи.
Сва питања и недоумице у вези са
заказивањем термина могу се поставити на контакт-телефон: 011/73-50557. Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.
априла до 31. маја. Истог дана када
се обавља упис педагог или психолог
ће извршити тестирање ученика. Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, већ
се сва документа прибављају службеним путем. Изузетно, ако је лекарски
преглед обављен код приватног лекара,

биће потребно да га родитељ понесе у
школу.”

Позовите школу
Свеже информације на тему уписа
објавила је и управа школе „Свети
Сава”, која је родитељима предшколаца упутила следећу поруку:
„Евидентирање деце за упис у први
разред, за школску 2021/2022. годину
почиње 1. априла и вршиће се у школи
или електронским путем. Приликом
пријављивања потребно је да родитељ
достави следеће податке на мејл школе svetisavaupis@gmail.com: име и презиме детета, датум и место рођења,
ЈМБГ, адресу становања; име и презиме мајке и оца и њихов ЈМБГ, стручну
спрему, телефон и адресу становања.
Информације о свим наредним корацима (достављање документације, тестирање) објавићемо на школском сајту и
на службеном улазу у школу, након
добијања званичних информација од
Министарства просвете.”
Очекује се да и остале школе ових
дана објаве детаљније информације о
упису на својим сајтовима. У међувремену, са школом за коју сте заинте ре со ва ни може те кон так ти ра ти
путем телефона како бисте сазнали
каква је процедура за упис.

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 лабораторијске анализе, 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.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ СЕРИЈА ГЛЕДАТЕ?

„Бинџовање” је у моди

Б. ЦВЕТКОВИЋ

Г. ТРАИЛОВИЋ

Серије су се некада на телевизији
приказивале једном недељно или евентуално једном дневно. Укућани би
тада обично поседали испред ТВ-а и
заједно пратили узбудљиву радњу.
„Касандра” и „Бољи живот” су многима вероватно прве асоцијације на то
доба...
Данас је слика знатно другачија.
Телевизија не нуди скоро ништа занимљиво, али зато интернет пружа све
могуће врсте забаве. Уз то, кад сте
онлајн, можете да бирате коју ћете
серију гледати и када, а и број одгледаних епизода диктирате сами. Отуда се у српском језику одомаћио израз
„бинџовање” серија. „Бинџовати” значи гледати већи број епизода једне
серије једну за другом и тако прегледати целу сезону или више њих у
неколико дана. Проверили смо да ли
наши суграђани „бинџују” или им и
даље више прија спори телевизијски
ритам.
БОЖИДАР ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Серије ме не интересују. „Бољи
живот” и „Срећне људе” смо гледали
сто пута. Ове нове које се тренутно
снимају нису ми занимљиве. Сада

Д. ДОЛОВАЧКИ

Т. МЛАДЕНОВИЋ

пратим само спорт. Имам све могуће
спортске канале. Волим и кошарку и
фудбал, скоро све. Омиљени клуб ми
је „Црвена звезда”.
ГОРАН ТРАИЛОВИЋ, библиотекар:
– Не гледам, морам да признам. Ту
и тамо „закачим” оно што се прати у
дневној соби, када прођем. Супруга и
ћерка су гледале „Тајне винове лозе”.
Оно што ја обично радим јесте, како
се каже, „бинџовање”, одгледам по
више сезона у једном даху. За једну
ноћ, рецимо. И то неке старе серије,
попут „Сенки над Балканом”.
ДЕЈАН ДОЛОВАЧКИ, гипсар:
– Да, слабије, али пратим. Не на
телевизији, већ их сам проналазим
онлајн. Допада ми се серија „Peaky
Blinders”. Она је доступна на интернету. Погледам по три-четири епизоде за једну ноћ. Засад гледам само
њу. На ТВ-у погледам филмове, ако
налетим на нешто интересантно.
ТОМИНКА МЛАДЕНОВИЋ,
пензионерка:
– Гледам серије на „Првој” и на
„Пинку”. Нисам пратила „Тајне вино-

Т. РАДУЛЕСКУ

Ј. ИЛИЋ

ве лозе” као и сви. Обично пратим
„Игре судбине”. Када имам времена,
пратим неке серије за које нисам
сигурна како се зову. Волим „Задругу”, „Парове”. Занима ме јутарњи програм на телевизији „Хепи”.
ТАМАРА РАДУЛЕСКУ,
пројект-менаџер:
– На телевизији нема занимљивих
садржаја. Серије које ме занимају проналазим на „Нетфликсу”. Тренутно
гледам документарну серију о краљици Елизабети. Та тематика ми лежи.
Највише гледам информативне серије, документарце. У реду су и комедије, али ако су добре.
ЈОВАНА ИЛИЋ, медицинска сестра:
– У суштини, не гледам ништа. Ако
нешто и ухватим, то је путем интернета, нека комедија. Видела сам прве
три епизоде „Тајне винове лозе” и баш
сам проклињала дан када сам уопште
ишта почела на ТВ-у да гледам. Стварно је лоша серија, није добро урађена. Било шта погледам, ради разоноде. Волим програме који не садрже и
не пропагирају насиље, и то је то.
Јелена Катана
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ БИТНОГ ПОСЛА У ВОЋЊАКУ

РЕЗИДБА ВОЋА МОЖДА И НАЈВАЖНИЈИ
ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБАР РОД
Најбољи период за
скраћивање грана
је пре почетка
вегетације

повијеним гранама дозвољавамо да се боље „обуку”. На овај
начин смо избацили род у првој
години, али у следећим ће бити
много издашнији, а биљка ће
бити здравија – истиче Чоловић.

Од ове мере зависe
плодност, виталност
и трајност дрвета

Котласте и пирамидалне
форме стабала

Свака воћна врста се орезује, а
оптимално време за то је управо овај период, почетак марта,
пре бујања вегетације.
На територији Панчева успевају готово све врсте, али вероватно највише има јабучастог
воћа, па шљива и вишања, док
је у скорије време све више и
трешње.

Најпре формирати узгојни
облик
За све врсте воћа један од најважнијих послова свакако је
резидба стабала, а стручњак за
ову област, Владимир Чоловић
из Пољопривредно-саветодавне службе Институт „Тамиш”,
каже да је то једна од основних помотехничких мера.
– Резидбом пре свега усмеравамо развој крошње ка жељеном узгојном облику, што траје од три до шест година. Тако,
рецимо, бресква најбоље успева ако се гаји као котласта круна. Када се већ формира стабло и оно почне да плодоноси,
примењује се резидба којом се

Орезана стабла јабуке до стуба, а иза њега су неорезана
пупољци и гране за следећу
сезону – наводи Чоловић.
Примера ради, најзаступљенија јабука се најчешће гаји на
узгојном облику витко вретено, а то су заправо шпалирски
облици који имају централну
вођицу и спирално распоређене бочне гране.
– Код таквог облика примењује се дуга резидба слабог
интензитета, која подразумева
уклањање једногодишњих грана с веома малим прекраћивањем вишегодишњих елемената. Па, ако кренемо од врха,
најпре се ради изолација те
продужнице, која се налази у
висини од око 2,8 метара. Та
грана не треба да стоји изразито вертикално, већ мало оборено, а све што је изнад ње

ГРЕ ШКЕ ПОЧИ ЊУ ОД НАБАВ КЕ САД НИЦА
Највеће грешке праве аматери, и то почев од набавке
садног материјала, који треба узимати од реномираних
расадника, с папирима на
основу којих се види да је
обављена здравствена контрола, јер ако има неких
вируса или обољења, то ће
се показати у воћњаку –
негде брже, а негде спорије.
– Најчешћу грешку приликом самог орезивања воћари праве када оставе погрешне углове грана, које онда
расту изразито вертикално.
Једна од битних мера јесте
да се гране на прави начин
одређује родност. Циљ је да се
избаци део дрвета, како оног
нездравог, оштећеног, сломљеног, тако и оног родног, то јест
једногодишњих грана које ће
донети род. То значи да ће се,
поред одр жа ва ња ство ре ног
облика, на тај начин омогућити добијање квалитета, односно тако се неће преоптеретити стабло родом, већ ће се формирати и диференцирати родни

повију. Рецимо, код котласте круне угао код првих
грана треба да буде 40–45
степени у односу на вертикалу, док би код пирамидалне било добро да се
први спрат повија под
истим углом као код котласте, с тим што наредни
спратови треба да буду што
отворенијег угла да бисмо
добили облик јелке. Код
вишања, рецимо, „први
спрат” треба да буде под
углом од 45 степени, други
на 60 до 70, трећи и четврти на око 90 – истиче Владимир Чоловић.
уклања се једном резом, док се
испод равно до основе секу дветри следеће гране, конкурентне њој. Како идемо наниже,
скидамо и „водопије”, које избијају из неких „спавајућих”, то
јест неактивних пупољака и
расту изразито вертикално, па
свакако не би рађале те прве
године. Код јабуке на централној вођици имамо распоређене бочне носаче рода, старости

до четири године, па ако је
таква грана дебљине око пола
вођице, она се уклања на „чеп”,
то јест на патрљак те гране
дужине од пет до десет центиметара, из којег треба да добијемо нову једногодишњу грану. Заправо, крајњи циљ код
орезивања јабуке јесте да бочне гране на централној вођици
буду повијене до угла од деведесет до сто двадесет степени
у односу на вертикалу. Повијање је додатна мера, а резидбом настојимо да одржимо тај
правац који смо добили повијањем. Тиме се убрзава формирање родних грана, значајно смањује бујност и постиже
да оне буду што паралелније у
односу на површину, јер ће,
ако иду ка вертикали, рађати
само при врху. У преводу, повијањем грана добијамо могућност да се та дистрибуција хранива боље распореди и да се
грана боље „обуче” – каже саветодавац за воћарство.
Код једногодишње јабуке или
крушке најчешће се наилази на
две врсте садница: једна је обична деветомесечна, то јест „штап”,
а друга је двогодишња звана
„книп”, која је скупља, али на
себи има три и више превремених грана, већ прилично повијених, што је пожељно.
– Предност друге саднице је
то што она има облик јелке и
формиране бочне гране, које
произвођач треба да прекрати
на дужину од углавном око 40
центиметара. Тако најниже гране на садници треба да буду
најдуже, а како се иде нагоре,
тре ба да буду све кра ће и
оштрије како би добиле облик
купе. За разлику од бресака,
шљива, кајсија, вишања или
трешања, где су родни пупољци бочно распоређени, код јабуке су на врху гране, па ако прекратимо једногодишњу грану,
елиминишемо род и потенцирамо само нове прирасте. Тако
биљку не оптерећујемо плодовима, већ је пустимо да се оформи и развије дебло, а тим

Што се тиче рокова, зимска
резидба (или резидба „на зрело”) примењује се од тренутка
када опадне лист до момента
почетка бубрења пупољака, односно пред почетак вегетације.
– Интересантно је, рецимо,
да се у последње време код
новијих сорти кајсије и трешње поменута резидба ради
већ крајем августа, док је још
вегетација у јеку, јер су оне у
том моменту већ диференцирале свој род. Код јабуке то не
би смело, зато што је зимска
резидба много оштрија него
летња, која се ради у јуну/јулу,
чисто да се зна у односу на шта
оштрија, и тако нешто би изазва ло понов но акти ви ра ње
пупољака, а притом касније
сорте још увек на себи имају
много плода. Оштра зимска
резидба се најчешће везује за
брескву и нектарину, где може
да испадне и до седамдесет
одсто дрвета. Вишњама одговарају и котласта и пирамидал на фор ма, која је ипак
чешћи узгојни облик, јер има
своју централу и скелетне или
рамене гране које се формирају степенасто по спратовима, па је први на висини од 80
центиметара, а наредни, којих
је укупно четири, за по педесет су виши. Идеални распоред нових грана на скелетним
гранама је „рибља кост”, а скелетне гране се налазе на сваком од четири спрата, с тим да
на првом имамо три до четири
гране, на другом две до три
гране, на трећем и четвртом
спрату две рамене гране. За
њих би било идеално да се мало
мимо и ла зе, пре све га због
ослонца терета. Заправо гране
на сваком од спратова не би
требало да расту из исте тачке,
односно да се на истој висини
налази њихова основа – каже
стручни сарадник Института
„Тамиш”.
Поред бољег рода и квалитета грана, као и мањег јављања обољења, исправним орезивањем воћа постиже се и то да
биљке имају више ваздуха, па
и да буду прозраченије, што је
нарочито важно код оних с
црвеним плодовима.
И, напослетку, треба истаћи
да је најбоље резати пре кретања вегетације, то јест почетком марта, али ко има већу
површину, мора да почне и
раније.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈKП-а „Зеленило” су у суботу, 13. мар та, попу ња ва ли
ветрозаштитни појас ка Баваништу. С тим у вези, Месна
заједница још једном апелује
на пољопривреднике и друге
суграђане да чувају саднице у
интересу свих грађана. Радници комуналног предузећа
косе католичко гробље, а требало би да започну садњу четрдесетак младих јавора, и то
на улазу у село и у околини
пијаце. Предавање у организацији Удружења повртара „Брестовачки род”, планирано за
уторак, 16. март, отказано је
због епидемијске ситуације.
Банатско Ново Село: Kонцерт
Ане Марије Франц Вајнхарт
биће одржан у петак, 19. марта,
у Дому културе, од 20 сати, и
то без присуства публике, због
епидемијске ситуације, али ће
бити преношен на „Јутјуб”
каналу поменуте установе.
Долово: Завршена је студијска верзија песме „Вино из
Долова”, а следећи корак је
израда и осмишљавање и израда видео-спота.
Глогоњ: Радници комуналног
предузећа комплетно су очистили депонију. По налогу

Иваново: Ученици нижих разреда ОШ „Моша Пијаде” израдили су ликовне радове на
тему „Моја школа”. Деци који
уче банатски бугарски (палћенски) језик, као и заинтересованим одраслим грађанима, уручена је азбука за
поменути језик.
Јабука: Председник владе Војво ди не Игор Миро вић је,
заједно с градоначелником
Панчева Александром Стевановићем, обишао радове на
изградњи црпне станице и
система за наводњавање недалеко од села. Почели су радови на реконструкцији Улице
Гоце Делчева. Чланови удружења грађана „Тамиш у Јабуци” и „Балтазар” садили су
мла ди це јаво ра у око ли ни
реке, док су радници ЈKП-а
„Вод-ком” озелењавали простор у центру, то јест у парку
и уз трибине на отвореном
рукометном терену, а сређивали су и дечје игралиште на
Спортско-рекреативном центру „Победа”, као и потез до
Македонске улице. Неодговорни појединци недавно су
уништавали имовину фудбалског клуба, којем ће у санацији штете помоћи Месна
заједница.
Качарево: Следеће недеље
требало би да почне асфалтирање Виноградске улице и
дела Македонске. Комунално пред у зе ће је запо че ло
прикупљање документације
за реконструкцију зида на
гробљу.
Омољица: Фудбалери „Младости” поражени су у дербију
на госто ва њу у Банат ском
Карађорђеву с 3 : 0.

Месне заједнице, ако време
дозволи, биће постављене нове
справе за децу. У првенственој утакмици домаћи фудбалери савладали су панчевачки „Мондијал” са 4 : 0.

Старчево: Дом културе заврша ва радо ве на гле то ва њу
зидова и припрему за постављање кулира, а током недеље почиње кречење ходника.

УЧЕСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
НА УРЕЂЕЊУ ЈАБУКЕ

Озелењавање приобаља
и центра села

НОВИ УСПЕСИ ГЛОГОЊСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„Инфинитум” на „Пролећу у дијаспори”
Млади полазници курса румунског језика у глогоњском Културном центру „Инфинитум”
почетком марта поново су применили своја знања, овог пута
на онлајн фестивалу „Пролеће
у дијаспори”, посвећеном језику, традицији и уметности, који
је орга ни зо ва ло удру же ње
Румунска пословна школа из
Букурешта, у сарадњи с неколико институција из Румуније.
Поред Глогоњаца, на поменутој манифестацији су учествовале и екипе ученика из Мадрида, Париза, Дубаија и Брисела.
Према речима професорке
Родике Марјану, њени ученици су били веома мотивисани
и успешно су приказали разне
сценете, рецитације и песме, а
цео програм се одвијао уживо

Плакат румунског онлајн фестивала
на платформи „Зум” уз присуство професора.
– Ово ново искуство представљало је и додатну мотивацију за учење језика и упознавање с традицијом уз видео и

аудио материјале који су били
постављени на сајт организатора. Свака екипа била је састављена од по три ученика, а
нашу су чини ли Лео нар до,
Никола и Николина, који су

успе шно при ка за ли сце не ту
„Марцишор”, односно „Мартовац”, традицију која је карактеристична за почетак пролећа. На крају су од онлајн гледалаца, то јест организатора и
професора из других земаља,
завредели велики аплауз уз речи
похвале, а након завршетка
манифестације сви ученици су
добили дипломе – истиче Родика Марјану.
Радионице језика и културе
у Културном центру „Инфинитум“ похађа више од двадесеторо деце и младих, који су се
ове године, поред припрема за
поменуто учествовање, бавили
и креативним радом, правећи
украсе за почетак марта и учећи нове речи уз песме и игре
за најмлађе.

Чишћени и кишни канали
Не прође дан а да се у Јабуци
не спроведе нека еколошка
акција. Поред сада већ редовног уређења тамишког приобаља, пре неколико дана су,
по налогу Месне заједнице,
сађене младице јавора.
Према речима првог човека тог села Слободана Илића, неколико десетина садница те врсте дрвећа пободено
је на различитим локацијама
у месту.
– Волонтери односно члано ви удру же ња гра ђа на
„Тамиш у Јабуци” и „Балтазар” садили су у околини реке,
док су радници ЈKП-а „Вод-ком” озелењавали простор у

центру, то јест у парку и уз
трибине на отвореном рукометном терену. Они су и наредних дана били вредни, па су
сређивали и дечје игралиште
на Спортско-рекреативном
центру „Победа”, као и потез
до Македонске улице. У
предстојећем периоду наставићемо овакве активности –
најављује председник Савета
МЗ Јабука.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КЊИГА ГОРДАНЕ СТОКИЋ СИМОНЧИЋ

ЗЛАТНИ МАТРИКС СРПСКОГ
ДУХОВНОГ ПРОСТОРА
И ПАНЧЕВАЦ У ФИЛМСКОЈ ЕКИПИ

„Прокоп” Данила
Станимировића
Успешно је окончано снимање документарног филма „Про коп” мла дог
Данила Станимировића,
аутора запаженог краткометражног играног остваре ња „Бам би ленд” из
2019. године – објављено
је на сајту Филмског центра Срби је. Дирек тор
фотографије је Панчевац
Алекса Борковић.
– Железничка станица
„Прокоп” је место које
садржи многе специфичности, а једна од занимљивијих је та да она већ
има своју дугу историју
иако још увек није ни
изграђена до краја. Овим
фил мом смо поку ша ли да
дочарамо визуелну импресију те станице у години и времену у ком живимо, с благим
освртом на прошлост, али и
претпоставком каква би могла
бити будућ ност тог места.
Снимање је изведено у минимал ном саста ву, који смо
чинили Данило Станимировић као реди тељ и ја као
директор фотографије. Када
још додамо и чињеницу да је

МОЈ

цео филм снимљен фото-апаратом, добијамо продукциону једноставност која је допринела да екипа буде неприметна и да призори буду што
аутентичнији – рекао је Алекса Борковић.
Монтажери филма су Мина
Петровић и Данило Станимировић. За дизајн звука био
је задужен Никола Костовић,
а колор-корек ци ја дело је
Миодрага Мркшића.

избор

МОЈ

Зид тајни
Сања Трнинић,
књиговођа
У данашње време на телевизији можемо чути ствари које
нас узнемиравају и стварају
нам негативну енергију. Зато
ја више волим да будем у друштву књига. Пре неколико
година на друштвеним мрежама чула сам за Љиљану
Шарац. Одмах сам је потражила на „Фејсбуку” и послала јој захтев. Наручила сам
њене две књиге и на тај начин
заронила у Љиљанин свет, у
коме се преплиће садашње и
давно прошло време. Она на
веома занимљив начин води
читаоца кроз историју, испредајући дивну причу, која ће
многима бити занимљива.
КЊИГЕ: Љиљана је написала шест романа до сада: „Опет
сам те сањао”, „Где сам то
погрешила”, „Зид тајни”, „Старија”, „Старији”, „Златна жила”
и „Ђурђевим стопама”. На мене
су најбољи утисак оставиле
књиге „Старија”, „Зид тајни” и
„Старији”. У књизи „Старији”
Љиљана прича причу једног
мушкарца који је, након што
га жена остави с двоје мале
деце, углавном сам, посвећен
деци и труди се да их одгаја и
васпита најбоље што може. У
томе му помаже мајка. Читајући роман, схватам колико и
мушкарци могу бити емотивни
и повређени иако често мислим
да то није тако. Дивна љубавна прича која ће вас натерати
да размислите да ли увек треба радити онако како околина
очекује од вас или можда ипак
послушати своје срце.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Роман „Старија” говори о
томе да многе жене, ушушкане у удобности свог живота,
и не помишљају да могу бити
заме ње не дру гом женом.
Срећне крај свог мужа и деце,
у сталној трци између куће и
посла, често не воде рачуна о
себи, а требало би. А онда,
неочекивана превара мужа у
секунди их освести и тотално
промени до тада хармоничан
живот. Читајући „Старију”, и
ја сам се запитала да ли себи
посвећујем довољно пажње.
Препоручила бих ову књигу
свим женама, али исто тако
и мушкарцима. Мислим да и
једни и други могу да извуку
добру поуку из ње.
Књига „Зид тајни” покупила је највише мојих симпатија. Ја сам, као и вероватно
многе девојчице, маштала о
томе како налазим на тавану
нечији стари дневник.Тако и
главна јунакиња налази дневник који је много, много стар,
улази у причу жене из прошлости, живећи свој не тако
срећан живот. Каква се прича крије у дневнику, открићете читајући овај предиван
роман. Уживала сам у Љиљиним књигама, што препоручујем и вама.

Градска библиотека Панчево
објавила је друго измењено и
допуњено издање књиге Гордане Стокић Симончић под
називом „Књига и библиотеке
код Срба у средњем веку”.
Студија професора др Гордане Стокић Симончић „Књига и библиотеке код Срба у
средњем веку” чита се као узбудљива и трагична приповест
о успо ну срп ских зема ља и
паду немањићког царства. И
вред но сти ма које су тада
настале и претекле овај пад.
Она даје сажет и студиозан
преглед битних друштвених,
економских, војних, религијских и других момената, историј ски кон текст у коме су
настајали српски језик, писмо,
књиге и библиотеке.
Међу безбројним текстовима о српској култури средњег
века мало је или нимало оних
посве ће них књи го хра ни ли штима. О њима се писало најчешће успут и другим поводима. Аутор настоји да, на основу оскудних података, ту временом и страдањима затомљену фреску освежи и поврати
њен сјај.
Током средњег века, у српским земљама, јасно се издвајају два типа библиотека: приватне и манастирске. У прву

групу убрајају се дворске библиотеке, односно библиотечке збирке владара, властелина, касније и имућнијих грађана, док
другој групи припадају збирке
при црквама, манастирима и
њиховим испосницама.
Манастирске библиотеке својом су величином
далеко надилазиле приватне колекције књига.
Јединствена дворска
библиотека, коју би владари увећавали из генерације у генерацију, свакако би кроз векове прикупила респектабилан
књи жни фонд. Нажа лост, вла дар ска кућа
Немањића није имала
такву библиотеку, а ни
стално владарско седиште у коме би се оваква
библи о те ка
могла
развити. И две највеће
и најјаче средњовековне тврђаве у Србији, београдска и смедеревска,
сагра ђе не су пред
сам губи так држав не
самосталности.
Судбина српских манастира
углавном је злосрећна. Па ипак,
њихове библиотеке, уз све празнине и недовољности с којима се суочава њихов проучавалац, указују се као најстарије

код Срба. Срећнију судбину од
осталих имала је библиотека
манастира Хиландара, најстарија и најбогатија наша средњовековна библиотека. Следи
је библиотека манастира Висо-

ки Дечани, а аутор помиње значајне скрипторијуме и библиотеке других манастира и цркава које су разасуте од Фрушке
горе и Кру ше до ла до Све те
земље и Јерусалима.

„Књи га и библи о те ке код
Срба у средњем веку” једно је
од најзначајнијих издања Градске библиотеке Панчево. Она
је „крајњеугаони камен” едиције у којој је објављено више
сту ди ја посве ће них
настан ку и раз во ју
библи о те ка код нас.
Прво издање дела проф.
др Гор да не Сто кић
Симончић објављено је
пре више од једне деценије. Историја српских
библиотека у оно време била је практично
непо сто је ћа. Дру го
изда ње допу ње но је
новим пода ци ма и
погла вљи ма која се
одно се на књи ге и
библиотеке у средњовековној Босни, Херцего ви ни и држав ну
ћириличну канцеларију у Дубровнику.
„Средњовековни
матрикс” на корицама
дело је дизајнерке Дуње
Шашић. Књига је писана негованим и јасним
стилом, илустрована многобројним илустрацијама, различитим прилозима и регистрима, а њено објављивање подржало је Министарство културе
и информисања.
Г. Т.

ЧЕТРНАЕСТИ „БЕЛДОКС”

Најбољи светски документарци
Четр на е сти Међу на род ни
фестивал документарног филма „Белдокс” биће одржан од
9. до 16. септембра у Београду
у хибрид ном фор ма ту – на
отво ре ном, у био ско пи ма и
онлајн. Као и увек, на „Белдоксу” ће бити приказани најбољи светски документарни
филмови из претходне године, међу којима ће се традиционално наћи бројни наслови с највећих светских фестивала и добитници најпрестижнијих награда.
У истим терминима ће бити
одржан и „Beldocs Industry”,
уз подршку ЕУ, кроз програм
„Кре а тив на Евро па” и пот програм MEDIA: „Beldocs
VR/AR Academy”, „Beldocs in
Progress”, „Serbian Docs in Progress”, „Documentaries form
Kids & Youth”, „Beldocs

Market”. Позив за пријаву пројеката за ове програме је у
току.
На предстојећем „Белдоксу” биће одр жан и део
програма „Moving Cinema
2021”, двогодишњег пројекта

заједничке европске филмске
едукативне платформе, која
ће младима од тринаест до
осамнаест година у Србији у
наредне две године понудити
број не нове могућ но сти за
актив ну пар ти ци па ци ју у

области филмске уметности
кроз радионице, самостално
филмско програмирање, доношење одлука, рад с филмским
ства ра о ци ма и кроз раз вој
нових креативних пракса, знања и вештина. Овај пројекат
је настао удруживањем едукативних капацитета пет европских партнера: „A Bao A Qu”
(Шпанија) – водећи партнер;
„Meno Avilys” (Литва ни ја);
„Кију фи” (Немач ка); „Оток
институт” (Словенија); Међународни фестивал документар ног фил ма „Бел докс”
(Србија), а који од 2014. године оку пља нај ре ле вант ни је
европ ске акте ре у обла сти
филмске едукације и развоја
младе публике. „Белдокс” се
при дру жио про јек ту кра јем
2020. и постао први партнер
ван Европске уније.

ИЗЛОЖБА ДЕЈАНА РАТКОВИЋА

Поезија тела
У Месној заједници Качарево
од 5. до 26. марта одржава се
ретроспективна изложба слика панчевачког уметника Дејана Рат ко ви ћа, под нази вом
„Поезија тела”, у организацији
Дома културе из Качарева.
– Избор слика представља
мали и својеврсни омаж том
недохватном и у исто време
свеобухватном човеку. Човеку
таквом каквим сам га доживео, осетио и проживео, његовој радости живљења и његовим тугама и очајима истовремено. Са свим његовим недодирљивостима, величином и
узлетима и слабостима, виђено, доживљено и пројектовано
кроз око сликара – некога ко
документује стварност кроз сопствену призму и рефлектује је
на дводимензионалном материјалу – рекао је Ратковић.
Дејан Ратковић је рођен 1963.
године у Београду. Дипломирао је на ФЛУ у Скопљу 1991,
на одсеку за сликарство, код
професора Симеона Шемова.
Члан је УЛУС-а од 1996. године. Излагао је колективно у

више навра та у пери о ду од
1993. године и девет пута самостално. Учествовао је у раду

више сли кар ских коло ни ја.
Бави се педагошким радом као
наставник ликовне културе.

Изложба је доступна посетиоцима радним данима од 10
до 15 сати.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ТЕНИСОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ГЕМ, СЕТ, МЕЧ!
Гледано са стране, то је просто пребацивање лоптице с једне стране терена на другу, али они који је усмеравају, за то тренирају од малих ногу,
вредно и посвећено...

резултате су потребна знатна новчана
средства и споразумевање родитеља и
с дететом и с тренером – закључује
Владимир.

Препуштени сами себи

Дарко Гагић (40) дипломирани је професор физичког васпитања и дипломирани менаџер у спорту. Међународни је тениски судија. Био је запослен у Тениском савезу Србије од
2009. до 2016. на позицији администратора такмичења и спортског менаџера у мушкој и женској репрезентацији. Тренутно обавља функцију генералног менаџера у Тениској академији „Типсаревић” у Београду.
– За тенис сам се одлучио када сам
напунио осам година, пре свега из радозналости и жеље да се упознам с тим
спортом. У том моменту тенис није
био ни приближно популаран у нашој
земљи као што је то случај данас. Међутим, ТК „Динамо” из Панчева већ тада
је важио за озбиљан спортски колектив и имао препознатљиву школу тениса у целом региону – прича Дарко.
Дарко је прошао све пионирске и
јуниорске селекције, остваривао запажене резултате у домаћим и међународним оквирима. На почетку његове професионалне каријере јавиле су
се озбиљније повреде, па је био принуђен да одустане од такмичења.
– Желео сам да останем у тенису
на било који начин, па сам стекао
лиценцу за националног тениског
судију, а касније сам положио и испит
у међународној судијској школи и
добио лиценцу за судију у столици на
професионалним турнирима. До данас
сам судио на преко петсто професионалних тениских мечева. Био сам шеф
судија на првом професионалном турниру из серије двеста педесет у Београду („Србија опен” 2010, 2011. и
2012) – објашњава.
Исту судијску функцију имао је и на
„Дејвис куп” мечу светске групе између Србије и Узбекистана 2009. године.
– У међувремену сам се запослио на
позицији администратора такмичења
у Тениском савезу Србије, а ту функцију сам обављао од 2008. до 2016.
Упоредо с тим, од 2010. до 2016. године обављао сам функцију спортског
менаџера у нашем мушком и женском

Младен Вуковић (41) председник је
Тениског клуба „Динамо” Панчево од
2017. Као тренер, у истом клубу ради
већ двадесет једну годину. Завршио
је Факултет за спорт, смер оперативни тренер. Поседује лиценцу ГПЦТА,
као и Б и Ц лиценцу за тениског тренера Тениског савеза Србије. Судија
у овом спорту био је од 2000. до 2015.
године.
– Тенисом се бавим од 1987. године. Родитељи су ми причали да сам
по цео дан од чарапа правио лопте и
папучама их ударао по кући, па су
одлучили да ме одведу на тренинг у
ТК „Динамо”. Од тада па све до данашњег дана моја каријера је везана
за овај спорт и клуб – прича нам
Младен.
У тениској школи је провео годину дана и након пријемног испита
за даље озбиљније бављење тенисом,
који је успешно прошао, ушао је у
такмичарску екипу клуба и кренуо
са сва ко днев ним тре нин зи ма и
такмичењима.

Континуитет у раду

Младен Вуковић
испуњава и одржава да наставим овај
посао – закључује Младен.

Финансије и разумевање

Владимир Здравковић (37) завршио
је смер за оперативног тренера на
ДИФ-у и стекао диплому мастера економије у Америци. Био је председник ТК-а „Динамо”, а сада
је на пози ци ји опе ра тив ног
менаџера у том клубу. Ради као
тениски тренер у СТБ aкадемији.
– Почео сам да играм тенис
са осам година, по наговору тетка Заге Александрић, која је била
успешна играчица и још познатији тренер у Југославији. Прве
кораке сам направио у ТК-у
„Партизан” и од тада сам непрекидно у овом спорту, а следеће
године ће томе бити тридесет
година – прича Владимир.
Његова каријера се развијала упоредо у два клуба: „Динаму” и београдском „Партизану”. Наступао је за репрезентацију Србије у категорији од четрнаест до осамнаест година и
био 116. на светској ИТФ листи
до осамнаест година у синглу и
46. у дублу.
Владимир Здравковић
– После кратког излета у професионалне воде одлучио сам
– Уче ство вао сам на вели ком
брију пионирских и јуниорских тур- се за школовање на универзитету у
нира код нас и у иностранству. Био Америци, где сам захваљујући тенису
сам члан репрезентације наше земље остварио право на плаћену пуну шкоу кон ку рен ци ји до четр на ест и ларину. Упоредо с поседовањем диплошеснаест година. Био сам вицешам- ме мастера економије, поседујем светпион Војводине у категорији до четр- ску А тренерску лиценцу, као и диплонаест и шампион до осамнаест годи- му Факултета за спорт за оперативна. Упоредо с преласком у сениоре ног тренера – каже Владимир.
У овом спорту, објашњава, играч је
упи сао сам Држав ни инсти тут за
фискултуру – ДИФ и ту се некако сам у борби и на терену је он себи и
моја кари је ра так ми ча ра пола ко најбољи пријатељ и највећи непријазаврши ла због повре де коле на, а тељ. Цео притисак пада само на њега
почели су моји тренерски дани. Од и успешан је онолико колико уме да
тада па све до сада, пуних двадесет се избори с њим.
– Као тренер највише волим ту могућгоди на, пре но сим зна ње новим
генерацијама, у свим узрастима, од ност да уз помоћ родитеља обликујем
почетника до такмичара који су уве- млад ум и изведем га на прави пут.
лико у професионалном тенису – Врхунски тренер треба да буде и учитељ
и да помаже играчима на свим пољикаже.
Од 2000. па до 2015. судио је на ма, не само на тениском плану – каже.
Али финансијска страна и нереалсвим „Дејвис куп” и „Фед куп” такмичењима, на АТП турниру „Србија на очекивања родитеља представљају
опен” и свим важнијим такмичења за отежавајуће факторе.
– Свако може да научи да се бави
пионире, јуниоре и сениоре која су се
одржавала у Србији. Од 2017. године овим спор том, али за врхун ске
је на челу ТК-а „Динамо”, као председник клуба.
– Ово је вео ма зах те ван спо рт,
потребно је много одрицања од малих
ногу. Само тренирање на дневном
нивоу од четири сата довољно говори. Поред школских обавеза и толико сати тренирања, немате времена
за дружење, а на то се надовезују одласци на такмичења сваког викенда.
Тенис као спорт је и физички и психички веома компликован, морате
бити сто одсто спремни да бисте се
изборили са изазовима на тениском
терену – објашњава.
Тенис је индивидуални спорт и на
терену је играч препуштен сам себи,
и поред тренера и стручног тима, и
само од њега зависи колико ће бити
успешан током меча и целокупног
такмичења.
– Као тренер имам прилику и велику обавезу да свако дете изведем на
прави пут, не само у тениском смиБојан Здравковић
слу већ и у животном. То ме највише

Марија Димитријевић
националном тиму. Повукао сам се с
функције у ТСС-у 2016. и прихватио
позицију генералног менаџера у Тениској академији „Типсаревић” у Београду, где се налазим све до данас – каже.
Тениска сезона траје једанаест месеци током године и такмичења се одржавају на шест континената.
– Када имамо у виду дужину тениске сезоне и наступање на различитим
континентима у различитим условима, као и број мечева на свим такмичењима, јасно је да су физичка и ментална припремљеност изузетно значајне. Континуитет у раду и остваривању
резултата неопходан је уколико желите да будете у самом врху – објашњава.

Захтеван спорт
Бојан Здравковић (29) апсолвент је
Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Као
тени ски тре нер актив но ради пет
година. Рад но иску ство је сте као
првенствено у ТК-у „Динамо” Панчево, као и радом у иностранству, на

тениској академији у Кини. Место
на АТП листи, како у синглу, тако и
у дублу, обезбедио је играјући професионално тениске турнире до своје двадесет четврте године, када је
прешао у тренерске воде.
– Тенис сам заволео уз старијег брата, гледајући га на терену. Почео сам
да тренирам са седам година. Као
јуниор сам био у саставу репрезентације Србије до четрнаест, шеснаест и
осамнаест година. Био сам двоструки
државни првак Србије у категорији
до осамнаест година – прича Бојан.
Тенис воли јер је индивидуални спорт.
– Као и већина других спортова,
тенис је изузетно захтеван. Изискује
свакодневни активан рад од четири-пет сати, пуно путовања, одвајања од
породице… – каже.

„Хаковање
Дарвина”
Џејмија Мецла

У освит гене тич ке рево лу ци је,
читање, писање и хаковање нашег
ДНК постаје реалност. Но одлуке
које доносимо данас када започињемо реорганизацију сопственог генетског кода могу да донесу чудесна унапређења здравља и
добробити људи, али и да доведу
до суноврата у опасну и потенцијално смртоносну генетичку „трку
у наоружању”.
Два читаоца који до 24. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„На шта ви помислите када чујете
израз генетски код?”, 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.

Дарко Гагић
Захваљујући тенису имао је прилику да пропутује доста земаља, стекне
искуство, као и да упозна много нових
пријатеља. Оно што види као препреку да се неко озбиљније бави овим
спортом јесте потреба да се уложе
знатна новчана средства, па је зато
многима неприступачан.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дамин гамбит”
Волтера Тевиса

Маштовитост у игри
Марија Димитријевић (48) у тенису
је пуних тридесет година, од којих је
десет активно играла и била у самом
врху југословенског тениса.
– Као активна такмичарка ТК-а
„Динамо” била сам међу шеснаест
најбољих играчица у бившој Југославији, у Србији четврта, а у Војводини
друга, и играла сам неколико финала
Првенства Војводине и Србије. Такође, представљала сам репрезентацију
Војводине на разним европским првенствима. Учествовала сам и на бројним екипним првенствима, на којима смо освајали прва, друга и трећа
места, како у нашој земљи, тако и у
иностранству – прича Марија.
У време њеног детињства били су
попу лар ни екип ни спор то ви, али
њеном темпераменту никако нису
„лежале” те тимске игре, па је, захваљујући покојном оцу, запловила тениским водама.
– Највише ми се допало то што све
зависи само од мене, мада сам имала
групне тренинге и била социјализована у том смислу. Тенис је био прави изазов, јер је захтеван спорт који
укључује не само физичку спремност
и моторику већ тражи од нас и маштовитост у игри и грађењу поена и то је
оно што га чини лепим и јединственим. Као и у сваком другом спорту, и
у тенису су веома важни редовни тренинзи, дисциплина и стрпљење да би
се остварио напредак и остварили
добре резултати. Потребни су напоран рад, многа одрицања и велика
љубав за тај спорт – објашњава.
У тренерском послу је прошла све
категорије, од тениске школе до рада
с такмичарима, а и данас је активна
као и првог дана.
– Овај спорт, због високог степена
адреналина, и даље у мени себично
чува ту љубав која траје. Омогућава
ми да свакодневно уживам у свим
лепотама и чарима тениса. Своје знање и даље градим радећи с новим
генерацијама и сви се трудимо да научимо нешто ново једни од других –
закључује Марија.
Мирјана Марић

Када је са осам година завршила у
сиротишту, чинило се да је Бет
Хармон предодређена за судбину
сиву и безличну попут одеће коју
је носила. Све док не одигра прву
партију шаха...
Два читаоца који до 24. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је ваш кец у рукаву?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта баш и не мора да вам се деси.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Баш и не мора корона да ми се
деси.” 063/2671...
„Не мора да ми се деси да не
доби јем књи гу коју дели те.”
064/3520...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање од кога бисте прво
тражили помоћ:
„Зависи шта је у питању. Врло је
важно да ми не треба Хитна помоћ,
за све остало бих се већ снашао.”
069/0291...
„Од родитеља. Од њих не морам
ни да тражим: довољан је поглед
да знају шта ми треба.” 064/2902...
Д. К.
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НАША ГОШЋА: МИЛИЦА ЈЕВИЋ ДРНДАРЕВИЋ, БАЛЕРИНА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ:
ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА

ЉУБАВ ПРЕМА ИГРИ

* * *

ФОТО: Ј. ЈАНКОВИЋ

Мили ца Јевић Дрн да ре вић
рођена је 1985. године у Панчеву. Завршила је Балетску школу „Лујо Давичо” у Београду
2004. године, у класи Бориславе Дурић. Исте године је ангажована као стални члан Балета Народног позоришта у Београду. Звање другог солисте
добила је 2009. године, а првог
солисте три године касније.
Као солиста је играла у балетским представама „Бајадера” (Г.
Комлева), „Успавана лепотица”
(В. Логунов), „Лабудово језеро”
(Д. Пар лић), „Жизе ла” (Л.
Лавровски), „Дон Кихот” (В.
Васиљев), „Пахита” (Љ. и П.
Добријевић), „Шест плесова” (Ј.
Килијан), „Step Lightly” (Пол
Лајтфут), „Интервал” (З. Марковић), „Јесење цвеће” (М. Пјетрагала), „Укроћена горопад”
(К. Симић), „Нечиста крв” (Л.
Пилипенко), „Самсон и Далила” (Л. Пилипенко), „Ко то тамо
пева” (С. Зуровац), „Дама с камелијама” (Л. Пилипенко), опера
„Аида” (Константин Костјуков),
„Петар Пан” (Брус Стајвел).
Прве улоге је остварила у балетима: „Бајадера” (Г. Комлева),
„Александар” (Р. Савковић),
„Кавез” (Л. Пилипенко), „Вива
ла вида” (А. Илић), „Јесење цвеће” (М. Пјетрагала), „Проклета
авлија” (кореограф: Д. Рутенберг, редитељ: Н. Брадић), „Жене
у д-молу”, „Дуга божићна вечера” (Раду Поклитару) и „Хазарски речник – Ловци на снове”
(кореограф: Роналд Савковић,
редитељ: Ливија Пандур). Као
кореограф се остварила у представама „Раскршће”, „Процес
или ником овде није стало до
Јозефа”, глумачко-балетској
представи за децу „Планета тајни” и поетско-кореографском
приказу представе „У кубу”. У
„Битеф театру” је играла у представама „Мириси цимета” (Г.
Вејзман), „Отело” (З. Марковић, М. Колар), „Божанствена
комедија” (Едвард Клуг), „Сонети” (Лео Мујић) и „Yesterday”
(Ј. Вардимон). У „Мадленијануму” је играла у представама
„Волфганг Амадеус Моцарт” (Р.
Занеле), „Пер Гинт” (Сташа
Зуровац), „Празник љубави”
(Алексан дар Илић), НДТ –
регионални балетски пројекат
и „Хазарски речник – Ловци на
снове” (кореограф: Роналд Савковић, редитељ: Ливија Пандур).
Од Народног позоришта је
добила похвале за резултате од
изузетног и посебног значаја
2008, 2010. и 2018. године,
затим награде Града Београда
као актер у представи „Ко то
тамо пева” (2004). Добитница
је награде „Димитрије Парлић”,
која је додељена ансамблу представе „Step Lightly” и „Шест
плесова” Народног позоришта
у Београду 2010. године, као и
награде „Охрабрење” на фестивалу кореографских минијатура 2013. године.
Дипломирала је уметничку
продукцију.
ПАНЧЕВАЦ: Ко је први приметио ваш таленат за игру?
МИЛИЦА ЈЕВИЋ ДРНДАРЕВИЋ: Одмалена се запажала моја склоност и љубав према игри уз ритам и музику.
Тада су ме родитељи уписали
у студио игре који је водила
балерина Наташа Војводић. Она
је прва препознала мој таленат, а то ми је показала тако
што ме је истицала постављањем у први ред и соло деоницама на приредби. Мени је то
била мотивација да се трудим
и заволим још више игру.
l Када је балет ушао у ваш
живот?
– Када би ми се завршио део
дана у вртићу, одмах бих отрчала у суседну учионицу из које
се чула музика. Посматрала
сам децу која су игра ла уз
музичке нумере и дивила им
се. Убрзо су ме родитељи, на
моје инси сти ра ње и мол бу,

Свештеник и ратник
Улица проте Матеје Ненадовића простире се од Миливоја Блазнавца до Јована Рајића и припада Месној заједници Тесла.
И Милан Ђ. Милићевић у
„Поменику” пише о проти
Матеји Ненадовићу…

Милица Јевић Дрндаревић
уписали у студио игре и тако
сам започела свој сан.
l Како се сећате својих почетака у балету?
– Сећам се једне од првих
нумера које смо припремали.
То је била кореографија уз песму
Здравка Чолића „Чија је оно
звијезда”. Памтим тачно постављене кораке и начин на кој
сам их извела пуна самопоузда ња, радо сти, енер ги је…
Након две године уписала сам
се у новосадску балетску школу, истурено одељење у Панчеву, које је води ла бале ри на
Мариника Живку. Вежбали смо
у просторијама Дома омладине Панчево. Ту је био мој први
сусрет с балет ским шта пом
(баром), први сусрет са шпиц-патикама и са свим елементима који чине класични балет.
Никада нећу заборавити дан
када ми је позлило у једној
балетској пози у којој смо морали дуго да останемо како би
нас наставница исправљала.
Вежбали смо уз бар, у почетку
вежбе за загревање тела и мишића, а касније теже балетске еле-

моје класе, код професорке
Бориславе Дурић у Балетској
школи „Лујо Давичо”, био је
одржан у великој балетској сали
Народног позоришта у Београду. Дипломском је присуствовала директорка Балета Народног позоришта Вишња Ђорђевић. Одмах након испита колегиници Бојани, колеги Милошу и мени пришла је директорка и позвала нас на разговор. Након разговора понуђен
нам је уговор. То је био један
од најрадоснијих тренутака у
мом животу до сада.
l За пет година постали сте
други, а после осам година први
солиста. Шта то тачно значи и
колико је важан тај статус?
– Убрзо су се низале солистичке улоге. Како сам кренула да напредујем у раду, преузела ме је Милица Безмаревић, педагог. Уз њену помоћ
сам припремала све своје прве
соло улоге. Она је била уз мену
у сваком тренутку, од рада у
сали, до провере костима у кројачници, шминке у шминкерници, фризуре… Увек је била

менте. Радили смо покрет где
кичму савијемо позади као да
ћемо урадити мост, а стопала
вам стоје у првој позицији са
истегнутим коленима. Мени је
позлило, али сам остала непомична и чекала да наставница
стиг не до мене и извр ши
потребне корекције. Када сам
јој чула глас, како је рекла да
је мој став добар и да изађем
из те позе, једва сам дошла себи
уз воду и кратку паузу да бих
опустила мишиће и убрзо сам
наставила нормално рад.
l Колико је ова врста плеса
захтевна и другачија у односу
на друге?
– Балет је посебан, јер играч,
поред техничких задатака, мора
да изнесе лик изражајно. Цело
тело играча прича и то захтева
напоран и озбиљан свакодневни рад у балетској сали.
l Након завршене средње
школе одмах сте постали стални члан Балета Народног позоришта. Претпостављам да је
веома значајно за плесача да
буде одмах ангажован. Колико
је вама лично то значило?
– Балетски играчи на крају
средње балетске школе имају
завршни дипломски испит. Те
2004. године дипломски испит

ту када треба, што је врло важно
за сваког играча, а посебно младог и још неискусног. Статус
дође сам по себи пре или касније, као резултат искреног и преданог рада.
l Колико је балет повезан с
глумом? И колико се и на томе
паралелно ради?
– У средњој балетској школи
похађали смо и часове глуме.
Балет је повезан с глумом. У
представи „Мириси цимета” Гаја
Вејзмана имала сам задатак да,
док изводим тежак дует, уједно
и говорим. Та представа је била
велики изазов за мене у том
тренутку, јер сам се први пут
суочила с таквим задатком.
l Које балетске представе су
вам биле највеће уживање за
рад и зашто?
– У класичном балету уживам у раду спремајући улоге
које одговарају мом темпераменту. То су улоге: Мерцедес
(„Дон Кихот”), Карабос („Успавана лепотица”), Гамзати („Бајаде ра”), Мир та („Жизе ла”)…
Што се тиче савременог репертоара, уживала сам радећи за
„Битеф денс компани” у свим
представама. То је посебна прича и посебно место у мом срцу.
У Народ ном позо ри шту од

савре ме ног репер то а ра бих
издвојила „Јесење цвеће” (М.
Ц. Пјетрагала), „Шест плесова” (Ј. Килијан), „Вива ла вида”
(А. Илић).
l Шта у бале ту нај ви ше
волите, а шта вам је највећи
изазов?
– У својој професији највише волим здрав рад, када нема
убачених фактора који би те
пореметили, и наравно заслужени аплауз након представе.
Највећи изазов ми је био да се
након паузе после прве трудноће, а сада и после друге, вратим у још боље стање него раније. Век играча је кратак и, како
се ближи крај играчке каријере, желиш да даш свој максимум јер знаш да имаш искуство, зрелост, али само тело
полако почиње да прави проблеме, зато мораш много више
и пажљивије да радиш.
l Често оно што споља изгледа најсјајније, није тако једноставно „изнутра”. С којим проблемима се најчешће сусрећу
балетски играчи?
– Углавном људи у публици
коментаришу како балерина
изводи лако и грациозно покрете. Е, то је најтеже постићи и
зато се ради сатима у балетској
сали. Велики је процес рада од
почетка до готове представе и,
чак и када све иде глатко, није
нимало лако. Још нисам доживела да се у стварању и припреми неке представе нисмо сусретали с разноразним препрекама и проблемима, а који нису
припрема кореографије.
l Бавите се и педагошким
радом. Колико вас тај сегмент
испуњава?
– У делатност педагогије сам
тек закорачила, очекујем да је
то нешто што ми предстоји и
чему ћу се у будућности више
посветити.
l Ван позо ри шта тако ђе
наступате, а имали смо прилику да вас видимо и на концертима Здравка Чолића. Колико је интересантно учествовати у оваким пројектима?
– Поред позоришних сцена,
где ме публика може гледати,
снимала сам спот за Сергеја Ћетковића „Зар је крај”, за Кикија
Лесендрића „Beаutiful Lady”, за
Жељка Васића „Само моја”…
Радила сам и ревије на којима
сам шетала модном пистом у
шпиц-патикама, играла сам на
концертима Сање Илића и играм
на концертима Здравка Чолића. То искуство је потпуно другачије, испуњава на свој начин.
У позоришту је приснија атмосфера, публика вам је много ближе, а на концертима, када играш,
на пример, пред сто хиљада
људи, изузетно је узбуђење. Радосна сам и задовољна што сам те
тренутке доживела.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Посебно ми је драго што
сам успела да ускладим породични живот и каријеру.
Мирјана Марић

Про та Мате ја Нена до вић
родио се у селу Бранковини,
1777. године, од оца Алексе
и матере Јоване, која је била
из куће Ђелмашевића, из села
Гвозденовића. Књигу је почео
учити у Бранковини, код некога попа Станоја, из његовога,
како сам вели, „врлет но га
буквара”. После су га одвели
у Срем, у село Ашању, па у
Купиново, те се и онамо учио.
Године 1793. запопио га је
ваљевски владика Јоаким и
дао му нурију; мало после
тога Мата је постао и прота.
Од године 1804. живот је
проте Матеје Ненадовића пун
разних промена. Осврћући се
на своју прошлост, ево како
је сам слика, кад је већ био
ближе гробу него дому:

– Ја сам – вели он у својим
Мемоарима – служио и господарио; поповао и војводовао;
путовао, по народним пословима, далеке путове и код куће
мирно седео и у својој башти
калемио воће; војевао сам опасне ратове и уживао благодат
општега мира; с царевима
говориo сам слободно, а каткад ме је збунио говор простога кмета; гонио сам непријатеље и бежао од њих; живео
у сваком благу и изобиљу и
опет долазио до сиротиње;
имао сам лепе куће и гледао
их из шуме спаљене и срушене; пред мојим шатором вриштали су, у сребро окићени,
арапски хатови а возио сам се
и у својим неокованим таљигама; војводе су ишчекивале
заповести из мојих уста и опет
ме је судбина доводила да пред
онима што су били моји пандури на ноге устајем!
Шта је Про та радио за
општу нарад ну ствар пре
устанка 1804, не знамо... Али,
од године 1804, Проту виђамо и као војника, и као набављача, и као депутата, и као
унутрашњег уредника, и као
судију, и свуда и у свачем
опажа се Србин родољуб који
искрено жели cpeћe и напретка своме народу.
Још те исте године (1804),
с Врачара, послан је, од вођа
народних, у Русију да поради
за какву помоћ од стране Русије. Отуда се вратио y почетку
1805. Године 1805. настојавао је да се уреди Правитељствујушти совет и био му је
први председник. Из Совета
је, 11. јануара 1811, изаслан
за војводу војсци која је чувала Србију од Босне...
Несрећ не годи не 1813.
(про паст Првог устан ка –
прим. нов.) прешао је и прота Ненадовић у Срем, али се
није отискивао у далеке земље,
него се задржавао у близини.
Доцније је, с писмима од
војвода и знаменитијих људи
из наро да, оти шао у Беч.

Oнaмo је ишао од врата до
врата министрима оних владалаца који су се ту на конгресу находили.
Кад је букнуо нови устанак,
1815, Прота је помагао кнезу
Мила шу она ко исто као и
Карађорђу, у савету и у рату.
И кнез Милош га је често призивао к себи ради договора о
народним потребама.
Прота је први пут био ожењен сестром Моле ро вам,
Маријом, која је била кратка
века, јер је преминула 1808;
а помрла су му и деца коју је
с њом родио.
И Матеја се је, мада је био
прота, оженио по други пут,
и ево како:
Кнез Милош, путујући једном из Шапца ка Крагујевцу,
сврати у Бранковину Проти
Ненадовићу на конак, с намерам да га, други дан, поведе
са собом, зарад неких народних послова.
Други дан, све опремио за
пут, а не може да се пође, јер
сиромах Прота трчи из вајата у вајат, вичући:
– Та, вра га, камо моја
чарапа?
– Шта је, за бога,
Прото? – пита кнез
Милош.
– Ништа, господару! Нема ми једне чарапе, а ваља
ми да понесем на
пут!
Ужур ба ле се
снахе и сва чељад;
али нигде Протине чарапе.
– О, Прото! –
peћи ћe кнез
Милош – море,
виђу ја шта теби
тре ба. Али, ако
само жив будем,
оженићу ја тебе,
па ће твоја обућа свако јутро
бити скалупљена, а нећеш ти
тако трчати из вајта у вајат
да је тражиш.
– Не, господару, побогу, зар
не видиш браду?
– Добро, Про то, добро!
Запамти што ти рече Милош!
Пођу и дођу у село Раниловић, кући неких Милићевића, на конак. У тој је кући
једна млада скоро остала удовица с двоје деце, здрава, млада и лепа. Кнез Милош упита
свекра њенога xoћe ли је дати
за Проту (...).
Из ово га дру го га бра ка
рођен је појета Љуба П. Ненадовић, а старица Јока, мајка
му, умрла је у својој 81. години, 1875, у Београду.
Године 1835, фебруара 23,
кнез Милош је, међу другима, одредио и проти Матеји,
као заслужном човеку, 250
талира пензије на годину.
Године 1838. Прота је био
члан комисије која је спремала законе за Србију; 1839.
постао је члан државног савета, у ком чину је пензионован 1852, па је, после, живео
у Ваљеву. Дана 29. новембра,
1854, упокојио се је у Ваљеву
и укопан је у породичној гробници код цркве у Бранковини. На његову гробну белегу
има овај смеран запис: „Овде
почивају кости проте Матеје
Алекс. Нена до ви ћа. Рођен
1777, а преселио се у вечност
29. новембра 1854.”
Прота Ненадовић, сем многих других заслуга, има и ту
што је оставио записке бар о
неким и неким догађајима
својега доба. Записке те издао
је син његов Љубомир, 1867,
у Бео гра ду, под име нам:
Мемоари Проте Матеје Ненадовића.
Прота је био раста умерена, космат, а под ста рост
ћелав, лепе браде, лица више
блага него војничкога; носио
је свештеничко одело до смрти и свештенички је чин јако
уважавао...
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ОСМОЧЛАНА ПОРОДИЦА ВРАЧАР УСКОРО НАЈЗАД ПОД СОПСТВЕНИМ КРОВОМ

ШЕСТОРО ДИВНЕ ДЕЦЕ НАДОМАК ОСТВАРЕЊА
СВОЈИХ (СКРОМНИХ) СНОВА
Мало ко данас, у овом поодмаклом „модерном” двадесет
првом веку, зна за брачни пар
са четворо деце, док су они с
петоро већ прави раритет.
А шта тек рећи за осмочлану
породицу Врачар?! Њу чине
Никола и Ивана, који су средином злослутних деведесетих
година прошлог века дошли из
ратом угрожених подручја у
Босни са шесторо деце узраста
од осамнаестогодишњег гимназијалца па до петомесечне бебе.
Иако већ деценију и по живе
у изнајмљеном стану, и то, како
сами кажу, „као сардине”, оптимизам и позитива су њихова
свакодневица и, упркос свему,
не скидају осмех с лица.
Ипак, они ће ускоро добити
свој сопствени кров над главом, али потребно им још много тога како како би живели по
савременим стандардима.
Акција је у току и свака помоћ
им је више него добродошла...
Брачни пар Никола и Ивана
Врачар средином деведесетих
година прошлог века дошли су
на ове просторе из ратом захваћене Босне и Херцеговине.
Након што су се за време студентских дана у Београду упознали и заљубили, убрзо су се
венчали и почели да шире породицу, па су се једно за другим
рађали Веселин (18 година),
Љепо са ва (16), Сил ва (14),
Петра (10), Јован (5) и петомесeчна беба – Анастасија.
У Панчеву су већ шеснаест
година. Станују у претесном
изнајмљеном стану, али ни то
им, за разлику од многих, не
смета да живе у љубави, слози
и хармонији и да самим тим
исијавају радост и срећу.
Све то биће поткрепљено и
чињеницом да ће ускоро добити свој дом.
Изградња њихове будуће куће
је у току, а захваљујући добрим
људима – онима који су већ
показали своје срце и онима
који ће то тек урадити – породица Врачар имаће коначно
адекватан простор за живот.

Искусили рат и друге недаће
Глава куће је четрдесетпетогодишњи Никола, пореклом из
некадашње Босне, у којој је као
вео ма млад сред њо шко лац
искусио ратна догађања у првој
половини деведесетих година
прошлог века.
– Као што на почетку нико
није веровао ни да ће рат да
почне, тако тада нико није веровао да ће рат да стане. Но у време потписивања Дејтонског споразума, када су многи бежали
из Босанске Крајине, ја сам
заправо у главни град мајке
Србије дошао да студирам. Из
истог разлога ту се нашла и будућа супруга Ивана, с којом сам
убрзо почео да се забављам, а

МЛА ДИ АДВО КА ТИ ИНИ ЦИ РА ЛИ
ХУМА НИ ТАР НУ АКЦИ ЈУ
Секција младих адвоката
Панчева, заједно са свештеником Бранком Божићем,
старешином Храма светих
цара Kонстантина и царице
Јелене на Kудељарском
насипу, започела је велику
хуманитарну акцију за
помоћ осмочланој панчевачкој породици Врачар.
У тај племенити подухват
већ су се укључили и адвокати из огранка јужни
Банат, манастир Тумане,
Црквена општина Kудељарски насип, хуманитарна група „Ниси сам”, „Ултра тркач

Кад има слоге и хармоније, ни малени стан није тесан
венчали смо се 2001. године. За
разлику од многих, нисмо имали материјалну залеђину од
родитеља, а и у Босни смо све
изгубили, па смо од почетка
били принуђени да се сналазимо. Али то нас није спречило у
жељи да имамо много деце. Увек
смо их посматрали као божји
дар и смисао живота, а не као

за крштење и венчање, како
обичне, тако и оне такорећи
уникатне. Поред неких других
активности, од тога смо почели да у највећој мери стичемо
егзистенцију, а све више се
укључују и најстарији син и
ћерка, који, поред тога што
припомажу у послу, преузимају и кућне послове. До прошле

ПОТРЕБ НА ПОМОЋ ДОБРИХ ЉУДИ
ЗА КОМ ПЛЕ ТИ РА ЊЕ КУЋЕ
Ближи се час када ће чланови породице Врачар добити
своју кућу, и то након деценије и по живота у тако скученом простору, уз плаћање
станарине од сто евра, иако
подвлаче да је газдарица
увек имала разумевања за
њихове проблеме.
– Успели смо коначно да
прођемо на конкурсу за
монтажне куће преко Комесаријата за избеглице, за
шта је требало испунити
многе услове, попут беспрекорног папиролошки сређеног плаца. На располагању
је било тридесет кућа на
нивоу целе Србије, а ми смо
на крају заузели 11. место –
још једна гладна уста. Истини
за вољу, јесте нам све време
било, да не кажем, тешко, али
није било нимало једноставно.
Ипак, како је које дете долазило на свет, тако нам је бивало
лакше – почиње причу Никола.
У међувремену су се преселили у Панчево, јер су сматрали да је јефтиније и мирније
од Београда.
– Када је требало да крстимо друго дете, почели смо да
веземо крстове, то јест пешкире

каже Никола Врачар.
Изградња објекта од 82
квадрата у насељу Миса је у
току, али сада треба обезбедити све непоходне прикључке – за струју, воду,
канализацију, као и разне
друге потрепштине: од куповине радијатора и постављања грејања, преко кухиње и беле технике, до дечјих
кревета и столова, као и
другог намештаја.
И сада су поново на делу
добри људи, који своје прилоге могу да уплате на текући рачун 340-32508999-31
(„Ерсте банка”; прималац
Никола Врачар, Др Жарка
Фогараша 32-д, Панчево).
године то је солидно функционисало, али су доласком короне највише погођени они који
раде нешто ускостручно у вези
с весељима, као што су венчања и крштења. И, када је све то
стало, не знам како бисмо изгурали да није било племенитости Верског добротворног старатељства Епархије београдско-карловачке и још неких
хуманих људи, попут оних из
манастира Сланци и покојног
оца Андре ја, који пома жу

вишеч ла ним поро ди ца ма –
каже глава породице Врачар.

Срећни и весели, иако
спавају „као сардине”
А у том стану од четрдесетак
квадрата у првој од две собе
спава петоро деце у три кревета (само у једном, на расклапање, њих троје!), а у другој су
отац, мајка и најмлађи члан –
шестомесечна беба.
Мајка Ивана каже да је још
од првих дана брака, заједно
са супругом, желела много деце,
јер су обоје хтели више од једног брата, колико су имали у
претходним породицама.
– Срећна сам што моја деца
имају једни друге и што ће моћи
данас-сутра да се међусобно
помажу. Ту велику жељу нису
спречиле ни моје веома тешке
трудноће, као ни разне компликације, попут проблема с јетром, када сам добила хепатитис
Б. А последњу сам једва преживела, као и беба, и то захваљујући хитном царском резу, и због
тога ми лекари препоручују да
одустанем од даљег рађања. На
сву срећу, деца су здрава, лепа
и пре свега добра, јер у тој гужви
и на тако малом простору
потребна је беспрекорна организација. Рецимо, сви се буде у
исто време и заједно једу, док
старији Веселин и Љепосава
помажу у припреми и доручка
и ручка; знају и да кувају и чак
да месе хлеб – наводи Ивана.

Умеју и да се пењу...
А деца су каква се само пожелети могу...
Најстарији је Веселин, рођен
2002. године, петнаест дана
након смрти Николиног оца,
па није чудо што је понео дедино име. Он је веома успешан
ученик Гимназије „Урош Предић”; сваке године је вуковац
и дугогодишњи је члан школе
за таленте „Михајло Пупин”.
Одлично му иду књижевност,
језици, биологија, географија
и нарочито историја, коју намерава и да студира, премда му
је блиска и теологија.
И малтене сва друга деца
носе имена по неким прецима, па је тако Љепосава добила име по Иваниној мајци. Она
је сада у другом разреду економске школе, пева и у црквеном хору, а шест година је
ишла на балет. Нешто млађа
Силва зове се по очевој мајци
и иде у седми разред, као и у
пети разред Музичке школе;
одлична је на харфи и сваке

Страну припремио

Сви обожавају петомесечну Анастасију (шесто дете у породици Врачар)

Јордан
Филиповић

године на разним такмичењима остварује висок пласман.
И десетогодишња Петра (добила име по породичној слави
Часне вери ге) сви ра исти
инструмент, али је тек на другој години. Петогодишњи Јован
прави је враголан, иако је веома интелигентан, будући да
одавно зна сва слова, бројеве
и много тога. Како најстарији
Веселин каже, добио га је као
поклон за тринаести рођендан, само дан касније, јер је
дуго желео брата...

Србија” и многа привредна
друштва из Панчева.
Организатори акције стога позивају све друге људе
добре воље да дају допринос, како би породица Врачар могла да уреди свој дом.
Kњига донатора биће јавно доступна, а имена свих
донатора биће прослеђена
поменутом свештенику Бранку Божићу и братији манастира Тумане код Голупца,
који ће се „литургијски
молити за здравље и напредак свих донатора и чланова њихових породица”.
Интересантно је да сви они
тренирају спортско пењање при
Планинарско-еколошком клубу „Соко”.
Напослетку, најмлађа Анастасија још увек нема ни пет месеци, а око њене колевке је стално весела граја, па ова преслатка беба не стигне ни да заплаче,
будући да је у сваком тренутку
обасута силном љубављу.
Речју, права велика и срећна породица, која је, упркос
све му, доказ да деце никад
доста...

Има још много посла на кући, али крај се назире…
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.

Чупа
Овај млади пас, стар највише годину
дана, борави на панчевачким улицама, али би желео да се негде скући и
улепша нечији живот.
Веома је умиљат и разигран и слаже са како с људима, тако и са псима.
Чупа је сада стерилисан и комплетно
сређен, па је спреман да постане нечији члан породице.
Све друге информације могу се добити на телефон 065/22-11-354.

Флафи
Позната градска фаца у потрази је за
стабилним и трајним домом, а вероватно га многи знају из центра града
или из оближњег шопинг-центра.
Он је мужјак, мешанац, старости
око четири године, а сада је кастриран, микрочипован и вакцинисан против беснила.
Флафи је прилично миран, навикао је на поводац и слаже се с другим
псима, а тренутно се налази у градском прихватилишту (352-148), где га
можете упознати и удомити.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би
да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
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Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
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„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
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ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
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ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Осећате прилив енергије, која ће
вас носити током целе седмице.
Новац стиже путем сарадње са
женама. Најбољи однос ове недеље имаћете с Рибама и Близанцима. Приуштите партнеру романтичан излазак. Одавно се нисте овако добро осећали.

Погасите картице које вам нису
потребне и оставите само једну јер,
када трошите, ви не умете да станете.
Ако радите издавачкој делатности или
у спорту, следи успех. Ваге које су
имале несугласице са сталним партнером морају да размисле вреди ли
опростити. Преконтролишите бешику.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Јупитер вас снажно подржава, па
искористите понуде које вам пристижу. Претпостављени виде
велики потенцијал у вама. Обуздајте жељу за трошењем новца.
Многи Бикови ће срести особу
која може бити њихова судбина.
Психички сте ојачали.

Прилив новца ни ове недеље неће
бити велики, али ће га бити. Ако
радите у медијима или банци, биће
турбуленција. Ове недеље бићете
заокупљени бригом о некој драгој
особи. Лептирићи у стомаку од
прошле недеље могу вам донети
емотивну стабилност. Опустите се.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Следите своју интуицију, али у
битним одлукама се посаветујте с
неким. Брзоплети сте и превише
бурни у својим реакцијама. Заинтересованост за вас показаће
Лавови, Шкорпије и Стрелци.
Прекидате везу која већ дуго не
функционише. Нервоза.

Ништа не препуштате случају и
потпуно сте организовани. Ако
вас мучи неки заостали дуг,
покушајте да се договорите да га
враћате у мањим ратама. Позиви за изласке стижу са свих страна. Добро се организујте да се не
бисте префорсирали.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Дуго нисте били у повољнијем
периоду када је реч о новцу. Ове
седмице сијате. Немојте одбити
понуду да промените канцеларију, па чак и место становања.
Ракови имају сву подршку планета да напокон среде свој љубавни
живот. Физички сте добро.

Неправда која вам је давно учињена коначно би могла бити
исправљена уз помоћ особе на
положају. Можете очекивати
зараду у области везаној за етнокултуру вашег краја. Ваш поглед
понекад плаши потенцијалне
удвараче. Више спавајте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише успеха имају Лавови који
се баве уметношћу, хотелијерством, туризмом, издаваштвом,
модом. Искористите помоћ пријатеља да будете у друштву особе до
које вам је стало. Убедићете је да
сте управо ви оно што је одувек
чекала. Уморни сте.

Ако имате неке тужбе везане за
посао који сте покренули пре неколико година, можете очекивати
повољне вести до краја ове недеље. Постоји могућност да вас врате на посао. Чувајте се Овнова,
веза с њима може бити слатка, али
веома кратка. Раздражљиви сте.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Пут који сте изабрали показао се
као делотворан и сада следи награда. Сарадња са странцима доноси
вам повећану зараду. Ако вам се
удвара нека Водолија, тешко да ће
одустати док вас не освоји. Размишљате о преуређењу дома. Користите прописану терапију.

(19. 2 – 20. 3)
Очекујте финансијску подршку
мушког члана породице. Сарадњу
са женама ове седмице сведите
на минимум. Осећате да партнер
нешто крије. Не инсистирајте на
томе да вам каже шта га мучи јер,
када за то дође време, ви ћете
први сазнати. Песимиста сте.

Петак, 19. март 2021.
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АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ камион фолксваген LT356L вози Б категорија, регистрован.
Тел. 064/414-10-15 (СМС)
ЗАСТАВА 10, бензин/гас,
2007, атестиран, регистрован, петора врата,
власник, 1.500 евра.
062/856-17-38. (302066)
ЈУГО ин, 2006, бензин +
плин, 650 евра. 064/24067-56. (302109)

ФИЈАТ пунто, 2001.
170.000 км, регистрован
до фебруара 2022, одличан. Тел. 063/725-99-37.
(302076)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО дрво багрем
исечено цена 4.200 динаДАЧИЈА супер нова, 2003, ОПЕЛ вектра Ц 1.9 ЦДТИ, ра са превозом. 062/1472006, металик плава, кара- 93-51. (СМС)
1.4 бензин, регистрован.
ван, регистрован, 1.600
061/647-84-94. (302137)
ОГРЕВНО дрво багрем,
евра. 060/511-00-06. (302253) исечено, 4.200 динара са

СУЗУКИ МАРУТИ 1992,
потпуно исправан, а регистрован до септембра
2021, 270 евра. 064/32949-19. (302197)

КОРСА Б, 1998. годиште, ШКОДА roomster 1.2,
1.0, 500 евра. 064/240-67- HTP 2009, 125.000 км,
атестиран плин, регистро56. (302109)
вана годину. 064/130-36JAVOR DRVO 02. (301923/р)
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

ПРОДАЈЕМ клио 1.2,
2002. године, бензин, регистрован, петора врата,
цена 1.000 евра. Тел.
064/214-96-63. (302135)
ПОЛО 1.4, бензин,
144.000 км, регистрован
до краја априла 2021, 950
евра. 062/832-36-38.
(302138)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008. у
првој боји, атестиран
плин, регистроан.
064/130-36-02. (301923/р)
ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин,
163.000 км, регистрован.
064/130-36-02. (302214)
ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
99/2000, караван, у првој
боји, 230.000 км.
064/130-36-02. (302214)
СТИЛО 1.2, 16 В, 2002,
петора врата, прва боја,
шест брзина. 064/130-3602. (302214)

ГОЛФ 4, 2.0 ТДИ, 2003.
превозом. 063/770-64-22
караван, металик сива,
(СМС)
регистрован до јула, 1.600
евра. 063/837-79-30. (302253) ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућРЕНО СЕНИК 1.5 ДЦИ,
ност клања и печења.
2003, клима, серво, одли- 060/037-11-96. (301926)
чан, гаражиран. 064/142ПРЕОСТАЛО дрво, акци55-93. (302222)
ја, буква, багрем, храст,
са превозом и сечом. ЦеВОЗИЛА
на 4.500 динара. 065/440ПОТРАЖЊА
09-65. (299835)
КУПУЈЕМ аутомобиле од
100 – 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(302212)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-3605. (302210)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)
ПРОДАЈЕМ шапурине.
Росић. 063/223-810.
(301248)
УГАОНА гарнитура, судопера, тросед мојца, орман
с ципеларником, столице.
063/861-82-66. (302177)
ПРОДАЈЕМ радијатор на
струју, сто и столице, регал, повољно машина за
веш, тучана шерпа.
066/888-22-89. (302114)
ПРОДАЈА нових столица
од 1.800, столова од
4.500, кревети од 15.300.
060/600-14-53. (302044)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 12.000 динара, нова. 063/773-45-97.
(302165)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
уљани радијатор с калорифером, уградна рерна,
телевизор, усисивач.
063/861-82-66. (302177)

РЕГАЛ, кухињу, двосед,
кауч, комбиновани шпорет, фрижидер, сто, столице. 060/555-41-29.
(302143)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-3091, 013/632-145. (302218)

НА ПРОДАЈУ дебела крмача. 065/363-14-24.
(302045)

СТО и шест столица,
брачни кревет, орман,
шпорет на струју, машина
за судове. 065/227-77-17.
(302238)

ПРОДАЈЕМ пољопривредне машине, приколицу и
торпедо трак. 75 кс, путнички ауто фијат мареа
2001, круњач са мотором,
све је исправно, ја сам
власник. Шапурине на
продају. 064/944-72-37,
065/232-15-06. (302261)
ОВЦЕ и прасићи на продају, могућност клања.
064/303-28-68. (302272)
СВИЊЕ на продају.
064/264-01-03. (302105)

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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ПЛАЦ, Јабучки, лешници,
136 ари, вода, 45.000.
069/744-286.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА и ел.
Шпорет горење, повољно.
063/815-44-48. (302269)

ПЛАЦ 125 фронт, 28 ари,
30.000. 069/744-286.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
долазим на адресу.
063/101-11-47, 064/15844-10. (301614)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (302084)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
у Пелистерској улици.
064/364-83-18 (СМС)
ПРОДАЈЕ се плац на Кудељарцу, површине 28
ари, градско грађевинско
земљиште, ограђен и насут, број катастарске парцеле 11471/1. 064/25661-64 (СМС)
ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.5 ланца) к.о. Качарево, погодно за воћњак, близу села.
062/693-336. (301797)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, сифон флаше, стари
новац, играчке, бижутерију, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
111 квм, подно грејање,
укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-8777. (302144)
ПЛАЦ, Миса урбани део,
Златарска 26, 2,52 ара,
сва инфраструктура,
32.000 евра. 065/258-8777. (302144)
СПРАТ куће са двориштем, 66 квм, хитно,
34.000. „Гоца”, 063/89977-00. (302209)
КУЋА за рушење, 4.6 ари,
Маргита, хитно, 45.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(302209)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско гра- КУЋА на продају 160 квм,
1/1, центар, удаљеност 5.
ђевинско земљиште.
Тел. 063/777-87-77. (302240)
068/408-97-21. (301558)
ШИРИ центар 115, 5 ари,
ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
60.000. (679), „Трем 01”,
Ул. Лазе Костића 18.
063/836-23-83. (302241)
064/007-34-29. (301476)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8
ари, Горњи град, Доњи
град, Котеж, Тесла у
оквиру пруга. Тел.
065/258-87-88. (302090)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Његошева 2, 100
квм + тераса 20 квм, погодно за пословни простор, мењам за два мања,
локација центар. 066/345009. (301811/р)

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

ДУПЛЕКС 70 квм, тераса
7 квм, Тип Станко, укњижен, замена. (470), „Дива
некретнине”, 064/246-0571. (302179)
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.

ПРИЛИКА, Тесла, сређен
двособан, 38 квм, I, стан
из Сениорског програма,
22.900 евра. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (302232)

27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара МилеПРОДАЈЕМ кућу три стана, КУЋА у Војловици, нова
24,
нов.
069/655-214.
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
180 квм, укњижено, 49.000
8 ари плаца, Горњи град.
(300175)
евра.
063/771-75-96,
063/829-89-48. (302093)
КУПУЈЕМ мобилни телеКонтакт: Маријана, 063/693-944,
063/784-71-34. (302256)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
фон, нокиа 3410. Тел.
ПРОДАЈЕМ кућу у СтарЉупко – 063/313-844
Миса,
72
квм,
III
спрат,
065/204-59-12.
чеву, 100 квм, реновираПРОДАЈЕМ два и по лан(3012184)
на од темеља до крова,
ца земље у качаревачком ТА, укњижен. Контакт тел.
ТИП СТАНКО , дуплекс 85
КУПОВИНА станова, ис063/319-133. (302059)
атару, потез „Дом учениКУПУЈЕМ старе аутомоби- етажно грејање пелет.
плата одмах. АМК неквм, 56.000; центар тросо064/317-04-70.
(301959)
ка”,
цена
15.000
евра.
СТРОГИ центар, Трг слоле, гвожђе, веш-машине,
кретнине,
Његошева
12.
бан, I, 60.000 евра. (396)
боде, 30 квм, сређен,
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари Тел. 062/882-23-60.
замрзиваче, све обојене
061/262-08-44.
(302232)
„Лајф”, 061/662-91-48. (302223)
(302259)
опремљен, одмах усељив.
код Штиркаре. 063/261метале. 061/322-04-94.
СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, VIII,
Власник. Звати од 18 до
859. (302193)
(302270)
ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
СТАНОВИ
поткровље, ЦГ, ренови20
сати.
064/848-88-88.
100 квм кукћа, владимиран, 38.000. (396)„Лајф”,
ПОТРАЖЊА
ровац. 064/615-63-16, Де- (3027075)
061/662-91-48. (302223)
ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи јан, 062/811-09-73.
КУПУЈЕМ стан од власниПРОДАЈЕМ стан 70 квм, у
(302264)
легализацији, центар, по- МЕЊАМ потпуно ренови- ка, до 50 квм, ужи центар,
и потпала, спремно за употребу.
вољно. Тел. 063/233-558. ран стан, преко пута Ави- легализован. 063/478-339.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ва за кукћу или већи стан, (302086)
Достављам на адресу у року
VI, ЦГ, претворен у двои- (302192)
уз доплату. 064/422-81пособан, 58 квм, 49.000.
КУПУЈЕМ стан на Кеју РаБЕОГРАД, Ђорђа Вашинг- 27. (302258)
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
069/744-286.
доја Дакића бр. 3, или 5
тона, 3.0, ЕГ, I, 104 квм.
(1/298016)
ЦЕНТАР, трособан, приили 7; двособан са погле013/348-025. (302180)
ТЕСЛА, кућа рушење,
земље, 76 к вм, 72.000,
дом на Тамиш, I, II и III
КУПУЈЕМО обојене мета- НА Новој Миси кућа, 170 2,61 ари, 56 квм, само
две терасе, ЕГ, паркет.
спрат. 063/232-757. (302186)
ле, гвожђе, прохром, аку- квм, два купатила, три те- 27.000. 069/744-286.
069/744-286.
расе, без посредника.
мулаторе, веш-машине,
ПОТРЕБНИ станови, куће,
ЦРЕПАЈА, одлична кућа
ЦЕНТАР, једнособан, 39
061/406-35-49, 063/807замрзиваче, телевизоре.
плацеви, све локације, брза
1/68 ари, 135 квм, 36.000.
квм, укњижен, до улице,
75-61. (302110)
061/206-26-24.
069/744-286.
18.000 евра. 069/744-286. реализација. 069/744-286.
(302274)
КУЋУ у центру Панчева,
ЦЕНТАР, стан салонски,
ПЛАЦ, Миса, фронт 26 м, сређен, без улагања, 70
КОТЕЖ 1, двособан, II,
КУПУЈЕМО гвожђе, олово, близу Суда, 4.5 ара, плац.
СТАНОВИ
8.95 ари, 2.500 евра/ар.
ЦГ, 55 квм, две терасе,
066/344-657. (302170)
квм, 76.000. 063/899-77бакар, месинг, алуминиИЗДАВАЊЕ
069/744-286.
57.000. 069/744-286.
00. (302209)
јум, веш-машине, замрзи- КУЋА, Стрелиште, 75 квм,
ваче, телевизоре, долаЦЕНТАР, кућа дворишна, НОВОГРАДЊА, Маргита, ЈЕДНОСОБАН, Тип Стан- СОДАРА, двособан, полуоко 4 ара, без улагања,
зим. 061/321-77-93.
своје двориште, ПР+I, 34 152 квм, 127.000 евра са
72.000. „Гоца”, 063/899ко, приземље, 28 квм, ТА, намештен. 062/852-81-00,
77-00. (302209)
Филип. (301760)
(302270)
+ 64, ЕГ. 069/744-286.
ПДВ-ом. „Гоца”, 063/899- 25.000. 069/744-286.
77-00. (302209)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 квм, III, ЦГ; 31.500.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (302215)
ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, TA, 48.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(302215)
ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, TA, 48.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(302215)
СОДАРА, двоипособан,
67 квм, VIII (XI), гаража,
63.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (302215)
ЦЕНТАР, 32, ЦГ, ПР, са
намештајем новим. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(302241)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
IV, добра зграда, 56.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (302241)
ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПР, тераса,
46.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (302241)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. 064/01481-37. (301986)
ДВОРИШНИ стан издајем
самцима код Преображенске цркве. 060/1616478. (302273)
СТАН, гарсоњера, центар,
Змај Јовина 2, намештен,
тел, централно, клима.
150 евра. 064/376-78-37.
(302267)
СКРОМАН кућица на
Стрелишту, за једну особу, кирија 60 евра.
065/626-86-88. (302255)
СТРОГИ центар, двособан, реновиран, намештен, централно, III/VII,
лифт, тераса, паркинг,
250 евра. 064/159-79-54.
(302245)
ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан, 58 квм, на старој
Миси, Србијанска 76.
064/555-41-70. (302224)
ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан у центру, I
спрат, 70 квм, ЦГ.
069/303.-86-50. (302203)
ИЗДАЈЕМ апартман за четири радника индустријска зона. Тел. 063/23335-58. (302192)
БЕСПЛАТНО, соба, кухиња, купатило и кућа за
становање у Иванову,
станарки. 064/372-94-71.
(302106)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

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,
• 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,

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– 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 катаракте бити преусмерено у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗО-а, оперисати наш тим стручњака на апаратима
најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да обаве и
пацијенти који нису на листи чекања, али о
сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским
условима и да немају обавезно здравствено
осигурање, предвидели смо и одређени

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

•

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

•
•

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 950 динара

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин

•

Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ИЗДАЈЕМ намештен стан
30 квм, V спрат, нова
градња, грејање, ТА или
клима. 060/400-34-74.
(302064)

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.

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

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
ненамештен у центру.
063/344-595. (302032)

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

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 33 квм, намештен на новој Миси.
060/064-43-53. (302095)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, самица, Цара
Лазара 110. 061/615-8080. (302035)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж. 063/824-06-63.
(302050)

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

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

ПРЕВОЗ камионом: шљунак, песак, сејанац, ризла,
итд. Утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (301936/р)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (301515)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (301600)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-62ИЗДАЈЕМ једнособан на- CAFFE „Љубичево” тражи 44. (301710)
конобара-конобарицу са
мештен стан, Котеж 2, II
спрат, ЦГ, лифт, депозит, искуством. 069/364-10ОРЕМ и фрезујем баште
од првог априла. 063/498- 04. (301853)
малим трактором, Дуле.
981. (302164)
064/163-58-85. (301768)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива и помоћна радница. 065/533ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
РАДНИЦИ/Е 44-13. (301996)
бојлера, шпорета, индиПОТРЕБНИ возач и прокатора, разводних табли,
СТАЛАН ПОСАО
давачица
у
пекари.
инсталација. Мића,
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
064/217-48-56. (301985)
064/310-44-88. (301804)
Потребни помоћни радник
ПОТРЕБНЕ искусне жене МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
на пољопривредном газдинству. Потребно знање рада
за рад на индустријским
реновирање кровова, стина машинама: трактор, пумшиваћим машинама. По- рпор, бавалит, фасаде,
пе, машине за сечење тратребна услуга шивења.
бетонирање. 063/865-80ве, итд. Возачка дозвола.
064/191-64-95. (299928)
49. (302048)
062/889-81-66

ПОТРЕБНИ

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стна, Цг, 45 квм,
Котеж 1. 063/804-12-72.
(302180)
ИЗДАЈЕМ стан, опремљен, 50 квм, Котеж 1.
065/665-75-10.
(302251)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, прилагођен за
сендвичару, могу и остале
делатности, 100 евра.
066/866-49-00. 066/86649-00. (301914)

Стоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут

потребан возач Ц категорије, радник
и помоћни радник
Тел. 063/776-56-58, 013/252-06-64

MR PIZZA тражи возача Б
категорије. Потребни познавање улица без навигације.. 064/187-98-10.
(301830/р)
ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством YU
niki. Контакт, 062/309370. (309-370. (302235)
ПОТРЕБНА девојка за
разношење кафе на бувљаку. 064/132-98-12.
(302065)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се пословни
простор, 23 квм, Светог
ПОТРЕБАН радник за рад
Саве 4. 064/888-60-23.
на бувљаку, плата по договору. 064/110-39-72.
(302081)
(302263)
ИЗДАЈЕМ магацин, гаражу, радионицу + плац за
ПОСАО
аутомобиле, одвојено.
ПОТРАЖЊА
064/482-65-53.
(302107)
ШЉУНАК: песак, сејанац,
ЈНА у срцу града, ПР, 30
одвоз шута малим кипеквм, 24.900 евра. АМК
ром, до два кубика.
некретнине, Његошева
064/664-85-31, 013/34212. 061/262-08-44.
338 (СМС)
(302232)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
робе, Панчево-даље. Цена
код Аутобускле станице.
договор. 013/366-843,
352-105. (302199)
063/193-22-29. (301993)

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

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

(ф)
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ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви, машинским путем.
062/640-741. (302092)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (301171)
БРАВАР заваривач, ограде, капије, гелендери, терасе, надстрешнице, остало. Злаја. 065/558-45-17.
(302101)
АЛУ ПВЦ столарија – ролетне, венецијанери, комарници – уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (302042)
КЛИМЕ продаја нове и
половне монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
бела техника. 060/521-9340. (302070)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета. 063/369846. (302139)
ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације, бојлере, индикатори,
табле, пећи, шпорети, бела
техника. 060/521-93-40.
(302070)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70. (302049)
ИЗГРАДЊА кућа, станова,
сива фаза или кључ у руке.
062/179-67-25 (302031)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
могућност радника, попуст на ванградске вожње.
064/482-65-53. (302107)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, глетовање,
кречење, ФАРБАЊЕ, кречење, фарбање столарије.
064/171-32-57. (302142)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица, повољно. Тел. 063/744-08-24.
(302113)

На основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС” број.
104/2016 и 9/2020), на основу члана 8. Одлуке о располагању становима у јавној
својини Града Панчева по условима непрофитног закупа („Сл. лист града Панчева” бр. 29/2018) (у даљем тексту: Одлука) на основу одлуке Стамбене комисије за давање у непрофитни закуп станова у јавној својини Града Панчева (у
даљем тексту: Комисија) од 25. 09. 2020, ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 1.
У закуп на одређено време на период
од 5 година дају се следећи станови:
1. Панчево, Чумићева бр. 52/1,приземље, једнособан, укупне површине 43 м²; са грејањем,
Трошкови закупа приближно износе:
5.336,30 динара, остали комунални
трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од:
8.500,00 динара.
Минимални приходи породичног домаћинства за предметни стамбени
простор не смеју износити мање од
27.600,00 динара.
* стан је у потпуности прилагођен потребама особа са инвалидитетом.
2. Панчево, Чумићева бр. 52/2,приземље двособан, укупне површине 50 м², са грејањем,
Трошкови закупа приближно износе:
6.205,00 динара, остали комунални
трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од:
10.500,00 динара.
Минимални приходи породичног домаћинства за предметни стамбени
простор не смеју износити мање од
27.205,00 динара

Члан 2.
Право учешћа на јавном позиву има
једночлано/вишечлано породично домаћинство без решеног стамбеног
статуса, а које живи најмање 1 годину
на територији Града Панчева (пријављено пребивалиште), чији су носилац
и чланови породичног домаћинства
држављани Републике Србије или
имају поднет захтев за стицање
држављанства као и домаћинства
која не остварују приходе на основу
којих би могли да обезбеде стан по
тржишним условима.

Редослед на ранг листи утврђује се
бројем бодова. Број бодова на ранг
листи утврђује се стањем на последњи дан рока за подношење пријаве.

Члан 6.
Пријава на јавни позив мора бити попуњена у свим елементима обрасца.
Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свом документацијом којом се потврђују наводи у
пријави по елементима.

Члан 7.
Комисија након разматрања и бодовања свих пријава на јавни позив доноси Одлуку о давању у непрофитни закуп станова у јавној својини Града
Панчева на основу сачињене ранг листе која је саставни део Одлуке и исту
објављује на огласној табли ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево у року од 20 дана од дана закључења овог
јавног позива.
Подносиоци пријава имају право на
подношење приговора на Одлуку о давању у непрофитни закуп станова у
јавној својини града Панчева у року од
15 дана од дана њеног објављивања.
Приговор се подноси Градском већу
Града Панчева путем ЈП „Градска
стамбена агенција” Панчево. Приговори Градском већу се предају на писарници ЈП „Градска стамбена агенција”
Панчево.
Градско веће Града Панчева одлучује
о приговорима након истека рока за
подношење приговора.
По наступању коначности Одлуке Комисија доноси решења о давању у непрофитни закуп станова у јавној
својини Града Панчева.
На основу решења закључује се Уговор о закупу стана по условима непрофитне закупнине са ЈП „Градска
стамбена агенција” Панчево на одређено време.

Члан 3.

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29

Поступак избора закупца станова и
доношења решења о додели градских
станова у закуп на одређено време
спроводи Комисија.

(4/301480)

Члан 4.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, У лица Народног фронта бр.12 из Новог Сада,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину пројекта Реконструкција
резервоара FB - 1114 у Блоку 11 Рафинерије нафте
Панчево, на к.п. бр. 3549 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/4874690
или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Пријава на јавни позив подноси се ЈП
„Градска стамбена агенција” Панчево
у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у затвореној коверти
са документацијом и назнаком „за
Стамбену комисију”.Образац пријаве
на јавни позив преузима се у ЈП
„Градска стамбена агенција” Панчево.
Образац пријаве на јавни позив садржи списак потребне документације за
учешће на конкурсу.

Члан 5.
Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. Посебни услови Комисије:
– минимална примања породичног
домаћинства
2. Закон о становању и одржавању
зграда („Сл. Гласник РС” број.
104/2016 и 9/2020)
– максимална примања породичног домаћинства
3. Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке („Сл. гласник РС”, бр.
75/2017)

Члан 8.
Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом
о становању и одржавању зграда
(„Сл. Гласник РС” број. 104/2016 и
9/2020).
Члан 9.
Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се Уговором о закупу стана по условима непрофитне закупнине на одређено
време који закључују ЈП „Градска
стамбена агенција” Панчево као закуподавац и учесник пријаве на јавни
позив као закупац.
За све додатне информације можете
се обратити ЈП „Градска стамбена
агенција” Панчево на телефон
013/304-932 или путем електронске
поште на osa@3dnet.rs
НАПОМЕНА: Јавни позив траје 30
дана од дана објављивања у локалним недељним новинама почев
oд 19. 03. 2021. године, а закључно
са 19. 04. 2021. године.
Пријаве се подносе лично у пословним просторијама ЈП „Градска стамбена агенција„ Панчево, на адреси
Његошева 1а радним данима од 09
до 13 сати.
Пријаве које су послате поштом након
19. 04. 2021. године биће одбачене
као неблаговремене.

ОГЛАСИ
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На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС” бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова 16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 70/20 и 8/21), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за
оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист Града Панчева” бр. 8/21) и Закључка Градског већа Града Панчева број II-05-06-16/2021-14
од 12. 03. 2021. године, Комисија за избор корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене (у даљем тексту: Комисија), расписује

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗВОЂЕЊЕ асвих грађевинских радова од темеља
до крова. Тел. 063/724-3624. (302077)

ЈАВНИ КОНКУРС

Предмет јавног конкурса су следеће локације за постављање 4 билборда са Лед панелом који представљају јединствени Пакет:

Ознака

Локација

Зона

Површина
m²

Годишњи
износ

Гарантни
износ

1.

ЛБ4

Улица Милоша Обреновића, на кат. парцели 8057/1 КО Панчево, наспрам
кат.парцеле 4727/3 КО Панчево (кућни број 10) у Панчеву

IV

3,00x4,00

71.832,00

14.366,40

2.

ЛБ5

Улица Милоша Требињца кат. парцела 8055/1 КО Панчево
преко пута МУП-а у Панчеву

II

3,00x4,00

73.584,00

14.716,80

3.

ЛБ6

Кружни ток у ул.Ослобођења на кат. парцели 8028/4 КО Панчево у кружном току
(десно скретање ка улици Лава Толстоја) у Панчеву

ll

3,00x4,00

73.584,00

14.716,80

ЛБ7

Улица Светог Саве код раскрснице са ул.З.Јове Јовановића, на кат. парцели бр.
3137/12 КО Панчево (испред Дома омладине)

ll

14.716,80

Почетни износ накнаде за Пакет је годишњи износ накнаде за сва 4
билборда са Лед панелом утврђен према Одлуци о висини накнаде
за употребу општинских путева и улица на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 8/19 и 8/21) и износи 292.584,00 динара, а гарантни износ за учешће на јавном конкурсу за Пакет износи 58.516,80 динара.

Комисија за за избор корисника, након завршеног поступка јавног надметања доноси Одлуку о избору корисника за постављање средства за
оглашавање на површинама јавне намене.

КЕРАМИЧАР, педантан,
квалитетан, искусан и молер тражи посао. Тел.
061/203-70-87. (302190)

Најповољнији понуђач стиче право на постављање средстава за оглашавање на период од 5 година.

На основу Одлуке из претходног става, Јавно предузеће „Урбанизам”
Панчево и изабрани корисник закључују Уговор о постављању средстава за оглашавање, у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

1.
Право учешћа на јавном конкурсу имају правна и физичка лица, односно предузетници који доставе писану понуду за цео Пакет.
Више повезаних правних лица у смислу Закона о привредним друштвима, односно више правних или више физичких лциа, која желе да
остваре заједничко учешће подносе једну пријаву и достављају уговор
о заједничком учешћу..
Уговором из претходног става регулишу се међусобни односи у заједничком учешћу, процентуално учешће у измирењу обавеза везаних за
подношење понуде, податке о заједничком заступнику и његовим овлашћењима и др.
Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима са интернет странице Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево и иста мора да
садржи све прописане елементе укључујући и понуђени износ почетне
накнаде за цео Пакет без ПДВ, који не може бити мањи од почетне висине накнаде који је дат у табели.
2.
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија.Седница Комисије је јавна
и на њој могу да учествују сви подносиоци пријава. Пре отварања поднетих пријава, на јавној седници, Комисија ће утврдити које су пријаве
благовремено поднете. Пријаве које нису благовремено поднете, Комисија неће узети у разматрање и исте ће неотворене вратити понуђачима.
Комисија ће благовремене пријаве отворити према времену приспећа.

3,00x4,00

73.584,00

5.

Изабрани

Након закључења Уговора, корисник је у обавези да ЈП „Урбанизам”
Панчево, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, достави гаранцију пословне банке у износу од 100 %
од утврђене накнаде, са роком важења 30 дана дужим од дана важења
Уговора, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза.
Корисник поставља средство за оглашавање на површинама јавне намене на основу одобрења које издаје Јавно предузеће „Урбанизам”
Панчево.
Поступак издавања одобрења, ниво неопходне техничке документације
као и други услови за постављање средстава оглашавања ближе су дефинисани Одлуком о постављању средстава за оглашавање на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 70/20 и 8/21) и Планом за постављање средстава за оглашавање на територији Града
Панчева („Сл.лист Града Панчева“ бр 8/21).
6.
Подносиоци пријаве се обавезују да на рачун Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево бр.160-461690-69 Банка Интеза АД, на име гарантног износа за учешће на јавном конкурсу уплате износ од 58.516,80 динара.
Рок за повраћај гарантног износа за учеснике јавног конкурса чија понуда не буде најповољнија је 8 дана од дана јавног надметања.
Гарантни износ се враћа најповољнијем учеснику након закључења
уговора.

Пријаве које нису достављене на прописаном обрасцу, као и пријаве
које не садрже све елементе и прилоге из јавног конкурса Комисија неће узети у разматрање.

Уколико најповољнији учесник не потпише понуђени уговор, сматра се
да је исти одустао од понуде, па се гарантни износ задржава.

3.

Пријава за учешће на јавном конкурсу мора бити потписана од стране
физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица одн. предузетника и обавезно
садржи:

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накнаде за ПАКЕТ за постављање средстава за оглашавање .
Под почетном понудом у смислу ове одлуке сматра се понуђени износ
накнаде за постављање средства за оглашавање без ПДВ-а, који не
може бити нижи од почетног износа накнаде за пакет.
Под коначном понудом у смислу ове одлуке сматра се износ са ПДВ-ом
(обрачунатим по стопи од 20%) који је учесник на јавном конкурсу понудио у поступку јавног надметања, као своју последњу и највишу понуду.
Под најповољнијом понудом у смислу ове одлуке сматра се понуда на основу које је учесник у јавном конкурсу рангиран као први на ранг-листи.
Износ уговорене накнаде најповољнији понуђач плаћа у 12 једнаких месечних рата за цео период важења уговора.
4.
Након што Комисија утврди које су благовремене и исправне понуде
сачињава листу учесника, почевши од највише достављене понуде и
спроводи поступак јавног надметања.
Услов за одржавање јавног надметања је да својство учесника стекну
најмање два подносиоца пријаве.
Почетни износ за јавно надметање је понуђена накнада учесника који
је понудио највиши износ.
Висина лицитационог корака је 5% од почетног износа накнаде за Пакет и износи 14.629,20 динара.
По окончању поступка јавног надметања, Комисија врши рангирање
учесника, сачињава предлог ранг листе и исти објављује на огласној
табли и интернет страници Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, а
од учесника који је понудио највиши износ накнаде са ПДВ прибавља
потписану изјаву о висини понуђене накнаде са ПДВ-ом.

7.

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ,
седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за
правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Панчева и
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног конкурса.
8.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће на јавном конкурсу са приложеном документацијом
се подноси непосредно Јавном предузећу „Урбанизам” Панчево преко
писарнице, на адреси Панчево, Ул. Карађорђева бр. 4, са назнаком „За
Комисију за избор корисника за постављање средстава за оглашавање
– НЕ ОТВАРАЈ”
Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком да се
ради о пријави ма јавни конкурс и ко је подносилац пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и
исте ће бити одбачене.

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор на ранг листу у року
од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на огласној табли
Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на
писарницу Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, Карађорђева 4,
Панчево, најкасније до 29. марта 2021. године, до 10 сати..

О приговору одлучује Градско веће Града Панчева, у року који не може
бити дужи од тридест дана од дана изјављивања приговора.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Приговор Градском већу Града Панчева подноси се путем Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево.
Након истека рока за приговор градском већу, односно након одлуке
Градског већа Града Панчева поводом уложеног приговора, Комисија утврђује коначну ранг листу.
У случају да својство учесника стекне само један учесник чија је понуда
благовремена и исправна, исти ће се сматрати најповољнијим понуђачем.
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KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом, прање прозора, чишћење олука, замена црепа, изнајмљивање маказаЗДРАВСТВЕНЕ услуге и по- стих платформи. 063/218894.(301582)
моћ у кући, одржавање
личне хигијене, хигијене
простора, помоћ при наКОШЕЊЕ ПЛАЦЕВА
бавци лекова, припрема
Тел. 061/649-67-44,
оброка, третман физиоте064/643-72-33
(2/302087)
рапеута. Ако препознате
себе и друге у овим потре- НАЈАМ виљушкара за утобама и услугама контакти- вар и истовар робе, телерајте нас. 062/144-66-94.
хендлера до 18 м висине.
(302159)
064/648-24-50. (301582)
ЧИСТИМ шупе, подруме,
вршим превоз, откуп, секундарних сировина, радим молерај. 061/182-0565. (302134)

4.

=$9$5,9$A%5$9$5

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/33423-38. (302116)

за избор корисника за постављање средстава за оглашавање – 4 билборда
са Лед панелом димензија 4м х 3м, који чине јединствени Пакет

Бр.

83$1A(98.856(9,,2%8.(
;/"8&1-64

Петак, 19. март 2021.

9.
Јавно надметање одржаће се у просторијама Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, Карађорђева бр. 4, у сали 106 (приземље), 29. марта
2021. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са конкурсом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај конкурс, могу се добити у просторијама ЈП „Урбанизам” Панчево, у Улици Карађорђева бр. 4, Панчево,
контакт особа: Милан Балчин, телефон број 013/ 219-03-00.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, опрвке,
санитарије славине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (302169)
ЧАСОВИ хармонике и клавијатуре, УЕУ „Балкан”
Панчево. 060/632-46-90.
(302205)
ЧУВАЛА бих старије особе
и бринула о њима.
061/187-09-03. (302176)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582)
ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца. Најповољнија ризла
у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)
Ресторану „Стара пивара”
потребно особље:

кувари, конобари
и помоћне раднице
Контакт тел. 063/391-824
(ф)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, потавка ламината.
061/283-66-41, 064/31710-05. ()302029)

ТВ и сателитске антене,
ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТмонтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70. НИК”, дубинско прање тепиха и мебла, комора. 302(302207)
820, 064/129-63-79. (302247)
СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302251)
SONY 3-4, поправка хлађења, ласера, чипа... откуп
игара. 065/677-84-67. (302262)
ЧИСТИМО таване, шут, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (302270)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа рдника,
одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(302054)

ПОВОЉНО превозим песак, шљунак,с ејанац, утоСТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек- вар, одвоз шута. 064/354сандар, 064/157-20-03. (301842) 69-94. (302204)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно, грађевински
УСЛУГЕ
материјали, утовар, одвозим шут. 063/754-02-72.
(302024)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (301579)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење пробушених када.
„Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носивостеи и до 10 тона.
063/218-894. (301582)
KIZZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање бетона, насипање и набијање
терена. 063/218-894. (301582)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са припремом и радом. 064/64824-47. (301582)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (301582)
НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад виљушкарима и машинско чишћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(302130)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (301938)

РАЗНО
ДЕЧКО тражи девојку за
дружење. 065/675-23-25.
(302191)
ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење за руковаоца управљача моторним чамцем.руковаоц. Рег. бр. 22159/05
на име Милушка Боканић,
Панчево. (302033)
ПЕНЗИОНЕР, удоваца,
тражим жену за дружељње,
око 60 гходина. Тел.
062/967-02-24. (302265)

ТУРИЗАМ
ЗЛАТИБОР, издајемо кућу
за одмор на 10 км од центра, 3.500’динара по ноћењу. 064/940-84-12. (302185)
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Петак, 19. март 2021.

Последњи поздрав

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

14. марта 2021. године преминуо је наш

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ
од породице РАДАНОВИЋ
(188/ф)

УРОШУ ЋУЛИБРКУ
1929–2021.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС”' бр. 135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

МИША ПОЉАК
рођ. 1938.

Наш вољени тата преминуо је 14. марта 2021.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Драгом деди

Син ЗОРАН и снаја БУБА

Са тугом и поштовањем породице:
КОСТИЋ, БОШЊАК, МРДИЋ и НОЈМИЛЕР

(133/302202)

(56/302115)

Драгом деди

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом тати

Последњи поздрав
свом оцу

РАДОЈУ
АВРАМОВИЋУ

РАДОЈУ
АВРАМОВИЋУ

Породица ПОПАДИЋ

од ћерке ВЕСНЕ,
зета ЗОРАНА
и унуке МИЛИЦЕ

од сина ГОРАНА,
снаје АНАСТАЗИЈЕ
и унука НЕМАЊЕ

(144/302220)

(72/302127)

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. - Дирекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови
Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт
изградње РБС „ПА- Баваништански пут (Трокал)”
ПА120, ПАУ120, ПАО120, ПАЛ120 Панчево, Баваништански пут 359 (на планираном антенском стубу), на кат. парц. 13172/5 К.О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 19. до 29. марта 2021. године. радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

УРОШУ
ЋУЛИБРКУ

УРОШУ
ЋУЛИБРКУ

Последњи поздрав
од унуке ТИЈАНЕ
и унука БОЈАНА
са породицом

Последњи поздрав
од унука САШЕ
и ДРАГАНА
са породицама

МИШИ
ПОЉАКУ
Био си предиван и
најбољи комшија.

(135/302202)

(134/302202)

(73/302127)

Драгом стрицу
Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав брату

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”' број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УРОШУ ЋУЛИБРКУ

РАДОЈУ
АВРАМОВИЋУ

РАДОЈУ АВРАМОВИЋУ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 09.
03. 2020. године на основу захтева носиоца
пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за
технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд,
донео решење број XV-07-501-24/2021 којим је утврђено да за Појекaт изградње РБС „ПА-Војводе
Петра Бојовића”- ПАУ115, ПАО115, ПАЛ115 Панчево, Улица Војводе Петра Бојовића бр.2, на кат.
парц. 5802 К.О. Панчево, није потребна процена
утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708,
радним даном од 10 до14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања
обавештења, а преко овог органа.

Стамбена заједница Кеј Радоја Дакића 5

од брата ЦВЕТИНА
и снаје ЉУБИЦЕ АВРАМОВИЋ

(179/302266)

(108/302166)

Последњи поздрав
нашем поштованом
комшији

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

Телефон 013/33-43-45

(122/302183)

Последњи поздрав тати и деди
Последњи поздрав стрицу

КОСТИ ЦВЕТАНОВИЋУ
20. VI 1947 – 9. III 2021.

деда УРОШУ

РАДОЈУ АВРАМОВИЋУ

Испунила ти се жеља да будеш са твојом Пеком.
Нека ти је лака земља.
Почивај у миру.

„Nest lift”

МИЛЕ АВРАМОВИЋ са породицом

(86/302148)

(107/302166)

Последњи поздрав драгом комшији

ПОТРЕБНИ

Последњи поздрав
од синовице ГОЦЕ
са породицом

Последњи поздрав

Ћерке НАТАША и СНЕЖАНА, унуке МИЛИЦА и
ЗОРИЦА, унук СТЕФАН и зет ДУШАН
(68/302126)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшији

ПОЉАК МИШИ
Породица МИЛОШЕВИЋ
(57/302115)

КОСТИ
СЕЉАКУ

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

од породице
КРСТИЋ
(69/302126)

КОСТИ
ЦВЕТАНОВИЋУ

КОСТИ
ЦВЕТАНОВИЋУ

од породице
ШАПОЊА

СЕКА

(70/302126)

(71/302126)

Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
драгој тети

14. марта 2021. престало је да куца срце
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Тужна срца јављамо родбини, пријатељима и познаницима
да нас је 17. марта 2021. напустила наша вољена мајка, бака
и сестра

ЕМИЛИЈИ
ГАЈИЋ

СВЕТИСЛАВА МИХОВИЛОВИЋА

1945–2021.

вољеног мужа, оце и деке.
Последњи поздрав од супруге ЉУБИЦЕ, синова ВЛАДИМИРА,
ИВАНА и ЗОРАНА, снаје МИЛАНЕ и унуки ТАМАРЕ и ХАНЕ.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

На вечни починак испратили смо га 17. марта 2021. године на Старом православном гробљу.

Братић ДЕЈАН
са породицом

(53/302111)

(62/302121)

СМИЉАНА ПЕРОВИЋ КОСО
1948–2021.

Наша драга Смиљана је преминула у среду, у 73. години.

Последњи поздрав

Последњи поздрав
прији

Последњи поздрав драгом пријатељу

Сахрана вољене покојнице ће бити одржана на Новом гробљу,
19. марта 2021, у 13 сати.
Ожалошћени: ВАЊА и ТАЊА са породицом
(187/302277)

После дуге болести преминула је наша

СВЕТИСЛАВУ
МИХОВИЛОВИЋУ

СВЕТИСЛАВУ
МИХОВИЛОВИЋУ
од РАДЕТА ВУКОБРАТА са породицом
(54/302111)

ЕМИЛИЈИ
ГАЈИЋ

Удружење
дистрофичара
(130/(ф-259)

Анђели са тобом драга пријатељице

1945–2021.

Увек ћемо те се радо
сећати.

Последњи поздрав
Пријатељ ДРАГУТИН
и прија ДОРИНА

ЕМИЛИЈА ГАЈИЋ
1945–2021.
Наша вољена преминула је 15. марта, али ће заувек остати у нашим срцима.
Ожалошћени: син ВЕСЕЛИН, ћерка ВЕСНА, снаја ГОЦА, зет МИЛАН, унуци НИКОЛА и МИЛОШ
(61/302121)

(63/302121)

СВЕТИСЛАВ МИХОВИЛОВИЋ
1948–2021.
Остаће нам заувек у сећању твоја дивна дружења са
нама, племенитост и искрено пријатељство.
Твоје другарице: ЈУЛИШКА, ИЛОНКА, БЕЛОБРК,
АНТОНИЈА, ЈОВАНКА, УСПЕНСКИ, БАБА ЈЕЛЕНА,
ЗЛАТА, ДРАГИЦА, ВУКИЦА, ДУШИЦА, НЕНА, ЗОРА и
другови ДРАГАН, СВЕТОЗАР и РАДЕ
(85/302147)

нашем волонтеру сениору чија ће племенитост и добронамерност остати дубоко у сећањима свих
нас.
Запослени, волонтери
и волонтерке
Црвеног крста
Панчево

Последњи поздрав

СЛАВИЦА
МАРКОВИЋ
(185/302277)

12. марта 2021. године, после кратке болести,
достојанствено и тихо напустио нас је, у 85. години, наш драги супруг, отац и деда

СВЕТИСЛАВУ
МИХОВИЛОВИЋУ

СМИЉАНА
ПЕРОВИЋ
КОСО

Последњи поздрав најдражој пријатељици
Нек те анђели чувају

ЈАСМИНА
ГАЈИЋ
рођ. 1934–2021.
Помен дају:
син ЗОРАН,
ћерка ДРАГИЦА,
унук ИВАН
и остала родбина

(181/ф)

МИОДРАГ ГОЛУБОВИЋ
Тугују и жале за њим: супруга МИРОСЛАВА,
син РАДИША и унук СТЕВАН са породицама

Породица ИВКОВИЋ

(90/302152)

(186/302277)

(169/302250)

Последњи поздрав и захвалност за превелику
љубав коју је давала свима. У мислима увек са
нама

СМИЉА
ПЕРОВИЋ
КОСО

Преминуо је наш драги зет и теча

У 93. години, преминуо је наш вољени
отац, деда и прадеда

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ БРКИ
МИОДРАГ ГОЛУБОВИЋ

Вечно ће те памтити твоји кумови:
породица ФИЛИПОВИЋ

Твоју доброту и пажњу неће никад заборавити
породица КОДРАНОВ

(46/302094)

(88/302150)

БЕРЛИНКА МИКИЋ РАДА
Последњи поздрав

РОВО
ЂУРА

Последњи поздрав зету и течи

преминула 16. марта 2021.
Ћерка МИЦА, зет МИРОСЛАВ, унуци БИЉАНА
и ВЛАДА и праунуке НАЂА и СРНА
(170/302252)

ПОПУСТ

НАДИ ЈЕВТИЋ
од брата МИЛИВОЈА са породицом.
Почивај у миру, нека ти је вечна слава.

(22/302060)

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

МИОДРАГУ ГОЛУБОВИЋУ
Почивај у миру а ми ћемо те чувати у сећању.
НАДА са породицом
(89/302151)

Никада га неће
заборавити његови
најмилији:
ћерка МАЦА,
зет ТОПЛИЦА,
унуци, праунуци
и остала родбина
и пријатељи
(4/302036)
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Петак, 19. март 2021.
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Са великом тугом обавештавамо да је 14. марта 2021. године, у 61 години, преминуо наш драги

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.
Сахрана је обављена 16. марта 2021. године, у 16 сати.
Драги наш Раде, оставио си нас изненада да тугујемо.
Вечно ћемо памтити и чувати у срцу твоју љубав, доброту, осмех, пажњу коју си нам несебично пружао.
Заувек ожалошћени: мајка ПРАВДА, супруга ДАНКА, синови МАРКО, МИЉАН и МИЛОШ, унука НИКОЛИНА,
снаје ИВАНА, АНА и ДЕЈАНА, сестра ДРАГОМИРКА, брат ВИНКО са својим породицама и многобројна родбина,
поштоване колеге и пријатеље
(101/ф)

Изненада нас је напустио

Изненада нас је напустио

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
Мало је речи, а превише туге и бола.
Почивај у миру.
СТР „Зока” Панчево
(78/ф)

Последњи поздрав добром човеку и искреном пријатељу

Последњи поздрав

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Поносни смо што си био наш.

АЛЕКСАНДРУ ИЛИЋУ ЦАНЕТУ
13. VII 1930 – 6. III 2021.
Увек ћемо те се сећати.

Нека твоја добра душа почива у миру.

РАДЕТУ
РАДЕНКОВИЋУ
РАЋИ

Ожалошћени: син НОВИЦА са породицом
и ћерка ЗОРИЦА са породицом

МУСА и ЗЛАТА
са породицом

(2/302030)

(132/302201)

Воле те брат и сестра ВИНКО и ЦУЈА са породицама
(80/302136)

Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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14. марта 2021. године, у 61. години, упокојио се у Господу наш

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

С љубављу, болом и великим поштовањем чуваћемо трајно успомену на
Тебе, на Твоју огромну љубав, на Тебе који си увек био уз нас, а ми били
Твој највећи понос.
Никада нећемо заборавити људске вредности које си нам оставио, а то су:
љубав, доброта, честитост, племенитост, достојанство, разумевање, марљивост...
Захвални смо Господу што смо Те имали.
Вечно ћеш бити наш „Рођени” и живећеш у срцима својих: супруге ДАНКЕ,
синова МАРКА, МИЉАНА и МИЛОША и унуке НИКОЛИНЕ

(100/ф)
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Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. марта 2021. напустила нас је наша вољена мајка, бака и ташта

Последњи поздрав
драгом брату

У недељу, 14. марта 2021. преминуо је наш вољени

САНДЕ
СПАСИЋ

АНЂЕЛИЈА РАДЕВИЋ
С поносом и поштовањем сретни смо што смо те имали, пуну љубави, доброте и жеље за животом. Хвала ти за све твоје несанице,
за речи златне, за неисцрпну доброту коју си нам даривала. Жао
ми је што нисам стигла још једном да те загрлим, да ти кажем да
си наш понос, да те неизмерно волимо и да нам до бола недостајеш.

СЛАВКО КОРНОВИЋ

од сестре ОЛГЕ
са породицом

1940–2021.

(41/302088)

Хвала ти за сву пажњу и љубав коју си несебично пружао својој
породици. Памтићемо те као најдивнијег оца, деду и свекра.

Неутешни: ћерка ВЕСНА, зет ГОРАН, унуци МАРИЈА и МАРКО

Породица КОРНОВИЋ

(146/302225)

(165/302244)

Последњи поздрав

Вољена наша

Последњи поздрав комшији

САНДЕ
СПАСИЋ
Последњи поздрав
ујка Цакију
од породице
ВУЧЕВСКИ

деда СЛАВКУ
од ГОЈКОВИЋА

(42/302088)

(151/302230)

СЛАВКУ

АНЂЕЛИЈА РАДЕВИЋ
Наша увек насмејана... весела... дошло је на жалост време да Те испратимо. Али... није ово крај. Све док живимо сећаћемо се твоје доброте, љубави и племенитости.
Захвални смо драгом Богу што нам је дао баш Тебе да будеш наша мајка,
ташта, бака и прабака.
Са великом тугом и болом опраштамо се од Тебе.
Почивај у миру лепа наша мајчице!

Последњи поздрав драгом и поштованом пријатељу

од породице ДЕДЕИЋ
(76/302131)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Воле те: ТАЊА и РАДИВОЈЕ, МИЛАН и МАЈА, ЈЕЦА, ДЕЈАН и МАТЕЈА
(147/302226

Последњи поздрав нашој драгој баки

ДРАГАН
АЛЕКСИЋ

САНДЕ
СПАСИЋ
ЦАКИ
Пријатељи: МИРЕ,
ВУКИЦА и МАКИ
(153/302233)

Последњи поздрав
зету

1956–2021.

САНДЕ
СПАСИЋ
ЦАКИ
Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце и лик остаће вечно у срцима
нас који те волимо.

АНЂЕЛИЈИ РАДЕВИЋ

Сестра РАДА
са породицом

Последњи поздрав
од супруге СМИЉЕ,
сина РАШЕ,
унуке АЊЕ,
снаје ВЕСНЕ,
ћерке АНЕ и ЈЕЛЕНЕ
са породицом

(94/302155)

(93/302155)

ДРАГАНУ
АЛЕКСИЋУ
1956–2021.

Последњи поздрав

Ћерка МИЛЕНА
са породицом

Никада нећемо заборавити твоју доброту и љубав коју си нам
безусловно пружала.

ЦАКИЈУ

(155/302233)

Последњи поздрав

Бако, јако нам недостајеш.
Пуно те воле МИЛАН и МАРИЈАНА

ЂОРЕ и ЛОЗА
са децом

(145/302221)

(154/302233)

ДРАГАН
АЛЕКСИЋ

ДРАГАНУ
АЛЕКСИЋУ
1956–2021.

Последњи поздрав нашој драгој баки и прабаки

Последњи поздрав
од брата МИЋЕ
са породицом

Последњи поздрав драгој прији

САНДЕ
СПАСИЋ
ЦАКИ
АНЂЕЛИЈИ РАДЕВИЋ

(95/302155)

(96/302155)

Последњи поздрав

Хвала ти за несебичну љубав коју си нам
пружио.

АНЂЕЛКИ РАДЕВИЋ

Твој искрени осмех и веселе очи остају у нашим
срцима као неизбрисив траг твог вечног постојања.

Сестра БИСА
са породицом

Унука ЈЕЛЕНА, зет ДЕЈАН и праунук МАТЕЈА

од породица БЛАГОЈЕВИЋ, КРАШНА
и УВАЛИН

(148/302227)

(67/302125)

Син САША
са породицом
(156/302233)

ДРАГАНУ АЛЕКСИЋУ
ловачком другу и пријатељу
Ловци треће групе из Банатског Брестовца

(58/302118)

Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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11. марта 2021. преминула је наша мајка

СТОЈАНОВ ЈОВАН
ДАНИЦА БОДЛОВИЋ
1934–2021.

11. марта 2021. изненада нас је напустио наш вољени
супруг, отац и деда, у 70. години

Најдивнијем, највољенијем супругу и оцу и најбољем човеку
кога смо знале.

Сахрана је обављена 15. марта 2021. године.
Ожалошћени: синови РАДЕ и ДРАГАН
и ћерка ВЕРА са породицама

Његова супруга НАДА и ћерка ДАНИЈЕЛА
Увек ћеш бити са нама светлости наша
(173/302254)

(50/302102)

СЛАВКО ВЕЛИЧКОВ ДУЛЕ
Био си наш понос и стуб целокупне породице. Вечно
ћеш живети у нашим срцима, запамћен по твојој великој љубави и доброти. Свима си помагао.

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА са НИКОЛОМ,
син ДЕЈАН, ћерка ДЕЈАНА, зет ПЕЂА
и унуци МАРКО и НИНА
(31/302072)

Последњи поздрав драгом комшији

ДИВНИ ГОРЊАК
19. XI 1926 – 7. III 2021.

од сина СРБИСЛАВА, снаје СВЕТЛАНЕ,
ћерке СЛАВИЦЕ, унука АЛЕКСАНДРА,
унуке ТАЊЕ и праунуке ЛАРЕ
(33/302074)

БОЖИДАР
СТОЈАНОВ

СЛАВУ ВЕЛИЧКОВУ

ЈОВАН
СТОЈАНОВ

од породице ШТЕТИН
(81/302140)

Последњи поздрав другу и пријатељу

11. марта 2021. године напустио нас је наш драги анђео

Последњи поздрав нашим драгим колегама
од колектива Завода за јавно здравље Панчево

СЛАВКУ
од породице ШУШЊАР

СЛАВЧЕ ХРИСТОВ

(10/ф)

(149/302228)

1959–2021.
Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав
драгој мајци

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав
драгом комшији

ЗОРИЦА, МИЛОШ, ДРАГАНА,
ЗАРА, ПРЕДРАГ и ЛУКА
(26/302067)

Последњи поздрав драгом

ЈОКИЈУ
Заувек у нашим срцима ће живети твоја доброта, снага и подршка.

ЈОКИЈУ
од колега са хигијене.
Завод за јавно здравље Панчево

Син ГРАДИМИР
и ћерка СНЕЖАНА

(172/302254)

(24/302062)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав деки

ДАНИЦИ
БОДЛОВИЋ

СТОЈАНОВ ЈОВАНУ

ЗОРАНУ
од САЛЕТА и ЛЕЛЕ са породицом
(3/302034)

Увек ћеш бити у нашим срцима, најбољи деко
на свету.

ДУЛЕТУ

1945–2021.

Твоји унуци СТЕФАН и ФИЛИП
и снаја СЛАВИЦА

(164/302243)

Последњи поздрав брату

ОЛГИ
ПЕТРОВИЋ

СЛАВКУ
ВЕЛИЧКОВУ

од породице
ЈОВАНОВИЋ

од СВЕТЛАНЕ
и НИКОЛЕ
ТИСИНОВИЋ

(65/302123)

(109/302168)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛАВКУ ВЕЛИЧКОВУ

Стамбена заједница Кеј Радоја Дакића 5

Твоје унуке АЊА и ИВАНА

МИРЈАНА и ЗЛАТКО
КОВАЧЕВИЋ
са породицом

(171/302254)

(128/302196)

(178/302266)
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Петак, 19. март 2021.

После краће болести, 15. марта, преминуо
је вољени отац и супруг

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав
драгом брату,
шураку и ујаку

Последњи поздрав

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је преминуо
наш

САВИ
БРАШОВАНУ
САВИ
БРАШОВАНУ

САВА БРАШОВАН

ДРАГАН ПЕРИЋ

од ГОРДАНЕ ЂУКИЋ
и БРАНКА СТАНИЋА

1959–2021.
Почивај у миру.

Ћерка ИВАНА и супруга ХЕРМИНА

Заувек ће те памтити
сестра СНЕЖАНА,
шурак ВЕСЕЛИН,
сестрић ЖАРКО
и снаја ТИЈАНА

(118/302181)

(120/302181)

Заувек ћеш бити у нашим срцима и сећању.

(180/И)

1954–2021.
Наш вољени преминуо је 12. марта 2021. у 67. години.
Заувек ће живети у нашим срцима.

С тугом се опраштамо од драгог

Ожалошћени: супруга ЈАДРАНКА, синови БОЈАН и ДЕЈАН,
снаје МАРИЈАНА и ЈУЛИЈА
(32/302073)

Последњи поздрав Дејановом оцу
Преминуо је наш друг без кога овај свет више неће
бити исти

САВЕ
БРАШОВАНА
Хвала ти за сва лепа
дружења.
ЖИЖА, ГРУЈА,
МЕЛА и КОКА

ДРАГАН
ПЕРИЋ

(131/302198)

Превише је туге, а премало речи.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твој брат БОГДАН
и снаја РОСАНДА

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ

САВА БРАШОВАН

(168/302249)

Саосећамо у болу породице Перић.
106. генерација Гимназије
(45/302093)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
куму

САВА
БРАШОВАН

Колектив Спортског савеза Панчево
(29/ф)

Последњи поздрав
породица БЛАЖИЋ

ДРАГАНУ
ПЕРИЋУ

(84/302146)

Последњи поздрав

САВИ БРАШОВАНУ

1954–2021.

ДРАГАН ПЕРИЋ
Драгом комшији Гаги последњи поздрав од породица МИЛОШЕВИЋ и ПАВКОВ

од куме БРАНКЕ
са породицом

(77/302132)

(92/302154)

Последњи поздрав деверу

Последњи поздрав

Другови IV-5 одељења 106. генерације Гимназије „Урош Предић”
(142/302216)

Последњи поздрав куму

куму САВИ

Последњи поздрав
драгом

САВИ БРАШОВАНУ
Породица ГОМБЕЦ

Почивај у миру.
Снаја НАДА са децом

(83/302145)

Последњи поздрав драгом пријатељу

САВИ БРАШОВАНУ
Увек ћемо те се сећати.
Почивај у миру.

(152/302231)

САВИ
БРАШОВАНУ

Бескрајна туга
Породица МАНИЋ

Кумови БОРИЧИЋ

(124/302188)

(79/302133)

САВИ
БРАШОВАНУ

Последњи поздрав

САВА БРАШОВАН
САВИ
БРАШОВАНУ

САВИ БРАШОВАНУ
Недостајаћеш нам. Увек...
Сестра СВЕТЛАНА с породицом
(125/302188)

од породице
НОВАКОВ
(119/302181)

Прелепо је било дружити се с тобом, али прекратко.
Од ЗАГЕ и ТОМЕ
ЂУЛИНАЦ
(139/302208)

Почивај у миру Божјем драги наш куме.
Породица ЋУРЧИН
(182/302268)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

САВА
БРАШОВАН

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

Недостајеш много!
Твоје комшије
из Његошеве 13
(91/302153)

Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИЛАНКА РАКИЋ
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У среду, 24. марта 2021. године, у 11 сати,
на Новом гробљу у Панчеву, даћемо годишњи помен нашем вољеном

21. III 2011 – 21. III 2021.

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

БИЉАНА ГОЈКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

рођ. Гелевски

1936–2021.

Поносни смо што си био део наших живота.

Драга мама,

Супруга РАДМИЛА са ћерком ИРЕНОМ
и унуком МАРИЈАНОМ

Породица

(9/302043)

(150/302229)

оставила си траг који се не брише и доброту која се памти.
Хвала за сву љубав и пажњу коју си несебично пружала.

Шест година није са нама

24. марта навршава се година дана
Твоја ћерка ТАЊА
(160/302239)

инж. ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
Време које пролази не умањује тугу и бол
коју осећамо.
Био си нам велики ослонац и подршка.
Живећеш заувек у нашим срцима.

МИЛАНКА РАКИЋ
1936–2021.

Супруга РАДМИЛА и синови
ПРЕДРАГ и ДЕЈАН са породицама
(60/302120)

СЕЋАЊЕ

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА са сином ЛАЗАРОМ,
ћерком ЛЕНОМ и супругом АЦОМ
(140/302211)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Остаћеш заувек у нашим срцима као и успомене које смо заједно
стварале.
Ћерка ТАЊА и унуке ЈОВАНА и НИНА

Осамнаест година је прошло од одласка моје
маме

СТОЈМЕНКА БОЈКОВСКИ
2011–2021.

(161/302239)

10. марта 2021. године преминула је

Физички није, али у нашим мислима је стално
присутан.

Заувек у нашим срцима, мислима и лепим успоменама.
Поносни на тебе.
Супруг ДИМИТРИЈЕ и синови
ЗОРАН и ГОРАН са породицама

Последњи поздрав
свастики и тетки

(55/302112)

АНА ЛОЈАНИЦА
24. III 2003 – 24. III 2021.

АНЂЕЛИЈА ИБРАХИМОВИЋ
1940–2021.
Захвални за све лепе тренутке проведене са
њом, за све лепе речи и љубав коју нам је пружала остаће у сећању својих најмилијих.
Син РАШО и породица ИБРАХИМОВИЋ
(117/302178)

Последњи поздрав

Сећање на супруга и
оца

С љубављу и тугом твоја МИРЈАНА

СЛОБОДАНКИ
САВОВИЋ
СЕЋАЊЕ

(115/302174)

СЕЋАЊЕ

МОМИРА
ПАПИЋА
Заувек у нашим мислима и срцу.
Твоји најмилији

(167/302248)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

(25/302063)

СЛАВИЦА
ДИМИТРИЈЕВСКИ

Дали смо реч један другом да се никада нећемо
растати, али...
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи. Моја љубав само теби припада.
Волим те увек и заувек.
Недостајеш ми пуно Вукићу мој једини.

МИЛЕ
ЧАВИЋ
18. III 1991 – 18. III 2021.

Његови: ДРАГАН,
ЗОРИЦА, СТЕВА
и ЉУБИЦА

1956–2021.

Од ГЕРЕ
са породицом

СЕЋАЊЕ

од породице
КОЧИЋ

ДРАГАН
ЧИДИЋ

Сахрана ће се обавити у Вршцу.

(47/302097)

ТОДОРА
СТОЈАНОВСКИ
ТОШКА
2019–2021.

(184/302274)

(11/302046)

Последњи поздрав мојој драгој куми

Недостајеш нам.
Породица

(183/302271)

(129/302195)

ПОПУСТ
Породица
ДИМИТРИЈЕВСКИ

Заувек твоја ГОЦА

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

ОЛГИ РАДАКОВИЋ
Хвала за дугогодишње искрено пријатељство.
СЛОБОДАНКА РОКСИЋ са породицом
(157/302234)
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Петак, 19. март 2021.

18. марта 2021. навршава се петнаест година откако ниси са нама. Све ове године
нису успеле да попуне празнину и ублаже
бол за тобом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. марта 2021. године, у 11 сати, је годишњи помен нашој

СЕЋАЊЕ

БРАНКА РУЖИЋ

ВАЊИ РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

ЉУБИЦА ТУЦИЋ

За вечну љубав: син СТЕВАН и ћерка
МИРОСЛАВА са породицама

Опрости, извини што у последњим данима твога живота није било могућности да будемо поред тебе. Заједно смо се борили да се опоравиш али нисмо
успели јер је болест била јача од нас свих. Многима си помагала и чинила их
срећнијим а себи ниси могла помоћи. Бескрајно ти хвала за све учињено, за
сву љубав коју си поклањала, за све савете и примедбе, осмехе, топле речи...
У тишини вечног мира заувек ћеш остати непрежаљена у нашим срцима.
Нека те анђели чувају под својим крилима.

20. марта 2021. године, у 11.30 на Новом гробљу, дајемо шестомесечни помен нашој драгој
мами и супрузи
Породица
(166/302246)

24. марта 2021. године навршава се шест тужних месеци откако нас је напустио наш

Заувек захвални: СРЂАН и НИНА са породицама
(49/302100)

23. марта 2021. даваћемо четрдесетодневни
помен

(126/302189)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
16. марта 2021. године било је једанаест година како сам остао без мог оца

БОРА СПАСИЋ
1957–2020.
Недостају нам твој осмех, оптимизам, снага, љубав...
Јако је тешко без тебе.
Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоја супруга СЛАВА, ћерке БИЉА и ЉИЉА
са породицама
(138/302206)

СЛОБОДАН ЈАНЕВСКИ

БЕРАЦКА МАРЦИ
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2021.

Породица ЈАНЕВСКИ
(123/302187)

17. марта 2021. навршава се шеснаест година откако нас је напустио наш

Када сам вас изгубио оче био сам у шоку.
После неверице и очаја у срце су се уселили бол и туга.
Знам, треба бити јак, храбар и достојан себе. Али како? Како кад сам после
шеснаест месеци остао и без мајке.
Можда је тамо на оном свету вама са анђелима боље – али мени је овде тешко, заболе ме ваши рођендани, заболе ме годишњице. Остали су ми снови
у којима вас често виђам.
Заувек ожалошћен ваш син МИРКО
(106/302163)

СЕЋАЊЕ

БОРА
СПАСИЋ

БОРА
СПАСИЋ

1957–2020.

1957–2020.

Сине мој, време пролази, бол и туга за тобом су све већи.
Твоја мајка
СТАНИСЛАВКА

Пуно нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Ташта БОГДАНА
и таст БОЖИДАР

(136/3022069

(137/302206)

ВАСИЛИЈЕ РАДОГОСТИЋ ВАСА
1934–2005.
Драги

Драги

Време пролази, али љубав у срцу остаје заувек.
Породица
(141/302213)

ДРАГУТИН
РАДОЈЕВИЋ
20. III 2003 –20. III 2021.

17. марта навршиле су се три године туге и бола откада те нема, али ћеш вечно живети у срцима оних који
те воле, јер вољени никад не умиру.
Драгом

од супруге МИРКЕ
и сина ДЕЈАНА
са супругом
ЕЛИЗАБЕТОМ

РАДА КРСТИН
рођ. Рацић
20. марта навршава се пет година током којих
нису избледели љубав, сећање и бол откако смо
испратили нашу вољену тетка Раду.
Сестра ЉУБИЦА, АНЂА, МИЛИЦА и ГОРАН

(112/302171)

Шестомесечни помен

теча БОБАНЕ

теча БОБАНЕ

(40/302085)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

Заувек ћеш живети у
нашим срцима и мислима.

Време пролази, туга
је све већа. Увек ћемо те се сећати.

ЈЕЛЕНА и ИВАН

МИЛИЦА
и МИРОСЛАВ

(175/302260)

(176/302260)

РАДОСЛАВУ НЕСТОРОВИЋУ
… недостајеш...
Тако ми недостајеш, за све што прошло је... и за све
што долази
… недостајеш...
(127/302194)

Последњи поздрав драгом куму

Драги

ВЕСНА
ПРЧИЋ
19. IX 2020 – 19. III 2021.

ЂУРА

НАДА

МИЛАН

Прошло је пола године
туге и бола. Хвала ти на
свему дете моје.

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

Твоја мама ВЕРА

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
(121/302182)

(104/302160)

ПОПУСТ

ЖИЛЕТУ
СТОЛЕ са породицом
(110/302169)

20. марта навршава
се пет година откако
није са нама наша

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

БОРО
СПАСИЋ
Твоје одсуство се физички осети, али живиш у нашим срцима.

РАДА
КРСТИН
2016–2021.

Баџа БОРА

Њене: ДАЦА и МАЈА

(177/302260)

(143/302217)

Петак, 19. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Четрдесет дана је прошло без нашег вољеног

У среду, 24. марта, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

20. марта навршавају се три године откада
ниси с нама

СЛОБОДАНА АРСЕНОВА

РАДОЈКИ КОЧИЋ

СТЕВАН ГАЈАН

1943–2021.
Постоји љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи.
С поносом те помињемо, с љубављу и тугом чувамо од заборава.

Твоја племенита душа остаје звезда водиља у нашим срцима.

Твоји најмилији

С љубављу: супруг МИЛАДИН, ћерке СЛАЂАНА и ЉИЉАНА, син
ЖЕЉКО, унуци КРИСТИНА, МАРКО и АЛЕКСАНДАР, праунуци
САВА и НИНА, зетови ВЕЛИША и ДЕЈАН

Супруга МАРГИТА и син ВЛАДИМИР
са породицом

(82/302141)

(114/302173)

()116/302175)

ПОМЕН

Прошло је осамнаест година откако
није са нама

СЛОБОДАН
АРСЕНОВ

16. марта 2021. навршавају се двадесет две године како није са нама наша драга

Прошло је петнаест година откако није са нама
наша драга и вољена

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

из Црепаје

Празнина је велика,
али успомена је пуно, оне ће чувати сећање на тебе.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Не постоје речи утехе. Увек си у нашим мислима
и много нам недостајеш.
Тешко је живети без тебе.

РАДИВОЈ САВЕСКИ

Твоји: мама, тата и брат са породицом

Увек ћемо је волети и чувати сећање на њу:
кћер КАТАРИНА, син МИХАЈИЛО,
супруг АЛЕКСАНДАР и свекрва ИВАНКА
(158/302238)

(30/302071)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ЉИЉА
а породицом

Породица САВЕСКИ

(51/302103)

(52/302108)

Дани пролазе, бол, туга и празнина су све већи...
23. марта 2021. је четрдесетодневни помен нашој најдражој

МАЈИ СТАНЧУЛ

19. марта 2021. навршава се годину дана
откако нас је напустио

ЖИКА
ЖИВКОВ

Њени: тата и мама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

Пролазе године откако
ниси с нама.
Живиш у нашим срцима заувек Гаго.

1999–2021.

Чика АЦА
и стрина НАДА

Увек си у нашим мислима.
Тетка ТРАЈКА
са породицом

(59/302119)

(44/302091)

Тања наша,
прошло је петнаест година откада си отишла, а
туга не престаје и никад неће, душо наша, већ је
све дубља и јача...
Твоји заувек тужни: мајка ГОРДАНА,
отац МИЛИВОЈЕ и брат САША са породицом
(159/302237)

СЕЋАЊЕ

1955–2020.

(16/302055)

ПОМЕН

21. марта навршава
се десет година откако није са нама

Година туге и сећања.
Брат МИЛАН
са породицом
(75/302129)

ДРАГАН
ЂУКИЋ
11. X 1972 – 19. III 2006.

СЕЋАЊЕ

Вољени сине у срцу
си и мислима твоје
маме

МИЛАДИЈА
РАДОЈЕВИЋ
5. III 1998 – 5. III 2021.
од снаје МИРКЕ
и унука ДЕЈАНА
са супругом
ЕЛИЗАБЕТОМ
(111/302171)

БЛАГАЈНА

013/300-830

(8/302041)

ДРАГАН
БАЛАН
Никада те нећемо заборавити, са нама си
у мислима.
Супруга РАДМИЛА
и ћерке САЊА
и ДРАГАНA
(105/302162)

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ
Сећање на нашу драгу
Гагу.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989 – 22. III 2016 – 22. III 2021.
Заувек у срцу.

Твој теча ПЕРА и тетка
РУЖИЦА са породицом

Тата

(174/302257)

(162/302242)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
СТОЈАН
СТОЈАНОВИЋ
2016–2021.
Сваки дан те помињемо
и чувамо од заборава.
НЕБОЈША, МАЈА
и ЗОЈА
(87/302149)

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

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989 – 22. III 2016 – 3. II 2021.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Деда ЖИВКО и баба МАРИШКА
(163/302242)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ГОДИШЊИ ПОМЕН

20. марта 2021. године, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаће се
годишњи помен

ДАНИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
18. III 2020 – 18. III 2021.

Ожалошћени: синови ЂУРО и МИЛОШ, снаје ХЕЛЕНА
и ДРАГАНА, унуци МИЛОШ, ИВА, ЈУЛИЈА и МАТИЈАЖ
и праунуци ПАТРИЦИЈА, ПАТРИК и БАСТИ
(35/302080)

ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ СВИРИ

СЕЋАЊЕ

20. марта навршава се петнаест година од прераног одласка наше вољене ћерке, маме и сестре

Заувек у нашим срцима.

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

МАРИЈАНЕ ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић

Твоја породица

У нашим срцима и мислима си увек и заувек.
Волимо те! Једина наша недостајеш за све што је
прошло и што долази.
Твоји: мама, тата, синови и брат са породицом

(36/ф)

ДРАГОМИР
АРАНЂЕЛОВИЋ
СВИРИ

Мила моја мајчице,
бескрајно ти хвала за
прелепе године које
си ми подарила, волела и пружала твоју
велику доброту

Чувамо лепе успомене.
Колектив „Банат превоз”

Твоја: ЦАЦА

(37/ф)

(17/302056)

22. марта 2021. навршавају се три године откада
није са нама наша драга

ЛЕПОСАВИ
ЖИВКОВИЋ

од њених вољених
АНКИЦЕ, МИКИЈА,
УРОША и МИЉАНА

Твој осмех и љубав и
глас су свуда око нас.

Воле те твоји најмилији
(28/302069)

Сећање на драге родитеље

ЛЕПОСАВА
ЖИВКОВИЋ

Последњи поздрав
драгој баки од њених
УРОША и МИЉАНА

СТАНКОВИЋ

Драга наша бајко,
остаћеш да живиш у
нашим срцима.

ЈОВАНКА

ПАВЛЕ

2011–2021.
1999–2021.
Ваше ћерке: СТАНИКА, СВЕТЛАНА, ГОРДАНА и ГОРИЦА

(27/302068)

Хвала ти за сву љубав
и доброту коју си нам
пружила.
(19/302056)

Петнаест година тугујемо.
Твој одлазак никад нећемо преболети.
Празнину коју си оставила је велика и болна.
Воле те твоји ЈОЈКИЋИ

(99/302157)

(97/302157)

Драга

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕВИЋ

(18/302056)

21. марта 2021. пет
година откако није
са нама наша вољена

1923–2021.

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

Твоји кумови
ТОМОВИЋ

МАЦО
У срцима нашим заувек си ту.

МАРИЈА ПРЕДИЋ

(98/302157)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

ЛЕПОСАВА
ЖИВКОВИЋ

Породице
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,
ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(102/ф)

Последњи поздрав
нашој драгој мами и
баки

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Не допуштамо ти да
идеш у заборав.

Твоји: БАТА ИВА,
ЗОКА, ЛУКА и УРОШ

НИКОЛА

ЖИВКО

2006–2021.

2018–2021.

Заувек у нашим срцима.

(113/302172)

РАДОСЛАВА
ДЕМЕТЕР
1932–2016.
Недостајеш, остаћеш
заувек у нашим срцима, мислима и причама.
Твоја ћерка
ЗОРИЦА,
зет БРАНИСЛАВ
и унуци ГОРАН
и ДАРКО
(38/302082)

Породица
(103/302158)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ
У суботу, 20. марта, на Новом гробљу, у 11 сати, даваћемо парастос мојој преминулој ћерки

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров
23. III 1988 – 23. III 2018.

23. марта 2021. навршава се петнаест година
откако није с нама наша драга

ЗОРАНИ МАРИЋ

У тишини вечног мира нека те чува наша
љубав јача од заборава.

1970–2020.

Већа од бескраја.
Недостајеш...
Мама и тата
(5/302038)

26. марта 2020. године престало је да куца срце
наше вољене сестре

Прође шест месеци откако си уснила у Господу. Бог је господар наших живота! И даље је једина утеха и вера да си у царству небеском, где нема ни туге ни бола, где нас грешнике
прими у покајању његовом.
За тобом тугују: мајка, брат, чика НИКОЛА, КЕКА
са породицом, САМИЈА са породицом, кумови, комшије,
другарице, другари и пријатељи

МИРЈАНА СТАН
1940–2006.
Време пролази, али туга за тобом остаје.
Породица

(64/302122)

25. марта навршавају се три године откад није са
нама наш драги

СПАСЕ ПАВЛОВИЋ

18. марта навршава
се осамнаест тужних
година откако није
са нама

(20/302057)

15. марта је шест месеци откако си изненада
отишла

1934–2020.
Увек ћемо се сећати тебе као добре, поштене и
вредне сестре.
Твоје сестре: ИВАНА, МЕНКА и БОБА,
ЕМА, ГОРАН и СИМОНА
(1/302028)

Нашој вољеној

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ
Колико год времена да прође утјехе нема.
Заборав не постоји! У мом срцу живиш вјечно.
Воли те твоја СУВАДА

ДРАГАНА
ЗУВИЋ
ГАГА

1947–2020.
Много нам недостајеш.
Синови ЗВОНКО и ЖЕЉКО с породицом
(7/302040)

(13/302051)

25. марта навршавају се три године откад није са
нама наш драги

НАДЕЖДИ ВУКОБРАТОВИЋ

Време пролази, а бол
и туга никада неће.
Воле те:
тата, мама и бата

Већ шест месеци празнина у нашим дружењима

14. марта 2021. преминула је моја вољена мајка

ГОРДАНА
НИКОЛИЋ

МАРИЈА
МАНОЈЛОВИЋ

1947–2020.

1937–2021.

(12/302047)

1933–2020.
СЕЋАЊЕ
12. марта навршиле су
се две године откада
није са нама

навршило се 5. марта 2021. годину дана од
смрти.
Породица
(15/302052)

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ
Драги тајо... много нам недостајеш.
Воле те твоје кћерке АЛЕКСАНДРА
и СНЕЖАНА са породицама
(14/302051)

СВЕТОМИР МИКИЋ КИЛЏА
Прошло је десет година откако ниси са нама.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

20. марта 2021. године навршавају се три
године откада није са
нама наш драги

МИЛА
ЛОНЧАР

t

С љубављу заувек у нашим срцима.
Породица

(39/302083)

(74/302128)

КЕПИЋ
МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ
ЗЛАТКО
ЋОСИЋ
КОСТА

ДРАГИЦА

1975–2021.

2006–2021.

Време пролази, а сећање на драге родитеље вечно остаје.
Син СТЕВАН и ћерка МИЦА
(21/302058)

Време пролази а ти
недостајеш све више
и више...
Твоји: ТАЊА,
МИЛОШ и ДУШАН
(48/302099)

21. марта навршава се
година откада није са
нама наш супруг, отац и
деда

Недостајеш:
ОРЛОВИМА,
ГИЗЕЛИ,
КРИСТИНИ, МОМИ
и ХУСАРИМА,
наравно и многима

Вечно ћу ти бити захвалан за сву љубав
коју си ми пружила.
Твој син НЕНАД
(66/302124)

(6/302040)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2021.
Миса задушница биће одржана 21. марта
2021, у 10 сати, у Католичкој цркви.
Почивала у миру
Божјем!

БОРИСЛАВ
МИШЉАНОВ

Тугује и моли за њу
син НЕНАД

Остаћеш у нашим срцима заувек.
Твоји најмилији

(43/302089)

(23/302061)

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА
17. VII 1921 – 29. VIII 2016.

ДУШАН

17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама
(34/302079)
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БОРБА ЗА БОДОВЕ СВЕ НЕИЗВЕСНИЈА
„Жуто-црни”
наставили трку
Пред девојкама
мала пауза

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

НЕБОЈША ВИДИЋ ТРЕНЕР ТАМИША
Коронавирус је направио прави дармар и у редовима Кошаркашког клуба Тамиш. Неколико играча, али и први тренер
Бојан Јовичић били су позитивни на тесту, па је уследило
мировање и изолација...
Да би некако решио проблем, пре свега у стручном
штабу, да би неко могао да тренира и води екипу у преосталим утакмицама Кошаркашке
лиге Србије, први човек КК-а
Тамиш Дарко Јовичић нашао
је вероватно најлогичније и у
овом тренутку најбоље решење. Поверење је указао Небојши Видићу, искусном кошарка шком струч ња ку, који се
показао и доказао у иностраним клубовима.
Небојша Видић је тренерску
кари је ру запо чео у мла ђим
кате го ри ја ма стар че вач ког
Борца, наставио у Тамишу, а
потом га је кошаркашки пут
одвео у Житиште, у клуб „Свети Ђорђе”. Инострану каријеру је запо чео на Ислан ду,
потом је радио у Русији, а онда

се обрео у Бугарској, где је
остварио и највеће успехе. С
Балканом из Ботевграда постао
је шампион наших источних
комшија.
До краја трке за бодове у
Кошар ка шкој лиги Срби је
Тамишу је остало још седам
утакмица. Да би и дефинитивно обез бе дио опста нак,
потребан му је још само један
тријумф.
Тешко је новом тренеру и на
тренинзима, има много проблема у раду, јер због вируса
нема довољан број играча, али
шта је – ту је.
Прво првенствено искушење
после две одложене утакмице
Тамиш је имао у среду, 17. марта, у Старој Пазови, где је укрстио копља с Дунавом.
У недељу, 21. марта, у Халу
спортова на Стрелишту долази
Колубара, а потом, у среду, 24.
марта, на програму ће бити још
један истински дерби. У Панчево долази новосадска Војводина. Биће тешко, али на муци
се познају јунаци!

После утакмице Купа „Бранислав Покрајац” и мегдана у
окви ру плеј-офа Супер ли ге
рукометаши Динама су имали
малу паузу, коју су искористили да се што боље припреме за
наредна искушења.
Викенд без утакмица добро
је дошао момцима које предводи тренер Аким Комненић,
после изгубљених утакмица с
Радничким и Партизаном. Требало је времена да се уради
анализа пређеног пута, али и
да се направи план за наставак
трке у плеј-офу.
У среду, 17. марта, када је
овај број „Панчевца” већ био
закључен, у Хали спортова на
Стрелишту рукометаши Динама одмерили су снаге с Рударом из Костолца, а већ наредног викенда предстоји им још
један тежак дуел.
Милош Костадиновић и његови саиграчи гостују у граду рукомета, Шапцу, где ће поделити
мегдан с Металопластиком.
Утакмица која привлачи велику пажњу љубитеља игре с
лепљивом лоптом свакако ће
бити и дерби кола, јер се састају
ривали с највишим амбицијама.
Металопластика у дуел улази као благи фаворит, макар

због предности домаћег терена, али момци из Динама умеју да заблистају када је то најпотребније.
Па, нека се то догоди баш у
Шапцу.
Захуктао се шампионат и у
Супер Б лиги за рукометашице. Девојке из ЖРК Панчева
одиграле су протекле седмице
две тешке утакмице, и то обе
као гошће – у нашем главном
граду.
Најпре су одмериле снагу с
Црвеном звездом. У једном пра-

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

И ДОБРИ ЂАЦИ И ОДЛИЧНИ БОРЦИ

Прошлог викенда у Инђији је
одржано Школско првенство
Војводине у каратеу, на коме
су много успеха имали и такмичари из нашег града.
Такмичили су се основци и
средњошколци у катама и борбама, а подршку су им давали
тренери из њихових матичних
клубова, у којима свакодневно
тренирају.
Александар Здешић (Гимназија „Урош Предић”), његов
школски друг Никола Ивановић, Дарко Спасковски (ЕТШ
„Нико ла Тесла”), Анђе ли на
Јаредић (Техничка школа „23.
мај”) и Новак Николић (ОШ
„Ђура Јакшић”) окитили су се
најсјајнијим одличјима. Сребрне медаље су зарадили Вук
Воркапић (ОШ „Васа Живко-

вић”), Сара Жунић (ОШ „Свети Сава”) и Милош Милутиновић (ОШ „Ђура Јакшић”), а
пласман за Првенство Србије
остварили су и четвртопласирани Миљана Романов (Гимназија „Урош Предић”), Немања Живков (ОШ „Аксентије
Максимовић”) и Никола Јаворац (ОШ „Васа Живковић”).
Боје својих школа бранили
су и: Милица Амановић, Дуња
Јовановић, Ива Ракић, Сашка
Тесла, Јеле на Киџин, Лара
Пече ни ца, Јова на Тата ров,
Филип Вуји но вић, Мар ко
Милу ти но вић, Ана ста си ја
Крстић, Огњен и Дуња Дамњано вић, Ката ри на Петро вић,
Нађа Штрбац, Милица Драгичевић, Лазар Николић и Мартина Пузић.

вом спортском окршају нису
устук ну ле пред фаво ри том,
напротив. Панчевке су биле
равноправан такмац, бориле су
се до изнемоглости, игром су
можда и надвисиле домаћи
тим, али нису имале довољно
концентрације у завршницама
напада. Промашиле су велики
број идеалних прилика и на
крају остале без бодова: Црвена звезда – ЖРК Панчево 29:27
(13:12).
– Штета. Заиста смо били
равноправни са Звездом, могли
смо боље да прођемо резултатски. Био је то наш фестивал
промашаја – кратко је прокоментарисао дешавања са ове
утакмице Марко Крстић, тренер тима из нашег града.
На срећу поклоника рукомета у нашем граду, несрећни
пораз против „црвено-белих”
није оставио последице по тим
ЖРК Панчева. Неколико дана
касније наше девојке су опет
гостовале у главном граду, одиграле још једну добру утакмицу и вратиле се уздигнутих руку:
ОРК Београд – ЖРК Панчево
25:30 (15:19).
Била је то утакмица у којој
се домаћи тим баш ништа није
питао. Панчевке су већ у осмом
минуту стекле опипљиву предност од четири гола (4:8), а
како је време одмицало, постајале су све сигурније. Ниједног
тре нут ка нису дозво ља ва ле
домаћим рукометашицама да
их резултатски угрозе, па су
мирно, без тензија, утакмицу
привеле крају и освојиле вредне бодове.

Све девојке које су носиле
дрес тима из нашег града заслужују похвале за борбеност и
победу. Ипак, централна фигура утакмице била је Валентина Божиновић, која је чак петна ест пута пого ди ла мре жу
ривала. Одлична је била и Хелена Инђић, са седам погодака.
Стандардно добре и запажене
биле су и Тијана Симић (четири гола), Марија Митрић (три)
и сјајни „плејмејкер” Даринка
Петронијевић, која се једном
уписала у листу стрелаца. За
најбољу играчицу ове утакмице проглашена је Милица Илић,
голман Панчева, која је, поред
сјајних интервенција, прецизним контрама омогућавала
својим саиграчицама сигурну
реализацију.
– Контролисали смо игру и
резултат од почетка до краја.
Честитам девојкама на доброј
игри и заслуженој победи. Све
су дале свој максимум. Много
нам значи и повратак Марије
Митрић у екипу, после повреде. Сада ми је још жалије због
пораза од Звезде, али шта је –
ту је. Идемо даље, има још
девет утакмица до краја првенства и потрудићемо се да у свакој остваримо што бољи резултат – истакао је Марко Крстић.
Због окупљања женске репрезен та ци је Срби је, наред ног
викенда девојке из Панчева
неће имати првенствена искушења. Трка за бодове у Супер
Б лиги биће настављена 27.
марта, када ће у Хали спортова на Стре ли шту госто ва ти
Јуниор.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” СПРЕМНА ЗА ВИСОКЕ ДОМЕТЕ
Прошлог викенда, уместо трећег кола Купа Србије по Б-програму, које је требало да буде
одржано у Смедереву, а одложено је због епидемиолошке
ситуације, панчевачки стрелци су одрадили тренинг-такмичење у својој стрељани у Улици Боре Станковића.
Иако је већина панчевачких
такмичара већ обезбедила учешће у финалу Купа Србије,
атмосфера на тренингу је била
изузетна, а стрелци су се надметали као да су у самом финалу.
Алекса Ракоњац је погодио
596 кругова, док је Ива Ракоњац имала 393, а Теодора Кондић 392 круга. Прецизни су
били и пиштољаши Велимир
Нинковић (545 кругова), Марко
Нин ко вић (540), Сте фан
Кешиш јан (515) и Мари на
Мијатовић (357 кругова). Ива
Ракоњац је имала и два меча у
којима је погодила 186 и 189
кругова серијском ваздушном
пушком, а у једној серији је
постигла чак 98 кругова.
Тако су такмичари Стрељачке дружине „Панчево 1813”

показали да су спремни за високе резултате и на предстојећем
Првенству Србије и у финалу
Купа, на које су се пласирали:
Алекса Ракоњац, Теодора Кондић, Ива Ракоњац, Велимир

Нинковић и Марко Нинковић.
Марина Мијатовић и Стефан
Кешишјан обезбедиће наступ
у финалу у трећем колу Купа
Србије, које ће вероватно бити
одржано неког радног дана.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДВА ЗЛАТА
ЗА МИЛИЦУ
СЕКУЛОВИЋ
На Првенству Србије у самбу,
које је одржано прошлог викенда у Новом Саду, чланица новооснованог Џудо клуба Тамиш
из нашег града Милица Секуловић освојила је две златне
медаље.

Она је тријумфовала у борбама, у категорији до 54 кг за
кадеткиње, а најбоља је била и
у јуни ор ској кон ку рен ци ји,
такође у борбама, где се надметала у групи такмичарки до
50 кг.
– Прибојавала сам се мало
овог такмичења, јер је самбо
нешто ново и за мене. Ипак,
захва љу ју ћи дуго го ди шњем
искуству у џуду и рвању, прилагодила сам се својим противницама, а после сваке борбе бивала сам све сигурнија и
боља. Веома сам срећна што
сам постала шампион Србије
и што сада имам две златне
медаље и у овом спорту – рекла
је Милица Секуловић.
Самбо је руска борилачка
вештина, која је настала двадесетих година двадесетог века
у Совјетском Савезу, и то спајањем традиционалних вештина џуда и џију-џицуа.
Творци самба желели су да
створе борилачку вештину која
се брзо и лако учи, при чему
би се традиционалне далекоисточне борилачке вештине комбиновале с модерним научним
сазнањима.

ЈЕЛЕНА
ВИЦЕШАМПИОНКА
Од 12. до 14. марта, у организацији Пливачког савеза Србије, у Београду је одржано Отворено првенство наше земље под
називом „Србија опен 2021”.
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„БОРЦИ” НАПРАВИЛИ КОРАК УНАЗАД
Металац славио у
првом мечу плеј-аута

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ

Девојке из Одбојке
013 „везале” и
девету победу

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ ВЕСТ – ОДБОЈКА 013

Зани мљив је био про те кли
спортски викенд у нашем граду. Одбојка је била у центру
збивања, а нарочито почетак
плеј-аута Суперлиге.
Деветопласиран после првенствене трке у елитном каравану, старчевачки Борац дочекао
је на свом терену другопласирану екипу из другог ранга такмичења, Металац Таково из
Горњег Милановца. Тим који
оствари две победе од јесени
ће се надметати у српској одбојкашкој елити. Пре почетка утакмице сви поклоници спорта у
нашем граду мислили су да је
Борац фаворит, имао је и предност дома ћег тере на, али...
Борац – Металац Таково 1:3,
по сетовима 23:25, 20:25, 25:16
и 22:25.
Почетак утакмице није наговештавао тежак пораз старчевачких одбојкаша. Још боље,
после вођства Борца од 5:2 у
првом сету сви су помислили
да ће гости доживети дебакл у
Хали спортова на Стрелишту,
али онда се догодио велики

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

обрт. Гости су постајали све
моћнији на терену, а „борци”
су срља ли из гре шке у
грешку... Готово да ништа није
функционисало у игри домаћег тима, а једине светле тачке, које су колико-толико уноси ле неизвесност, били су

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – МЛАДОСТ ТСК
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА
недеља, 18 сати
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
среда, 24. март, 16.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА
субота, 15 сати

Душан Стојсављевић и Владимир Кнежевић. Управо је Кнеле са два везана поена спасао
две сет-лопте, али за коначан
пре о крет није било сна ге.
Милановчани су са 25:23 добили први сет и тако сте кли
огромну психолошку предност
пре наставка сусрета.

Одбојкаши Металца су били
још убедљивији у другом сету.
Потпуно су владали ситуацијом на терену, а предност коју
су стекли већ на почетку сета
нису испуштали до краја сета.
Без великих трзавица, успели
су да стиг ну до огром не

предности, до високих 0:2 у
сетовима.
Трећи део утакмице донео је
трачак наде. Одбојкаши Борца
су мало поправили сервис, пријем је постао сигурнији, прорадио је и блок... Домаћи су искористили пад концентрације у
редовима гостујућег тима, сами
су постали храбрији, па су лако
са 25:16 смањили предност на
1:2 и поново се вратили у меч.
Изгледало је да Борац има
снаге да изједначи, да преокрене све у своју корист. Момци које пред во де тре не ри
Душан Јовић и Војислав Павловић водили су у четвртом сету
са 16:12, а онда је одједном све
стало. Гости су направили фантастичну серију поена, преокренули на 17:20 и тада већ
најавили велико изненађење.
Борац је још једном успео да
запрети и, преко свог најбољег
појединца Владимира Кнежевића, стигао до изједначења од
21:21, али то је било све од
домаћег тима у овом дуелу.
Милановчани су заслужено
тријумфовали, па су сада они
за корак бли же Супер ли ги.
Ипак, није све изгубљено. У
недељу, 21. марта, на програму ће бити реванш у Милановцу. Борац више нема избора.
Мора да тријумфује на врућем
терену и тако закаже мајсторицу на свом терену. У супротном, од јесени ће се надметати
у нижем рангу.

Своје навијаче још једном су
обрадовале девојке из Одбојке
013. У Другој лиги група „Север”
одиграно је и петнаесто коло,
а тим који предводи тренер
Владимир Јованчић остварио
је и дванаести тријумф, девети
уза стоп ни. Овог пута пред
распо ло женим Панчевкама
оружје је морао да положи још
један ривал из Новог Сада:
Одбојка 013 – Штранд волеј 3:0,
по сетовима 25:23, 25:10 и 27:25.
Јелена Петров и њене саигра чи це биле су апсо лут ни
фаворит пре утакмице, али до
победе и бодова стигле су теже
него што се очекивало. Ипак,
најважније је да је настављен
континуитет победа. Одбојка
013 је на другом месту на табели, с 34 бода, а права искушења тек је очекују.
– Било је и добрих момената и грешака. Ипак, успели смо
да остваримо девету узастопну
победу и да се учврстимо на
врху табеле. Честитам девојкама на освојеним бодовима, али
да бисмо наставили у истом
ритму, морамо да појачамо рад
на тренинзима и исправимо
недостатке у својој игри – рекао
је после новог тријумфа први
тренер Одбојке 013 Владимир
Јованчић.
Тим из нашег града наредног викенда гостује трећепласираном Футогу, а потом ће у
Панчеву имати дуел с лидером
НС волеј тимом.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА
субота, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
Крајишник: КРАЈИНА–БОРАЦ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ

1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ

3:0

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР

33:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 25:30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК

36:21
29:41

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: НАФТАГАС–ЈАБУКА

27:21

Фудбал

Конкуренција је била изузетно јака, јер су се надметали
пливачи и пливачице из преко
седамдесет клубова. Своје представнике на овом престижном
такмичењу имао је и ПК Динамо из нашег града, који је после
овог шампионата још више обогатио своју ризницу трофеја.
Никола Латиновић је пливао у апсолутној категорији, у
дисциплини 200 метара леђно, а Јелена Врховац се надметала у групи старијих јуниорки које су пливале 200 метара
дел фин. Јеле на је у сво јој
дисциплини освојила сребрну
медаљу, испливавши прелиминарну трку у времену 2:52,93,
док је финално надметање завршила с временом 2:47,84.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

СЕЛЕКТОР У ПОСЕТИ „АЉЕХИНУ”

ЛУКА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

Чланови ШК-а „Аљехин” били
су успе шни на Отво ре ном
првенству основаца у убрзаном
шаху, које је организовао ШК
Мала рокада у Београду.
У најмлађој групи Аљоша
Каначки је поделио прво место,
али је по додатним критеријумима освојио сребро, а на друго место код девојчица у истој
групи пласирала се Нора Јочић.
Андреј Добричан је у јакој конкуренцији освојио бронзу, док
је Нина Јочић у групи млађих
девојчица делила прво место,

а по додатним критеријумима
освојила је друго место.
У старијој групи одлично је
оди грао Вук Канач ки, а са
истим бројем поена као трећепласирани такмичар ипак је
заузео четврто место.
Још један велики успех панчевачких кадета запазио је и
селектор кадетске репрезентације Србије и посетио је ШК „Аљехин”, а интернационални мајстор
Младен Миленковић одржао је
петочасовно предавање на тему
„Шах као начин размишљања”.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: ЗЕМУН–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945

1:0
3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР

3:0
0:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОТПОРАЊ
Иваново: СТРЕЛА–БАНАТ

1:1
2:2
1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ
Самош: ПОБЕДА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

4:0
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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У Темерину је прошлог викенда одржано Првенство Србије
у стреличарству у конкуренцији кадета, јуниора и ветерана. Запажене резултате су
оства ри ли и чла но ви СК-а
Панчево.
Кадет Лука Поповић освојио је златну медаљу с 501 поеном, а одмах иза њега пласирао се Лазар Андреев са 493
поена. Сребром се окитила и

кадеткиња Лана Најдановић,
баш као и јуниорка Теона Јовановић. Бронзу је заслужио јуниор Јован Шпехар, а боје клуба
бранили су и: Мила Чворовић,
Ивица Шпехар, Ненад Најдановић, Милош Јосиповић и
Милован Вујић.
У СК-у Панчево с поносом
истичу да су готово сви млађи
такмичари оборили своје личне рекорде.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле5
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ПРОТУТЊАЛА И КРОЗ ЗЕМУН

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Трећа узастопна победа
фудбалера Железничара
У суботу долази Лозница
Фудбалски клуб Железничар опет је
прави спортски хит. Дебитант у прволигашком друштву, који је имао променљиве резултате током првог дела
сезоне, сада је опет на правом колосеку. Победничком.
Популарна панчевачка „дизелка” је
прошлог викенда гостовала у Земуну,
где је одмерила снаге с бившим суперлигашем, истоименим домаћим тимом.
Момци које предводи тренер Драган
Аничић нису имали лак задатак, јер су
се састали главни ривали у борби за
опстанак. Бодови су били потребни и
једнима и другима, а после још једног
фудбалског рата победнички поклич
зачуо се из редова панчевачког тима:
Земун–Железничар 0:2 (0:1).
Тренер Драган Аничић за овај сусрет
извео је измењени састав у односу на
претходне утакмице, па су стартери били:
Марко Кнежевић, Марко Конатар, Душан
Плавшић, Лука Стојановић, Стефан Радојичић, Милош Михајлов, Јордан Јовановић, Предраг Станимировић, Димитрије Томовић и Предраг Сикимић. Играли су и: Милош Савановић, Данило Ковачевић, Милан Томић, Милан Зорица и
Александар Мирков, а део још једног
„Жељиног” тријумфа били су и: Дамјан
Кнежевић, Лука Петровић, Вукашин Јовковић, Лазар Марковић, Бојан Трипковић и Љубомир Стевановић.

Железничар је и у овај меч ушао с
јасном визијом и циљем. Победа је била
једина опција. Момци су све задатке
својих тренера спровели у дело, па су
контролисали утакмицу целим њеним
током. Мрежу Земунаца први је погодио Марко Конатар у 18. минуту, а с
минималном предношћу гостију отишло се и на одмор.
„Дизелка” је наставила у свом ритму
и у другом полувремену. Низале су се
лепе и добро осмишљене акције, полако се стезао обруч око гола Земуна, а
победник је и дефинитивно био одлучен у 68. минуту, када је прецизан био
Милош Савановић.
После 22. кола у Првој лиги Србије
Железничар се приближио екипама из
средине табеле. Сада се налази на једанаестом месту, са 27 бодова.
Ипак, у редовима панчевачког прволигаша нема опуштања. Права искушења тек предстоје, а једно од већих биће
на програму већ у суботу, 20. марта,
када у „зелену оазу” покрај Пескане
долази петопласирана Лозница.
У уторак, 16. марта, у просторијама
клуба одржана је конференција за новинаре, на којој су говорили први човек
Железничара Зоран Наунковић и шеф
стручног штаба Драган Аничић.

Ветар у леђа

– Пре свега желим да вам захвалим
што пратите дешавања у нашем клубу.
С обзиром на то да су до сада на конференцијама били тренер и играч, овог
пута сам осетио потребу да као председник и јавно дам подршку стручном
штабу и фудбалерима и да изразим
задовољство урађеним до сада. Показало се да смо направили одличан посао
у прелазном року. Стручни штаб и играчи имају максималну подршку целе
управе клуба. Пред нама је можда најважнији део сезоне, за двадесетак дана
одиграћемо шест тешких утакмица,
после којих ће многе ствари бити јасни-

је. Били смо у великом заостатку, а овај
низ победа учинио је да дођемо у позицију да тек сада можемо реално да
размишљамо о опстанку. Клуб ће учинити све да испрати добре резултате
првог тима. Захва лио бих и Гра ду
Панчеву, који и у овом тешком времену покушава да нам помогне, а искрено
верујем да ће тако бити и убудуће. У
суботу ћемо бити на великом искушењу, али очекујем добру утакмицу и
надам се нашој победи – рекао је пред
окупљеним новинарима председник
Железничара Зоран Наунковић.

Као и увек, занимљиво излагање имао
је и први тренер „дизелке” Драган Аничић, који је својим речима улио додатни оптимизам свим љубитељима спорта у нашем граду и околини.
– За ова два месеца створили смо
атмосферу међусобног поверења. Ипак,
свесни смо да сви ми зависимо од резултата. Увек сам самокритичан и сматрам
да је могло да буде и боље. Нисам склон
томе да се живи у еуфорији после победа, нити да се пада у очајавање после
пораза. Тако је и сада. Стигли смо главне конкуренте на табели и сада је све у
нашим рукама. Долази нам Лозница,
једна од екипа које су показале да претендују и на улазак у Суперлигу. То је
екипа коју веома добро познајем, јер
сам много њених играча раније и тренирао. То је тим са сјајним појединцима, искусним играчима који знају фудбал. Играју нападачки, па нам предстоји право надигравање. Ми нисмо у ситуацији да било коме претимо, али верујемо у себе. Што би рекли у „Алану Форду”, ако каниш победити – не смеш
изгубити. Наши момци су сјајни. Дају
све од себе на тренинзима и сви заслужују шансу да играју. Е сад, ко ће бити
у тиму, зависи мало од ривала, а много
више од тога како ко ради и како ја
видим тренутну ситуацију. Тренинзима
прикључујемо и децу из омладинског
погона. Волео бих да у тиму имамо што
више Панчеваца, жеља ми је да створимо клуб у коме ће талентована деца са
ових простора градити своје каријере.
Да не морају више да иду у друге градове и клубове, већ да стасавају у свом
„Жељи” – поентирао је на крају шеф
стручног штаба ФК-а Железничар Драган Аничић.
Убрзо после мегдана с Лозницом,
неколико дана касније, у четвртак 25.
марта, „дизелка” гостује Колубари у
Лазаревцу, а већ у понедељак 29. марта
имаће дуел с крушевачким Трајалом на
свом терену.
А. Живковић

Разне џиџа биџе нам отимају пажњу.
И кад хоћемо и кад нећемо.
Такви смо створени.
Из тешких ситуација тражимо лаган излаз.
То је потпуно људски.
Изненађење би било да из лагане приче излазимо тешко.
За то није потребан ветар у леђа.
Али има момената када ветрењача треба ваздух да заврти.

Јер, за пад...
Наравно да ћеш да љоснеш...
Само је питање времена.
И стила: да ли те доле чека трава. Или бетон.
Летиш ли „ласту” или скачеш „бомбу”...
Што је најважније: на којој си висини.
Немој високо да летиш, каже нечије лично искуство.
Занемари то.
Мораш да имаш своје.

Нема времена
Имаш форе за шта год хоћеш.
Имаш 20, 30, 50...
Нема само логике у томе како те околина види.
Кажу: матора си особа за то и то.
Матора... Није ми ни до чега.
Па онда кажем: ко ми то каже?
Престројим се: шта кога боли шта особа воли!
То враћа крв у вене. Нема времена за губљење.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Светлана Катана,
хемијски техничар:

Михаило Ковјанић,
ученик:

Јон Герга,
радник:

– Обично викенд
проводим код куће, уз
максимално опуштање
и одмарање након
радне недеље. Ако
будемо расположени,
муж и ја ћемо отићи
некуд да прошетамо.

– Пошто путујем
на Копаоник, викенд
ћу искористити да
обиђем бабу и деду
и да се поздравим
са својима.

– Бићу с девојком
код куће. Одмараћу
се и у суботу
и у недељу,
пошто сам мало
прехлађен.
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