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УЛАГАЊА У ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ,
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА

Ствар срца
Ма, какав Мика! Какав редитељ,
сценариста, професор глуме,
педагог... Ма, какво име, па
надимак, па презиме. Пошто се у
овом тексту ради о ствари срца,
то може бити само осумњичено
лице Алексић Мирослав, саслушано у Вишем јавном тужилаштву, након чега му је одређен
притвор до 30 дана.
„Осумњичени се терети да је у
периоду од 2008. до 2020. године
извршио осам кривичних дела
’Силовања’ из чл. 178 КЗ и седам
кривичних дела ’Недозвољене
полне радње’ из члана 183 КЗ на
штету шест оштећених, од којих
је једна малолетна, док су према
осталим оштећенима радње
извршења предузете и док су
биле малолетне и након пунолетства”, каже тужилаштво.
Девојка храбро иступи и проговори о преживљеном силовању
и онда јој се једнако срчано, јер
је то ствар срца, придружи још
педесет жртава које о истом лицу
говоре са истим или сличним
квалификацијама – ту чак и
уобичајена судска и људска претпоставка невиности постаје
бесмислена, а Алексић Мирослав само лице зла, без надимка.
Јер, то лице се, режирајући
своју представу, сексуално иживљавало над девојчицама које су
у лице имале поверења, а добиле
су доживотну фрустрацију, срам,
уместо њега.
Јер, то лице је, пишући свој
сценарио, у улоге жртава насиља
унапред смишљено промовисало
децу, чије су душице биле отворене за нове светове, а потом
постајале затворене и за њима
најближе особе.
Јер, то лице је, глумећи професора, давало ученицама и ученицима до знања да су особе
ниже вредности, које треба да
гутају и раде шта им се каже, да
ћуте о тим инструкцијама и да
трпе, уместо да им понуди размишљање о важности самопоуздања, уз које долазе знање,
ширина, образовање.
Јер, то лице је, „педагошки”,
годинама шиканирало полазнице и полазнике школе убеђујући
их да им је оно једини родитељ,
а да је узвраћање њихове љубави
истинским мамама и татама
доказ слабости.
Јер, када је требало да неком
младом људском бићу у глави заувек останеш редитељ, сценариста,
професор глуме и педагог живота,
а кроз психолошко-емотивно-злостављачку индоктринацију постанеш психопата, педофил и сексуални предатор – е, онда си само
лице, без надимка, који ти даје
људскост, као и презимена и имена као у језиком сиромашним
полицијским и судским извештајима, што ти дају на значају.
Постанеш само зло лице, лице
зла – М. А. То је ствар срца.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 22. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

Јасно је „на кеца” који су догађаји
били најупечатљивији у претходној
2020: коронавирус, избори, па поново коронавирус... Извештачи „Панчевца” су и усред ванредног стања
радили свој посао – обавештавали су
јавност о актуелној ситуацији у
нашем граду, преносили вести о томе
какве су одлуке власти и Kризног
штаба у вези с мерама за спречавање
ширења пандемије, „надгледали”
изборе... Ипак, по традицији, почетак
2020. године у Панчеву обележило је
аерозагађење. Касније током године
настављене су привредне активности
у пословним зонама.
Протрчавамо, закључно с овим
другим наставком, заједно с вама
кроз прошлу годину из угла текстова
објављених у најстаријем живом
недељнику у Србији.
Јачање економије града
Испуњен је део обећања панчевачке
власти да ће 2020. година проћи у
инвестирању у привреду: било је улагања у приступну путну инфраструктуру у северној пословно-индустријској зони, а један од највећих инвеститора – немачка компанија „Брозе”
– на том месту је 6. марта поставила
камен темељац за развојни и производни комплекс. Наш град је изабран, како је речено, због близине
универзитета у Београду и потенцијала квалификованих стручњака, а
један од гостију на свечаности –
председник Србије Александар
Вучић – казао је да ће „инвестиција
овог обима утицати на повећање при-

хода Панчева”, те да доприноси и
привредном развоју Србије.
Ради се, наиме, о улагању од 120 и
планираној продаји у вредности од
око 440 милиона евра; немачкој компанији је у плану да од лета 2021. на
локацији која обухвата 220.000 квадратних метара покрене серијску
производњу мотора и електронике за
модуле вентилатора за хлађење. У
првој фази се гради погон у коме ће
се производити аутомобилске компоненте и управна зграда са око 60.000

„ПАН ЧЕ ВАЦ” У ВРЕ МЕН СКОЈ КАП СУ ЛИ

У камен темељац нове фабрике
положена је временска капсула, а
седморо људи се „побринуло” за
њен садржај. Најпре, после речи
водитељке програма да се „капсула
скоро никада не отвара, а ако се то
ипак у далекој будућности догоди,

Света водица.
На Богојављење, у центру града
Снимио: Милан Шупица

наши потомци ће моћи да прочитају шта се почетком марта давне
2020. године дешавало у граду” –
тадашњи градоначелник Панчева
Саша Павлов убацио је у капсулу
фришко издање „Панчевца”, што
је, иначе, била његова лична жеља.
квадратних метара простора. Градиће се и развојни центар. Све поменуто, према речима менаџмента „Брозеа”, укључује и до 1.100 нових радних места у овом фабричко-развојном комплексу: биће потребни програмери софтвера и хардвера,
системски и пројектни инжењери,
као и руководиоци и запослени у секторима производње, логистике, контроле и људских ресурса.
Немци су „препознали српску
власт као конструктивне партнере” и
захвалили су јој на „професионалној
сарадњи и брзим одлукама”. Вучић је
узвратио речима да је „ово једна од
најбољих ствари које су се Србији
догодиле у последњих педесет година”, да „Брозе” производи „све што
може да нам падне на памет од делова за аутомобиле”, те да „око 50 одсто
свих новонаправљених аутомобила у
свету има делове које је направила
ова компанија”. Захвалио је немачким предузећима, којима је поручио
да је „ово и ваша кућа”, али и немачкој влади и амбасади у Београду на
помоћи у привлачењу немачких
инвестиција у Србију.

На другом крају града, у јужној
индустријској зони, руски пословни
партнери током 2020. године улагали су у нова постројења НИС-а, радило се на стабилизацији пословања
„Петрохемије”... Претходна година,
и поред пандемије короне, није била
тако пословно лоша за „велике играче”. Страдали су они „мали”: трговци, фризери, радници у малим и
средњим предузећима, предавачи на
семинарима, угоститељи...
Избори 2020: наставак
исте политике
Општи избори су били заказани за
26. април, а политички актери су
одмах кренули у бесконачна фронтална препуцавања. Требало је да се
појави коронавирус да би се, коначно, власт и опозиција сложиле око
нечега: напредњаци, Савез за Србију
и Покрет слободних грађана истовремено су, 11. марта, поручили својим симпатизерима да у наредном
периоду неће промовисати страначке идеје на предизборним скуповима. „Двери”, које су биле део СЗС-а,
тражиле су да се цео изборни процес
одложи.
Државни врх је 15. марта донео
Одлуку о увођењу ванредног стања, па
је много тога у свакодневном животу
изгледало и функционисало другачије. Сутрадан је Републичка изборна
комисија одлучила да се све изборне
радње у Србији прекидају, а да ће по
прекиду ванредног стања бити утврђени нови рокови за спровођење избора и да ће до тог тренутка предузете
изборне радње имати правну снагу.
РИК је, у вези са овим, 11. маја објавио Решење о наставку спровођења
изборних радњи, што се „наслањало”
на договор са састанка коме су присуствовали представници политичких

посланике у Народној скупштини
имала је двадесет једна политичка
орга ни за ци ја, за пред став ни ке у
Скупштини АП Војводине борило се
девет опција, а пред Панчевкама и
Панчевцима, поред тога, било је још
пет могућности за заокруживање
под условом да су желели да изађу
на бира ли шта. Цен зус за ула зак
представника грађана у домове био
је три одсто.
Све кандидоване листе у Панчеву
прешле су цензус. СНС је с коалиционим партнерима освојио 47 мандата, а веома добро је прошла и другопласирана листа „За свој град” – коју
је поднела група грађана „Панчевци
2020” – с десет мандата. У записнику
ГИК-а стајало је да је трећепласирана коалиција СПС-а и „Јединствене
Србије” са обезбеђених девет одборничких места, да следи листа СРС-а,
што је значило да ће радикали имати
два одборника у новом сазиву локалног парламента, баш као и Савез војвођанских Мађара. Излазност је била
47 одсто, а неважећих листића 6,53
одсто.
Напредњаци су формирали власт са
СПС–ЈС, одборници с листе „За свој
град” сада су на седницама Скупштине града углавном уздржани, баш као
и представници СВМ-а, док једине
примедбе на рад нове градске власти
на расправама износе радикали.
На републичким и покрајинским
изборима такође су све однели
напредњаци, са око 60 одсто гласова.
У изборним резултатима за војвођански парламент следили су их
СПС–ЈС и СВМ, а за републички
коалиција око социјалиста, Шапићев
СПАС и СВМ. Потпуно је подбацио
Покрет слободних грађана, што је
једино потенцијално изненађење.
Противречна кампања политички је
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организација које су намеравале да се
кандидују на изборима и председници државе, парламента и Владе да
избори буду одржани 21. јуна.
Пошто су Републичка, Покрајинска и панчевачка Градска изборна
комисија прогласиле изборне листе,
и де јуре је постало јасно да ће изборе бојкотовати Демократска странка, Странка слободе и правде, „Двери”, Народна странка... Неки политички актери су се у међувремену
предомислили. У сваком случају,
кан ди дат ки ње и кан ди да те за

коштала покрет „1 од пет милиона”
и Чедомира Јовановића, који су збрисани са сцене, што важи и за Нову
странку, чији је председник Зоран
Живковић први јавно иступио с најавом да ће преузети одговорност и
напустити врх те политичке партије.
После избора, 2020. година наставила је да тече: као и у свакој другој
земљи, одговорност за вођење државе
је на властима, а за постојање некаквог другачијег пута на опозицији.
Ако има идеја...
С. Трајковић
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БОГОЈАВЉЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНО У ПАНЧЕВУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

БЕЗ ПЛИВАЊА У ТАМИШУ, А СВЕЧАНО

Завод „Панчевац”
први у свему

Градоначелник
Стевановић подигао
Часни крст из воде
Богојављење, један од највећих
хришћанских празника, установљен као спомен на Христово крштење у реци Јордан, обележено је 19. јануара у Панчеву. На Богојављење се плива за
Часни крст, али ове године,
због пандемије, није било пливања у Тамишу.
Све остало је било као и увек:
све ча но, с мно го вер ни ка
испред цркава и у њима. Око
поднева у Успенску цркву није
се могло ући – породице, у
неколико генерација, заједно
су долазиле на освећивање воде,
која се носи кући и, према веровању, пије ради здравља и просвећења душе и тела. Сматра
се лековитом и заштитом од
нечистих сила и чува се у кућама до следећег водоосвећења.
Коњаници који су носили
Часни крст кренули су од Преображенске цркве према крсту

у Книћаниновој улици. Потом
су јахали до споменика војводи Сте ва ну Шупљик цу код
Опште болнице. Тамо су грађани и верници положили венце, а коњаници на својим дивним живо ти ња ма пози ра ли
фото-репортерима. Пројахали
су онда кроз централне град-

ске улице до обале Тамиша.
Дочекао их је градоначелник
Александар Стевановић.

годи на. Они су испра ти ли
испловљавање двају чамаца: у
једном је био носилац Часног
крста, а у другом градоначелник Стевановић. Часни крст је,
уместо свештеника, који овог
пута нису били присутни, у воду
положио његов носилац, а из
Тамиша га је изнад главе подигао Стевановић, чиме традиција није прекинута.
Многи народни обичаји и
веровања односе се на Богојављење. Рецимо, богојављенска
водица никада се не квари, јер
у њој, учи хришћанство, пребива сила Духа светога. На овај
дан поздравља се речима: „Христос се јави”, а отпоздравља са:
„Ваистину се јави”. По обичајном календару, на Богојављење почињу дани погодни за
венчања. На овај дан никада
се не пости, без обзира на то

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

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1

Градоначелник Александар Стевановић

Рекосмо, није било пливања
на 33 метра, што симболизује
Христове године. Али на кеју
је било прилично људи, иако
далеко мање него претходних

када пада. Овим даном завршавају се „некрштени дани”,
који почињу на Божић.
И настављају се дани слава.
Р. Т.

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ У ЗЕМУНУ

Подвиг панчевке Ање Вукајловић
Радост празника Христовог
крштења јесте у вери да све
може изнова да буде опрано,
очишћено, обновљено и поново рођено. Зато је подвиг уласка у хладну речну воду више
од спорта и надметања. Сваки
учесник је пример како се
вером, жељом и хтењем превазилази телесна и свака друга
немоћ. То је лични подвиг који
се мери чашћу да ће се понети
титула носиоца Богојављенског
крста, а не жеља да се буде окићен златом и ловорикама.
Ове године у Панчеву није
било организовано традиционално пливање на Тамишу за
Богојављење, па су наши суграђани и суграђанке који су желели да се опробају у овој „дисциплини” морали да потраже друге локације широм Србије.

НОВА ПРАВИЛА
НА ГРАНИЦИ

Посебни услови
за пут у Румунију
Румунија је ставила Србију
на листу висо ко ри зич них
земаља за инфекцију корона ви ру сом. Због тога од
понедељка, 18. јануара, путници из наше земље који
уђу у Румунију, мораће да
проведу четрнаест дана у
карантину.
Kако преноси румунска
агенција „Ађерпрес”, Национални одбор за ванредне
ситуације додао је у понедељак листи земаља из „жуте
зоне” још скоро 50 држава,
међу којима су и Хрватска,
Црна Гора и Словенија.
Од карантина су изузети
путници који су примили
другу дозу вакцине против
коронавируса, под условом
да у Румунију уђу десет дана
након имунизације.
Д. К.

У орга ни за ци ји Град ске
општине Земун, Српске право слав не цркве не општи не
Земун и СВЕБОР савеза Београда, по 24. пут организована
је трка у пливању за титулу
носиоца Богојављенског крста
2021. године. Три девојке и три
младића пливали су за Часни
крст, који је у Дунав спустио
дугогодишњи старешина пливача Славиша Ивановић. Традиционално пливање је одржано без присуства публике и
уз поштовање свих мера које
је донео Кризни штаб.
– Пливање смо организовали скромно, али достојанствено. Искре но веру јем да ће
Земун у наредној години опет
бити центар светковања Богојављења у Србији и региону.
Честитам храбрим девојкама

и момцима на подвигу. Посебно смо поносни на то што у
Земуну и девојке пливају на
Богојављење и побеђују – рекао
је председник општине Земун
Гаврило Ковачевић.

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА

ТРАГЕДИЈА
У КАСАРНИ

Ања Вукајловић

Очекује се пад
броја оболелих

Војник пронађен
мртав

Институт за јавно здравље Војводине у свом извештају од
уторка, 19. јануара, и даље оцењује епидемиолошку ситуацију у свим општинама у Војводини као „ванредну, са стабилизацијом тренда оболевања
на високим нивоима”.
Охрабрује то што стручњаци
с тог института очекују даљи
постепен пад броја оболелих од
ковида 19 у наредном периоду.
Највећи број оболелих у Војводини и даље је у Новом Саду,
а на другом месту је Зрењанин. У осталим општинама тренутно је мање од 1.000 регистрованих активних случајева.
Институт позива грађане да
се вакцинишу, и да се стриктно придржавају свих мера предо стро жно сти и упут ста ва
надлежних епидемиолошких
служби.
Д. К.

Више јавно тужилаштво у
Панчеву потврдило је да је у
четвртак 14. јануара, у поподневним сатима, у панчевачкој касарни „Растко Немањић” поред стражарске кућице пронађено тело двадесетогодишњег војника, који је
био на добровољном служењу војног рока.
Тужилаштво је навело да
је реч о С. П. из места које
се налази у околини Зајечара и да је наложена судскомедицинска обдукција тела
ради утврђивања тачног узрока смрти. Војна полиција је
обавила увиђај, којем је присуствовао и дежурни заменик вишег јавног тужиоца у
Панчеву.
На телу С. П. је уочена прострелна рана на глави.
Д. К.

Панчевка Ања Вукајловић,
сту дент Кри ми на ли стич ко-поли циј ског уни вер зи те та,
била је најбржа на трци у Земуну. Одли ко ва на је ста ту ом
„Богојављенски пливач”, витешким пла штом и меда љом
СВЕ БОР саве за Бео гра да с
титулом носилац Богојављенског крста 2021. године.
– Имала сам трему дан пре
трке, али када је дошао тренутак за улазак у хладну воду,
трема је нестала. Заиста је предиван осећај први стићи до
Часног крста – рекла је Ања
по завршетку трке.
Све учеснике овогодишњег
пливања старешина СВЕБОР
савеза и заменик председника
ОО Бого ја вље ња Цвјет ко
Стева но вић даро вао је
иконама.

САОБРАЋАЈНА
ПОЛИЦИЈА У КОНТРОЛИ

Искључени због
насилничке вожње
Припадници Управе саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова током прошлог викенда, 16. и 17. јануара, на подручју Србије искључили су из саобраћаја осам возача због насилничке вожње и
њих шеснаесторо због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци.
У групи оних који се терете
за насилничку вожњу била су
и двојица возача који су из саобраћаја искључени на територији Панчева. Из истог разлога с вожњом је пре времена
завршио и по један возач из
Београда, Лесковца, Пожаревца, Смедерева, Ужица и Шапца.
Полиција апелује на возаче да
се понашају одговорно, да поштују саобраћајна правила и прописе и тако сачувају себе и друге учеснике у саобраћају. Д. К.

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

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

Исповест за медије глумице Милене Радуловић о сексуалном злостављању које је претрпела у школи глуме
Мирослава Алексића је историјска, кључна и преломна,
јер ће охрабрити друге жене које су имале слично искуство да смогну снаге и пријаве га одмах. Изгледа да је
култура васпитања код нас таква да девојчице стичу утисак да им нико не би веровао. Зато је важно да не запушавамо уста онима које се усуде да проговоре.
(Новинарка Јована Глигоријевић, телевизија Н1, 18.
јануар)
* * *
Мене је животно искуство на властитој кожи научило до
чега доводи онечовечавање људи и свођење на сасвим
случајну етничку припадност. Мој отац је убијен 1991. у
Вуковару јер је био Хрват, али исто тако је могао бити
убијен јер је био Србин у Вариводама, Бошњак у Поточарима, Албанац на Косову. У том лудилу њега није спасила или убила нити једна његова друга људска карактеристика, његов идентитет био је сведен само на то и ја бих
ваљда била потпуно луда и слепа да пристанем следити
и даље такву политику и такав поглед на свет који је
нама уништио животе.
(Књижевница Ивана Бодрожић, „Време”, 14. јануар)
* * *
Тржиште уџбеника у Србији вредно је око 100 милиона
евра, њиме владају стране и домаће компаније које школске књиге продају по просечној цени од око 1.000 динара. Требало би да уџбеници буду бесплатни и да то тако
буде законом регулисано. Пошто није, ми смо у Фондацији „Алек Кавчић” нашли начин да то заиста и буде бесплатно тако што ћемо уџбенике који су писани, финансирани од стране Фондације, а и неке друге уџбенике
понудити на интернету – besplatnabiblioteka.com – да
могу да се скину и да могу да се одштампају и да буду
потпуно бесплатни. До сада је са интернета преузето 13
терабајта бесплатних књига, а сада су на потезу наставници, који одлучују по којим ће књигама да раде њихови
ђаци. Хоће ли подлећи поклонима којима их засипају
издавачи како би се одлучили за њихове скупе уџенике,
или ће водити рачуна о родитељима и деци и определити се за једнако квалитетне, али бесплатне књиге. Ја сам
сигуран да велика већина наших учитеља и наставника
има такве мотиве и да ће радити бесплатним књигама.
(Професор Универзитета „Карнеги Мелон” Александар Кавчић, „Глас Америке”, 15. јануар)
* * *

* * *
Дуго траје тај процес обесмишљавања и понижавања југословенске идеје, партизанског покрета и антифашизма
уопште. Већина партија је изникла из таласа националног буђења с краја осамдесетих и почетка деведесетих, а
чак ни неке које су грађанске и либералне нису желеле да
их се везује за било шта што је имало везе с Титовом Југославијом и генерације деце су потом одрасле на лажној
историји, почев од средњег века, па до ближе прошлости.
Тако је настрадала и истина о Другом светском рату, па
су с једне стране квислинзи претворени у некакве родољубе, а с друге је засењена борба партизана за слободу...
Део грађана Србије који су апатични, незаинтересовани
или просто љути на све политичаре из разноразних разлога и зато неће да излазе на изборе, поприлично је велики и њих режим одржава у том стању.
(Новинар Жељко Бодрожић, портал „Тачно.нет”, 14.
јануар)
* * *
Ја сам секуларна особа и немам неку преференцију према људима који долазе с те теократске стране, али реалност је таква да црква има друштвену улогу. Видећемо
на који начин ће се владика Григорије односити према
том питању, али оно што смо подржали у Скупштини
слободне Србије је позив на храброст, позив на иступање, позив на отпор према овоме што нам се дешава. Он
јесте човек који има велико уважавање у овом друштву и
(…) у овом тренутку треба подржати сваку особу која
позива да се заједнички делује.
(Генетичарка Биљана Стојковић, „Нова С”, 18. јануар)
* * *
Никад нисам волео људе негативног набоја, али осећам
се беспомоћним да се дан за даном морам борити за све
у животу и осећам да више не чиним ништа да бих изронио из ове немоћи, из овога стања беспомоћности. Уморио сам се. Исцрпљен сам.
(Редитељ Золтан Пушкаш, „Време”, 14. јануар)
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О ПРЕГОВОРИМА ФРИЛЕНСЕРА С ВЛАШЋУ ОКО ПОРЕЗА

НИЈЕ СПОРНО ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА,
ВЕЋ НАЧИН НАПЛАТЕ
Решења на основу
тога шта је ко и на
који начин на
интернету радио
Састанак радника на интернету и фриленсера с премијерком Срби је Аном Брна бић,
министром финансија Синишом Малим и директорком
Пореске управе Драганом Марковић одржан је 18. јануара.
Тема разговора били су захтеви радника на интернету и фриленсера да Пореска управа обустави све радње и потраживања пореза за претходних пет
година.
Добра ствар у овој причи је
спремност страна на преговоре како би се дошло до заједничког решења, што је показатељ политичке културе.
Проблем је настао јер, како
кажу фриленсери и радници на
интернету, они нису били обавештени да је требало да плате
порез. Додају да су сваке године питали Пореску управу да
ли је потребно да то учине, али
су добијали негативан одговор,
а дешавало се и да Управа није
сигурна да ли се порез плаћа.
На састанку су представници власти рекли да би питање
ретроактивног плаћања пореза требало решавати по категоријама. То значи да ће се
решења налазити на основу
појединачних случајева у зависности од тога шта је ко и на
који начин на интернету радио;
неће се исто посматрати професори језика, програмери, графички дизајнери…
Дакле, до следећег састанка
требало би да буду припремљени конкретни примери зарада
за одређене послове који су обављани преко интернета. Такође, сви су сагласни око тога да
неке категорије које остварују
приходе из иностранства – као

што су они што приходују играјући игре на срећу или издавањем „стана на дан” – треба да
се посматрају као посебне категорије које ни на који начин
нису угрожене.
Удружење радника на интернету (УРИ) саопштило је да,
иако није постигнут договор
око тога да ли ће бити отплате
пореског дуга за претходних
пет година, види вољу највиших инстанца власти да проблем буде решен, јер су сели

да разговарају с њима и договорено је да се размене агрумената наставе наредних дана.
Тре ба прво реши ти пита ње
категорија радника, а онда доћи
и до разговора о евентуалном
новом законском решењу.
Већ сутрадан, 19. јануара,
УРИ је саопштио да су добили
званично обавештење из Пореске управе у Нишу у ком се
наводи да се обустављају сви
порески поступци против фриленсера који су протеклих пет

ОМБУД СМАН ПОКРЕ НУО ПОСТУ ПАК
По сопственој иницијативи,
заштитник грађана покренуо
је поступак контроле правилности и законитости рада
Пореске управе. У саопштењу се наводе речи Зорана
Пашалића да „није спорна
наплата пореза, већ начин
на који се врши контрола
пријављивања и наплате
пореза у овим случајевима”.
Пашалић објашњава да
Поре ска управа сход но

члану 24. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији није у обавези да обавештава пореске обвезнике о њиховим
обавезама осим на лични
захтев, али да је потребан
одговорнији и флексибилнији однос овог надлежног
органа према пореским
обвезницима с обзиром на
то да су у питању нове
делатности.

годи на при хо до ва ли из
иностранства, и то „до даљег,
док трају преговори” с Владом Србије. У саопштењу стоји и да им стижу обавештења
тог типа из пореских управа у
дру гим гра до ви ма, чиме је
њихов први захтев делимично
усвојен.
Миран Погачар, председник
УРИ, рекао је меди ји ма да
мисли да је одлука да се обуставе поступци док трају преговори сасвим „фер и коректна и да постоји добра воља да
дођемо до неког решења”. Казао
је и да ће они конкретним примерима указати Пореској управи на то у чему је проблем и
зашто би требало да се неки
дугови отпишу, и додао:
– Захтеваћемо да се новим
законом који ће уредити ову
област посло ва ња започ не
наплата.
Очигледно, преговарачки тим
власти показао је да је одлучио да донекле изађе у сусрет
фриленсерима. Треба веровати да ће се постићи решење
које ће одговарати свим странама у преговорима.

НОВА ТЕМА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ

НОВО У СПЕЦИЈАЛНОЈ БРИГАДИ

Трамвајем до Панчева?

Стигла оклопна
возила „Милош”

Како наш лист сазнаје, београд ски екс пер ти испи ту ју
могућност да се за трамвајски
саобраћај оспособе Стари железнички и Панчевачки мост.
Евен ту ал не нове трам вај ске
линије преко Саве и Дунава
зависиће од резултата студија
које припремају стручњаци Грађевинског факултета. Основна,
полазишна идеја је да се два
поменута моста, уколико конструкције могу да издрже оптере ће ње, про ши ре упра во за
трамвајски саобраћај.
Познати београдски урбаниста Марко Стојчић изјавио је
да ће елаборати дати одговоре
на најважнија питања у вези са
овом идејом.
– Одговори који се тичу Старог железничког моста односе
се на питања да ли је конструкција још увек стабилна, односно да ли је могуће оптеретити
је. Такође, обавиће се и анализа да ли могуће проширити овај

мост јер је он направљен за једноколосечну пругу, што значи
да не бисмо могли да имамо
трамвај у оба смера – казао је
Стојчић.
Он каже да „постоји и идеја
да се и Панчевачки мост прошири за трамвајски систем,
односно за још по једну траку”, да студија треба да буде
урађена ове године и додаје:
– Очекује нас и реконструкција Панчевачког моста, а елаборат ће нам показати да ли је
проширење за трамвајски саобраћај изводљиво.
Нашим, панчевачким грађе вин ци ма и урба ни сти ма
тема за размишљање би могла
да буде то да ли је могу ће
евен ту ал ну нову трам вај ску
пругу преко Дунава продужити до нашег града, без обзира
на то да ли ће шинама шпартати трамваји или возови. Или
је све то само панчевачка жеља
пуста...

Припадници 72. специјалне бригаде из Панчева добили су 18.
јануара на одржавање десет
оклопних борбених возила
„Милош”. Ради се о возилу домаће производње намењеном извиђању, противтерористичкој и
противгерилској борби, контроли територије и превозу, као и
подршци јединицама за специјалне операције. Свечаности су
присуствовали министар одбране Небојша Стефановић и начел-

једну од најелитнијих војних
јединица целог света. Стигла
су у праве руке, руке јединице
која је кадра да изврши сваки
задатак у заштити Србије. Хоћемо да наша војска буде не само
најснажнија у региону већ да
буде једна од најмоћнијих у
складу са својом величином.
Ула га ће мо у вози ла попут
„Лазара”, „Милоша” и „Малог
Милоша”, а током године очекујемо и нове хаубице „Норе”.

ник Генералштаба генерал
Милан Мојсиловић.
Стефановић је казао да ће
ове године бити настављено
опремање Војске Србије и, говорећи о „Милошу”, оценио да
ће та возила знатно допринети
јачању јединица, па додао:
– Реч је о савременим борбено-оклопним возилима, која
су производ домаће памети и
наше индустрије, а дошла су у

Он је најавио да ће се током
године, поред инвестирања у
нову опре му и бали стич ку
заштиту, наставити и улагања
у стандард војника.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НОВО ОДЛАГАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

СТАРТ ТЕК ДОГОДИНЕ АКО СЕ ИСПУНЕ УСЛОВИ!?
Будући систем се уводи
да би се побољшао
образовни систем
Усклађивање
с високошколским
установама
Према најавама министра просвете
Ружића, државна матура неће бити
уведена 2022. године и, како сада
ствари стоје, први пут ће бити одржана највероватније годину дана касније. Један од разлога је и пандемија,
која отежава спровођење битних ставки које морају да се ураде како би
нови систем уписа на факултет заживео. При Министарству просвете формирана је радна група која ће у континуитету радити на испуњавању неопходних услова јер, према Ружићевим речима, све „мора до танчина да
буде спремно за њено спровођење”.
То значи да ће, уколико се испуне
услови, прва генерација која ће се
уписивати на високошколске установе бити садашња генерација ђака другог разреда средње школе.
Суштински разлог за то је епидемија ковида 19, која, према речима
надлежних у просвети, умногоме отежава организовање и спровођење припрема. Наиме, да би читава ствар
могла да стартује у складу са очекивањима, неопходно је да се процес
тестирања провери неколико пута. Тренутно је актуелна комбинована настава (онлајн школовање плус тзв. редовна), која не омогућава да се на адекватан начин спроведу неопходне мере
за реализацију тестирања ученика.

Преговори још увек трају
Други значајан разлог је усклађивање
и договор с високошколским устано-

вама, јер мањи број, али битан део
факултета (Електротехнички нпр.)
сматра да државна матура није довољна, већ је неопходно организовати и
пријемне испите. Наиме, неке високошколске установе захтевају утврђивање степена сложености испита, јер
једноставно сматрају да није исто полагати математику на природно-математичком и грађевинском факултету.

Државна матура је велика промена
у систему, која се неће увести без разговора и договора с високошколским
установама, тврде у надлежном ресору Владе Републике Србије. Како кажу,
преговори увелико трају, сагледавају
се сви аспекти. Промене су под лупом
како универзитетских радника, тако
и просветних служби. Држава не жели
да одустане од своје идеје да државна
матура треба да потврди стечени ниво

знања ученика, али и квалификациони, у смислу уписа у одређену високошколску установу. Већина факултета прихвата концепт државне матуре, с тим што траже да одаберу који
ће предмети на матури (обавезни и
изборни) бити квалификациони за
упис на њихове студијске програме.
План Минстарства је да поједини
факултети због својих специфично-

сти задрже пријемни који ће проверавати посебне способности ученика
(нпр. уметнички факултети, факултет за спорт…). Проблем је што се
још не зна ко ће прихватити резултате матуре и у којој мери, а ко заменити пријемни матурским испитом.
То теоретски значи да неки факултет може да бодује успех из средње
школе одређеним бројем поена, да
кандидат део бодова добије на основу

резултата државне матуре, а трећи
део да „носи” пријемни испит.

Мерљиви резултати
Да подсетимо, требало је да државна
или велика матура буде уведена у
овој, 2020/2021. школској години и
после тога би пријемни испити на
нај ве ћем бро ју факул те та били
укинути. Иако за овај нови концепт
уписа постоје бројна мишљења за и
против, промене ипак следе, а већ је
осмишљено и како би то тестирање
изгледало. Крајем октобра прошле
године извршена је провера новог
система и пробна матура биће поновљена у мају. Тест на државној матури имаће 40 задатака, од чега је требало 10 да буде са основног нивоа, 20
са средњег и 10 с напредног нивоа.
Државна матура се уводи да би се
побољшао образовни систем, кроз боље
средње образовање, а мерљиви резултати с матурских испита показаће нам
где и шта да мењамо, кажу у Министарству. Како наводе, ако средњошколац жели да студира, неће морати
истовремено да се спрема за два велика испита: матурски и пријемни испит
за факултет. Успешно положена матура биће довољна на многим факултетима за прелаз на високо образовање.
С друге стране, будући студент неће
морати да се пријављује за више студијских програма или у више градова,
уз бојазан да се неће уписати – биће
довољно да на својој листи жеља наведе студијске програме које жели.
Када је реч о родитељима, они неће
морати да плаћају трошкове припремне наставе и полагања вишеструких
пријемних испита – тврде у Министарству просвете. Али с обзиром на
искуство с малом матуром, родитељи
ће финансирати и припрему за велику матуру.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА

Информације доступне
у сваком тренутку
Сви грађани Србије поседоваће
јединствени електронски здравствени картон у којем ће се налазити подаци из свих здравствених
установа, доступни грађанима и
њиховим лекарима у сваком тренутку. На тај начин повезан здравствени систем биће транспарентнији, ефикаснији и квалитетнији.
Наиме, Влада Републике Србије
формирала је Координационо тело
за дигитализацију у здравственом
систему.
Дигитализација здравства омогућиће да све здравствене установе имају модерне информационе
системе повезане у јединствени
систем, који ће обезбедити размену свих релевантних података.

САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ И
ПОКРАЈИНЕ У ПРОСВЕТИ

Решавати изазове
без одлагања
Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић
састао се прошле недеље с потпредседником Покрајинске владе
и покрајинским секретаром за образовање Жолтом Сакалашем. Разговарали су о образовању на језицима националних мањина, које је
тренутно доступно на осам различитих језика. Како је истакнуто по
окончању радног састанка, у време пандемије, када је образовни
систем био принуђен да се пресели на онлајн наставу, Министарство просвете је обезбедило, уз
подршку различитих институција,
и онлајн наставу на мањинским
језицима.

ДРЖАВА НАЈАВИЛА РАДИКАЛАН ЗАОКРЕТ У ЕНЕРГЕТСКОЈ ПОЛИТИЦИ

СРБИЈА НЕМА МИЛИЈАРДУ ЕВРА ГОДИШЊЕ ЗА БАЦАЊЕ
Топлане на биомасу
и гасне електране су
будућност
Eнергетика је највећи узрочник загађења, а „Панчевац” је о овој теми
писао у неколико наврата. Недавно је
пот пред сед ни ца Вла де Репу бли ке
Србије и министарка рударства и енергетике проф. др Зорана Михајловић
изјавила да је пред нашом земљом
фундаментална одлука о окретању
новим изворима енергије и да ће се
на томе радити кроз припрему стратегије развоја енергетике Србије до
2050. године и националног плана за

енергетику и климу, који ће подразумевати усклађивање са свим међународним стандардима.
Како је рекла, нико неће за десет
година угасити термоелектране, посебно ако су доминантне у производњи
струје, као у Пољској, али морамо
бити свесни да ће Србија после 2050.
године, ако не угаси електране на најнеквалитетнији угаљ лигнит, морати
годишње да плаћа 900 милиона евра
или милијарду евра.
Дакле, Србија мора да се окрене
новим енергентима. Стога је министарка Михајловић најавила да ће биомаса бити једна од алтернатива угљу,
па ће уместо једне електране–топлане

у Србији бити изграђено минимум још
пет које ће користити биомасу као
основни енергент. И у нашем граду
рађена је студија о томе да постојећа
топлана пређе на летину с њива, али
је све остало само на идеји. Сада се
отвара ново поглавље, а суштина је,
према најавама министарке, да тамо
где је то могуће топлане у догледној
будућности почну да користе биомасу.
Она је најавила три правца превазилажења овог проблема. Један је да
се оснује управа за енергетску ефикасност и да се помогне привредним
субјектима и домаћинствима да у
наредних пет година замене прозоре
и врата како би се смањила потрошња

енергије, која је у Србији четири до
пет пута већа од просека у ЕУ. Други
правац ће бити развој средњих и великих хидроелектрана које треба да гради ЕПС. Размишља се о хидроелектранама на Бистрици, у горњем току
Дрине и можда мањој реверзибилној
на Дунаву. Реч је о инвестицијама
вредним четири-пет милијарди евра,
а то би са обно вљи вим изво ри ма
обезбедило енергетску сигурност.
Четврти правац је изградња гасних
електрана које би производиле и струју и топлоту. Пионирски подухват у
овој области управо се приводи крају
у нашем граду – изградња постројења
„ТЕ–ТО Панчево”.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а НАЈАВИО НОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ У ПАНЧЕВУ

ЈОШ 80 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ РАФИНЕРИЈЕ
У Србији европски
квалитет бензина

– Пад цена нафте и ограничења
која су била уведена у земљи имали
су велики економски утицај. Ипак,
компанија је наставила да остварује
кључне инвестиционе пројекте и у
периоду јануар–септембар прошле
годи не инве сти ра ла више од 20

Ефикасност рада и
смањење трошкова
очували стабилност
Генерални директор Нафтне индустрије Србије (НИС) Кирил Тјурдењев изјавио је недавно да ће та компанија, након отварања постројења
Дубока прерада, наставити улагање у
Рафинерију у Панчеву, а следећи пројекат је модернизација постројења за
каталитички крекинг.
– Ми ћемо наставити да улажемо у
Рафинерију. Следећи важан пројекат
је модернизација постројења каталитичког крекинга, што ће омогућити
производњу додатних производа, укључујући и већу производњу пропилена. Тај пројекат је вредан 80 милиона
долара и урадићемо га у наредним
годинама – казао је Тјурдењев за РТС.
Подсетио је да након отварања Дубоке прераде НИС возачима у Србији
гарантује европски квалитет бензина
и дизела, те да тај производни комплекс има и еколошке предности, јер
је престала производња мазута с високим садржајем сумпора, а смањила
се и емисија штетних материја у атмос-

Кирил Тјурдењев
феру. Како је рекао, НИС је повећањем ефикасности рада и смањењем
трошкова очувао стабилност и цена и
домаћег тржишта, иако због разних
утицаја на глобалном тржишту није
могуће прогнозирати цену нафте, те
указао на то да компанија увози две
трећине нафте коју прерађује, док
остатак производи у Србији.
Навео је да је пандемија коронавируса, уз макроекономске околности
на глобалном нивоу, доста негативно
утицала на НИС.

ПРОЈЕКАТ „ПУЛС ЕВРОПЕ”

Подршка медијима
Пројекат „Пулс Европе – медијске посете ЕУ” позива новинаре
медија у Србији (националних,
регионалних и локалних; електронских, штампаних и интернет
медија) да се пријаве за учешће у
пројекту и током 2021. године и
добију прилику да посете земље
Европске уније.

милијар ди дина ра – казао је
Тјурдењев.
На крају је навео да је НИС, без
обзира на тешку пословну годину,
обезбедио редовне плате за све запослене, као и да су исплаћене дивиденде акционарима за 2019. годину.

ПОСЛОВ НИ ЛИДЕР ГОДИ НЕ
Наш суграђанин Владимир Гагић,
директор Блока Прерада у НИС-у,
један је од добитника награде
Привредне коморе Србије за најбоље пословне лидере у 2020.
години. Поред Гагића, награђено
је још седамнаесторо пословних
људи који су својим ангажовањем
и постигнутим резултатима пружили снажан допринос јачању српске привреде.
– Добити ову награду велика је
част. Наглашавам да је то круна
великог и сложног рада целог тима
у нашој рафинерији. Свако носи
мање или више одговорности, али
свачији допринос је важан. Бити
лидер, предводити људе и давати
им подстрек сваког дана је задатак

Како су истакли републички и
покрајински просветни званичници, веома је важно да постоји добра
и редовна сарадња Министарства
и Покрајинског секретаријата како
би се изазови решавали без одлагања, а сарадња унапређивала, у
корист све деце.

Владимир Гагић
и лекција – рекао је Гагић поводом
добијања признања.
Привредна комора Србије сваке
године традиционално додељује
награде за најуспешније компаније и најбоље пословне лидере.

Због пандемије, биће спроведен
изме ње ни про грам актив но сти,
који се заснива на онлајн раду
новинара који желе да истражују
теме у некој од земаља ЕУ, а које
су истовремено од значаја за процес европских интеграција Србије. Новинари су слободни у предлагању тема и њиховој обради.
Они који учествују у раду базираном на онлајн активностима стичу право да, када буду укинута
ограничења за путовања, отпутују
у исту земљу ЕУ како би наставили своје истраживање.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ЗДРАВЉЕ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Средства против
знојења ногу
Знојење ногу није само летњи
проблем, напротив! Kада су стопала током зиме заробљена у обући, она пате и не само да се зноје него се и перутају и сврбе, а
неретко се појављују и ранице на
кожи. Треба им ваздуха, а често у
зимској обући кожа не може да дише.
Знојење јесте природно, али никако није пријатно! После
дугог дана проведеног у обући једва чекате да се изујете и дигнете ноге, али тада, уместо опуштања, осећате бол и нимало пријатан мирис. Уз адекватну негу, могуће је стопала одржати лепим
и здравим чак и током зиме.
Против повећаног знојења ногу препоручују се свакодневне
вруће купке у чају од камилице: шест кашика цвета прелијте са
два литра вреле воде, поклопите посуду и оставите да стоји сат
времена. Процеђени чај поново подгрејте и држите у њему ноге
док се вода не охлади. После третмана стопала поспите смесом
борне киселине и талка.
Најлакши рецепт који можете испробати јесте да ноге оперете
сланом водом. Једну кашичицу соли сипајте у чашу вреле воде, а
када вода постане прохладна, оперите ноге. Понављајте поступак
ујутру и увече.
У случају знојења стопала и пуцања коже ногу препоручују се
купке од чаја кантариона (две кашике на литар воде). Ноге претходно оперите водом и сапуном, а после купке поспите их талком.
Корисно је и трљати табане чајем од листова нане. Једну кашику нане прелијте чашом вреле воде, оставите да одстоји пола сата,
процедите и користите. Табане можете трљати и соком од лимуна.

На суживот с коронавирусом
до сада смо се сви, хтели то
или не, донекле навикли. Непожељни гост је ту већ толико
дуго да смо му се силом прили ка мора ли при ла го ди ти.
Никоме то није пало нимало
лако, али ипак има оних којима је од првог дана далеко теже
него осталима: то су свакако
лекари и остало медицинско и
немедицинско особље у здравственим установама свих типова. Колико год ова времена била
изазовна, они ни у једном тренутку нису посустали, јер знају
да животи свих нас зависе од
њих.
Наравно, први на удару су
они који раде у ковид болницама широм Србије, али ништа
мање тешко није ни осталима,
јер вирус је пронашао начин
да стигне до свих и да свима
загорча и отежа живот. Овог
пута смо проверили како се с
„невидљивим непријатељем”
носе они који га сваког дана
гледају у резултатима клиничко-био хе миј ских ана ли за у
Лабораторији Опште болнице
Панчево.
Према речима Душанке Јовичић, специјалисте медицинске
биохемије и начелнице Лабораторије Опште болнице, та
лабораторија је опремљена најса вре ме ни јим
уре ђа ји ма
потребним за брзо добијање
прецизних резултата свих тражених анализа, које су неопходне лекарима у болници како
за успешно дијагностиковање
обољења, тако и за праћење
ефеката примењене терапије.
– Од почетка пандемије рад
у Лабораторији се прилагођавао тренутној ситуацији у болници. Веома је важно да се

ФОТО: Б. ПАВАСОВИЋ

„наших”, a успех нама драге
особе обасјава бар на тренутак мрачни ћошак душе који
треба да осветли срећа. Недопустиво је да стварање личне
среће зависи од других. Све
док појединим особама дајемо моћ да утичу на то како се
осећамо, блокирамо све оно
од чега срећа настаје. Чекајући да неко примети труд, да
похвали, да узврати, да призна, да се извини, да захвали..., остарићемо мислећи да
нисмо „рођени под срећном
Пише: Марија Достић,
звездом”.
психолог
Срећа је, драги моји, ствар
Дра ги моји, сва ко од нас личног избора. Када донесемисли да би могао да буде мо одлуку да будемо срећни,
мало срећнији него што јесте. неће мо одмах то и бити.
Неко је уверен да га срећа Потребни су време и доследзаобилази, поједини сматра- ност у преузимању корака до
ју да не заслужују да буду сре ће. Пре по ру чу је се, за
почетак, избасрећ ни или
цити све због
чека ју да им
чега се лоше
срећа „закуца
осећамо, а на
на врата”. Најшта не можедуже и најви- Све док појединим
мо да утичемо.
ше се чека среОдмо ри ти се
ћа која треба особама дајемо моћ
од катастрофа,
да попри ми да утичу на то
ратова, глади,
облик неко га
убијања, неуили нече га. како се осећамо,
куса, празних
Када тај неко блокирамо све
прича, лажних
или то нешто оно од чега
обећања...
стигне у наше
Искључите
живо те – ето срећа настаје.
себе као приразлога за срејемника за лоше вести, људе
ћу, највећу.
Ништа се не научи у шко- и дога ђа је. Захвал ност је
ли живота тако добро и темељ- пречица до среће, а уједно и
но као чекање. Обарамо рекор- разлог за њен настанак. Сваде у смишљању изговора за ко може да се сети особе која
то шта треба да урадимо да обасја све када је у близини
бисмо били срећни. Учили су – осећамо се пријатно и не
нас, па и ми своју децу учимо желимо да она оде.
А сада, када знамо да смо
да се разлог за срећу тражи у
другима. Осећај среће је вео- само ми искључиви узрок сопма често повезан са жељом ственој срећи, нема више преда имамо нешто или некога. прека да постанемо таква особа. Све што је потребно за
срећу већ имамо у себи, свако без изузетка. Захвалност
за оно што узимамо „здраво
за готово” учи нас већем миру
и спознаји наше јединствености. Тако се буди љубав преСамо да могу да купим то ма себи, срећа почиње да исинешто... Само да ме похвале јава из нас у ритму дисања,
на послу... Само да ми дете откуцаја срца, шири се, преима све петице... И од још лива и дотиче друге на исти
коли ко тих „само” зави си начин на који је нас дотакла
срећна особа. Срећа је заранаша срећа?
Срећу не може донети пои- зна, нико није имун на њу и
стовећивање с туђим успехом. доживотно несрећан, осим ако
Осећај националног поноса то сам не изабере, а одлука
зависи искључиво од победе је, као и увек, на вама.

БОЛНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА – ВАЖАН ТОЧКИЋ
У МЕХАНИЗМУ КОЈИ СПАСАВА ЖИВОТ

Начелница лабораторије Душанка Јовичић са својим тимом
хитне анализе за оболеле од
ковида ураде што пре, јер од
тога зависи и њихова терапија,
која је од пресудног значаја за
успешан опоравак. Све време
се води рачуна и о осталим
пацијентима, који, наравно,
нису занемарени, што значи да
и они правовремено добијају
своје резултате. Једном недељно лаборанти одлазе на Одељење онкологије у згради Дома
здравља, где се вади крв онколошким пацијентима за редовне контроле. На тај начин се
смањује могућност да они дођу
у контакт са оболелима од ковида у болници – истиче Душанка Јовичић.

јим уку ћа ни ма,
нити колегиницама и колегама на
послу, што довољно говори о томе
да они и те како
зна ју да сачу ва ју
себе и људе око
себе. Све то је
допринело да запослени не буду уплашени ниједног тренутка на свом радном месту, иако су
суо че ни с већим
ризиком од оболевања – нагласила је
наша саговорница.

Одолевају зарази

Нон-стоп на
задатку

Као што се може и претпоставити, запослени у Лабораторији све време користе неопходну опрему и пошту ју све
веома строге мере
заштите на послу.
Ипак, доса да шња
иску ства широм
пла не те, па и у
нашој држави, показала су да некада ни
сва зашти та ипак
није довољна да се
зараза избегне.
– Захва љу ју ћи
доследном и одговорном поштовању
свих заштит них
мера, само пет
наших лабораната
има ло је до сада
блажи облик инфекције коронавирусом.
Нико од њих није
пренео болест сво-

У болничкој лабораторији се месечно ура ди око
70.000 хематолошких, биохемијских и имунохемијских анализа крви и анализа урина и других телесних
течности.
Све то тридесет четворо запослених, од којих је пет медицин ских био хе ми ча ра и 29
лабораната, уради захваљујући
добро организованом послу,
који се не прекида 24 сата. Број
анализираних узорака, како
каже начелница, није значајно
порастао у односу на време пре
пандемије, али оно што се јесте
повећало, јесте разноликост
самих анализа.
– Максимално је скраћено
време које је потребно за издавање резултата, тако да се сада
највећи број анализираних узорака сматра хитним и издаје
за најкасније сат и по времена

од пријема. Оно што овде све
забрињава јесу добијени резултати, који су веома лоши код
великог броја пацијената оболелих од ковида. Такве резултате анализа, који се у кратким временским интервалима
значајно мењају, много је теже
пратити приликом валидације. То изискује велику концентрацију свих запослених приликом рада, јер се грешка не
сме направити. Новина је и то
што се у последњих десет месеци ради и додатно од куће, јер
захваљујући лабораторијском
информационом систему биохемичари могу у сваком тренутку да прате рад лабораторије и да интервенишу кад год
је потребно – каже Душанка
Јовичић.

Тимски рад
Она додаје и то да неометаном
функционисању Лабораторије
свакако доприноси јако добра
сарад ња са запо сле ни ма на
осталим одељењима у болници и с менаџментом установе.
– Моје колеге и ја уверени
смо да је успешност Лабораторије условљена тимским радом,
па у складу с тим и поступамо:
међу свим запосленима негују
се односи поштовања и међусобног помагања. То доприноси доброј атмосфери како током
радног времена, тако и приликом живота ван болнице. Научили смо да се може живети и
радити и уз коронавирус, а и
овог пута се апсолутно показало да је болест увек боље спречити него лечити – закључује
начелница Лабораторије.
ФОТО: Б. ПАВАСОВИЋ
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АКО ВАКЦИНЕ БУДУ ПРИСТИЗАЛЕ ПО ПЛАНУ, ТРЕБАЛО БИ ДА СЕ ИМУНИЗАЦИЈА ЗАВРШИ ДО ЈУНА

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ВАКЦИНАЦИЈИ
Где, ко је први, ко
позива и кад ће
бити окончана?

Ко ће када примити вакцину

Вакцинација против коронавируса у Србији почела је 24.
децембра прошле године, тренутно су у нашој земљи доступне две вакцине против ковида
19, пријављивање становништва
електронским путем почело је
11. јануара, а од четвртка ради
и кол-центар. Протеклих дана
почело је позивање старијих од
75 година који су изразили
интересовање за вакцинисање.
Како је изјавио државни секретар Мини стар ства здра вља
Мирсад Ђерлек, требало би да
имунизација буде окончана до
краја јуна.

Ко коју вакцину може да
прими
Директорка Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” Верица Јовановић објаснила је да су све
вакцине које се производе и
које су у употреби тачно дефинисане за узраст који може да
буде обухваћен. Тако је рекла
да особе од 16 година па навише могу да приме „Фајзерову”
вакцину, а старији од 18 „Спутњик В”.
– „Фајзерова” је дефинисана
за узраст од 16 година па навише. Важно је поштовати упутство за саму вакцину. Сама борба против вируса се брзо развијала. Свака од вакцина може
да буде у употреби кад прође
адекватне контроле. Клиничке
студије се спроводе за одређене узрасне популације и уверена сам да ћемо имати вакцину за млађе узрасте. До тада
ћемо поштовати препоруке произвођача. То значи, од 18 година па навише за „Спутњик В”,
а од 16 па навише година за
„Фајзерову”, оне су тренутно
доступне на нашем тржишту –
поручила је директорка Института „Батут”.
Она је истакла да је свака
вакцина која је регистрована
од стране националне агенције прихватљива и добра:
– Није важно о којој се ради,
важно је заштитити себе и најближе од епидемије.

С њом се слаже и др Тања
Јовановић, вирусолог с Медицинског факултета у Београду.
– Једна вакцина је америчко-немачка, друга је руска, али
и једна и друга припадају новој
генерацији вакцина у технолошком смислу њихове производње, тако да и једна и друга
стимулишу и продукцију антитела и ћелијски имунитет који
је битан за одбрану од инфекција – објаснила је др Тања
Јовановић за РТС.
Она је додала да се очекује
да ће крајем јануара у Србију
стићи и одређена количина
кинеске вакцине, која је, како
каже, направљена једном класичнијом технологијом.
– Грађани имају искуства с
таквом врстом вакцине, јер је
она напра вље на на сли чан
начин као и вакцина против
грипа, али, опет понављам, све
те вакцине у ствари стимулишу

на сличан начин имунски одговор и штите нас од инфекција
– рекла је она.
Сматра да, ипак, последњу
реч о избору вакцине треба да
дају изабрани лекари, који у
складу с нашим психофизичким стањем одлучују која је
вакцина најбоља за нас.
– Ако има те неку акут ну
инфекцију праћену температуром, а није корона, ви у том
моменту не можете да примите вакцину. Затим, уколико
имате неку хроничну болест
која захтева активну терапију,
ви у том периоду кад се прима
активна терапија не можете да
примите вакцину – објашњава
Јовановићева и додаје да вакцину не треба да приме ни жене
које планирају трудноћу, или
су већ трудне.

Где ће се људи вакцинисати
Према њеним речима, вакцинација ће се обављати у здравственим установама, домовима за стара лица, али биће формирани и пунктови.
– На ефикасан начин биће
омогућено да сви могу без гужве
да приђу пункту, а претходно
ће сви бити обавештени о начину коришћења пункта и проћи

процедуру од лекара, администрације, до добијања вакцине
– објаснила је Јовановићева.
У држави, како каже, има
158 домова здравља с више од
950 вакциналних пунктова, те
ће сваки велики град имати
могућност да има један или
више вакциналних пунктова,
да се не би стварале гужве. То
све зависи од величине града
и заинтересованости грађана.

Изабрани лекари ће
позивати грађане
Државни секретар Министарства здравља Мирсад Ђерлек
каже да га радује што се доста
младих пријављује за вакцинацију. Он је казао да брзина прија вљи ва ња за иму ни за ци ју
путем сајта еУправа не значи
да ће људи преко реда стићи
на вакцинацију, те да ће се
поштовати детаљни план имунизације, који ће бити завршен

за неколико дана и објављен
када у Србију стигну милиони
доза вакцина.
– Изабрани лекар имаће задатак да позове пацијенте и обавести их да могу да дођу у дом
здравља и да приме вакцину –
навео је Ђерлек.

Прво старији од 75 година
Како је изјавио директор канцеларије за еУправу Михајло
Јовановић, у току су интензивне припреме да старији од 75
година буду до краја недеље
позвани на вакцинацију.
Јовановић очекује да ће се
пријавити сви који су заинтересовани и да ће се вакцинисање популације организовати у
складу с пристизањем вакцина.
Директорка „Батута” Верица Јовановић истакла је да ће
се приоритети добро анализирати и да ће се поштовати препоруке Националног тела за
имунизацију. Прво ће бити вакцинисани најстарији, а потом,
у складу с приоритетима, следи вакцинација у односу на
ризике.
Каже да ће се прво вакцинисати они за које су ризици највећи, а да други могу да сачекају, али, како наводи, то чекање неће бити дуго.
Државни секретар у Министарству здравља Мирсад Ђерлек каже да ће приоритет имати они који болују од више хроничних обољења, на пример
дијебетеса, хипертензије и болести бубрега.
После старијих од 75 позиваће се по приоритету и они
који имају од 64 до 74 године.
Ђерлек каже да треба имати
на уму да нико ко се пријавио
неће остати без вакцине.
– Ако добијемо дозе које смо
договорили и ако испорука иде
како треба, планирамо да комплетну вакцинацију обавимо до
краја маја или средине јуна, тако
да млади неће чекати годину
дана или да на ред стигну 2022.
године – оценио је Ђерлек.

Стицање имунитета
Вакцина се прима у две дозе.
Друга се прима након 21 дана,
а имунитет се стиче седам дана
после друге дозе.
Михајло Јовановић је рекао
да се за другу дозу вакцине грађани не пријављују и да ће бити
напра вље ни
одго ва ра ју ћи
календари.
– Једном када грађанин уђе
у процес он ће имати свој термин за 21 дан, да дође на исто
место да би извршио ревакцинацију – казао је директорк
канцеларије за еУправу.

Ко се до сада пријавио и
коју вакцину људи желе
За непуних 36 сати преко портала еУправе интересовање за
вакцину показало је више од

110.000 грађана. Јовановић је
навео да 19 одсто оних који су
се до сада пријавили чине старији од 75 година.
Скоро половина до сада пријављених је из Београда, а 30
одсто грађана навело је да жели
да прими било коју вакцину
која је доступна.

Становништво Србије биће
вакцинисано против корона ви ру са у три фазе.
Министар здравља др Златибор Лончар саопштио је
да је направљен распоред
и план имунизације и да је
већ 95 одсто вакцина на
лока ци ја ма где ће бити
апликоване.
По том плану, како се у
њему наводи, у првој фази
биће вакцинисано до 10
одсто популације, у другој
од 11 до 20, а у трећој од 21
до 50.
Прва фаза
У првој фази прво се вакцинишу запослени у здравственим установама с највишим ризиком од настајања или преношења инфекције.
Направљено је седам
приоритетних група запо-

– запослени у службама/установама од виталног
значаја;
– запослени у државној
управи и локалној самоуправи који су посебно изложени инфекцији (непосредни рад са странкама, рад на
терену и сл.) или који су
посебно
угрожени
од
настанка тешких облика
болести и смртног исхода;
– запослени у комуналним и јавним предузећима;
– запослени у Министарству унутрашњих послова и
правосуђу;
– запослени у предузећима и установама од посебног значаја за функционисање друштва које одреди
Влада Србије или орган
управе коме Влада Србије
повери израду такве листе
приоритета;

слених у здравственим
установама, и то следећим
распоредом:
„Запослени у јединицама
интензивног
лечења
у
ковид болницима, запослени у ковид амбулантама
домова здравља и пријемно-тријажним
центрима
болница, затим запослени у
ковид болницама у директном контакту са оболелима
на одељењима, онда запослени у лабораторијама за
директну
дијагностику
ковида 19, запослени на
интензивном лечењу и
хируршким одељењима у
нековид болницама, запослени на осталим одељењима у нековид болницама и
запослени у домовима
здравља”, наводи се у плану имунизације.
Од 138.464 запослена на
овим радним местима планирано је да се вакцинише
бар њих 85.400.
Друга фаза
У току ове фазе, а како буду
пристизале вакцине, наставиће се имунизација оних
који су планирани у првој
фази.
У овој фази постоји девет
група, и то:
– особе у старосној групи
65–74 годи не у општој
популацији које нису обухва ће не
у
прет ход ној
фази;
– особе млађе од 65 година с коморбидитетима или
здравственим стањем које
представља висок ризик од
настанка тешког облика
болести или смрти;

– запослени у образовању,
у установама с већим ризиком од трансмисије вируса
(факултети и средње школе);
– запослени у предшколским установама.
Трећа фаза
У овој фази вакцина ће бити
доступна за 21 до 50 одсто
популације:
– запослени у образовним установама с мањим
ризиком од трансмисије
вируса (основне школе);
– особље ван медицинског и образовног сектора
које није обухваћено у другој фази;
– запослени на производњи вакцина и у лабораторијама на местима с високим
ризиком за инфекцију;
– особе које су услед свог
социјалног статуса у повећаном ризику од инфекције, јер не могу да обезбеде
физичку
удаљеност
–
мигранти и тражиоци азила
у колективном смештају,
особе које живе у нехигијенским насељима, бескућници и особе које живе у екстремном сиромаштву, особе
старије од 50 година на
издржавању
кривичних
санкција.
У свим фазама приоритет
ће се давати особама које
имају коморбидитете као
што су малигна обољења,
хронична обољења срца и
крвних судова, бубрежна
обољења, дијабетес (тип 1),
хронична обољења јетре и
плућа, неуролошка обољења, гојазност, резистентна
хипертензија...

Имунизација у три фазе
Према оперативном плану имунизације против ковида 19 у
овој години, који је објавио
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,
имунизација у Србији обавиће
се у три фазе.
Прва фаза је почела, у оквиру ње се вакцинишу здравствени радници и запослени у социјалним установама, у другој
фази ће бити вакцинисани запослени у МУП-у, у средњим школама, на факултетима, у предшколским установама..., а у
трећој запослени у основним
школама, бескућници, мигранти... О овоме детаљније можете читати у тексту у оквиру.

Пријава преко еУправе
и телефоном
Свако ко жели да прими вакцину, од понедељка, 11. јануара, може да се пријави путем
портала еУправа. За пријављивање је потребно минимум пет
минута, а може се обавити и
позивањем кол-центра на број
0800-222-334.
Иначе, грађани могу да бирају једну од пет вакцина коју
желе да приме:
– „Фајзер–Бајонтек”,
– „Спутњик В”,
– „Синофарм”,
– „Астра Зенека”,
– „Модерна”.
Сва ко ко при ма вак ци ну,
код лекара потписује сагласност за спровођење препоручене имунизације. Овај документ садржи податке о пацијенту и о лекару који апликује
вакцину.
Од пода та ка паци је на та,
садржи име и презиме осигураника, његов датум рођења и
број теле фо на, изја ву да је
сагласан да прими одређени
лек, који се уписује руком, потпис пацијента и датум примања вакцине.
Овај образац мора да садржи и име и презиме лекара,
назив здравствене установе у
којој ради, његов потпис и факсимил.
Иначе, Ђерлек је навео да је
Србија једна од ретких земаља
које ће у јануару и фебруару
има ти на рас по ла га њу по
500.000 доза руске вакцине
„Спутњик В”, милион кинеске
и 300.000 „Фајзеровог” цепива
и поручује да су све вакцине
које одобри Агенција за лекове и медицинска средства у
Србији – безбедне.
Р. П.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како помоћи уличним псима
и мачкама да презиме?
Tоком зиме, када се мраз увлачи у
кости, напуштене животиње спавају
на снегу и леду. На улицама нема
отпадака, а и најмања мрвица хране
је углавном завејана снегом. То је
права прилика да будете хумани и
помогнете уличним псима и мачкама да преживе зиму. Све што треба
да учините јесте да их нахраните! У
удружењу грађана „Help Animals”
напомињу да је важно да притом
испоштујете неколико правила, да
од вашег доброчинства не би било
више штете него користи.
У тексту на сајту поменутог удружења аутори наглашавају да се пси
и мачке најчешће хране пре пражњења контејнера. Они одлично знају када се контејнери празне, па долазе пре камиона градске чистоће, јер
једу остатке хране које је неко случајно или намерно просуо поред
контејнера. Сада знате које је идеално време и место да животињама
однесете оброк.
Ипак, храну никако не остављајте
непосредно код контејнера, већ 20–
30 метара даље. Ако оставите храну
тик поред контејнера, пси и мачке
би га потом могли бранити као свој
извор хране од људи који носе смеће да би га бацили.
Немојте навикавати животиње да
се хране испред улаза зграде, јер ће
после некога времена стајати ту сатима и покушавати да уђу у зграду.
Тада може доћи до проблема са осталим станарима. Ако их неко тера,
могу лајати, па можда чак и ујести,
а неком би можда могло пасти на
памет и да их отрује или повреди.
Дакле, пси се хране на локацији уда-

љеној од станова и људи и увек у
исто време, јер само тако никоме не
сметају и чим поједу храну – оду.
На месту на коме храните псе не
смете остављати кесе, флаше, папире и друге отпатке. Ако баш морате
да поставите чиније, добро је укопати их у земљу тако да се не виде или
их некако обезбедити, како их пси
не би разносили.
На питање која храна би била најпогоднија удружење „Help Animals”
одговара да су пси на улици навикли да једу остатке од брзе хране, па
стога они веома често одбијају да
једу суву гранулирану храну, нарочито ако је с већим уделом поврћа.
Ни сухомесната храна није добар
избор јер не само да је скупа већ и
садржи велике количине соли, што
није добро за животиње. Најбоље је
да у касапници купите јефтине остатке меса, које ћете прокувати свега
пет минута. У појединим месарама
можете пронаћи и храну за псе паковану као салама. Њу не треба кувати. Kилограм кошта око 80 динара,
а довољан је за четири пса. Ако ипак
користите гранулирану храну, морате псима обезбедити и воду.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Ово смо ми

Петак, 22. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДА НЕ УНИШТИТЕ СОПСТВЕНИ АУТОМОБИЛ

ПАРОЛА „УРАДИ САМ” МОЖЕ
СKУПО ДА ВАС KОШТА
Вечита дилема нашег просечног возача је: куда одве сти ауто мо бил на
поправку? Одговор је лак када имате
новца и новији аутомобил. Међутим,
када вам је сваки динар важан, имате
аутомобил од 1.000 евра, а у неком
реномираном сервису вам кажу да ће
цена поправке бити у висини ваше
плате, могло би вам пасти на ум спасоносно решење да га поправите сами.
Ево шта током зиме можете урадити на аутомобилу без помоћи мајстора, али и како да то спроведете у дело
а да притом на колима не проузрокујете катастрофу епских размера.
– Ово је цена засад, овако на први
поглед. Јесте скупо, али шта да се
ради кад све у комплету мора да се
мења. Кад све поскидамо, видећемо
да ли мора још нешто да се поправи.
Боље да сад све заменимо него да за
шест месеци долазите поново – ово је
уобичајена „мантра” коју сваки возач
очекује да чује када одвезе аутомобил на поправку.
До краја дана или сутрадан обично
стигне још пар вести од ауто-механичара, тек да вас докрајче. Отишла
летва волана, фали део који кошта
као пола аутомобила или део није
скуп, али има много посла, па ће
„руке” коштати више... Знате и сами
како то иде. Али с таквим поправкама није се коцкати: далеко је јефтиније и безбедније да тај посао препустите професионалцу.
Међутим, има и ствари за које заиста не треба ићи код мајстора, поготово током зиме. Заледи се ово, замрзне оно, замагле се стакла, заборавите на мере заштите и зачас настане
проблем. У таквим ситуацијама треба знати које је решење право и како
избећи грешке, које ће потом моћи
да реши само професионалац. Доносимо листу најчешћих.

Грејање кључа упаљачем
Стари трик који већ годинама не пали,
јер ћете њиме врло вероватно само
оштетити електронику у кључу. У
тежем случају страдаће имобилизатор, а у лакшем ћете покварити елек-

тро ни ку ода ши ља ча за даљин ско
закључавање.
Много је боља варијанта одмрзивач у спреју. Ако га немате при руци,
било шта алкохолно може да помогне. Не користите силу, оштећене браве је скупо поправити.

и врло вероватно уништити типлове.
Након тога проблеме ћете имати чак
и лети. Дакле, ако сте већ прали аутомобил кад је напољу испод нуле, пребришите „штокове” и гуме врата, те
их намажите глицерином. То ће сачувати гуме и олакшати отварање зими.

Одмрзавање врућом водом

Испуштање ваздуха из гума

Kада је стакло залеђено, најгори потез
који можете да направите је поливање врућом водом. Стакло је крто и
због наглог загревања велика је вероватноћа да ће пући. Управо зато немојте да користите ништа осим спрејова
за одмрзавање.
Преко ноћи оставите картон на стаклу и захватите га брисачима. Ујутро
нећете морати да стружете. Пазите
да је стругалица квалитетна. Део за
стругање мора бити пластичан, а никако не од гвожђа или било ког чврстог
материјала, јер можете да изгребете
стакло.

Стари возачки трик за повећање површине приањања гуме. Поред тога што
је опасно, поготово ако немате пумпу
при руци да поново напумпате гуме,
прилично је бескорисно с модерним
гумама.
Наиме, због ламеласте конструкције не само да нећете помоћи већ
ћете вероватно и одмоћи. Kупите нове
зимске гуме и прегледајте кочнице.

Брисање замагљеног стакла
Можда вам се некад десила ситуација попут ове: стакло се магли, руком
прелазите преко њега и прстеном који
вам је на руци додирујете осетљиву
површину стакла. Чим се аутомобил
загреје, схватите да сте управо направили штету од 250 евра!
Заиста је потребно имати крпицу
за брисање замагљеног стакла, али
зачудили бисте се колико људи не
зна да користи вентилацију аутомобила на исправан начин. Основа свега је да се укључи узимање ваздуха
споља да бисте стакла држали чистим.
То поготово вреди за пушаче који
пуше у аутомобилу, па су им стакла
увек масна.

Чупање замрзнутих врата
Опрали сте аутомобил током зиме, а
затим сте га паркирали и оставили.
Пар сати касније чека вас непријатно
изненађење: вода се смрзнула између
врата и она су се залепила. Ето проблема који је заиста тешко решити а
да нешто не оштетите.
Наиме, чупањем врата, чак и полаганим, извадићете гуму из лежишта

Чишћење само предњег стакла
Снег на крову и стаклима је јако опасан, јер се приликом кочења може
спустити на предње стакло, а постоји
велика вероватноћа да спржите мотор
брисача или барем осигураче. О пешаку или животињи због којих сте кочили да и не причамо.
Дакле, очистите снег са аутомобила у потпуности пре него што кренете
да возите.

Неодржавање размака
Пут је посут не само сољу већ и каменчићима. Иако су они величине до три
милиметра, могу да оштете стакло
аутомобила. Данас се и стакла „крпе”
посебном техником, али све зависи
од тога какав је тип напукнућа.
Вожња тик иза камиона уништиће
вам хаубу и стакло док кажете „кекс”.
Иако имате врхунске гуме, добар сте
возач и знате све „цаке”, држите што
већи размак!

Вожња с премало горива
Зима је време када на путу свашта
може да се догоди. Увек имајте бар
пола резервоара горива.
Станете ли негде на путу, у ноћи,
чекајући да се промет или ситуација
рашчисти, нећете имати грејање ако
мотор не ради. То је већ само по себи
довољан проблем.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВАМ ЈЕ ЈАНУАР „НАЈДУЖИ” МЕСЕЦ?

Троши се више него што се заради
Стално се на нешто жалимо. Не ваља
нам власт, не ваља нам опозиција,
не ваљају нам они што су сишли с
власти, не ваља нам кад нема опозиције... Не ваља нам муж, не ваља
нам жена, не ваља нам комшија, не
ваљају нам суграђани... Нису нам по
вољи лекари, апотекари, ни шофери; професори и научници тек појма немају, а о чувеним спортистима
да и не говоримо... Сматрамо да
бисмо ми све умели много боље да
смо на њиховом месту, али пошто
нисмо, кукумавчимо и жалимо се

на њих по васцели дан. Зна се и где
то чинимо – на друштвеним мрежама, подразумева се.
Од свег тог потпљуцкивања и упирања прстом у овог и оног не преостане нам времена да се мало загледа мо у саме себе и соп стве на
(не)дела. Кад бисмо то бар начас
учинили, свет би напокон и од нас
чуо мало тишине. Из ње би само
један поштен закључак могао изникнути: Све што нам се дешава, заслужили смо, јер какви смо – за боље и
нисмо. Тако нам и треба, бре!

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје делови
Старчева и Банатског Новог Села
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 22. јануара,
од 9 до 10.30, без струје ће бити део
Ритске улице у Старчеву.
Истог дана, од 10 до 13 сати, струје неће има ти ни део Банат ског
Новог Села од улаза из правца Владимировца до центра (школе). Засад
нису најављена искључења у осталим

Страну
припремила
Драгана

Кожан

деловима града и околним селима.
Информације о искључењима 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,
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.

С. РИСТИЋ

М. ЈАЊИЋ

Ниједан почетак није лак, па можда
због тога то није ни почетак године.
Пошто се изређа празник за празником, јануар се често „протегне” исувише до следеће плате или пензије.
Овог пута смо, међутим, прошли
без славља и окупљања. У већини случајева људи нису чекали нову годину
као што су умели до сада.
Зато смо проверили са суграђанима да ли им је ипак и овог пута тешко
пао јануарски „минус”.
СЛАВИЦА РИСТИЋ, продавачица:
– Није баш. Али одужи се, јер људи
у јануару можда највише потроше
током године. Највише има и слава,
и празника, ту су и Божић и Нова
година, српска Нова година, уопште,
највише се новчаник испразни. Људи
су у беспарици и зато им се чини да
овај месец предуго траје.
МИОДРАГ ЈАЊИЋ,
произвођач јабука:
– Није, има 31 дан као и сваки други месец. Нисмо се истрошили током
празника. Овог пута је све било скромно због већ познате ситуације. Било
је трошења, наравно, али не у тој мери
као раније. Ранијих година ми се

С. ЈАНАЧКОВИЋ

Б. ЈАНАЧКОВИЋ

стварно чинило да је јануар предугачак. Тада бисмо до десетог у месецу
потрошили све паре.
СЛОБОДАН ЈАНАЧКОВИЋ,
продавац:
– Сада ми се не чини да је јануар
најдужи, али ако чекате плату или
пензију, онда јесте. Мени није дугачак – кад радиш сваки дан и долазиш
до новца свакодневно, онда прође
брзо. Ми смо обезбеђени, мада зиму
свакако не волим. Треба радити напољу, стајати на хладноћи. На планини
је друга прича...
БЛАЖИЦА ЈАНАЧКОВИЋ, трговац:
– Људи се мало истроше током празника, па због тога делује да јануар
траје вечно, али чињеница је да се
овај месец не разликује од осталих.
Ми радимо сваког дана, па нам је
све исто. Празнике смо провели код
куће, као и сви. Имали смо издатке
око нечег што нам је требало, у мањим
количинама, и готово. Сигурно смо
потрошили мање него у истом периоду протеклих година. Раније смо
могли да се окупљамо, куповало се,
ишли смо једни код других. Сад живимо како се мора, шта да се ради.

С. АМЕТОВИЋ

М. ШЕВИЋ

Како буде, биће, само да смо живи и
здрави.
САНЕЛА АМЕТОВИЋ, трговац:
– Због свега је најдужи јануар. И
зима је, и хладно нам је, па због новца, иако смо празнике провели у дому,
с породицом и децом. Нисмо ишли
никуда, али је ипак било расхода.
Нама је српска Нова година слава,
Свети Василије. Обележили смо је
скромно, али је трошкова било, као
што их има увек.
МИЛЕ ШЕВИЋ, пензионер:
– У принципу јесте, након свих
славља и дочека, премда сада није
време за то. Сад је било можда мање
расипања, али да се разумемо, нема
ни шта да се троши. Народ нема
пара, то је чињеница. Људи су се пружили колико су могли. Иначе, приметио сам да ми за сваки период у
години имамо неку замерку и користимо га као оправдање за нешто што
нисмо урадили или постигли: те је
почетак године, те правимо зимницу, па идемо на летовање, стално
нешто... Јануар нам је дефинитивно
најдужи „изговор”.
Јелена Катана
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Петак, 22. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ (И У НОВОЈ) ГОДИНИ (2)

И ПОРЕД МУКА С КОРОНОМ,
БИЛО И ИНВЕСТИЦИЈА
О томе како су у години коронавируса, једној од најтежих у
последњих неколико деценија,
функ ци о ни са ла пан че вач ка
насељена места и колико је у
таквим условима било могуће
урадити, говориће челни људи
савета месних заједница.
Поред тога, они ће представити и планове за наредну годину или макар оно што би волели да њихови суграђани добију у скоријој будућности.
Серијал су отворила јужна
села, док је актуелни број резервисан за северна.
Једна од најтежих година у
последње време није мимоишла ни северна панчевачка села.
Упркос уобичајеном почетку, од пролећа 2020. пандемија коронавируса утицала је на
све аспекте друштва и функционисање система, па су, поред
осталог, сва места одмах формирала кризне штабове с циљем
да се помогне првенствено најстаријим суграђанима.

Уређење путне мреже
у Новом Селу
Стари сазив Савета Месне заједнице Ново Село, према речима
председника Недељка Топића,
прегурао је ванредну ситуацију
не успевајући да реализује планиране активности, али је зато
интензивно помагао пре свега
најстаријим суграђанима, поделивши им преко 900 пакета.
– Након укидања ванредног
стања и враћања живота у колико-толико нормалне токове, у
сарадњи с комуналним предузећем, успели смо да уредимо
дечје игралиште испред школе, као и пешачку стазу, која је
годинама била у изузетно лошем
стању. Поставили смо и монтажне трибине на фудбалском
терену, које заправо нису ни
постојале, а у сарадњи с Домом
културе окречена је фасада зграде те установе – каже Топић.
Он је у јуну прошле године,
након општих избора и формирања новог сазива Савета,
поново именован за председника тог органа власти, који је
убрзо у сарадњи с Градом Панчевом ушао у пројекат јавноприватног партнерства.
– Након више година урађен
је асфалт у неколико улица, у
укупној дужини од око осам
километара, а идеја нам је да
уредимо целу путну мрежу,
укупне дужине 50 километара.
Један од приоритета свакако је
изградња капеле на Западном
гробљу. Све у свему, Савет МЗ
је за наредну годину поставио
јасне циљеве и за степеник подигао лествицу, уз жељу да младима пружимо све погодности
за остајање овде, као и да евентуално привучемо нове становнике – истиче председник.

Качаревци се диче
„Језером”
Први човек качаревачке Месне
заједнице Бранко Бокун каже

Асфалтирање Млинске улице у Глогоњу
да је акценат био на одржавању постојећих инфраструктурних објеката, одржавању зоне
центра, као и путне мреже, па
су саниране ударне рупе на
коловозима у свим улицама.
– Велики проблем са одржавањем и паљењем сметлишта напокон је решен интервенцијом Града Панчева, тако
да је од јесени почела комплетна санација депоније, уз
одвоз кабастог смећа на регионалну депонију. У сарадњи с
нашим комуналним предузећем успели смо да на високом
нивоу одржимо огромну површину заштитног зеленог појаса, као и комплекс „Језеро”,
на којем смо у пред се зо ни
бетонирали комплетно дно. То
је учињено уз свесрдну помоћ
наших мештана у добровољним радним акцијама, као и
уз финансијску подршку Града, а по истом основу урађене
су и фасаде на објектима домова пензионера, ловаца, голубара и риболоваца. Поред тога,
обновљен је уговор с кикиндском фирмом за одржавање
оба биваторијума. На понос
Месне зајед ни це, удру же ња
волонтера, жена и донатора
свакодневно су бринула за време ванредне ситуације о нашим
нај ста ри јим мешта ни ма. У
новембру је припремљен терен
на уласку у село, где је, уз нову
радну акцију мештана, засађено хиљаду стабала багрема
– наводи Бокун.
Он каже да су усвојени планови за ову годину, а тичу се,
пре свега, наставка радова на
кана ли за ци ји и завр шет ка
асфалтирања улица Виноградске, Косовске и Пролетерске,
што је требало да буде завршено још прошле године, али је
померено за ову.
– Требало би да израдимо
тро то ар у Ули ци Народ ног
фронта, од центра ка Фискултурној улици, као и да сазидамо ограду на месном гробљу.
Ту је и пројекат реконструкције парка у центру, а намеравамо и да повежемо улице Виноградску и Димитрија Туцовића са Улицом 4. октобра. И на
крају, биће поново саниране

ударне рупе на коловозима –
најављује лидер качаревачке
Месне заједнице.

Акценат на спорту у Долову
И у Долову су волонтери Месне
заједнице, коју предводи Драгослав Глигоријев, пружали сву
неопходну помоћ мештанима
за време првог таласа пандемије.
– Након тога завршена је
прва фаза уређења Учитељског парка, док су на Спортско-рекре а тив ном цен тру
„Долина” постављени кош и
електрична расвета, а направљени су теретана на отвореном и терен за одбој ку на
песку. Асфалтирана је Улица
Саве Kовачевића и саниран

Глогоњци средили четири
улице
С друге стране, за Месну заједницу Глогоњ минула година
била је једна од најуспешнијих у 21. веку, макар у погледу
унапређења инфраструктуре.
Први човек тог места Славко
Јовановски истиче као најбитније да је асфалтирано близу
пет километара сеоских путева захваљујући јавно-приватном партнерству, које реализује Град Панчево.
– Чврста подлога се зацрнела у улицама Млинској, Првог
маја и деловима Школске и
ЈНА. Поред тога, струганим
асфалтом насули смо поједине
калдрмисане улице у укупној

Банатски Брестовац: Почетком фебруара почеће да ради
вртић, који ће функционисати при основној школи. ЈKП
„Kомбрест” је, уз помоћ волонтера, чистио снег с тротоара.
Kада временски услови дозволе, наставиће се започета садња, као и орезивање стабала
која ометају саобраћај.
Банатско Ново Село: Месна
зајед ни ца пла ни ра да ове
године настави асфалтирање
путне мреже, укупне дужине
око педесет километара. Пре
неки дан су почеле пробе свих
узрасних група Фолклорне
секције Дома културе.
Долово: С првим падавинама радници ЈКП-а „Долови”
су на терену и приоритетно
одрађују послове зимске службе, то јест чишћење снега и
леда, и то на улицама и путевима у њиховој надлежности,
површинама за паркирање,
прилазима јавним установама и свим битним пешачким
стазама, а грађани се моле да
своја возила и машине уклоне с банкина. Почеле су припреме за овогодишњу „Винаријаду”, а биће одржано само
так ми че ње, без при су ства
посетилаца.
Гло гоњ: Прва ово го ди шња
седница Савета МЗ заказана
је за петак, 22. јануар, а на
њој ће бити усвојен финансијски план за 2021. годину.
Припреме за наставак сезоне
Фудбалског клуба „Глогоњ”
почеће у недељу, 24. јануара,
под вођством тренера Небојше Петровића.
Иваново: Савет Месне заједнице одржао је у четвртак,
21. јануара, седницу на којој
је усвојен финансијски план
за текућу годину, а приоритети су асфалтирање и изградња капеле. Пре неки дан, у
шуми ка Старчеву, ухваћени
су крадљивци дрва.
Јабу ка: Недав но су Јабу ку
посетили епископ банатски
Никанор, владика Стефан –

Ново стајалиште на улазу у Јабуку
део уличне фасаде Дома културе, а у унутрашњости тог
објекта реновиран је простор
галерије. Насуто је преко три
километра путева с ризлом,
постављена су четири дечја
игралишта, а у више наврата
чишћене су главна и дивље
депоније. Засађено је преко
сто садница бреза, да би на
кра ју годи не мали ша ни ма
било подељено преко петсто
ново го ди шњих паке ти ћа –
истиче Глигоријев.
Он за ову годину најављује
асфалтирање бар још четири
улице, а очекује и постављање
електричне расвете и полукружног амфи те а тра за лет њу
позорницу у трећем рејону Учитељског парка.

Канализација приоритет
Јабучана

Игралиште у доловачком Учитељском парку

стадиона, школе. Постављена
су и два аутобуска стајалишта,
као и дечја игралишта, уређени прилази реци... Но, како
сам сигуран да ћемо победити корону, тако могу да тврдим и да ће ова година бити
веома добра за нас, јер ће бити
много више улагања у наше
место. Реа ли зо ва ће мо више
милиона вредне пројекте, па
сам сигуран да ће суграђани
бити задовољни. Рак-рана Јабуке је канализација и наравно
да радимо и на томе, али морамо да знамо да је то у надлежности републичке власти, а
ми се искрено надамо да ће у
блиској будућности бити решен
тај велики проблем, као и санаци ја сео ског сме тли шта –
наводи Илић.

Месне актуелности

Прошла година је била изборна година и у Јабуци, где је
владајућа партија СНС добила
преко 70 одсто, што је најубедљивије у граду и шире, а председник Савета МЗ Слободан
Илић каже да би је, због коронавируса, најрадије избрисао
гумицом, јер су многи суграђани постали жртве ове опаке
болести.
– Пандемија је много тога
уко чи ла или успо ри ла, па
нисмо успели да се адекватно
инфраструктурно развијамо,
иако смо урадили много тога,
попут стаза код Дома културе,

дужини од око једног километра. Изградили смо и бетонску
пешачку стазу од села до капеле од око 500 метара. На задовољство младих, новим слојем
асфалта прекрили смо терен
за рукомет на спортском центру, а наставили смо опремање дечјих игралишта у парку и
испред православних храмова.
Излетиште Скела на Тамишу
добило је нови мобилијар, а
захваљујући подршци Града
значајно смо уредили приступне путеве ка тој реци – наводи
председник.
Гло гоњ ци ма ће и у овој
години приоритет бити наставак асфалтирања, као и уређење ширег појаса у центру
села, са изградњом паркинга
и тротоара.
– Што се тиче пандемије,
сам почетак је био некако везан
за наше место, јер је један од
првих зара же них у нашој
земљи управо био из Глогоња.
Ипак, највеће проблеме и највише заражених, па и преминулих, имали смо у текућем
трећем таласу, а међу њима је
било млађих особа, као и један
члан Савета. Због короне је
практично замро друштвени
живот, није било традиционал них мани фе ста ци ја, али
смо на крају године успели да
обрадујемо око сто осамдесет
најмлађих суграђана новогодишњим пакетићима – каже
Јовановски.

старешина Храма Светог Саве,
као и в. д. директора Управе
за сарадњу с црквама и верским заједницама Владимир
Рогановић.
Кача рево: Удружење жена
„Етно-кутак” приредило је у
понедељак, 18. јануара, такмичење за најбоље припремљене пихтије, а међу осам
узорака петочлани жири је за
победницу про гласио Зору
Чубрић, испред Љиљане Јованов и Милеве Петковски. Орга-

низатори „Сланинијаде” поднели су захтев надлежним
органима да ова манифестација буде одржана средином
марта, под условом да то дозволи епидемиолошка ситуација.
Омољица: Савету Месне заједнице предстоји седница на
којој ће бити усвојен финансијски план за ову годину и
постављени приоритети у вези
са уређењем села, а акценат
ће бити стављен на улице које
су на реду за асфалтирање. И
даље је у току ревитализација сеоске депоније.
Старчево: Недавно је хуманитарној организацији „Чепом
до осмеха” предата нова количина пластичних затварача.
Ово је стална акција Месне
заједнице, а рециклажне кутије се налазе у ајнфору Месне
заједнице, па свако ко жели,
може да доне се чепо ве и
допринесе акцији. Дом културе је купио нову миксету за
KKK, модернизован је видеонадзор и наручена је нова
огласна табла, која ће бити
осветљена. Некадашњи локал
кафеа „Печурка” коначно је
враћен овој установи.

АКЦИЈЕ НОВОГ УДРУЖЕЊА ЈАБУЧКИХ
ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ

Све за свој Тамиш!

За опште добро из сопственог џепа
Последњих месеци се група
грађана из Јабуке, које одликује велика љубав према околној природи, пре свега према
Тамишу, организовала у истоимено удружење с превасходним циљем да уреди приобаље те популарне банатске реке
и брине о биљном и животињском свету на том простору.
Један од чланова управног
одбора те новоформиране еколо шке орга ни за ци је, Саша
Чечарић, истиче да ови ентузијасти све то чине из пуке
љубави и искључиво о свом
трошку.
– Жеља нам је да наша прелепа река буде огледало чисте
природе, па смо, поред осталог, засадили разне младице

дрвећа где год смо могли, што
је укупно стотинак стабала.
Поставили смо и на десетине
кућица за птице, хранилица,
као и два пољска ве-цеа. Имамо још много планова, али
чека мо леп ше вре ме како
бисмо наста ви ли акци је –
каже Чечарић.
Поред њега, велики допринос дају и Горан Милковски,
Предраг Ивановски, Слободан
Илић, Горан Јовановић, Блаже
Ивановски и многи други...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК „РУКОПИСИ 44”

„ВИТАЛОВА” НАГРАДА

Књига Васе Павковића
у ужем избору
Жири за доделу награде „Златни сунцокрет”, коју је основала компанија „Витал”, у саставу: Драган Бабић, Драган Јовановић Данилов и Владимир
Гвозден (председник), након
разматрања двеста педесет пристиглих наслова сачинио је ужи
избор од осамнаест кандидата
за награ ду, а међу
њима је и књига Панчевца Васе Павковића „Ехо Београда”.
Поред „Еха Београда”, кандидати су:
Саша Каралић, „Три
знака круга” („Геопоетика”); Дивна Вуксановић, „Девојка са
штапом” (Културни
центар Новог Сада);
Владимир Копицл,
„Пурпурна декада” („Дерета”);
Игор Маројевић, „Остаци света” („Дерета”); Фрања Петриновић, „Коначни извештаји о равнотежи” („Академска књига”);
Драшко Сикимић, „Катарина”
(„Лом”); Александар Танурџић,
„Уста ми пуна вишања” („Прометеј”); Дејан Тиаго Станковић,
„Замалек: роман о кисмету”
(„Лагуна”); Срђан Срдић, „Љубавна песма” („Партизанска књига”);

МОЈ

Енес Халиловић, „Људи без гробова” („Лагуна”); Предраг Марковић, „Давид против Отужног
Злодуха” („Соларис”); Дарко
Цвијетић, „Што на поду спаваш”, (Књижевна радионица
Рашић); песничке збирке „Прохуја” Драгана Лакићевића („Партенон”) и „Равна црта” Ласла
Блашковића (КОВ),
те књига прича „Епизодисти и јунаци”
Владиславе Војновић
(„Лагуна”) и најзад
књиге есеја „О песницима и бардовима”
Николе Бертолина
(„Трећи трг – Сребрно дрво”) и „Бекет:
човек и дело” Боривоја Герзића („Златно руно – Милстоне”).
Најужи избор биће саопштен
до краја јануара. Награда, која
подразумева диплому и новчани износ, биће уручена почетком фебруара у Београду.
„Златни сунцокрет” додељује се двадесет први пут за најбоље књижевно остварење на
српском говорном подручју у
жанровима романа, приповетке, поезије, књижевне критике,
есеја и књижевне публицистике.

избор

МОЈ

Со земљи
Снежана Жана Ђорђевић,
професор разредне наставе
Култура је наметљиво кроз
историју тражила своје место.
Била је у служби естетике,
престижа, самоизражавања,
опстанка, бунтовништва, али
данас је она у великој мери
образовна алатка.
ФИЛМ: Филмови су за мене
својеврсни слаткиши за сва
чула! Како вели Лаза Костић
у песми „ Santa Maria della
Salute”: „Две се у мени побише силе, мозак и срце, памет
и сласт”, и ја тако век векујем правећи споне између ума
и душе. Лази се дивим, љубав
тражећи, и са онима који ме
не разумеју живим, а у овом
филму Здравка Шотре проживех предану, друштвеним
границама угушену, снажну,
животно потребну љубав. Како
и сама трагам за истином у
свим врстама љубави својствене људ ским бићи ма, овај
филм ме кроз њихов бол и
жртву снажи и регенерише.
КЊИГА: Књиге су добре пријатељице, мудрице, саветнице. Читајмо, јер тако налазимо одговоре на многа питања, снажимо доброту наших
бића, налазимо путоказе ка
бољим односима човека са
човеком, природом, планетом. Сведок сам времена у
којем мој народ најбоље разуме и често користи (на моју
дубоку жалост) речи увреде,
презира и осуде. Неистомишље ни ци су обе ле же ни, а
искре ност, раз ли чи тост и
непосредност се тумаче као
глу пост и непри ја тељ ство.
Брзамо. Гордимо се. Зато надохват руку имам књиге Љиљане Хабјановић Ђуровић. Њени
романи ме кроз историјске
личности и дешавања приближа ва ју вре ме ни ма која су
корен наших данашњих обличја. Баве се људима који су чврсто газили овом планетом,
бивали изложени разним људским неваљалствима, неправдама, пазили на трагове које

Страну припремила

Мирјана
Марић
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остављају и одлазили. Љиљана сликовито разоткрива везу
између делања и судбине, зла
и добра на овом свету. Указује на важност очувања своје
чистоте. Надасве ми прија то
што се Љиљана кроз судбине
ликова осврће на веру и духовност, које су основни смисао
мог трајања. Њене су реченице ненаметљиве. Њене су поруке клице ваљаности. Њена
дела су искре наде којима се,
рања ва на, изно ва вра ћам.
Издвојићу „Со земљи”, која
говори о животу Стојана Јовановића, а који кроз векове сија
као наш Свети Василије Острошки, мом срцу мио. Књига
нам приближава свакодневно
мучеништво и предану жртву
Светог Василија за свој народ
и веру. Волим га.
МУЗИ КА: Волим музи ку.
Живим је. Лековита је за мене.
Песме Ђорђа Балашевића су,
по мом мишљењу, испеване
приче. Вешто, нежно, чачкајући по људским вредностима и манама, Ђоле правим
речима и дубоко прожимајућим мелодијама прави мостове с мојим бићем. Мно го
волим песму „Словенска”, јер
једном руком држим бескрајност живљења, док другом
додирујем недокучиву смрт.
Наклон и Лани Костић (сценско име јој је Лакико), босанскохерцеговачкој челисткињи, чије композиције обожавам. Млада, особена, емотивна, блиска ми енергијом и
облицима изражавања и сваки пут другачија. Одвојте времена да је доживите. Њено
стварање отвара врата другачијег света.

ЗА МЛАДЕ АУТОРЕ
Дом омладине Панчево расписао је четрдесет четврти конкурс за Зборник поезије и кратке прозе младих с простора
екс-Ју под називом „Рукописи
44”. Право учешћа имају сви
аутори између петнаест и тридесет година који пишу на ексјугословенским језицима, као
и на језицима националних
мањина у Републици Србији.
Конкурс ће бити отворен до 21.
фебруара.
На конкурсу се може учествовати с поезијом и/или кратком прозом. Треба послати до
три песме и/или три кратке
приче: песме дужине до две, а
приче до три куцане стране (за
приче до седам хиљада карактера, величина фонта 12), потписане пуним именом и прези ме ном, годи ном рође ња,
адресом становања (и држављанством у случају да аутор
живи у иностранству), бројем
телефона и имејлом. Моле се
аутори да личне податке оставе и у „телу” мејла и на почетку фајла с радовима, као и да
песме односно приче буду у
једном Word документу, да се
не шаљу компресовано (ЗИП,

РАР…) и да буду без екстерних
линкова. Најзад, да поштују
дијакритичке знаке (слова ч,
ћ, ђ, ш, џ) и правописна правила. Радове треба слати на
адре су zbornikrukopisi@gmail.com.
Дом омладине Панчево препоручује слање радова путем
електронске поште, а обичном поштом само уко ли ко
аутори нису у могућности да
пошаљу радове другачије. У
том слу ча ју адре са је: Дом
омла ди не Пан че во, Све тог
Саве 10, 26000 Панчево, Србија (с назнаком „за Рукописе
44”). Моле се аутори да поштују правила конкурса и рок за
слање радова!
„Рукописи 44” изаћи ће из
штампе почетком маја текуће
године, а за мај је планирана и
промоција у Панчеву, односно
тродневни фестивал (уколико
дозволе епидемиолошке мере).
Ауторима из Босне и Херцегови не, Хрват ске, Сло ве ни је,
Македоније и Црне Горе који
не буду били у могућности да
дођу на промоцију Зборника
ауторски примерци биће послати поштом.

ОДРЖАНА ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА

КЊИГА ЈОВАНКЕ ЈАНЧИЋ

Излаз у случају
опасности

Кад прошлост заболи

У дворани „Аполо”
Дома омла ди не у
петак, 15. јануара,
одржана је премијера филма под називом „Излаз у случају
опасности”.
Гру па
мла дих
љубитеља филмске
уметности из Панчева окупила се са идејом да сними краткометражни играни
филм под име ном
„Излаз у случају опасности”, алтернативни филм о култури
излазака, али не само
оних по журкама већ
и излазака из зоне
комфора.
Филм ску еки пу
чине Милица Самуилов (16), режија и
монтажа, Катарина
Путић (19), главни
про ду цент, Боја на
Дакић (16), директор фотографије, Радован Рачић (19), камера, Антоније Станковић (17),
асистент режије, монтажа и
глума, и Марта Станојловић
(19), звук. Глумци у овим филму су Тијана Вуковић(16), Коста
Станојловић (16), Рашко Ђукановић (16), Магдалена Војводић (19), Анита Дакић (19),

Борис Мрвош (17), Душан Билкан (17), Мартин Путић (17) и
Максим Крумес (16).
Из креативног тима „Аванграунд филма” већ најављују
да постоје идеје и планови за
нове филмове.
Пројекција је одржана у складу с прописима о заштити од
ковида 19.

У светлу тренутних дешавања,
књига наше суграђанке Јованке Јанчић може вам бити интересантно и поучно штиво.
Роман „Кад прошлост заболи” објављен је 2018. године, а
недавно је доживео и друго
издање. Писан је по истинитом догађају.
– После тридесет година срела сам другарицу из детињства.
Уз ручак смо пре при ча ва ле
догодавштине из детињства.
Имала је један период када
нико није знао шта се с њом
дешавало. Тог дана ми је испричала језиву истину. Плакале
смо обе и после дугог размишљања одлучих да је питам да
ми дозволи да напишем роман.
Размишљала је дуго и на крају
прихватила понуду, уз моје обећање да никада нећу одати њен
идентитет и да ћу измењати

сва име на. Хте ла сам кроз
роман да укажем на педофиле
који харају кроз наше животе,
да скренем пажњу деци да не
смеју ћутати о таквим стварима и родитељима да буду блиски са својом децом... Када сам
завршила роман, прво сам њој
послала да прочита. Рекла је
да је једва преживела то читање и дала ми је дозволу за
штампу. Тајна коју је чувала
дубоко у себи обележила је њено
детињство и младост... Један
човек који је читао моју књигу
послао ми је поруку: „Читам
вашу књигу, плачем и гледам
ћер ку. Нешто ме гуши...” –
рекла је Јованка.
Књига се може набавити у
електронској књижари „Поета”
или путем директног контакта
са ауторком на друштвеној мрежи „Фејсбук”.

НАГРАДА „ПОЛИТИКИНОГ ЗАБАВНИКА”

Роман Драгане Младеновић
међу најбољих шест
Почетком године традиционално се додељује Награда „Политикиног забавника” за најбоље
књижевно дело намењено младима објављено у претходној
години на српском језику.
У конкуренцији за најбоље
дело у 2020. нашло се педесет
пет наслова, од којих је у ужи
избор ушло шест, а међу њима
је и роман за младе „Све што
(ни)сам желела” Драгане Младеновић, у издању „Креативног
центра”.
Роман наше суграђанке Драга не Мла де но вић „Све што
ни(сам) желела”, са илустрацијама Душана Павлића, обраћа се првенствено тинејџерима, али може бити интересантан и млађој деци, као и одраслима. Тема романа веома је

актуелна. Компјутерски вирус
изненада прелази на људе и у
граду је ванредна ситуација.
Дванаестогодишња Нина случајно се нашла одвојена од
родитеља, у кући своје баке, а
да ствар буде још занимљивија
– ту је и седмак Макс, њена
тајна симпатија из школе. На
тај начин започиње прва књига будућег серијала, чији су
главни јунаци Нина и Макс.
У ужем избору су и романи
„Црна птица” Александре Јовановић („Креативни центар”),
„Загрли Месец” Данице Богоје вић („Лагу на”), „Одбе гла
мама” Сне жа не Гњи дић
(„Клет”), „Упомоћ, изгледа да
сам се заљубила” Роберта Такарича („Лагуна”) и „Клише” Ане
Марић („Клет”).

Жири за доде лу Награ де
„Политикиног забавника”, у
саставу: академик Александар
Костић (председник), психолог, Ирена Шпадијер, професорка Филолошког факултета
у Београду, Петар Арбутина,
извршни директор „Службеног
гласника”, Милорад Милинковић, филмски редитељ, и Петар
Милатовић, у име редакције
током ове недеље саопштиће
име добитника, док ће награда
(плакета и новчани износ) бити
тра ди ци о нал но уру че на 25.
јануара, на дан „Политике”.
Ову престижну награду до
сада су освојила четири издања
„Креативног центра”: „Све је у
реду” (2017), „(Не) питај ме како
сам” (2015) и „Ципела на крају
света” и „Стилске игре” (2014).
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ПАНЧЕВЦИ АТЛЕТИЧАРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КРАЉИЦА СВИХ СПОРТОВА
Страхиња Стевшић (16) почео је да
тренира атлетику са четири године и
сећа се да су му први тренинзи били
попут игре.
– Почео сам на наговор родитеља,
јер сам као мали стално тражио да се
тркамо, па су они уочили моје интересовање за трчање. У атлетику спада
више дисциплина и по томе се овај
спорт разликује од већине осталих.
Осим тога, посебна је и по томе што
је, поред физичке, веома битна и психичка спремност – прича Страхиња.
У овом спорту конкуренција је јака
у свим дисци пли на ма, чак ни на
државним такмичењима не мора да
значи да ће победити најбољи, већ
најспремнији.
– Потребно је много рада и труда.
Али, поред физичке, важна је и психичка снага, јер трема, као и превелик притисак и превелика очекивања
могу веома да погоршају начин и тактику трчања – објашњава.

првенствима Југославије у јуниорској
и сениорској конкуренцији, као и обарање сениорског рекорда Војводине
на 1.500 метара, који ни после тридесет година није надмашен.
– Када су у питању успеси у тренерском послу, не знам да ли су ми
дража три сениорска рекорда Србије
мојих атлетичара, и један пионирски,
освајање златних медаља на првенствима Балкана, или учешће на свим
зна чај ним европ ским и свет ским
првенствима – закључује Љупчо.

Радост живота

Пут ка успеху

Сања Марић (14) рођена је у Сомбору, али сада
живи у Панчеву с родите љи ма, бра том и
сестром. Атлетиком је
почела да се бави када
је имала седам година.
– У центру Сомбора
одржавало се такмичење на које сам се пријавила из радозналости, али сам убедљиво победила, што нисам
очекивала. На крају тог такмичења тренерица ме је запазила и предложила мојој мами
да ме упише у њен клуб –
прича Сања.
Атлетика јој се допада јер је
индивидуални спорт и резултат зависи искључиво од ње
саме.
– Има много дисциплина у
којима се свако може пронаћи. Не сматрају је без разлога „краљицом”, јер је основа
сваког другог спорта – каже
она.
Бити атлетичар значи путовати на бројна такмичења,
имати изузетно тешке и захтевне тренинге, одрицати се
многих ствари да би се постигли добри резултати... Конкуренција је, и Сања потврђује,
изузетно јака.
Страхиња Стевшић – Прва награда коју сам освојила била је она на уличној
Прву медаљу је освојио на првој трци у Сомбору. А најдраже медаље
трци, а то је био крос РТС-а на бео- су ми све државне, јер сам се најдуже
припремала и највише труда уложиградском Хиподрому.
– Најдража ми је награда за најбо- ла у њих – прича Сања.
Сања каже да се спортисти поврељег спортисту града Панчева за своје
мено суочавају с неуспехом, али да је
годиште 2016. године – каже он.
С годинама тренирања научио је да он неизбежан део пута ка успеху.
– Битно је да у таквим ситуацијама
на пораз не гледа као на губитак, већ
као мотивацију за боље и јаче трени- не одустанемо, већ да устанемо уздигнуте главе. Чак и ако не остварим оно
рање.
– У атлетици ми се допадају неизве- што сам желела, добила сам нешто
сност до самог краја трке и онај адре- друго веома важно: ново искуство и
налин на стази, али на првом месту је поуку коју ћу применити за убудуће –
то што, ко год да победи, сви једни објашњава.
Иако се у овом спорту свако бори
дру ги ма чести та мо и наста вља мо
за себе, атлетика јој је омогућила да
дружење – закључује Страхиња.
стекне доста нових пријатеља из СрбиПотпуна преданост
је и других земаља.
– Атлетика ме је научила многим
Милана Тирнанић (26) студенткиња
је Више спортске и здравствене шко- вредностима, научила ме је да никад
ле, прва ки ња Срби је и Бал ка на у не одустајем, да после пораза будем
спринту на сто метара. Учествовала још јача, да се борим и да пре свега
будем добар човек – закључује Сања.
је и на Европском првенству.
– На окру жном так ми че њу из
атлетике у Панчеву уочио ме је тре- Померање граница
нер и позвао ме да дођем у клуб на Љупчо Цветкоски (54) професор је
тренинг. Тако сам почела – прича физичког васпитања у Економско-трговинској школи „Паја МарганоМилана.
Као мла ђа је исто вре ме но тре - вић” и упоредо ради као тренер. Свонирала више спор то ва, јер јој ју каријеру као атлетичар и тренер
никада није било довољно физичке провео је у АК-у „Динамо” Панчево.
На основу резултата које је постигао
активности.
– Атлетика је основа и краљица као тренер, стекао је мастер, највишу
свих спортова. Захтева физичку и пси- лиценцу у спорту. Са супругом Горхичку спрему у мери као мало који даном има ћерку Лану, која се успешно бави атлетиком.
Она је освајала медаље на Првен ству
Србије за пионире у
бацању копља.
– Атле ти ком сам
почео да се бавим са
шеснаест година. У то
време сам се с вршњацима из околних зграда у насе љу бавио
разним спортовима.
Када би на телевизији био пренос неког
првенства, ми смо се
у томе так ми чи ли.
Љупчо Цветкоски Правили смо ринг за

Фото: Atlex

Физичка и психичка спремност

други спорт и потпуну
преданост – објашњава.
Од самог почетка крену ла је амби ци о зно,
жељна добрих резултата. Једна од најдражих
награда јој је бронза на
Балканском првенству
у Истанбулу 2019.
– Врло је важно научити да се изборите с
неу спе хом. Увек сам
могла брзо да се помирим с тим и већ сутрадан сам наста вља ла
даљи рад и стремљење
ка новом циљу – каже
Милана.

Милана Тирнанић
бокс, сто за стони тенис од шперплоче, голове за фудбал од дрвета, играли смо кошарку... Био сам најбржи у
одељењу и један од најбржих у школи и тако сам почео да тренирам
атлетику – прича.
Атлетика је индивидуални и веома
захтеван спорт, у коме је највећа одговорност на самом атлетичару. Даје
могућност да спортиста стално помера границе у брзини, скочности, снази, издржљивости... Атлетика тражи
велика одрицања, напоран рад и атлетичар је стално у надметању са самим
собом.

Фото: Footloose

Некада није најважније бити најбољи, него бити спреман за трку. Дати
све од себе значи бити посвећен, упоран и имати жељу да се засија пуним
сјајем...

„Нема друге”
Јеле Кречич

Сања Марић
– По завршетку Факултета за физичку културу и након атлетске такмичарске каријере почео сам да се бавим
тренерским послом. Од почетка сам
радио с најмлађим такмичарима који
су похађали атлетску школу „Динамо”
и од њих стварао
шампионе у свим
старосним категоријама, од пионира до сени ора.
Континуирано сам
се стручно усаврша вао чита ју ћи
литаратуру, похађањем семинара и
разменом професионалних искустава с колегама.
На почетку своје
тренерске каријере имао сам срећу
да код мене почне
да тренира једно
велико атлетско
име, Богдана Мимић, освајач златних медаља на првенствима Балкана
и учесник свих великих европских и
светских такмичења – прича Љупчо.
Поносан је на то што је пет пута
био проглашен за најуспешнијег тренера у Србији.
– У атлетици највише волим померање граница, борбу са самим собом,
са штоперицом и с конкурентом на
стази – објашњава.
Као атлетичар, својим највећим
успехом сматра освајање медаља на

Миле Угрен (68) пореклом је из Босанске Крупе, а у Старчево се доселио
1956. године. Завршио је Факултет
физичке културе и брзо постао професионални атлетски тренер. Иако је
у пензији, и даље је активан у раду са
атлетичарима. Током тренерске каријере имао је шездесет девет репрезентативаца, а након учешћа на семинару „Дечја атлетика” 2002. у Москви
с руског је превео књигу „Дечја атлетика ИААФ”.
– Чини ми се да сам, чим сам прохо дао, одмах и потр чао, ска као,
бацао... То ме прати током целог
живота. Званично сам се прикључио
Атлетском клубу 1967. године. Тада
сам био осмак и на школском првенству општине Панчево победио сам
готово у свим атлетским дисциплинама: 60 м, 400 м, бацање кугле,
скок удаљ и штафета 4 х 100 м. Прве
три године бављења атлетиком биле
су кроз игру и јурњаву улицама и
пољима у Старчеву, а када сам ушао
у осам на е сту годи ну, почео сам
озбиљније да тренирам – бавио сам
се трча њем на сред њим пру га ма,
800–1.500 м.
Истиче да је атлетика психофизички изузетно захтеван спорт, јер тражи пуно рада, одрицања, пуно претрчаних километара у високом обиму и
интензитету.
– Тренерску каријеру сам започео
1977. године одмах по завршетку
факултета и још увек сам у њој. Стварао сам јуниорске и сениорске репрезентативце, а пре свега људе отворене, поштене и спремне на свако пожртвовање и пуне идеализма према атлетици и друштву. Увек сам градио и
волео ведро рас по ло же ње, радост
живота, смех... Јурњава за рекордима
ми није била приоритет – каже Миле.
Његова прва награда стигла је крајем основне школе, када је проглашен за најбољег спортисту ОШ „Вук
Караџић” у Старчеву. Друга, за њега
веома значајна, била је на нивоу Војводине – награда „Јован Микић Спартак” 1992. године за најбољег атлетског тренера.
– У атлетском спорту највише волим
то што резултат зависи од мог рада,
што је егзактан и не зависи од судија,
нема преваре – каже он.
Тренерским успехом сматра то што
је кроз атлетику успео да ишколује
мно го мла дих људи и што им је
пренео љубав пре ма атле ти ци и
животу.

Главни јунак је Матјаж, који се
прибојава да ће изгубити пријатеље због своје опседнутости бившом
девојком. Да би показао и себи и
дру ги ма како је дефи ни тив но
раскрстио с њом, он се упушта у
комичну одисеју по Љубљани, сачињену од љубавних састанака.
Два читаоца који до 27. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какав је био ваш најлепши
састанак?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Успавана
нимфа”
Иларије Тути

Али ко је била жртва? Нема тела,
нема места злочина, нема сведока, нема осумњичених. Само траг
крви, који ће одвести наредницу
Терезу Батаљу и инспектора Маринија до суровог планинског пејзажа на северу Италије...
Два читаоца који до 27. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта значи бити жртва?”, 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

Миле Угрен
– Многи атлетичари и атлетичарке
које сам тренирао освајали су медаље
на јуниорским и сениорским првенствима Балкана, а посебно сам поносан на девојчицу Марину Мунћан,
која је била млађи јуниорски првак
(кадетски) Европе и учествовала на
свим највећим такмичењима: Првенству Европе, Првенству света, Олимпијади у Лондону (2012), а била је и
универзитетски светски првак 2009.
године – прича нам поносно Миле.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
да ли сте некада сазнали неку породичну тајну. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:
„Због танких зидова и лоше звучне изолације знам све породичне
тајне својих комшија. Једном ћу
обја ви ти бест се лер о њима!”
064/4220...
„Једина особа из моје породице
чије тајне не би ваљало открити
сам ја!” 063/1713...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање да ли сте донели
неку новогодишњу одлуку:
„Јесам: да уклоним из фрижидера сву нездраву храну. Управо сам
то учинио и – једва дишем, стомак
ће ми експлодирати!” 065/8124...
„Донела сам одлуку да коначно
испо шту јем сво је ново го ди шње
одлуке из претходних десет година!” 064/3753...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: НАТАША БАЛОГ, ГЛУМИЦА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

ГЛУМА КАО ОСТВАРЕЊЕ СНА

Прича о три слике

ПАНЧЕВАЦ: Када вас је заинтересовала глума и да ли се
сећате неке занимљиве анегдоте везане за то?
НАТАША БАЛОГ: Глума је
почела да ме занима још у најранијем детињству. Док сам са
шест-седам година гледала ратне фил мо ве у који ма наши
глумци причају на неком страном језику, помислила сам како
бих волела да будем глумица
и да и ја говорим више језика.
Обе жеље су ми се оствариле.
Поред тога што сам глумица,
говорим више језика: енглески,
руски, француски и мађарски.
l Где сте све учили глуму?
– Са седамнаест година сам
уписала Школу глуме у Земуну,
коју је водио глумац Горан Радаковић, затим сам била члан аматерског позоришта „Атеље младих” у Панчеву, па сам завршила Академију уметности, у класи професорке Мирјане Карановић, која ми је и дан-данас
једна од омиљених глумица.
l Како памтите период студирања?
– То је за мене било остварење снова! Био је то период када
сам и по два пута дневно одлазила у Београд. Од јутра до
вечери сам била на факултету,
онда кући у Панчево да се пресвучем, па назад у Београд на
неку представу. Живела сам за
позориште у то време и ништа
ми није било тешко. Неке представе сам гледала по четири-пет пута. То су биле култне
представе „Позоришне илузије” и „Буре барута”.
l Који је био први професио нал ни анга жман који сте
имали?
– Негде на почетку четврте
године студија почела сам да
играм у КПГТ-у. Ту сам играла
у доста представа („Псовање
публике”, „Опис слике”, „Кори-

ФОТО: М. МЕДИЋ

Наташа Балог (47) рођена је у
Панчеву, где је завршила основну школу и Гимназију. Пре студија глуме била је студент руског
језика и књижевности. Дипломирала је глуму у класи професорке Мирјане Карановић.
Игра у Позоришту на Терази ја ма (мју зи кли: „Чика го”,
„Зона Замфирова”). Глумила је
у филмовима и серијама „Бледи месец”, „Мирис кише на
Балкану”, „Клип”, „Шесто чуло”,
„Убице мог оца”, „Жигосани у
реке ту”, „Ургент ни цен тар”,
„Дара из Јасеновца”...
Радила је синхронизације
анимираних филмова и серија: „Винкс”, „Мој мали пони”,
„Мала сирена”, „Код Лиоко”,
„Мала про дав ни ца кућ них
љуби ма ца”, „Софи ја Прва”,
„Мало кра љев ство”, „Мали
принц”, „Лола и Мила”...
Води школу глуме у Дому
омладине у Панчеву и асистент
je на предмету глума на Академији филмских и драмских
уметности у Бијељини.

Наташа Балог
олан”, „У логору”...), а затим у
Народном позоришту у предста ви „Путу ју ће позо ри ште
Шопаловић”, коју је режирао
Кокан Младеновић, с којим ћу
касније сарађивати у неколико представа у Позоришту на
Теразијама.
l Како бисте описали осећај, колико вас овај позив испуњава?
– Реци мо да ми се често
дешавало да дођем у позориште после целодневног снимања, имам осећај да немам снаге ни за шта, а онда, када се
подигне завеса и представа крене, као да умор неком магијом
нестане... Мислим, такође, да
овај посао којим се бавим даје
могућност непрестаног рада на
себи и то ми се свиђа.
l Глумили сте у разним домаћим остварењима. Која улога
вам је била највећи изазов, а у
којој сте највише уживали?
– Радо се сећам сарадње с
Љубишом Самарџићем („Бледи месец”, „Мирис кише на
Балкану”). У „Бледом месецу”
сам играла гувернанту девојчице Дуње и цео текст који сам
имала преводила сам на мађарски јер се редитељ одушевио
кад је сазнао да говорим тај
језик. Рецимо да је то био један
од изазова. А што се уживања
тиче, уживам у сваком послу
који радим.
l Ангажовани сте у Позоришту на Теразијама. Колико се
рад у позоришту разликује и
шта вама више лежи?
– Када сни ма те, сни ма те
одређено време и то је то, завршили сте посао. А позориште
вам даје могућност да стално
надограђујете своју улогу. Своју прву улогу у Позоришту на
Теразијама добила сам на аудицији која је била јако захтевна.
Прво смо певали сонг који је
захтевао велике
гласовне могућности. Била сам
прилично сигурна у пева ње,
јер ми је око
припреме помагала проф. Вера
Цари на. Они
који су прошли
певање говорили
су монолог који
су добили у позоришту и на крају смо доби ли
зада так да по нови мо коре о графију коју нам
је бале ри на на
лицу места показа ла. Када сам
прошла све то,
рекла сам комисији да имам још
један монолог, а
то је био монолог на мађар ском који говори

Хуњак Каталин. Тако сам добила ту улогу. Следећу улогу сам
добила у мјузиклу „Маратонци трче почасни круг”. Дошла
сам на прву читаћу пробу и
збунила се када нисам добила
ниједну реченицу да прочитам.
Редитељ Кокан Младеновић ми
је пришао и рекао да жели да
ја сама смислим своју улогу у
комаду, због моје креативности коју сам показала у раду
на „Чикагу”. Одмах сам као из
топа одговорила да ћу бити
Ђенкина асистенткиња, особа
која жели да буде као он. Био
је то занимљив процес на пробама. Марко Живић је играо
Ђенку, а ја га „нервирала” јер
сам свуда ишла уз њега и сметала му покушавајући да помогнем. После овог
мјузикла добила
сам и наред ну
уло гу, у „Зони
Замфировој”.
Радити у мјузиклима је лепо и
инспи ра тив но,
али и врло тешко
(иако то публици
можда тако не
изгледа), јер имате три координације у исто време: певање, глума, плес. Зато је
глума у том жанру специфична.
Никада заправо
нисам машта ла
да ћу игра ти у
мјузиклима, али они су ушли у
мој живот и срећна сам због
тога.
l Оно по чему сте најпознатији јесте глума у анимираним
филмовима, односно синхронизација. Колико се то разликује од „класичне” глуме?
– У сихро ни за ци ји даје те
глас, дакле само гласом дочаравате све оно што бисте на
сцени или платну и лицем и
телом. У том смислу је захтевно, али и врло забавно. Када
радите синхронизацију, сами
сте у студију. Испред вас је
екран на коме иде цртани филм
и текст који говорите, слушате
пажљиво и, када ваш лик проговори, причате и ви. Мора се
водити рачуна о дужини реченице и начину на који се изговара. Често дође и до лапсуса,
па има пуно смеха и враћања
на почетак.
l У овим цртаним филмовима мењате глас за сваку улогу. Колико је то захтевно и да
ли је то више таленат или је и
вежба битна? Који ваш глас
који сте дали лику вам је најдражи?
– Постоји пуно вежби којима можете да постигнете разноврсност свог гласовног израза,
а таленат вам помаже у томе
како ћете то искористити и

направити улогу. Као и за сцену и филм, и овде је неопходна техника, као и глумачки
инстинкт. Многи цртани јунаци којима сам позајмила глас
су ми драги, али могу рећи да
су ми оми ље не Ари јел из
Дизни је вог сери ја ла „Мала
сирена” и Аелита из серијала
„Код Лиоко”.
l Ради те као аси стент на
факултету у Бијељини. Поред
тога, радите и у оквиру радионица с децом у Панчеву. Колико вас тај сегмент преношења
знања испуњава?
– Да, јако ми је занимљив
педагошки рад што са студентима, што са основцима. Почела сам да радим школе глуме

по завршетку факултета, јер
посла није било, а ја нисам тип
особе која може да чека посао,
него га сама правим. Нисам
знала да ће ми се толико свидети, али, ето, човек никад не
зна. Данас имам своју школу
глуме при Дому омладине у
Пан че ву, где са основ ци ма
радим на драмским вештинама. Дубравка Мијатовић ме је
пре четири године позвала да
јој будем асистент и ове године ћемо извести нашу прву класу. Овај сегмент ме је толико
заинтересовао да тренутно завршавам мастер-студије на Акаде ми ји умет но сти у Новом
Саду, модул примењено позориште, где сам научила много
занимљивих метода у раду с
децом и одра сли ма и једва
чекам да почнем да примењујем ово своје знање у разним
радионицама.
l Шта највише волите у свом
граду?
– Волим што је мирно и близу Београда. Волим што ми је
све некако близу.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносна сам на чињеницу
да упркос околностима опстајем у свим сегментима своје
професије.
Мирјана Марић

Улица Паје Јовановића налази се на Стрелишту, а то име
носи од 1980. године. Пре
тога је била безимена.
Паја Јовановић je имао леп
живот: таленат му је рано признат; још у младости је био
материјално обезбеђен; сликао је и за своју душу, историјске композиције, и за углед
у друштву, портрете крунисаних глава; жене су га волеле; умро је у 98. години...
Рођен у Вршцу 1859. године у поро ди ци фото гра фа
Стевана и Ернестине Јовановић, са 17 година уписао
се на престижну Академију
ликовних уметности. Имао
је 23 године кад је за слику
„Рањени Црногорац” добио
и царску стипендију, а са 24
закљу чу је десе то го ди шњи
уговор с галеријом „Френч”
у Лондону и прелази тамо
да живи и ради. Касније атеље сели у Беч, али стално
путује по свету. Најпознатији је по композицијама „Сеоба Срба”, „Кићење невесте”,
„Мачевање”, „Укротитељ змија”..., а насликао је и велики
број пор тре та позна тих
личности.
Пор тре ти сао је бан ка ре,
официре, племиће, научнике
– међу њима и Михајла Пупина – и крунисане главе: цара
Фрању Јосифа, Александра
Кара ђор ђе ви ћа..., а пре ма
наводима ондашње штампе,
позирао му је, на врхунцу славе, и Рудолф Валентино.
У зиму 1947/48. позван је,
заједно с неколицином колега, да наслика портрет Јосипа Броза Тита. У записаним
сећањима на тај догађај жали
се да је светло било неодговарајуће, а модел лоше постављен, па је слику радио на
основу скица, променивши
Титов положај. Уместо да седи
у фоте љи, Јова но вић га је
насликао како одлучан стоји,
ослањајући се песницом о географску мапу на столу. О онај
део на којем је био Трст, око
којег смо се тада спорили са
Италијанима, да бисмо им га
на крају предали.
И баш зато, због непријатног сећања на тај чин, Тито је
наредио да се Јовановићев
пор трет пре да на чува ње
Народном музеју, али – да се
не излаже.
Живот Паје Јовановића обележила је љубав с Хермином
Муни Даубер.
Ова Бечлијка била је готово девојчица кад се у зграду у
којој је њен отац био настојник уселио угледни сликар,
тада већ у озбиљним средњим
годинама.
Није да није волео пре тога:
невино, и издалека, Вршчанку Милу Мандукић, чији је
лик дао царици Јелени на слици „Крунисање цара Душана”; модел с бечке Академије
Соферл; Енглескињу Винферд
Џонс; Немицу Берту, коју је
овековечио на слици „Женски акт пред огледалом – тоалета”..., али Муни је била она
права.

Муни као медуза (1922)
Кад су се 1917. венчали у
Будимпешти, она је имала 25
година, он 58. Прелепа млада
жена била је његово надахнуће и муза, коју је овековечио
на многобројним портретима,

а она му је била пот пу но
одана и посвећена, до краја
живота.
Док није упо знао Муни,
Паја Јовановић није сликао
актове. Познаваоци његовог
рада кажу да је отпор према
њима стекао на Академији,
где су студентима доводили
старе и ружне моделе. Муни
је, наравно, била нешто друго. Поред бројних слика на
којима је њено лице, заљубљени муж урадио је неколико на којима је овековечио и
лепоту њеног нагог тела. Три
такве слике нигде нису излагане и после сликареве смрти оста ле су код удо ви це.

Године 1972. она их је, заједно с још осам слика и више
комада стилског намештаја,
поклонила Београду, уз услов
да постану доступне јавности
тек када ни она не буде жива.
Умрла је 1974. године.
Паја Јовановић је на челу
листе нај ску пљих срп ских
сликара. Његово уље на платну „Укротитељ змија” из 1887.
на почетку овог века у Лондону је продато за 169.580
евра.
Његово најпознатије дело,
међутим, свакако је „Сеоба
Срба под патријархом Арсенијем III Црнојевићем”, како
гласи пун назив, а приказује
Србе пред во ђе не срп ским
патријархом како напуштају
Стару Србију током великих
сеоба 1690–1691.
Слику је наручио карловачки митрополит и патријарх
српски Георгије Бранковић
1895. године и требало је да
буде приказана на Миленијумској изложби у Будимпешти следеће године. Српско
свештенство хтело је тако да
поткрепи своје захтеве за верска и наци о нал на пра ва у
Аустро-Угарској, доказујући
да су се Срби доселили на
захтев аустријског цара Леополда, како би бранили границу од Турака.
Патри јарх Геор ги је је
првобитно хтео да ангажује
Уроша Предића, али је овај
рекао да ће му бити потребне две године за завршетак
дела. Јовановић је рекао да
сли ку може да завр ши за
осам месеци.
Кад је слика била готова,
Георгије није био задовољан.
Због приказа оваца и жена и
деце у колима, казао је, Срби
изгледају као руља у бекству,
а не као војска која иде цару
у помоћ.
Зато је сли кар избри сао
овце, дрвена кола, жену и
њеног синчића, постављајући
на њихово место стилизоване ратнике. Такође је поставио Леополдово писмо, којим
је наводно позвао Србе да се
населе у данашњој Војводини, у руке свештеника који
јаше поред патријарха.
Јовановић је урадио четири верзије ове слике, од којих
је једна нестала. Прва верзија је изложена у згради Патријаршије у Београду, друга се
налази у Народном музеју
Панчево, а четврта у Конаку
кнегиње Љубице у Београду.
Р. П.
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ВЕЛИКА ПРОМЕНА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

МАСОВНО НАПУШТАЊЕ „ВОТСАПА”
Најава о промени
сигурносне политике
плаши људе

познато правило да, када нам
неко каже да производ неће
бити доступан ако се не сложимо са условима, то није најбољи начин пословања, зато
што се људи осећају присиљеним. У овом случају људи се
одричу услуге „Вотсап” и због
очигледног задирања у приватност. Познате личности, попут
Илона Маска и Едварда Сноудена, позивају кориснике да се
определе за апликације које
више бри ну о при ват но сти
наших података.
Ова мрежа је популарност
сте кла због крип то ва ња
комуникације коју нико није
могао да прочита сем оних

Пристанак за приступ
„Феjсбука” личним
подацима укључује
доступност ваше
IP адресе и броја
телефона
Милиони корисника „Вотсапа”,
код нас веома популарне интернет кому ни ка ци о не мре же,
подузели су драстичан корак и
напустили апликацију пре ажурирања правила о приватности
која ће их присилити да своје
податке деле с „Фејсбуком”.
Ажурирање, које ће бити урађено 8. фебруара, односи се на
кори сни ке у свим земља ма
изван Европе и Велике Британије – у њима овај потез није
могућ јер постоје строги закони о заштити података.
Остали ће морати да дају
пристанак „Фејсбуку” како би
наставили да користе апликацију и тако ће амерички телекомуникациони гигант слободно користити велики број података, укључујући и телефонске
бројеве и информације о томе
како клијенти „Вотсапа” кому-

који размењују поруке. Људи
чине све како би заштитили
своје приватне податке и свесни су колико штетно може
бити ако подаци дођу у погрешне руке.
Да подсетимо, „Фејсбук” је
купио апли ка ци ју „Вот сап”
2014. године, а податке дели
са својим фирмама од 2016.
године. Након упозоравања британ ске вла сти и наро чи то
инсти ту ци ја ЕУ, ком па ни ја
„Фејсбук” је омогућила корисницима да искључе дељења
својих личних података с њом.
Међутим, од 8. фебруара та
могућност се укида за све оне
изван ЕУ и Британије.

ЦЕНА СЛО БО ДЕ ГОВО РА

ницирају с другима. Оно што
је посебно иритантно јесте да
се ова мера односи на све, чак
и на оне који немају налог на
„Фејсбуку”.

Погрешан корак
У саопштењу се каже да „Вотсап”, као део „Фејсбука”, прима информације од осталих
„Фејсбукових” фирми, дели их

с њима и, како би се „помогло
у раду, пружању, побољшању,
разумевању, прилагођавању,
подршци”, неопходно је да се
прикупљени подаци с ове мреже поделе с другима, тврде у
овој компанији. Ова вест је
навеле многе људе да пређу на
конкурентске апликације, па је
тако, када је 7. децембра најавље на „Вот са по ва” про ме на
усло ва при ват но сти, мре жа
„Телеграм” добила готово 1,7
милиона преузимања, а „Сигнал” 1,2 милиона. С друге стране, ново инсталирање „Вотсапа” пало је за 13 одсто, на 10,3
милиона преузимања у првих
седам дана децембра, у поређењу с претходним месецом.
Истраживања показују да је
и у Великој Британији и у САД
нагло пала популарност ове
мреже у последњих месец дана.
У Америци је „Вотсап” на 38.
месту међу највише „скиданим” апликацијама, док је у
Великој Британији на десетом
– знатно ниже од уобичајеног.

Међутим, апликација у власништву „Фејсбука” има више
од две милијарде корисника
широм све та, па чак и ако
милиони људи одлуче да престану да користе „Вотсап”, мало
је вероватно да ће његова популарност осетно ослабити.

Декриптовање „Вотсапа”
Све ово јасно указује на то да су
многи одлучили да бојкотују
ову друштвену мрежу због очигледног кршења права приватности – када већина држава није
урадила оно што је требало,
попут ЕУ и Велике Британије.
Наиме, може се прихватити да
зарад бољег рада софтвера неко
има увид у то колико често и
колико дуго користите апликацију, али да неко има увид у
вашу IP адресу и у то како комуницирате с другим корисницима и да још добије ваш број
телефона и рачуна, многи не
могу да прихвате.
Струка није изненађена оваквим сле дом ства ри, јер је

Откако је избио рат између
Доналда Трампа и водећих
друштвених мрежа „Твитера”, „Фејсбука” и „Инстаграма”, отворио се огроман
простор за неког новог играча. Нови играч се зове
„Парлер”, тренутно омиљена апликација Трампових
присталица и светских
десничара, која је муњевитом брзином постала најпопуларнија апликација на
„Епловој” продавници.
Оснивач „Парлера” је од
самог старта ову друштвену
мрежу замислио као онлајн
место са апсолутном слободом говора. Ту слободу

Трампове присталице су
схватиле дословно, па су
управо преко „Парлера” јавно договарали напад на
Капитол Хил, а и сада га
користе за ковање планова
за нови поход на центар
америчке политичке моћи,
на дан инаугурације Џоа
Бајдена.
Међутим, „Парлер” је
након пада Америчког конгреса скинут с продавница
„Епла” и „Гугла”, а „Амазон” је одбио да га држи на
својим серверима, па је
тако ова мрежа практично
постала невидљива на
интернету.

МОГУЋЕ АЛТЕРНАТИВЕ „ВОТСАПУ”

Приватност је загарантована
Велики избор
различитих мрежа
с криптованом
заштитом
Естетика или
безбедност
Најава о новој политици приватности на „Вотсапу” је неминовност и сада се поставља
питање на коју комуникациону мрежу прећи. Варијанти је
много. „Вајбер” је једна од њих
и у Србији је веома популаран. Решења има, али приликом избора треба водити
рачуна о томе да ли ће и ваши
пријатељи прећи на исту
апликацију.
Горе наведене комуникационе апликације су убедљиво
најпопуларније у Србији, а у
свету је ствар другачија.

сигурносном систему. Поред
тога, говорио је да је популарна комуникациона алатка опасна и да „Вотсап” под влашћу
„Фејсбука“ никада неће бити
безбедан.
И поред негативне кампање
која је вођена против њега,
„Телеграм” има 400 милиона
корисника. С великом армијом следбеника „Телеграм” је
стога већ популарна и позната
алтернатива корисницима који
су више усредсређени на
приватност.

„Сигнал”
Слично „Телеграму”, „Сигнал”
је бесплатан, једноставан за
употребу и доступан на свим
главним платформама.

„Вајбер”

„Телеграм”
На пример, „Телеграм” је
најомиљенија апликација за
размену порука у многим
земљама и подржава функције које су доступне на „Вотсапу”, а пружа и неке додатне
које конкуренти немају. Оснивач „Телеграма” Павел Дуров
познат је критичар „Вотсапа”
због проблема уочених у

другом апликацијом за размену порука.

Користи отворени код за
шифровање који омогућава програмерима безбедности да га
тестирају на недостатке и пронађу грешке. Ова додатна сигурност долази по цену неких
функција које подржавају друге апликације за размену порука, што значи да је нешто
оштрији у свом изгледу и функционалности. Популаран је
међу милијардерима и дисидентима, а према речима струке, „Сигнал” нуди вероватно
најсигурнији метод за комуникацију у поређењу с било којом

Са око 260 милиона корисника, „Вајбер” је у појединим
земљама чак популарнији од
„Телеграма”. Корисници су
обично регионално опредељени за ову апликацију, што значи да ће вам можда бити теже
да пронађете пријатеља који
живи у делу планете где ова

апликација није тако популарна. Његова основна база корисника је у Источној Европи,
Северној Африци и на Блиском
истоку, мада има корисника и
на другим поднебљима. „Вајбер”

омогућава групно ћаскање, слање гласовних и видео порука
и подржава видео и аудио позиве. Слично као на „Телеграму” и „Вотсапу”, све поруке на
овој комуникационој мрежи
су шифроване. Уједно, ова
апликација омогућава корисницима слање временски
ограничених порука које ће
после одређеног рока бити
избрисане.

„Трима” („Threema”)
Апликација „Трима”, чије се седиште налази у Швајцарској,
себе описује као „сервис за размену порука који генерише најмање корисничких података”.
Корисницима омогућава да
користе осмоцифрени идентификациони код, а не свој број
телефона за повезивање с другим корисницима, док се контакти могу верификовати помоћу кју-ар кода. Нуди неколико
функција које нису доступне

на „Вотсапу”, попут реаговања
на појединачне поруке и
„закључавања” појединачних
ћаскања лозинком.

пријаву на налог са осам синхронизованих уређаја.
Текст се може обликовати
подебљаним и курзивним текстом и има могућност креирања листе у четовима. Можете се
оптимизовати величина датотека зарад једноставнијег дељења
материјала и поставити временски интервал за брисање порука ради додатне приватности.
Проблем је што се апликација плаћа.

За разлику од осталих наведених опција, „Трима” није бесплатна, а један од њихових слогана је и „не плаћајте својим
подацима”. Још један недостатак иначе одличне апликације
јесте то што има само 10 милиона преузимања у „Гугловој”
продавници, што значи да ће
корисницима бити веома тешко
да пронађу људе с којима би
могли да размењују поруке.

„Риот”
Апликација подржава видеопозиве и утемељена је на енд-ту-енд шифрирању. Сваки
корисник добија јединствени
ИД који се користи уместо телефонског броја, чиме се штити
анонимност.

„Жица” („Wire”)
Ова апликација за комуникацију је заштићена европским
законима о чувању података.
Заснована је на енд-ту-енд
енкрипцији. Има гласовну и
видео комуникацију. Такође,
подржава мултимедијалну
размену датотека и филтрирање звука. Доступна је за све
главне платформе и омогућује

„Риот” се темељи на софтверу отвореног кода. Иако има
своје ботове, програмери слободно могу креирати властите.
То корисницима омогућује
интеракцију са софтвером, што
га чини свестранијим и сигурнијим. „Риот” има тзв. собе за
разговоре и корисници могу
посетити било коју јавну собу
за разговор. Осим тога, нуди
приватне собе у које улазите
помоћу линка.
Мана је што енкрипција није
омогућена у задатим поставкама и потребно је да се ручно
укључите.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, 160.000 км.
064/130-36-02. (130158)
СТИЛО 1.2, 16 в, 2002, петора врата, шесет брзина.
064/130-36-02. (130158)

ШКОДА фабија 1.2,
к2014/15, фул опрема, атестиран плин. 064/130-3602. (130158)
НА ПРОДАЈУ киа прада,
1999. гдоиште, нерегистрована. 060/750-70-65.
(300232)

ПОЛО 1.4, бензин, к2000,
145.000 км, регистрован до
ПРОДАЈЕМ опел мериву
1.7, 2005. годиште, власник. краја априла, 950 евра.
063/325-972.- (300344)
062/832-36-38. (300284)

ОГЛАСИ

ПЕЖО 206, 2005, одличан.
060/448-68-45. (300301)
МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, аутоматик, 2010, регистрација април 2021. 063/725-9937. (300336)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила од 80 до
2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (300343)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(300343)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,
Котеж 1. Милан, 064/16968-54. (299852)
ПРОДАЈЕМ металну гаражу на Стрелишту, Јована
Павловића б.б. 064/993-3526, 013/320-013. (299949)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
вел формат, 1300 комада,
10 динара. 064/049-62-72.
(300205)
ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
превозом и сечом. Цена
4.500 динара. 065/440-0965. (299835)
ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор од 130 квм,
у Тамиш капији. 063/17562-95. (299986)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру. 064/424-97-20.
(300225)

ИЗДАЈЕМ дуплу гаражу, зидану, струја, грејање – гратис, може магацин, радионица, Тесла. 061/225-1643. (300337)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД, телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (300274)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО дрво: багрем,
цер, храст, исечено на парче, 4.800 дин. 062/147-9351 (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст, 4.500 динара.
064/356-03-93, бесплатан
превоз. (299087)

0QFSBUFSPTOPWOJIHSBêFWJOTLJISBEPWB

Петак, 22. јануар 2021.

ОГЛАСИ

ОДЛОЖЕНО плаћање!
Стрелиште, 60 квм (90),
врт, гаража, 37.990 евра.
АМК некретнине. 061/26208-44. (300318)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке на продају. Тео. 013/632-145,
060/500-30-91. (299927)

СЕНИОРСКИ програм 65
+, куповина станова са Вашим плодоужитком, исплата одмах! АМК некретнине,
Његошева 12. (300318)

ДРВЕНИ кревет, очуван, за
једну особу,са сандуком за
постељину, 90 цм, плус мадрац. 065/895-92-11.
(300170
ОГРЕВНО дрво исечено,
багрем, цер, 4.800 дин.
063/770-64-22 (СМС)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (300296)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, играчке, сифон флаше, остало.
063/705-18-18, 335-930.
(300295)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље под засадом лешника.
064/357-81-50. (300201)
ПРОДАЈЕМ кућу 160 квм,
власник, 1/1, приватно власништво, 5 мин, центар.
063/777-87-77. (300271)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
92 ара, Новосељански пут,
45.000. „Кров”, 060/68310-64. (300254)

ПРОДАЈА новог намештаја,
столице од 1.800, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(300174)

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!
НА ПРОДАЈУ краљица пећ,
седишта за кеца, канцеларијски столови, стара цигла. 064/0578-36-06.
(300194)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац 36 – 45
ари у комаду, Панчево (Рибарска), северна зона. Ако
буде више заинтересованих
за мање плацеве, може договор око парцелације.
Власник. Тел: 065/360-6270 (СМС)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу, излаз на две улице,
27,43 ара, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (299649)
ПРОДАЈЕМ у Војловици
плац од 10 ари и стару кућу од 123 квм. 064/154-2763. (300143)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/313-458, 063/199-6036, 064/488-40-22.
(300150)

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

ПРОДАЈЕМ воћњак са викендицом, струја, вода, 28
ари, власнинска. 013/362687. (300341)

СТАНОВИ

27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
24, нов. 069/655-214.
(300175)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(300295)

ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПР, ПВЦ,
46.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (300193)
ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(300149)
НА НОВОЈ МИСИ кућа 170
квм, два купатила и три терасе, без посредника.
061/406-35-49, 063/807785-61. (300140)

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 донетом решењу о неприступању
изради студије о процени утицаја
на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 13. 01. 2021. године, донео
је решење о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара за складиштење MTBE FB2004 у склопу Блока 20 у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3570 КО Војловица СО Панчево,
носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сато у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

ШИРИ центар, двоипособан, 58 квм, ЕГ, IV, 37.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (300342)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. 063/83623-83, „Трем 01”, (679).
(300193)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (300342)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПЛАЦ, 28,5 ари, г. грађ. ЗеИЗДАЈЕМ повољно једносомљиште, власник, 1/1.
бан стан, повољно студен064/248-95-28. (300340)
кињи или слободној жени, у
JAVOR DRVO Панчеву, Ослобођења 23.
Тел. 066/807-08-61 (СМС)
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова
Миса, у згради, ниско приземље. 42 квм + тераса,
укњижен, 26.000 евра.
063/318-592. (299832/р)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију
од: шљиве, јабуке, крушке
и дуње. 062/388-165.
(300300)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ два плаца 37 +
12 ари, Пелистерска, преко
пруге, грађевински земљиште. 063/708-00-24. (300325)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (800221)

КУПОПРОДАЈА
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СОДАРА, 53, ЕТ, тераса,
сређен, без улагања,
46.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (300193)
ПРОДАЈЕМ два стана на
Котежу 1, 45 квм и 52 квм,
укњижен, власник, 1/1 , недовршени. 065/997-64-44.
(300272)
СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II, (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(300254)
ДОЊИ ГРАД, улични део
куће, 63 квм, подрум, ПВЦ,
тераса, 28.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(300254)
СТРОГИ центар, двоипособан, 67 квм, нова зграда,
III, 77.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (300254)
КОТЕЖ 2, Војвођански булевар, двособан, сређиван,
IX, последњи, 48.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (300266)
КОТЕЖ 2, Војвођански булевар, двособан, сеђиван,
IX, последњи, 48.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (300266)
ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ,
комплетно реновиран,
60.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300266)
КУПОВИНА станова, исплата одмах. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (300318)

ИЗДАЈЕМ стан у кући за
више људи. 064/217-48-56.
(300054)
НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (300112)
ДВОРИШНИ стан самцима
издајем код Преображенске цркве. 060/161-64-78.
(300159)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, у згради, ЦГ, намештен. Тел. 064/408-8258. (30018789ђ
ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан, Горњи град. Тел.
066/205-670. (300212)
СТРОГИ центар, двособан,
комфоран стан у згради,
издаје се на дуже. Тел.
062/860-30-66. (300197)

Огрев, брикет, пелет,
шљунак, сејанац,
комплетан грађевински
материјал.

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у центру са ЦГ,
интернет и кабловска. Тел.
063/118-22-09. (300292)

ЈНА улица, 30 квм, приземље, локал или стан,
24.900. АМК некретнине.
061/262-08-44. (300318)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ, интернет и кабловска. Тел.
063/118-22-09. (300292)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 140 квм, са канцеларијом и халом од 90 квм,
ужи центар. 063/248-729.
(299850)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града. Тел.
013/602-401, 0674/372-88-19
или 064/372-87-29. (300294)
ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
нова Миса. 060/011-9666.(300324)
ЈЕДНОИПОСОБАН, намештен стан на Миси, погодан за самце, студенте. ел.
063/871-80-48. (300330)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљен двособан стан у строгом центру Панчева.
062/159-48-87. (380346)

ЛОКАЛИ

Стовариште ГОЛИЈА
063/776-56-58
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 59
квм, празан, реновиран.
062/407-252. (300204)
ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,
Котеж 1, 50 квм. 065/66575-10. (300243)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте, раднички смештај, центар.
063/502-211. (300233)
НАМЕШТЕН стан за издавање код Стоматолошког
факултета. 069/360-10-11.
(300241)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, празан без
ЦГ, звати у поподневним
сатима. Тел. 069/615-086.
(300228)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, за дужи
период. Тел. 063/711-5837. (300218)
ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, намештен, центар, грејање
ТА. 061/131-79-04.
(3200297)
ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм, може и за локал, ЦГ, Цара Душана 38. к0962/886-56-02.
(300302)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Тесли.
063/844-87-62. (300315)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (300165)
ЛОКАЛ 70 квм, издајем,
трговина, прехрана, hasap.
064/482-65-53. (300298)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/222-653
(СМС)

ПОТРЕБАН радник са искуством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)
PIZZA SHOP потражује
раднице за припрему сендвича и палачинки.
064/555-33-34. (1299652)
ФРИЗЕР са искуством потребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-5444. (299710)
КАФЕУ „Пацифико” поребне конобарице. 060/31905-77, 061/236-32-87.
(300168)

ПРОДАЈЕМ ЗЕМЉУ
Продајем обрадиво пољопривредно земљиште
у катастарским општинама:
– Владимировац – 150 ха (локација: Боронка)
– Селеуш – 36 ха (потес: Дојла Памнт)
– Нови Козјак – 20 ха (потес: Пролетње дужи)
– Алибунар – 4,45 ха (потес: Ново поље,
Орловат)
Могућа је куповина целих табли или делова у
свакој катастарској општини.
Услови продаје повољни, могућност одложеног
плаћања и договора око кредитирања.
Телефони за додатне информације:
060/381-30-57 или 060/381-30-77.
(4/300310)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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 15. ДО 28. ЈАНУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин +
Цена: 350 динара
мокраћна киселина
ПАКЕТ 4

•
•
•

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

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

Цена: 1.000 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: укупни билирубин
+ директни билирубин + AST + ALT + GGT + ALP

•

Цена: 740 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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МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, глетовање, кречење, столарија, радијатори,ф асада. 064/280-26-15.
(300142)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовар/иатовар,
монтажа, демонтажа намештен. Дејан, 061/626-1450. (300257)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде, бетонирање. 063/865-80-49.
(300156)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
л(300260)

СЕЛИДБЕ комбијем, са
радницима, износим стари
непотребни намештај у
свим правцима, повољно.
063/196-54-56. (300172)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, шупе, гараже. Рушим старе куће и
старе објекте. Повољно.
063/196-54-56. (300172)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купатила, поправке, замена, одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (300268)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге: замена и уградња
бојлера, славина, цеви. Од
00 до 24 сата. 063/708-0024. (300325)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
КЕРАМИЧАРСКИ радови,
све врсте керамичарскијх
радова и рушење сстаре
керамике. ГЗР „Славонија”.
064/492-79-58 (300269)

МОЛЕРСКИ радови, комплетне адаптације станова,
гипс, подови, изолација.
Најповољније. 060/145-9909. (300177)

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

ПОСАО
ПОНУДА

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ПЕКАРИ потребна радница
за печење и продају.
063/835-08-48. (300103)
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)

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

062/889-81-66
ПРЕДУЗЕЋУ из Панчева потребан бравар, вариоц на
лаким браварским пословима и радник на машини
за пескарење. Контакт тел.
060/011-39-51. (Ф)
ПОТРЕБАН кувар, Ресторан „Трешњица”. Тел.
064/361-02-63. (300167)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ФИРМА „Олеон” доо, потребни радници у Панчеву
у погодну за прераду соје и
уљане репице. Тел.
062/567-310, 063/567-434.
(300191)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
за рад на Зеленој пијаци,
тезга. 063/179-36-83.
(300327)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
(2/299242)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
Улици Светозара милетића
35. 063/272-583. (300258)

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење
просторија, дворишта, 0623. 061/644-14-06.
(300117/р)
СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење
просторија, дворишта, 0623. 061/644-14-06.
(300117)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (299830)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

Тел. 064/422-02-03

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, поправке, замена
делова, одгушења, адаптација, нова купатила.
062/832-09-81. (300207)

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

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена до- ФРИЖИЕРИ, веш-машина,
електрични шпорет, уљани
говор. 013/366-843,
радијатор с калоифером,
063/193-22-29. (299775)
телевизори. 063/861-82-66.
(300222)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

ВОДОИНСТАЛАТЕР, сервисирање, замена елемената, одгушења, нова купатила, повољно. 013/377-930,
062/144-40-64. (300207)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, славине,
санитарије, поправе, одгушење канализације.
061/193-00-09. (300331)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339-279,
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград063/820-87-61. (300280)
ња, одржавање воде, канаПОТРЕБНИ вредни и одолизације, кабине, славина,
ворни људи за поделу фла- бојлера, котлића. 063/836јера. 060/664-60-06. (300306) 84-76. (299906)
ПОТРЕБНА жена за услужно шивење конфекцијске
одеће. 062/638-840.
(300314)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (300274)

Pančevo, Ružina 14

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/3698946. (300203)
ДВОСЕД, креет, судопера,
полуугаона гарнтиура, орман с ципеларником, столице, фотеље. 063/861-8266. (300222)
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

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 065/314-9018, 013/601-892. (300223)
АЛУ ПВЦ стоалрија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем/поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(300219)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (300220)
РАДИМО физичке послове,
рушења кућа, шупа, одношење ствари, обарање стабала. 064/122-69-78.
(300221)
ОБАРАЊЕ стабала, одношење непотребних ствари,
рушења кућа, зидова и
остало. 060/035-47-40.
л(300221)

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

СВЕ ВРСТЕ физикалија:
утовар/истовар, рушење,
разбијање бетона и слично.
Дејан, 061/626-14-50.
(300257)

ТЕПИХ сервис Путник, дубинско-прање тепиха, намештаја. Комора. 013/302820, 064/129-63-79.
(300097)
ПОСТАВЉАЊЕ ламината.
065/982-25-56. (300269)

СЕЛИДБЕ

ИВАН

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

ТРАНСПОРТ

raspisuje

Тел. 061/288-28-38

KONKURS

ОВЛАШЋЕНИ сервис аристон и бош бојлера.
060/371-53-00. (299293)
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.
(300155)

(1/295685)

УСЛУЖНО шетањ3е паса.
Уколикос те спречени обавезама, радо ћу прошетати
вашег пса уместо вас. Тел.
064/508-24-85. (300230)

АДАПТАЦИЈА (РЕНОВИРАЊЕ) ентеријера, куће и
станови. ГЗР „Славонија”.
064/492-79-58, 065/98225-56. (300269)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге. 065/210-61-98.
(300079)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 0674/31710-05.

za sledeće radno mesto:
2) REFERENT

PRODAJE

OBAVEZNI USLOVI
• srednja ili visoka stručna sprema
• dobro znanje engleskog jezika
• vozačka dozvola B kategorije
• dobra komunikativnost
PREDNOST
• poznavanje AutoCAD i Office programskog
paketa
Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com
ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700
o nama saznajte više na www.tehnomarket.com
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купатила, 600 евра, са материјалом, брзо и професионално. 065/210-61-98.
(300079)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС поправља: веш-машине, шпорете,
пећи, електроинсталације.,
060/180-02-83. (300282)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(300328)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге. 065/210-61-98.
(300079)

РАЗНО

ВОДОВОД и канализација,
уградња по приступачним
ценама, фирма „Корана”
д00. 063/337-941. (300247)

АКО си нежна, романтична
јави се да поделимо љубав
и леп живот. 064/437-6359. (299797)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98
(300249)

ПОКЛАЊАМО комбиновани фрижидер горење, модел РК6333 w, фрижидер
је у функционалном стању,
само горњи део леди. Тел.
063/761-26-56. (302256)

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у
области спорта на територији града Панчева
(„Службени лист Града Панчева” број 1/2017 и
30/2018) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист Града Панчева” број
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) Градоначелник Града Панчева расписује следећи

ОГЛАСИ
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

Последњи поздрав

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 18. 01.
2021. године на основу захтева носиoца пројекта
Индустрија скроба Јабука доо Панчево, Скробара
Трг Маршала Тита 65, Панчево, донео решење
број: XV-07-501-191/2020 којим је утврђено да за
пројекат Објекат за цеђење уља из кукурузне клице, Улица Маршала Тита 65, на кат. парцели
18036/1 к.о. Панчево, на територији града Панчева,
није потребна процена утицаја на животну средину.

ЦЕСНАК ЈАНУ

од сестре КАТЕ са породицом, брата МИШЕ
и остале родбине и пријатеља

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 617, радним даном од 10 до 14 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, а
преко овог органа.

(164/300329)

Изненада нас је напустила наша драга и вољена

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ДУКАДИНКА ТОМИЋ

ЈАВНИ ПОЗИВ
1. Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга
правна и физичка лица да својим програмима и
пројектима конкуришу за су/финансирање својих
активности у области спорта у граду Панчеву за
2021. годину у следећим сегментима:
А) Појединачна давања на име постигнутих
спортских резултата
Б) Развој спорта

5. Пријаве и захтеви, као и обавезна документација
Пријаве и Захтеви са потпуном документацијом
слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2 - 4, 26000 Панчево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: „Јавни позив за су/финансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2021. годину у сегментима: Појединачна давања на име
постигнутих спортских резултата и Развој спорта”,
са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ”.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају
студије о процени утицаја
на животну средину

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Обавезна документација треба да садржи:

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

3. Доказ о уплати Градске административне таксе
6. Рок
Рок за предају документације за суфинансирање
програма и пројекта из области спорта у граду
Панчеву за 2021. годину je до 30. новембра 2021.
године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету Града Панчева за 2021. годину у сегментима: Појединачна давања на име
постигнутих спортских резултата и Развој спорта.
Јавни позив биће објављен у недељном листу
„Панчевац” и на званичној интернет презентацији
Града Панчева, www.pancevo.rs.
• Непотпуне и неблаговремене пријаве и захтеви неће се узимати у разматрање!
7. Додатне информације
Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15
сати, путем телефона Биљане Миоч број 308-830
локал 907, 064/866-22-90 или путем email-a
biljana.mioc@panceno.rs.

(34/300182)

Носилац пројекта је Божић и синови д.о.о, Улица
Максима Горког бр. 2 из Панчева.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

2. Доказе о испуњености услова, који су наведени
у тачки 4. - Општи и посебни услови позива, односно у пријави и захтеву.

Сахрана је обављена 19. јануара 2021, на Новом гробљу.
У срцима туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина. Не видимо ти
очи и не чујемо глас, ал осећамо да си ту између нас.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снајка СНЕЖАНА и унук НЕМАЊА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 15. 01. 2021. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција и доградња радно – магацинског
простора опасног и неопасног отпада и надстрешнице на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО Панчево.

Захтеви и Пријаве на Јавни позив се могу добити
у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети
са званичне интернет презентације Града Панчева www.pancevo.rs.

1. Захтев за су/финансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2021.години или
Пријаву за су/финансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата

1945–2021.

СТЕВАН ПОМАР
1944–2021.
Синиши и породици Помар, саучешће за преминулим оцем од породице ПЕТАКОВИЋ
M&M PETAKOVIĆ TRADE DOO
(68/Ф)

Отишао је... и Бог бира!

Последњи поздрав

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању
изради студије о процени утицаја
на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 13. 01. 2021. године, донео
је решење о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара за складиштење стабилизованог бензина FB-0808 у склопу Блока 8 у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3547 КО
Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.
Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта
бр. 12 из Новог Сада.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

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

СТЕВО ПОМАР
Драгом пријатељу Стеви од ВАСЕ ЧУБРИЛА
са породицом
(145/300313)

Воле те: ИВАНА,
ВЛАДА и ХЕЛЕНА
(126/300287)

ДУКАДИНКА ТОМИЋ
1945–2021.

TРАЖИМО
УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ
НОВИНА

Свако ко остане без мајке, постаје рањена птица.
Твоја ћерка БЕБА, МИЛАН, УРОШ и ЛАРА
(129/300289)

301-150, 300-830
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Отишла је наша Јеца

Последњи поздрав

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег
драгог супруга и оца

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВСКИ
1954–2021.

АРСИ СТОКИЋУ
Никада те нећемо заборавити.

24. XII 1959 – 17. I 2021.

Твој СТЕВА, МИРЈАНА и АЛЕКСАНДРА са породицом.

МИЛЕТА КРЉИЋА
1934–2021.

Сахрана је у суботу, 23. јануара, у 14 сати, на Старом православном гробљу.
(170/300345)

Поносни смо што смо те имали!
Твоји: супруга ЉИЉА, ћерка СНЕЖАНА,
синови ЛАЗАР и САША, снајка МАЈА
и унуци ВУК и ДАВИД

Твоји најмилији ће те се заувек сећати са
љубављу.
Последњи поздрав драгој сестри

Супруга ЂУРЂИЦА, синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД

(125/300286)

(88/300244)

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав
комшији

ЗАГОРКИ РАКИЏИЋ

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Сахрана ће се обавити 21. јануара 2021, на старом католичком гробљу.
Твоја ГОГА

1954–2021.

Последњи поздрав

МИРОЉУБУ
СИМОВИЋУ

(75/300231)

Сестрице моја, нека те анђели чувају кад нисмо могли да те сачувамо ми.
Последњи поздрав сестри

МИЛЕ
КРЉИЋ
од породица
МАРТИНОВ
и ДЕЈАНОВИЋ

Почивајте у миру.

Твоја сестра ВЕРИЦА и зет МИРКО са породицом

Станари у Моше
Пијаде 113

(172/300345)

(143/300311)

(52/300206)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој дади

ЗАГОРКИ РАКИЏИЋ
од браће ЈОЦЕ, МИЛЕТА и ЂУРИЦЕ
са породицама

МИЛЕНКИ ТУРУДИЋ
1945–2011.

(132/300293)

ЈЕЛИЦИ

Све док живимо имаћеш посебно место у нашим
срцима.

Најдражем нашем

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав
драгом зету и течи

Твој ДЕЈАН, АНА, АНДРЕЈ и УНА

ГОЦА са децом и унучићима,
МИКИ и кум ПИШТА

(171/300345)

(114/300270)

Драгој бака

Последњи поздрав драгој

Драгој бака

НЕНАДУ
који је прошао кроз двери смрти, у слободу духовних висина.
Нека га светлост и топлина наше љубави прати
на његовом путу вечном Истоку.
Твоји вољени: супруга ДАША, ћерке ЈАСНА,
МИЛИЦА и МАРИЈА са породицом
(151/300319)

Вољени

МИЛЕНКИ ТУРУДИЋ МИКИ
НЕНАДУ
АНЂЕЛКОВИЋУ

ЈЕЛИЦИ

ЈЕЛИЦИ

Удружење инвалида рада и ОСИ Града Панчева
(89/300245)

Увек ћемо те волети.

Увек ће те волети.

од РАДИВОЈА,
БОРИСЛАВЕ,
ВОЈИСЛАВА,
НЕБОЈШЕ и ИВАНЕ

Унуци НЕДА
и ЛАРА

Унуци АНДРЕЈ
и УНА

(166/300334)

(174/300345)

(173/300345)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав

Последњи поздрав
снајки

Последњи поздрав
брату

НЕНАДЕ

СЛАВКИ
СЛАВКИ
АТАНАСОВСКИ

Нека те води, нека те носи снага и смисао наше
љубави ка духовним висинама наде.
Твој брат ПРЕДРАГ и братанац САША
са породицом
(150/300319)

СЛАВКИ АТАНАСОВСКИ
од синова ГОРАНА и МАРЈАНА
(71/300227)

БОРКУ

од СЛАВЕТА
и ВЕРЕ из Скопља
са породицом

БИЉАНА КАЛАБИЋ
(90/300246)

(70/300226)

од ДРАГАНА
и МАРИЦЕ
ВОЈВОДИЋ
(69/300226)
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Моја најмилија

Последњи поздрав мом тати

Последњи поздрав драгој мами, ташти, баки и прабаки

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.
Драганче, када је било најтеже ти си увек била ту. Бодрила си и давала ми снагу. До задњег тренутка ти си
била храбра и јака.
Празнину коју си ми оставила неће моћи никад нико
попунити. Фалићеш ми из дана у дан све више.

БОРКУ ЈОВИЧИЋУ

ИВАНКИ рођ. Милошев
НЕДЕЉКОВИЋ

Твој вољени син МИРОСЛАВ

1958–2021.
Живећеш у мојим сећањима заувек.

1943–2021.

(154/300322)

Хвала ти за све.
Драга наша

Ожалошћени: БРАНКА, СЛОБА, САША, МИЛИЦА, НАТАША,
ИВАН и АЛЕКСЕЈ

Волим те тата.
СТЕФАН

(140/300308)

(78/300235)

Последњи поздрав мом драгом

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.
Отишла си и оставила тугу у нашим срцима.
Мислићемо на тебе и радо ћемо се сећати свих
наших заједничких тренутака.
Твој син МИРОСЛАВ и снаја ЈОВАНА

БОРКО ЈОВИЧИЋ

(155/300322)

1958–2021.
Драга наша

БОРКУ

Живот, младост, понос, сећања, успомене, туга...
Драги мој пријатељу, нека ти је Божји мир и вечни спокој у души!!! Амин.
ЗОРАН и БОЈАНА АДАМОВИЋ
(130/300290)

Вољени никада не умиру.
Почивај у миру.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав драгом колеги
ОЛИВЕРА БАНЧАК

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.

(79/300235)

Отишла си и оставила огромну празнину. Целог живота си била лаф, увек насмејана и велики борац до задњег тренутка.
Хвала ти за све што си чинила за нас. Фалићеш много.
Твоји вољени: ћерка ЉИЉАНА, зет МИЛАН,
унука ЕМА и унук МАРКО
(158/300323)

ЈОВАНУ ВУЛОВИЋУ

Моја највољенија

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево
(105/ф)

Драга наша

Драга моја

Нека живот после живота буде једна
мирна река на коју ћеш отићи са осмехом на лицу.

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.
Мајко, хвала ти за сву твоју неизмерну и безусловну љубав и подршку коју си ми пружала
свих ових година. Заувек ћеш живети у мом срцу и мојим мислима.
Твоја ћерка ЉИШКА
(159/300323)

Драга наша

Последњи поздрав

Употпунио си наш живот са Стефаном,
захвални смо ти на томе.

ДРАГИЦА
ШАЈН

ДРАГИЦА
ШАЈН

ДРАГИЦА
ШАЈН

1956–2021.

1956–2021.

1956–2021.

Опраштамо се од тебе са великом тугом у
срцу. Мислићемо на
тебе.

ДРАГИЦА
ШАЈН

ДРАГИЦА
ШАЈН

1956–2021.

1956–2021.

Нано, била си и остаћеш најбоља нана на
свету.
Твоји: МЕМА и МАРЕ
(160/300323)

БОРИСЛАВ ЈОВИЧИЋ

Нашој драгој прији
од пријатеља
из Ниша
(161/300323)

Твој брат ЈОВАН
и снаја ЉИЉАНА
са породицом
(156/300322)

Последњи поздрав
Драгици од породице
ЈЕВРИЋ

Тетка Драгана, отишли сте рано али ћете заувек остати у нашим мислима и срцу
као велики борац и
човек.

МИРА, МИТА и НЕНА
(80/300235)

Последњи поздрав
мајци

Ваша МИЛИЦА
са породицом
(157/300322)

(162/300323)

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

КОСОВКИ
ГРУЈИЋ

Последњи поздрав

БОРКУ

1936–2021.
од синова ДЕЈАНА
и ГОРАНА
са породицом
(97/300255)

од мајстора НЕШЕ
и ТРИВЕ
(66/300224)
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Драгом колеги

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав нашем Букију

ДРАГУТИНУ
МАНЧИЋУ
последњи поздрав.
Породици искрено
саучешће.

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

БУКИЈУ

РАЛЕ са породицом
(50/300200)

Волимо те заувек.
Твоји: ВЕЦА, ТИЋА, НЕЦА, БОЈАН, АНДРЕА, ХАНА, СТЕФАН,
ФИЛИП и ДЕА

Веснини пријатељи из одбора синдиката СИТ-а „Независност”
Петрохемија: ЗОРАН, МИЛАН, ЈЕЛЕНА, ЉИЉА, СЕЛМА, ОЉА,
ЖИВКА, ЂОРЂЕ, КОСТА, САША, ПЕРА, БОШКО, ЈОЦА, СРЂАН,
ВЛАДА, ЖУЛЕ, НЕБОЈША и СЛОБОДАН

(113/300267)

(44/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом колеги

ЖАРКУ ВОЈКИ
од другара ЉУБЕ
и БОБЕ
(149/300317)

ЗОРАН БУРАЗЕР
1959–2020.

ЗОРАН БУРАЗЕР

Запослени „ХИП-ПЕТРОПХЕМИЈА” а.д. Панчево
(29/ф)

Последњи поздрав Букију од Весниних колега
из финансијске службе.

Последњи поздрав
зету

Последњи поздрав

ЗАГОРКА
ЗЛАТКОВИЋ
Стрина, красила те
врлина и доброта.
У твом срцу било је
места за све.
ЉИЉА
са ћерком ВАЊОМ

(59/300214)

(144/300312)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом сестрићу

Последњи поздрав

БУРАЗЕР
ЗОРАН
БУКИ

ЗОРАНУ БУРАЗЕРУ

од колега из Логистике

ЗОРАН
БУРАЗЕР
БУКИ

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

Буки...

СЛАЋКО, ГОЦА, МАКИЦА и БАЈА

Његови другови:
СПАЛЕ, БАТА,
МИЛЕ, МИРКО
ЏИНЏОВ, МАРУЉА,
ВЛАДА, МЕНДА,
ЦАЛЕ, ГРИЗЛИ
и МАРКО

(116/300275)

(28/300176

Пуно си учинио за нас, а нисмо стигли
да ти се захвалимо.

(20/300161)

Последњи поздрав

Чекамо да се појавиш на капији, да чујемо твоје кораке.

ЗОРАНУ
БУРАЗЕРУ

ДУЛЕ и РАЈА
ПЕРОШЕВИЋ

од ујака и тетке
са породицама

(117/300276)

(123/300285)

Вољеном брату вечни мир

ти све знаш.

ЗОРАНУ БУРАЗЕРУ
1959–2021.

Твоја ВЕЦА

МИЋА ПАВЛОВИЋ са породицом
(111/300267)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

(124/300285)

БУКИЈУ

1959–2021.
Са великом тугом опраштамо се од драгог кума. Нека почива у миру.

Кева ДУШАНКА

Породица КОРАЊИЋ
(87/300242)

(112/300267)

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

БУКИЈУ
од породица КРСТИЋ и САВОВИЋ

Збогом, драги пријатељу.
ЉУБИША и ЗОРА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

(26/300171)

(118/300277)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужна срца и са болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 13. јануара 2021, у 35. години, преминуо наш драги

МИЛАН БОГОСАВЉЕВ
1986–2021.

НАДЕЖДА УРОШЕВ

Сахрана је обављена 15. јануара 2021. године у 13 сати на гробљу у Глогоњу.

рођ. Кошарић
12. V 1931 – 13. I 2021.

Ожалошћени: супруга ВЕСНА, отац ДРАГАН, стриц
ЗОРАН, сестра МИЛЕНА са породицом, брат ЖЕЉКО,
деда БЕЛА, баба МАРГИТА, тетка ХАЈНАЛКА са породицом, сестре АРАНКА и МОНИКА са породицама,
као и остала родбина и пријатељи
(58/300/213)

Последњи поздрав мом вољеном брату

Обавештавамо родбину и пријатеље да је моја мајка Надежда Урошев, рођ. Кошарић, преминула 13. јануара 2021.
Сахрана је обављена на Католичком гробљу.
Живела си срећно и достојанствено, тако си и отишла, остављајући за собом жал, тугу и празнину.

Последњи поздрав драгом пријатељу

НЕБОЈШИ БУДИШКИ

Твој син СТЕВА
(5/300139)

Сахрана ће се обавити на Старом православном гробљу у петак, 22. јануара 2021.
Сестра НАЂА ОМАН БУДИШКА
и родбина
(108/300263)

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
Са поштовањем остаје сећање на тебе

Последњи поздрав
вољеној

Запослени „Тамишка” доо Панчево

НАДЕЖДА УРОШЕВ

(98/ф)

12. V 1931 – 13. I 2021.
Тужно је кад ти фали Мајка а знаш да ти никад неће доћи.
Последњи поздрав драгом пријатељу

Жао ми је што нисам стигла још једном да те загрлим.
Твоја РУЖИЦА са породицом
(53/300208)

Последњи поздрав
драгој тетка

Последње збогом нашем драгом

НЕБОЈША
БУДИШКА
БЕБА
и ЉУБИНКА

МИЛЕНКИ
КРСТОНИЈЕВИЋ
1939–2021.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, унук ИВАН, унука ЈОВАНА и зет НЕНАД

(163/300326)

(167/300335)

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
С тугом се опраштамо од нашег драгог
Почивај у миру легендо.
МИЛЕНКО ИВИЋ са породицом
(99/ф)

Последњи поздрав драгом рођаку

МИРОСЛАВУ НЕШИЋУ МИКИ

НАДИ
УРОШЕВ

За нас ти ћеш увек бити ту.
Воле те твоји: брат ПЕТАР, ВЕСНА,
ИВАНА и НИКА

од ПЕЦЕ и ПАВЕ

(41/300189)

(152/300320)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ
Никад те неће заборавити породица АНТОНИЈЕВ

КРАВЉАНАЦ МОМИРА
Драги Момо, хвала ти на свему чему си ме научио, на дружењу, пријатељству и безрезервној
подршци.
Хвала ти што смо наше породице сјединили у
том пријатељству.
ИВАНКА ВИШЊИЋ са породицом
(16/299972/р)

(22/3001333363)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
Бати

СРЂАНУ
МИЛАНОВИЋУ

СРЂАНУ
од сестре СВЕТЛАНЕ са породицом
(146/300316)

(107/300262)

Мојим кумовима

ПАУНОВ

од породице
СТОЈИЉКОВИЋ

Последњи поздрав нашем драгом

ВЛАДИМИРУ
ТОДОРОВУ
Драгом куму, другару и пријатељу од детињства од кума ПЕРЕ са фамилијом
(137/300304)

ДРАГОСЛАВ
ШАИН

СРЂАНУ
МИЛАНОВИЋУ
од ГАНЕТА
са породицом
(47/300196)

СРЂАНУ МИЛАНОВИЋУ
(46/300195)

од супруге ДРАГОЈЛЕ, сина ИГОРА
и ћерке ИВАНЕ са породицама

Поздрав брату
ЗЛАТА
(40/300188)

КОНСТАНЦИ и
тужни помен
1948 – 12. јануара 2018.

СТЕВИ
последњи поздрав
1943 – 13. јануар 2021.

Од младости заједно, више од педесет година у браку
и љубави, још три године и ни дан више! Срце није издржало. Сада сте заједно у вечности и сећањима нас
који смо вас поштовали.
Кума МИЛИЦА ГРБА
(23/300164)
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Наш драги тата и дека нас је напустио 16. јануара 2021.

Тек што су прошле две недеље од одласка твоје драге, одлазиш и ти Цане код ње

У име дугогодишњег
пријатељства опраштамо се са тугом

НЕДЕЉКА
НЕНА КЕРИЋ
Памтићемо је по доброти.
С љубављу ДАНКА
ДИНИЋ са породицом

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ

1934–2021.

(37/300184)

1934–2021.
Живели сте тихо и неприметно, тако сте тихо и напустили овоземаљски живот и преселили се у вечност. Нама који остајемо
сећаћемо се ваших врлина и добих дела. Посебно хвала за сву
вашу доброту учињену према мени. Одмарај се мирно поред
твоје драге у нашој панчевачкој земљи.

Туга је велика. Почивај у миру.
Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА,
снаха АЛИЈА, зет ЉУБОМИР и унуци АНДРЕЈ и АНА

Свастика ДРЕНКА са породицом

(135/300303)

(165/300333)

С поштовањем

Тужни смо што више није са нама наш тата и дека

ДРАГА

РАДУЛКА
БУХВАЛТЕР
1933–2021.
Последњи поздрав
драгој тета Радулки
од ЈОЏЕ и ГОЦЕ са
породицом
(82/300237)

и
АЛЕКСАНДАР
ТУБИЋ
АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ ЦАНЕ
Хвала Ти пријатељу на свим лепим заједничким тренуцима.
СТАНЕ и ВЕСНА са децом

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ

Комшије
ЈЕВТОВИЋ,
ТАБАКОВИЋ,
СТЕФАНОВИЋ
и ЛАЗИЋ

(32/300180)

(93/300251)

РАДУЛКА
БУХВАЛТЕР
1933–2021.

1934–2021.
Последњи поздрав драгим кумовима Тубић

Последњи поздрав
тетки од СЛАВИЦЕ
са породицом

Поштованој

(85/300238)

Чуваћемо заувек сећање на твоју доброту и ведрину.

Са љубављу и поштовањем: КЕКА, ЉУБА, АНДРЕЈ и АНА
(134/300303)

Тужни смо и много ћете нам недостајати. Верујемо да ово није
крај, већ нови почетак, и ваш и наш. Ваша слога и заједништво
остају нам за пример и узор.

ДРАГА
ТУБИЋ

АЛЕКСАНДАР
ТУБИЋ ЦАНЕ

1941 – 30. XII 2020.

1934 – 16. I 2021.

Остаћете заувек у нашим срцима.
Од МАРИЈЕ и ТРАЈЧЕТА СТАЛЕТОВИЋА
са породицом

ЗАГОРКИ
ВЕСКОВИЋ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

(106/300261)

Твоји најмилији:
син МИЛАН,
снаја ЛЕПОСАВА
унук ЛУКА
и унука НИКОЛИНА

Последњи поздрав куму Цанету

(27/300173)

РАДУЛКА
БУХВАЛТЕР
1933–2021.
Последњи поздрав
тетки и баба Ради од
породица САВИЋ и
ВОЈИСАВЉЕВИЋ
(84/300237)

Последњи поздрав
дивном човеку и добром комшији

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
С поштовањем МИРЈАНА
(110/300265)

ДРАГА
ТУБИЋ

АЛЕКСАНДАР
ТУБИЋ

1941–2020.

1934–2021.

Мој пријатељ и друг

МИЛКА
АРБУТИНА
НЕШИ
НЕНАД АНЂЕЛКОВИЋ НЕША

ДРАГАН и АЛИЈА

остаје заувек у мом срцу и сећањима.

од породице
ВУЈАНОВИЋ

Последњи поздрав
мојој прији Милки од
ЈЕЛИЦЕ, БРАНКЕ и
ЉИЉЕ са породицом

(76/300234)

(11/300151)

СНЕЛИ
(136/300303)

(91/300247)

Петак, 22. јануар 2021.
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Последњи поздрав
драгом чики

АНКА БОШЊАКОВИЋ

ШЕПА
ЈОВИ

1930–2021.
Живела си мирно, тихо, тако нас и напустила.
Заборав не постоји, остају најлепша сећања.
Твоја ћерка ЈОВАНКА и зет РАДЕ

Синовица МИРЈАНА
ЛАЗАРОВ
са породицом

(55/300210)

(177/300347)

ЛАЛЕ
Прошло је пола године од оног тренутка када си ми рекла:
„Деда ја сам отишла и махнула ручицом ЋАО”, али се ниси
вратила.
Сваким даном одзвањају ми те речи и увек се питам ЗАШТО?
Али зато МИЛА НАША и драга непрестано си са нама, у нашим сећањима и животима. Твој весели лик, твоје шале и речи. Сваког дана обилазимо твоју хумку а цвеће заливамо сузама, у неверици да не присуствујемо твом одрастању и веселом
животу.

Последњи поздрав и загрљај нашем
великом

С тугом и болом ТВОЈИ НАЈМИЛИЈИ

АНКА БОШЊАКОВИЋ
Неке ствари доносе јако велику тугу.
Било би лепо имати шансу другу, да поделимо још неки леп и насмејан тренутак, а
не да савладавамо немерљив губитак.

(168/300338)

ШЕПА ЈОВИ
Брат ПЕТАР ШЕПА са породицом
(175/300347)

Хвала ти за све моменте пажње и љубави.
Збогом драга бако, нека су ти мирни вечни снови.
Твоји: НАТА, ДЕЈА и ЛУКА

ЈЕЛЕНА АДАМОВИЋ

(56/300210)

2011–2021.
Десет година туге, сећања, успомена... Мама, почивај у Божјем миру и вечном спокоју. Чувај тату и он тебе.
С’ љубављу као вечним надахнућем. Хвала Вам за све.
ЗОРАН и БОЈАНА АДАМОВИЋ са децом

Последњи поздрав нашој драгој и поштованој

ЈОВО ШЕПА

(131/300291)

Мирно спавај стрикане мој. Буди спокојан, јер је
и твоја последња жеља остварена и моје обећање
испуњено.
Воли те твој МИКИ

27. јануара навршава се
година откада није са
нама наш вољени отац и
деда

(176/300347)

МИРЈАНИ СТУПАР

ДРАГАНА
МРЂА

др РАТКО ПОПОВИЋ са породицом
(138/300305)

РАДЕ
ВИШНИЋ
РАДУЛКА БУХВАЛТЕР

Остаћеш у нашем сећању.
Твоји најмилији

Прошле су две тужне
године, али бол и сећања остају.
Анђели нека те чувају.
Твоја породица

СРЂАН
МЕДИЋ
4. VII 1961 – 20. I 2012.
Вјечно у нашим сјећањима.
Породице: МЕДИЋ,
ЛАЗИЋ
и ВУЧЕМИЛОВИЋ

(120/300279)

(94/300252)

од супруге МИРЕ и сина ПАВЛА са породицом

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ
РАДА

(115/300273)

1933–2021.
Последњи поздрав мајци од ћерке ЉИЉЕ,
зета ЗОРАНА, унука ДРАГАНА, родбине
и пријатеља

МИРЈАНА СТУПАР
1965–2021.

Последњи поздрав

(83/300237)

Мало је рећи, хвала Ти Миро. Мало је рећи недостајаћеш нам.
Путуј у миру, одмори душу своју. Ми ћемо те чувати у најлепшем сећању.

ИЛИЈИ

Твоје девојке из апотеке

(148/300316)

(169/300339)

Последњи поздрав куми

Године лете а тебе нема, увек си нама у мислима. Волимо те.
Твоје сестре НАДА
и ЈОВАНКА
и твоја деца и унуци

Последњи поздрав

МИЛАН ЋАЛИЋ

(65/300217)

1964–2021.
Последњи поздрав мом драгом стрицу.

МИЛКИ АРБУТИНА

ДУШАН ЋАЛИЋ са породицом

Почивај у миру.
Породица РОДИЋ
(4/300138)

(48/300198)

ИЛИЈИ
од брата МИЛУТИНА са породицом
(147/300316)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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21. јануара 2021. навршавају се две године откако нас је напустила наша
вољена мама

Десет тужних година

НАДА
СТАНКОВСКИ
23. I 2011 – 23. I 2021.

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Поносни што смо твоји: ТИЈАНА, БРАНА и САША са породицом

С љубављу, поносом
и захвалношћу
чувамо те у срцима:
супруг ЗДРАВКО,
ћерке ЦЕЦА
и СЛАЂА, зет ГОРАН,
унук НИКОЛА
и унука НИКОЛИНА

(127/300288)

(153/300321)

23. II 1958 –21. I 2019.
Бол као и првог дана кад је престало да куца племенито срце, вечним
сном заспала најбоља душа, а нама на суров начин откинут део срца.
Живимо са вером да се негде на небу радујеш нашим успесима. Грлимо те
у сновима и мислима, свом својом душом... заувек.
Спавај мама у миру који си тако храбро освојила.

Недостајеш... Две године туге, празнине и бола

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
23. јануара 2021, у 11 сати, на православном гробљу у
Старчеву, давати годишњи помен нашој драгој

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ
1949–2020.
Напустио нас је пре годину дана, 27. јануара 2020.
Од тада је настала туга, бол и празнина.

Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН
(141/300309)

У понедељак, 25. јануара 2021. године даћемо четрдесетодневни помен нашој мајци, свекрви, баки и прабаки

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

ГОРДАНИ ЂОКИЋ

Празнина је недоместива, а у срцу љубав вечна.
Поносни на тебе, гледамо у небо.

Време које је прошло само је увећало бол и тугу. Недостајеш неизмерно, али те с поносом чувамо у нашим
срцима и мислима.

Твој ЋАЛКО БРАНО и МАРА

ГОРДАНИ ЈОКОВИЋ

Супруг БРАНКО и деца НАТАША, НЕНАД и НЕБОЈША

(128/300288)

(102/300259)

Петогодишњи помен нашој

С тугом у срцу син ПЕТАР, ћерка НЕВЕНА, снаја ЗОРИЦА,
унучићи, праунучићи и зетови
(30/300178)

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ
Време пролази, успомене остају.
Недостајеш нам...
Твоја породица

24. јануара навршава се четрдесет дана откако нас је напустила
наша сестра

ГОРДАНА ЂОКИЋ
23. I 2020 – 23. I 2021.
Сваки дан без тебе буди тугу, али и најлепше
успомене. Постоји љубав коју смрт не прекида и
туга коју време не лечи. Где год да си, увек ћеш
бити у моме срцу.
Воли те твоја ћерка

(121/300281)

(103/300259)

ОЛГА ДАНГУБИЋ

Драги наш родитељу

Ожалошћени: браћа: МИЛОРАД, СЛАВКО и РАТКО
и сестра ЛЕПОСАВА са породицама
(64/300216)

МИЛАНКА
СУВАЧАР
Прошло је четрнаест
година откада је отишла наша драга мајка и бака.

Прошло је пет тужних
година без тебе

МИЛОРАД
СТЕВОВИЋ
1991–2021.

Твоји најмилији

Прошло је тридесет година како си нас напустио а бол и туга су
остала у нашим срцима.
Неутешна твоја деца

(45/ф-34)

(21/300162)

ГОРДАНА ЂОКИЋ
Сестро моја, прође година теби и Нели, док се
нисмо ни окренули. Нека вам је лака земља и
рајско насеље.
Тугујемо за вама: отац, брат, мајка и снаја.
Породица ЂОРЂЕВИЋ

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

(104/300259)

ЈЕЛИЦА ПЕРУШИНА

МИЛЕТА
КАШИКИЋ

26. I 1996 – 26. I 2021.
Помен ћемо одржати 23. јануара 2021, у 12 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Њени најмилији: ПРЕДРАГ,
ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА и ТИЈАНА
(101/300256)

2015–2021.
Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Породица
(81/300236)

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

Петак, 22. јануар 2021.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 23. јануара 2021. године, у 11 сати, на Католичком гробљу давати четрдесетодневни помен нашем драгом

Прошло је пола године откада није са нама вољени супруг и отац

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.
Најдражи и најбољи тата Злајо, чувао си нас, волео, мазио највише на свету. Много нам недостајеш. Ми знамо да нас ти и даље чуваш јер ти си
сада најлепши анђео.

ДЕЈАН НИКОЛИЋ

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Твој син АЛЕКСА, ћерка АНДРЕА
и супруга АНИЦА

рођеном 23. јуна 1972.

(60/300215)

Неутешни, твоји најмилији: мајка МИЛЕВА, отац БОЖИДАР,
супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА,
ташта ЉИЉАНА, сестра ГОРАНА, ЦАЦА, чичини АНДРИЈАНА
и ЧАКИ, БОЖИДАР и ТИЈАНА, МИЛОШ и МАРИЈА
и дедини МИХАИЛО и ПАВЛЕ

Сећања све више навиру, а туга за тобом
остаје. Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА
и деца МИЛИЦА, СОФИЈА и БОРИС
(51/300202)

(17/и)

Четрдесет дана туге и бола откако није са нама, а сваки секунд нам бесконачно недостаје наш таја

Мом драгом

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.
Вољени сине прошла је година, а бол за тобом је
све већа, пуно нам недостајеш и питамо се „Зашто ти”.
Пуно те воле: тата МАРЦИ и мама ЗЛАТА

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

(61/300215)

Теткина младости, осмеху мој. Туга за тобом је
велика и краја јој нема. Али не дам да ми квари
успомену на тебе која ми изазива топлину.

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
рођен 23. јуна 1972.

Тетка РАДА
Хвала ти тата,
зато што ћеш заувек бити најбољи део нашег животног романа. Памтићемо те увек по добру, с љубављу и поносом помињати и од заборава сачувати, а највише ти хвала зато што си нас безусловно волео.

(72/300219)

Мом драгом

С љубављу, твоји: супруга НАТАША, син ЛАЗАР,
ћерке ЈАНА и ИВОНА и ташта ЉИЉАНА

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.

(18/и)

Драги брате иако ниси са нама, вечно ћеш бити
у нама. Бол за тобом што те нема не престаје.

20. јануара 2021. навршава се годину дана откада није са нама наш вољени супруг, отац и деда

Твој брат МАРТИН и снаја МИРОСЛАВА

ЖЕЉКУ

(62/300215)

Ујаче, шефе, мој ослонцу. Недостајеш и превише. Наши заједнички доручци, свакодневни разговори, твоји савети, шале. Хвала ти за све, кад
си био строг и кад си био благ. Хвала ти.
МИКИ
(73/300229)

РАДОСЛАВ РАДЕ ВУКАСОВИЋ
Драги

Љубав, захвалност и сећање за сва времена. Много нам недостајеш.
Твоји: супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА и син МИЛАН са породицама

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

(19/300160)

Вољени наш, прошла је година од када си нас
напустио.
Вечно ће те се сећати твоја старка
и ујак ЂУСИ са породицом

Нека вас у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава

БАТО

ПАВЛОВИЋ

(63/300215)

Пуно нам недостајеш.

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Твоје сестре БЕЦА, ЗОКА и ГАГА
с породицама
(74/300229)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН
ВЕКЕЦКИ

КАТИЦА
ВЕКЕЦКИ

2013–2021.

2014–2021.

МИРЈАНА

МИЛИНКО

СТОЈАНКА

1949–1984.

1912–1996.

1921–2007.

ДИМИТРИЈЕ В. ЖУРЖУЛ

Увек ћете бити вољени, никад заборављени у нашим
срцима и мислима.
Ваше ћерке ЈАСМИНА и ЉИЉАНА,
зет МЛАДЕН и унука ЈЕЛЕНА

Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР

(109/300264)

(133/И)

dr sci. vet.med
23. I 2001 – 23. I 2021.
ВЕРА, ГОЦА и НИКОЛА
(122/300283)
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Навршило се четрдесет дана откако нас је напустио наш најдражи супруг, отац и дека

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

Прошла је година откако нас је напустио наш драги

ЉУБОМИР ДАМЊАНОВИЋ
ЗОРАН ЈОСИПОВИЋ

ГОРАН ПЕКЕЧ

У нашим срцима туга, а у нашем дому велика
празнина. Не видимо те и не чујемо, ал осећамо да си ту између нас. У нашим срцима ћеш
остати докле год ми постојимо.

Гого, твоја доброта и благи осмех остаће заувек у нашим срцима
и мислима.

Твоји најмилији: супруга СНЕЖАНА, синови
СРЂАН и ВЛАДАН, снаје МИЛЕНА и ЈЕЛЕНА,
унуци СТРАХИЊА, ЉИЉА, САРА и ЛАЗАР

Био си драг нашој великој породици, пријатељима и комшијама.

Воле те неизмерно твоји најмилији: супруга
МИЛКА, ћерка МИЛИЈАНА, син МИЛАН, зет
НЕГОСЛАВ, снаја АНИЦА, унук ДУШАН и унука ДУЊА

Остаје сећање и бићеш вољен док постојимо.
Тугује тетка МАРА и теча МИЛОШ ТРАВИЦА
(67/Ф)

(39/300186)

25. јануара 2021. навршава се година од смрти
нашег

Толико тога си свима нама дао, пружао разумевање, сигурност, подршку, топлину и показао
како се воли. Са тобом смо сви били безбрижни, бољи и увек радосни. Сада те са нама нема. Туга и бол не престају али не дамо забораву да нам одузме све срећне тренутке са тобом.

(43/300192)

23. јануара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем оцу, сину, брату и
унуку

Навршава се тридесет тужних година без наше
вољене

ЂОРЂА БАСАРИЋА

ВЕРЕ ЂУРЂЕВ

ПЕКЕЧ ГОРАНУ
Живиш у нашим срцима, мислима и речима.
Почивај у миру.
Породица
(100/ф)

У недељу, 24. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Година тешка, година дуга, у срцу се урезала вечна туга...
У мислима си са нама и увек ћеш бити. Твој лик нам време не може узети!!!
Неутешна деца: ДУШАН и МИЛЕНА, родитељи МИЛАН и ЂУЛА,
брат РАДОМИР и сестра МИЛИЦА са породицама и бака САВА

Са љубављу, поносом и захвалношћу
син ДЕЈАН са породицом

(13/300153)

(1/299802)

1992–2021.

Драги наш

3

ЈОСИП
КАЛУЖА

ДЕЈАН БОНИШ
МИЛОРАДУ ВУЈАНОВИЋУ
ЖУЋИ

2017–2021.

војник

ГОГО

Мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Ћерке КАТИЦА
и ОЛГИЦА
са породицама

(31/300179)

(95/300253)

Боли живот који се угасио а могао је да траје...
Боле успомене, боли прекинута младост.

1937–2020.
Недостајеш....!
Воле те твоји најмилији
(77/300234)

Вољени никада не умиру све док живе
они који их воле.

2003–2021.

СЕЋАЊЕ

С љубављу твоји: МАРКО, ВЛАДИЦА,
ЛЕЛА, НЕША и ујна РАДА

25. јануара 2021. навршавају се три године од твоје
смрти

(96/ф)

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ

Драга моја сестра

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и са нама.
Твоји: отац МИЈОДРАГ и мајка ЉУБИЦА

ЈАЊА
БОДРОЖИЋ

(6/300141)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(38/300185)

24. I 2001 – 24. I 2021.
СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА
Лукић
МАТЕЈИЋ
ОЛИВЕРА
КРСТИЋ

ИЛИЈА
ДУДУКА

1967–1995.
1944–2010.
Године пролазе, успомене болне остају.
С љубављу породица
(57/300211)

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

Драги мој Буле, мој анђеле мили. Требам те
сваки трен, требам те у
свитања, требам те
увек. Жељна сам те...

МИРЈАНА
МАТЕЈИЋ
С љубављу, поносом
и поштовањем... Чувамо успомену на тебе, твој лик, доброту
и љубав. Недостајеш...

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима јер вољени никада
не умиру.

На исти дан, 27. јануара, напустили су нас наши
најмилији

ПЕРОВИЋ

Твоји: супруг
ИЛИЈА, син МИЛАН
и ћерка МАРИЈА
са породицама
(92/300250)

РУЖИЦА
1933–2007.

Увек са нама: сестра
ЉИЉАНА, зет СТЕВА,
НИНА и САНДРА

ДУЊА, ИВАНА
и ДРАГУТИН

(7/300145)

(10/300148)

БЛАГАЈНА

013/300-830

и

МИОДРАГ
1930–2014.

Успомену на вас чувају ваши: БОБА и ЂОРЂЕ
(9/300147)

Петак, 22. јануар 2021.
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23. јануара 2021, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашој драгој мајци и супрузи

23. јануара 2021. године навршава се девет година од преране смрти моје
вољене ћерке. Тога дана одржаће се помен на Новом гробљу, у 10 сати

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

МИРЈАНА ЗОРИЋ
2012–2021.

Заувек у нама и заувек са тобом.
ЂОРЂЕ, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

Најдража моја и никада непрежаљена јединице срца мога. Напустила си
ме и оставила да заувек тугујем за тобом.
Твоја вечна кућа постао је мој други дом, да га цвећем украшавам, свећама обасјавам и сузама заливам.
Вечно ожалошћена мајка МИЛИЦА

(35/300183)

(8/300146)

БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2021.

23. јануара 2021, у 11 саати, дајемо годишњи помен нашој ћерки и сестри

26. јануара 2021. године навршиће се четрдесет дана откако се упокојио
мој добри отац

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с
нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној
љубави коју си нам пружила.
Поносни смо што смо те имали.
Твоји: син ГОЈКО, супруг ПЕТАР
и брат МИЛАН с породицом
(139/300307)

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ
1930–2020.

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Љубав, приврженост и доброта, коју си ми пружио, не заборавља се.
Живећеш у мом срцу док живим.
Неутешна ћерка ТАЊА са породицом
(14/300154)

Време не може излечити тугу.
Заувек са тобом отац РАТОМИР,
мајка МИРНА и брат ИВАН

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Навршава се четрдесет дана откада није са нама наш
вољени

(36/300183)

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ МАЈА
22. I 2019 – 22. I 2021.

Јецо,
Вечно ћемо чувати успомену на њу.

ТОМА
МАРКОВИЋ
1995–2021.

ЈЕЛЕНА
ПЕТРОВИЋ
Недостајеш нам много!
Породица
БОЈКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима, мислима и причама. Заувек.

С љубављу
и поштовањем
породица

Породица

ЈОВО ШУНКИЋ
Недостајеш нам сваког дана, време пролази, али не лечи бол. Сећање на тебе остаће вечно у мислима и срцима нас који те волимо.
Помен ће се одржати 23. јануара 20221, у 11 сати, на
Католичом гробљу.
Твоји најмилији

(15/300157)

(119/300278)

19. јануара 2021. навршава се осам година

23. јануара 2021. навршава се годину дана откако није са нама наш

Знао си колико те волим, али не знаш колико патим за тобом четрдесет дана

(3/300137)

23. јануара биће четрдесет дана од смрти

Воле те твоји
РИСТАНОВИЋИ

(142/300311)

(86/300239)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ПОМЕН

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ
1939–2020.

РАТОМИРА ЦВЕТКОВИЋА
Супруга МИЛИЦА, ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН
(24/300166)

24. јануара 2021. навршиће се четрнаест година од смрти

БОЈА
ЧУБРИЋ

Мила мајко чувам те
у срцу од заборава.
Твоја ћерка
ДУШАНКА
са породицом
(2/300134)

ЖИВАНКО
ЖИВАНОВ
Година прође, туга за
тобом остаје.
Ожалошћени:
супруга ДУШАНКА,
синови ВЛАСТА
и ВЛАДА
са породицама
(42/300190)

Воле те: син ЖАРКО, кћи РАДА,
унук МАРКО и унука МИЛИЦА
(12/300152)

ДЕЛИВОЈУ
РАДОЈЧИЋУ
Последњи поздрав нашем пријатељу
Ниси ту са нама, али
знамо да нас и даље
чуваш и пазиш као
што си увек радио.

ИВАН
АРСЕНИЈЕВИЋ
АРСА
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Воли те твоја
породица

СТАНКА
РАДОСАВЉЕВА

(54/300209)

СЛОБОДАНУ РАПАЈИЋУ

1945–2007.

Твоји најмилији

Твој живот траје у нама,
нашем болу и мислима.
Твоји најмилији

(25/300169)

(33/300181)

БЛАГАЈНА

013/300-830

од ЉУБЕ БОКСЕРА, ЈОВЕ БУКУРА,
ХАСАН ГАГЕТА и ЈОЦЕ ФЛОРЕ
(49/300199)

30

СПОРТ

Петак, 22. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

КАКАВ БОРАЦ – СТРАШАН БОРАЦ!
Старчевачки
одбојкаши оборили
још једног фаворита
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” ХВАТАЈУ ЗАЛЕТ
ЗА НОВА ИСКУШЕЊА

Празници су обележени у складу са епидемиолошком ситуацијом, пауза је кратко трајала,
па су рукометаши Динама увелико на свом радном месту –
на терену у Хали спортова на
Стрелишту.
После обављених тестирања
на коронавирус и антитела, те
одрађеног лекарског прегледа
у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац”, сви
здрави и спремни за наставак
изазова у српској елити, момци

интен зи те ту у првих седам
дана припрема. На располагању имамо довољан број рукометаша, а имамо и ново лево
крило, којим смо надоместили одлазак Шотића у Војводину. Очекује нас напоран период с много рада, а све с циљем
припрема за плеј-оф и четвртфинале Купа Србије. Наставак шампионата у групној фази
Суперлиге заказан је за претпоследњи дан у јануару – рекао
је за званичну страницу клуба

које пред во ди тре нер Аким
Комненић, увелико се припремају за наредна искушења.
– Обавили смо неопходна
тестирања и лекарски преглед
и, хвала богу, сви су здрави.
Иако током такмичења нисмо
имали ниједан случај короне,
пре нове годи не, нажа лост,
неколико играча је прележало вирус с лакшим симптомима. Момци су почетак припре ма доче ка ли здра ви и

шеф стручног штаба Динама
Аким Комненић.
Ново лице на тренинзима
пан че вач ких „жуто-црних”
јесте Милан Бошковић. Млади
рукометаш, рођен 2001. године, у Пан че во је сти гао из
Црвенке и требало би да предста вља заме ну за Мла де на
Шоти ћа на левом кри лу.
Бошковић је својевремено био
и на списку јуниорске репрезентације Србије, па не треба

спремни за наставак рада, а
само су Дистол и Урош Павловић по пре по ру ци лека ра
радили у смањеном обиму и

сумњати да ће и у дресу Динама давати све од себе и оправдати указано поверење.
Трка за бодове у Суперлиги
наставља се 30. јануара. Динамо најпре дочекује лесковачку
Дубочицу, потом следи гостовање у Суботици, а у последњој утакмици пред плеј-оф у
Хали спортова на Стрелишту
гостоваће Кикинда.

Стране припремио

Александар
Живковић

Циљ све ближи
Нема шале са одбој ка ши ма
старчевачког Борца. Момци
које предводе тренери Душан
Јовић и Воји слав Павло вић
показали су још ономад, против шампионског састава Војводине, да су кадри за велика
дела. Јесу бодови тада отишли
у Нови Сад, али наши „борци”
су односом према игри и дресу
који носе показали да за њих
има места у елити. Уследило
је потом још једно „изненађење”, када је у панчевачком „храму спорта” оружје положила
дру го пла си ра на Риб ни ца из
Краљева, а прошлог викенда
Старчевци су срушили још једног великог фаворита.
У оквиру дванаестог кола
Суперлиге, у Хали спортова на
Стрелишту гостовао је трећепласирани Ниш. Гости, у чијим
редовима играју и коректор из
Ирана, те техничар из Бразила, у наш град су дошли са ореолом изразитог фаворита. Али
одбојкаши Борца нису се много обазирали на то. Ушли су у
меч са жељом да се надигравају, да још једном покажу да су
клуб за свако поштовање. Млади тренери Душан Јовић и Војислав Павловић одлично су припремили ову утакмицу. Потпуно су надмудрили колегу на

клупи Нишлија, Драгана Светозаревића, и заслужили честитке: Борац–Ниш 3:1, по сетовима 25:23, 25:21, 23:25 и 32:30.
Гости су нешто боље „отворили” сусрет. Повели су с 3:6,
али „борци” нису много марили за то. Наставили су да играју своју игру, па су већ на техничком тајм-ауту имали два
поена предности (12:10). Сервиси одличног техничара Николе Стоковића потпуно су пореметили пријем Нишлија, а разиграли су се и средњи блокери
домаћег тима. Владимир Кнежевић и Ненад Мадић су пеналима „тукли” по ривалу... Ушло
се у неизвестан финиш. Ас-сервисом Душана Стојсављевића,
па још једним сјајним поеном
популарног Кнелета, Борац је
повео са 24:21, али гости се
нису предавали. „Везали” су
два поена, пришли на 24:23,
али за преокрет нису имали ни
снаге ни моћи. Разиграни Стојсављевић је „закуцао” једну лопту у поље ривала за 25:23 и 1:0
у сетовима.
Други део овог узбудљивог
меча био је готово идентичан
првом. Играло се поен за поен
све до финиша. Ривали нису
дозвољавали да се противник
„одлепи” на више од два поена раз ли ке. При резул та ту
18:18 либеро Борца Немања
Миле тић укро тио је јед ну

„бомбу”, а тај потез као да је
био кључан за други сет. После
тога је поентирао Мадић, уследио је и ас-сервис Стојсављевића, па су домаћи повели са
23:20. Драгану Светозаревићу
није много вредео ни тајм-аут
који је затражио. Александар
Гмитровић је упутио прецизну, неодбрањиву дијагоналу
у поље гости ју... После 53
минута игре Борац је водио са
2:0 и већ тада освојио вредан
бод. Али није желео да се ту
заустави.

Мадић, Саша Рајковић, Алексан дар Гми тро вић, Нема ња
Милетић... Ипак, Нишлије су
смогле снаге да добију овај део
утакмице и поново меч учине
неизвесним.
Све оно што само одбојка
може да пружи виђено је у
четвртом, на срећу поклоника
спор та из нашег гра да – и
последњем сету на утакмици.
Борац је фуриозно кренуо. Потпуно је надиграо противника
из Ниша, надвисио га је у свим
елементима игре. Старчевци су

Велика битка одвијала се и у
трећем сету. Утакмица с много темпа, много уложене енергије. Борило се за сваку лопту,
за сваки поен. Пожртвованост
момака из оба тима била је на
максимуму. Интензитет утакмице није опадао, па ни победник трећег сета није могао да
се наслути до његовог самог
краја. Прштало је на паркету
пан че вач ке хале, игра ла се
„атомска” одбојка. Сјајни су
били Игор Субо тић, Ненад

водили са 14:6, 19:10 и 22:15,
али ни тада утакмица није била
решена. Напротив. Нишлије су
начиниле серију од 0:6 и пришле на 22:21. Потом је поентирао Гмитровић за 23:21, гости
су узвратили и изједначили на
23:23, а онда је Кнежевић донео
Борцу прву сет-лопту. Није био
крај, играло се даље... Прилику да освоје сет имали су и
гости (25:26, 27:28), али „борци” су и овог пута били прави
бор ци. Ас-сер ви сом Ненад

Мадић је поново донео предност свом тиму (30:29), гости
су узвратили, али само још једном. Нису више имали снаге.
Да би добили овакав Борац,
морали су да прикажу много
више. Коначних 32:30 и велику победу од 3:1 донео је сјајни Владимир Кнежевић, ефектним поеном из блока.
– Веровали смо да можемо
стићи до победе, јер је евидентно да у последње време играмо
баш добро. Знали смо снагу
Ниша, али припремили смо
добру тактику, коју смо спроводили током целе утакмице.
Имали смо мали пад у трећем
сету, али реално нисмо ни очекивали да оваквог ривала можемо да савладамо у три сета.
Наставили смо да нападамо, а
онда смо се мало стегли при
резултату 22:15. Стегла се рука
против неупоредиво скупље екипе и ушли смо у трилер-завршницу. Драго ми је да су момци и тада показали карактер
победника, да су били прави
тим, јер ово и јесте тимска победа. Сви су дали свој допринос.
И они који су изнели највећи
терет саме утакмице, али и они
с клупе за резервне играче.
Честитам свима, јер ће нам ова
победа много значити у наставку трке за бодове. Уколико нам
се укаже прилика, покушаћемо да избегнемо и бараж, али
полако. Идемо из утакмице у
утакмицу. Најважније је да имамо добру хемију у екипи – рекао
је после меча први тренер Борца Душан Јовић.
Пред екипом из Старчева су
нова велика искушења. Већ у
петак, 22. јануара, гостује у Београду, где ће одмерити снаге с
Црвеном звездом, а потом у
Пан че во дола зи Пар ти зан.
После дуела с „вечитим ривалима” пред Борцем остају још
три утакмице до краја регуларног дела Суперлиге: с Младим
радником, Радничким из Крагујевца и Новим Пазаром.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ ПРИПАО ПАНЧЕВЦИМА

Девета победа
Тамиша
Тежак распоред
Када је то било најпотребније,
кошаркаши Тамиша су показали своју моћ. Прошлог викенда
су одигране утакмице седамнаестог кола Кошаркашке лиге
Србије, а један од најзанимљивијих дуела био је јужнобанатски дерби који је одигран у Панчеву. Снаге су одмерили Тамиш
и Вршац, а оба ривала су у меч
ушли с једном жељом – да победе. Панчевци су били оптерећени због два претходна узастопна пораза, а гости осокољени
након три „везане” победе... И
пре почетка сусрета очекивала
се велика борба и добра кошарка. После четрдесет минута тим
из нашег града је потврдио класу. Показао је да је најбољи на
овим просторима: Тамиш–
Вршац 96:86, по четвртинама
22:20, 29:20, 21:25 и 24:21.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић одлично су
започели овај сусрет. Марко
Павићевић је „закуцавањем”
наговестио лепу кошаркашку
пред ста ву, потом је Бре вин
Прицл поентирао уз фаул гостујућег играча, а био је прецизан
и с линије слободних бацања...
Тамиш је лако повео са 7:0, па
је тренер Вршчана Владимир
Лучић морао да реагује тајм-аутом. Ни тај потез није успорио Тамиш. Прецизан је био
Никола Вујовић, потом је капитен Саша Радовић имао два
добра продора, уследила је и
„трој ка” Вујо ви ћа... Ипак, у
самом финишу прве четвртине гости су успели да се резултатски врате у меч – 22:20.
Још јаче су домаћи заиграли у наставку утакмице. Другу

четвртину је својим поенима
„отворио” Зоран Крстановић,
а како су секунде одмицале,
тако је и Тамиш деловао све
убедљивије. Разиграо се Никола Манојловић, а „нишанске
справе” подесио је и Иван Смиља нић. Крста но вић је имао
запажену улогу у игри домаћег

за миран одлазак на одмор –
51:40.
Ипак, у другом полувремену
гости су заиграли као препорођени. Постигли су чак четири
узастопне „тројке”, изједначили на 52:52, а у следећем нападу успели и да поведу – 52:54.
На срећу својих симпатизера,

тима, па је Тамиш два минута
пре краја друге четвртине први
пут дошао до дво ци фре не
предности (43:32). Домаћи су
играли веома ангажовано све
до последње секунде. Уследио
је још један соло про дор и
ефек тан пого дак капи те на
Радовића. У тој акцији је натерао свог чувара да га фаулира, али потом није био прецизан с линије пенала. Све је
лепо пратио сјајни Манојловић, надвисио је противника
у скоку и ефектно поентирао

кошаркаши Тамиша нису се
збунили. Преко Прицла и Павићевића успели су да одбију атаке Вршчана и да опет преузму
контролу над утакмицом. Уследила је и „тројка” Прицла, па
су се Панчевци поново „одлепили” на шест поена (62:56).
Још једном су гости запретили, с линије за три поена два
пута је био прецизан Николић,
али то је било све од њих у
овом дуелу. Играчи Бојана Јовичи ћа пока за ли су карак тер
победника, па су у последњем

мину ту тре ће четвр ти не
вратили предност на своју страну и тако наговестили коначан
тријумф.
Саша Радовић и његови друго ви у четвр тој четвр ти ни
ништа нису препуштали случају. Никола Вујовић је „закуцао” лопту у кош ривала за
74:65, па је и тим поте зом
желео да охрабри и себе и саиграче да чврстом игром до краја оства ре деве ти три јумф.
Одличан је у тим тренуцима
био и Лука Петровић, а минут
и четрдесет пет секунди пре
краја утакмице Иван Смиљанић је прецизним шутом за три
поена поново донео двоцифрену предност свом тиму (90:79).
Иако је било још вре ме на,
Тамиш је рутински сачувао своју предност до краја и остварио веома важан тријумф.
– После два узастопна пораза, ово је за нас била јако важна
утакмица. Због свега тога, победа нам је још дража. Имали
смо успоне и падове, али када
је било најпотребније, били смо
на висини задатка. Идемо даље,
у нове изазове – рекао је после
утакмице Иван Смиљанић.
Тамиш је играо у саставу:
Филип Анђушић (један поен),
Иван Смиљанић (12), Василије Ковачевић, Бревин Прицл
(15), Зоран Крстановић (10),

Никола Вујовић (11), Никола
Манојловић (девет), Саша Радовић (16), Лука Петровић (12) и
Марко Павићевић (10 поена).
– Честитам мојим играчима
на залагању и победи. Била је
ово добра утакмица, а посебно
ме радује то што смо имали
осам играча са двоцифреним
учинком. Играли смо тимски
и заслужено победили. Наравно, било је и грешака. Нисам
задовољан са чак 12 промашених пенала, као ни игром на
почетку другог полувремена.
Све што смо градили у првом
делу утакмице, просули смо за
три минута у трећој четвртини. Успели смо да се вратимо,
да покажемо карактер. Велика
је ово победа за нас, јер током
целог првенства играмо некомплетни, а ово је већ 17. коло.
Дошао нам је још један плејмејкер, Американац, па верујем да ћемо у наставку трке
бити још комплетнији. Вршац
је одличан тим, предвођен сјајним тренером, а по именима
играча, заслужује место у врху
табеле. Идемо даље, очекује
нас тежак распоред, два тешка
гостовања, а бар један „брејк”
много би нам значио – детаљно је, као и увек, на конференцији за новинаре, утакмицу
анализирао први стратег Тамиша Бојан Јовичић.
У среду, када је овај број „Панчевца” био закључен, тим из
нашег града гостовао је у Крагујевцу, а у суботу, 23. јануара,
предстоји му пут у Нови Пазар.

ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА
ПАНЧЕВАЧКЕ ТРИАТЛОНЦЕ

ТАМИШ НАЈУСПЕШНИЈИ
У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Српска триатлонска унија објавила је коначну табелу пласмана клубова и појединаца у СТУ
купу за сезо ну 2020. После
седам одржаних трка Триатлон
клуб Тамиш је, са укупно 21.290
бодо ва, био нај у спе шни ји
колектив у прошлој години.
Тако су се наши суграђани,
након годину дана паузе, вратили тамо где су свих ранијих
сезона и били – на врх табеле у
српском триатлону.
За овај успех су заслужна
педесет три такмичара који су,
и поред свих недаћа и непријатности изазваних пандемијом коронавируса, вредно тренирали и искористили сваку
прилику за такмичење и тркање.
Посебно су се истакли најуспешнији у својим категоријама: млађи кадет Стефан Бирка, кадет Богдан Јелача, млађи јуниор Лука Глигорић, јуниорка Невена Видаковић и ветеран Марјан Лукић.
Бодове за Триатлон клуб
Тамиш прошле године су освојили: Петра Бирка, Константин
Стевановић, Лука Јовановић,
Алекса Савић, Милица Зарић,
Маша Бирка, Петар Савић, Лазар
Кежић, Новак Перишић, Данило
Симоновић, Стефан Бирка, Стефан Јелача, Милош Мартин-

чевић, Ива Божичковић, Хана
Гаћеша, Богдан Јелача, Алекса
Кежић, Марко Глигорић, Војин
Давидовић, Озрен Перишић,
Михајло Ружић, Лука Глигорић,
Огњен Перишић, Милутин
Јокић, Стефан Ђукановић, Невена Видаковић, Ања Давидовић,
Дарија Ђорђевић, Срђан Живојиновић, Петар Ивачковић, Богдан Недељковић, Владислава
Милчић, Марија Смољанић,
Ивана Радишић, Никола Винцер, Зоран Радосављевић, Иван
Тешић, Стефан Кужет, Петар
Переги, Санел Јовановић, Владимир Стојсављевић, Александар Самарџија, Милан Тавчар,
Марко Горчић, Андријана
Томић, Вања Куртовић, Марјан
Лукић, Душан Лукић, Владимир Савић, Срђан Стојков, Игор
Соколовски, Ненад Вељковић и
Драгомир Живковић.
Сви у ТК-у Тамиш надају се
да ће у 2021. години имати
много више трка него у прошлој, а њихов план је да остану на врху. Триатлон клуб из
нашег града биће и у овој години организатор двеју трка: 6.
јуна на програму је Првенство
Србије у спринт-триатлону, а
три недеље после тога планирано је одржавање трке СТУ
купа у акватлону.

ШАХОВСКИ КУТАК
Loyd
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да6)
Избор Р. Радојевић
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СПОРТ

С ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

СВИ КАО ЈЕДАН – ПРВА ЛИГА!

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Зум

На тренинзима све
пршти
На програму и
контролне утакмице
Иако временске прилике баш
и не погодују најважнијој споредној ствари на свету, на тренинзима Фудбалског клуба
Железничар све пршти. Момци вредно раде на терену с
вештачком травом код Хале
спортова на Стрелишту, а све
под командом новог шефа
стручног штаба Драгана Аничића и његових сарадника

Зорана Стојановића, Владимира Божића и Мила Ђуровића. Фудбалери најуспешнијег клуба са ових простора
одрадили су и обавезан лекарски преглед у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац”, па спремно дочекују
нова искушења.
– Засад све тече по плану.
Имамо довољно времена да
се добро припремимо за пролећне изазове, а најважније
је да смо сви на окупу и да
будемо здрави. Попуста нема,
сваки играч мора да да свој
максимум, јер једино тако
можемо бити спремни и јачи
за такмичење у Првој лиги.
Момци морају да испоштују
до краја своје обавезе на терену како би се наметнули за
стартни састав. План је да
другу фазу припрема, од 25.
јануара, одрадимо ван Панчева, али видећемо још да ли
ће епидемиолошка ситуација то дозволити. Ипак, очекујем да ћемо припреме одради ти како тре ба, да ћемо

спрем но ући у сезо ну и
обезбедити опстанак у прволигашком друштву. Очекујем да ћемо до краја прелазног рока довести још три
играча који су нам потребни
на одређеним позицијама –
рекао је тренер Железничара
Драган Аничић.
Први човек панчевачког
„Жеље” Зоран Наунковић и
његови сарадници, у договору са шефом стручног штаба, имају пуне руке посла.
Неуморно раде како би фудбалери имали све потребне
услове за рад, а увелико се
ради и на тражењу појачања.

Засад посао обављају без грешке јер је неколико звучних
имена стигло у Железничар.
Међу њима је и искусни нападач Предраг Сикимић, који је
носио дресове Црвене звезде
и Вождовца у Суперлиги, а
последње две сезоне провео
је у Словенији, где се такође
истакао својим головима.
– Много тога лепог чуо сам
о Желе зни ча ру. Чел ни ци

клуба и ја имамо исте амбиције, да клуб и догодине игра
у Првој лиги. Неће нам бити
лако у пролећном делу сезоне, али уверен сам да „Жеља”
има тим који је кадар да
обезбеди опстанак – истакао
је Сикимић.
Порeд њега, још један искусан играч задужио је опрему
популарне „дизелке”. Штопер који је дошао из суперли га ша Инђи је, Милош
Михајлов, пре тога је играо
за Партизан и Вождовац.
– После неколико разговора с председником Наунковићем одлучио сам да прихватим позив Железничара.
Драго ми је што ћу поново
радити са шефом Аничићем,
с којим сам имао добру сарадњу у Вождовцу. Знам да ће
бити тешко у пролећној сезони, јер испада чак осам клубова, али даћу све од себе да
испуним надања челника клуба и навијача и да својим
играма допринесем да Железничар остане у друштву прволи га ша. Већи ну саи гра ча
познајем одраније, а први
утисци о клубу су одлични.
Атмосфера је одлична и драго ми је што сам дошао у
један озбиљан и добро организован клуб као што је Железничар – додао је Михајлов.
Треће појачање „дизелке”
јесте голман Марко Кнежевић, који је у Панчево такође
дошао из суперлигаша Инђије. Прошао је све млађе селекције Партизана, а својевремено је чувао гол суперлигашких тимо ва као што су:
Металац, Јавор, Раднички из

Крагујевца, Вождовац и Раднички из Ниша.
– Када сам добио позив,
ниједног тренутка се нисам
двоумио да каријеру наставим у Железничару. У тиму
има неколико играча с којима сам играо у претходним
клубовима, па ће и фаза прилагођавања на нову средину
бити лак ша. Као и сви у
клубу, веру јем да ћемо
остваривати резултате који
ће нас оста ви ти у лиги –
рекао је чувар мреже Марко
Кнежевић.
Од искусних фудбалера сви
поклоници најважније споредне ствари на свету у нашем
граду и околини очекују да
буду ти који ће правити разлику у односу на ривале, да
појачају конкуренцију у екипи и да допринесу остварењу
основног циља – опстанку у
Првој лиги Срби је. Поред
њих, нови члан „дизел ке”
постао је и двадесетогодишњи Марко Конатар. Дошао
је као позајмљени играч Црвене звезде, а протеклу јесен је
провео у суперлигашу Инђији. Он је фудбалер који може
да игра на више позиција у
тиму, на месту левог бека и
штопера.
– Већ на првом кора ку
видео сам да је Железничар
добро организован колектив,
а моја је жеља да се изборим
за место у стартној постави и
да играм. Неколицину момака познајем одраније, али
биће довољно времена да се
привикнемо једни на друге и
да се уклопим у екипу. На
тренинзима се одлично ради
и сигуран сам да ћемо сви
заједно стићи до зацртаног
циља – истакао је Конатар.
У односу на састав из јесењег дела сезоне, клуб су напустили: Иван Лучић, Никола
Митровић, Драган Дашић,
Немања Марковић, Александар Милин и Филип Јовић,
који се вратио у свој матични
клуб Спартак из Суботице.
Пре ма пла ну при пре ма,
фудбалери Железничара ће
у суботу, 23. јануара, на терену код Хале спортова на Стрелишту одиграти први контролни сусрет на припремама.
А. Живковић

Сви смо заједно: фамилија и пријатељи.
У пењању на врх и спуштању с њега.
У игри, комешању, ваљању.
Наравно, и у симпа препирци о томе где је коме место.
Па, затим, и у ситним свађама на разне теме.
Све је то размена.
А кад међусобно размењивање посустане...
Следећем нивоу је таман – да не одустане.

Шире
Иста слика, само мало шира.
С некима од пријатеља смо се баш посвађали.
Ни за неке из фамилије не можемо рећи да су кул.
Па, то је узајамно.
И поштено.
Колико ти је стало до тог неког, толико је и њему до тебе.
Али нисам ја, нисам ја...
Непоштено и погрешно: поћи увек од себе.

Преувеличавање
Ма, нисам кул, ја нисам кул.
Стално грешим и тражим клинч.
Кавгу. Непосвађан, ја нисам ја.
Морам да будем у свађи!
Барем сам са собом...
Еееееееј, ало.
Стани, не преувеличавај.
Има и до околине, колико и до тебе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марина Митић,
кројачица:

Лејла Митић,
ученица:

Дејан Митић,
магационер:

– У суботу ћу
изненадити ћерку и
водићу је на клизање
с другарицом. Недеља
ће бити радна, али
ћемо по подне
уживати с рођацима.

– Бићу с млађом
сестром, која ми
долази у госте.
Вежбаћу флауту и
припремаћу се за
почетак другог
полугодишта.

– За мене ће
субота бити радна,
иако ће се жена
и ћерка проводити на
клизалишту у Београду.
За недељу су нам се
најавили гости.
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