Ћерка и брат Славице К.
претили председнику МЗ Јабука
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Колико је заиста ефикасан
Закон о пореклу имовине

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 26. ФЕБРУАРА 2021.

Број 4905, година CLII

БАНКАРИ НИСУ ПРИЈАТЕЉИ ГРАЂАНА

ДОЗВОЉЕНИ МИНУС НА РАЧУНУ
ОПАСНА ЈЕ КЛОПКА ЗА ГРАЂАНЕ
Ако сте стално у минусу 50.000 динара, на крају године
само за камате плаћате 15.000 динара
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Град
Шалтери
администрације
одлазе у
историју
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Здравље
Очни преглед важан
за предшколце
» страна 6

БАНАТСКИ АМАЗОН

Запис

Јосип Вебер:
Милион и по
километара пругом
» страна 28

Фото-репортажа
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ШТА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О Почео пријем документације
ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ за бесплатне годишње карте
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Творци лепих плесова
ПАНЧЕВЦИ КОРЕОГРАФИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Маја на
туђем небу
» стране 29
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УСКОРО!
„Металац” пао,
на реду „Пирот”
» страна 30

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

Војводе Радомира Путника 1

ПРОМО
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Од среће
тугу тка
Шта заиста значи реч избор?
Како да се макнем с тачке „б”
до тачке „ц”? Да ли ћу остати
неповређен? Колика „штета”
може да ми „подржи” леђа? Ко
ми гарантује да се нећу сломити? Има ли начина да се ослободим, да почнем из све снаге
да навијам за себе? Одакле ми
снага да бирам како треба да
живим? Страх ме је...
Свако мислено биће себи
поставља ова уобичајена питања и себи намеће да буде храбро, да пренебрегне страх.
И онда, кроз живот, добија
одговоре. Различите, од прилике до прилике...
Не, никад није добра аутодеструкција. Хм, у ствари можда
и јесте. Слупаш се, па се онда
дижеш, ношен дахом сна. Научиш на сопственом улупавању.
Одсањаш да циркус одлази из
твог малог града. Иако не
знаш ко је био домаћин, а ко
гост. Стиже следећи циркус,
све је то био само јефтин трик.
Тргнеш се. Увек је лопова
било. Идеја. Крадљиваца идеја. Никада злотвора доста,
суша ми уништи бостан и лед
се проспе пред жетву, ал’ лед
је лед, а ред је ред! Не ломите
ми багрење, без њих ће ме
ветрови одувати. Пустите их,
морају ми чувати једну тајну
златну као дукати: не ломите
ми багрење, под њима сам је
љубио, босоногу и одбеглу од
сна. Не ломите ми багрење,
оканите се њих јер све ћу да
вас поломим! Ја сам само
мало луд и заљубљен. Проста
душа словенска.
И, мислиш да ће ти лоповска идеја проћи. Мислиш да
ће ти унапред написани епитафи говорити о томе шта си
био. Јок. То не пролази, него се
за душу лепи само када те
цима неко ко ти је драг, усађен, неко ко зна за себе. И за
тебе. Онај што ти је, млад,
отпевао: „Ако умрем млад,
посади ми на гробу само
рузмарин, не дозволи тад да
направе од тога тужни трећи
чин, нек ми не држе говоре,
нек другом плету ловоре, ако
умрем млад, заустављен у
кораку и сну”.
Онда се вратиш на питања с
почетка, поштујеш себе.
Хоћеш помоћ, а не тражиш је.
Викнеш у себи: хоћу да сам
нормалан. За то ти треба узор.
Онај који емитује љубав.
Балашевићу, воле те твоја
деца. И млада и стара. Не
дамо те црној птици. Недостајеш. Али путуј... Слободно.

Петак, 26. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

О ЗАКОНУ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕКЛА ИМОВИНЕ И ПОСЕБНОМ ПОРЕЗУ

ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ ИЛИ
ЈОШ ЈЕДАН ПРОПИС У МОРУ ЗАКОНА?
Контролу имовине грађана
водиће посебна јединица
Пореске управе
Ако постоји незаконито
стечена имовина –
порез од 75 одсто
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла
имовине и посебном порезу, који је
по својој природи закон из области
превенције корупције, ушао је почетком овог месеца у скупштинску процедуру. Како правни стручњаци
кажу, најважнија измена се односи
на промену термина „незаконито
стечена имовина” у „имовина на коју
се утврђује посебан порез”, како се не
би поистовећивао са изразом „имовина проистекла из кривичног дела”.
Промена се односи и на додавање
израза „издаци за приватне потребе
физичког лица”, чија би дефиниција
требало да разграничи шта је физичко лице потрошило за приватне
потребе, а шта на стицање имовине.
Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу усвојен је
29. фебруара 2020. године, ступио је
на снагу 11. марта 2020, а почиње да
се примењује 12. марта 2021. Ове
недеље посланици Народне скупшти не рас пра вља ју о измена ма
закона којима се прецизира поменута терминологија.
Нормативно приближавање ЕУ
Боде очи то што закон предвиђа да ће
онај ко не буде могао да докаже да је
на законит начин стекао имовину,
аутоматски остати без три четвртине
њене вредности, а ако суд утврди да
је имовина стечена кривичним делом,
постоји могућност да му буде одузет
целокупан незаконито прибављен
иметак.
Судије и тужиоци су, изгледа,
јединствени у тумачењу закона који
треба, бар нормативно, да нас приближи Европској унији: на његовом
удару наћи ће се они за које порески
органи утврде да за највише три узастопне календарске године имају
разлику изнад 150.000 евра између
увећања имовине и пријављених
прихода. Наравно, ако се појави сумња да је извршено и кривично дело,
случај ће бити пријављен полицији и
тужилаштву.
Контролу имовине грађана водиће
посебна јединица Пореске управе и,
ако она утврди да постоји незаконито
стечена имовина, донеће решење о
утврђивању посебног пореза од 75
одсто на пореску основицу, коју чини
„збир ревалоризоване вредности
утврђене незаконито стечене имовине
за сваку календарску годину која је
била предмет контроле”. На овакво
решење опорезовани ће имати

могућност жалбе Министарству
финансија, чија ће одлука бити
коначна у управном поступку, али ће
и даље постојати варијанта покретања управног спора тужбом пред
Управним судом.
Природно, Пореска управа треба
да докаже да је имовина физичког
лица увећана, а терет доказивања
порекла имовине јесте на обвезнику,
и то у делу у коме увећање његове

државном органу и организацији,
као и у органу аутономне покрајине,
јединице локалне самоуправе и имаоцу јавних овлашћења.
Ни ту није крај потенцијалним
казнама – предвиђена је и новчана
казна од 50.000 до 150.000 динара за
физичко лице које не чува као професионалну тајну податке до којих је
дошло у поступку утврђивања имовине и посебног пореза.

имовине није у складу с пријављеним приходима.
Новина у овом закону је и „унакрсна провера имовине”. Њу спроводи
посебна јединица у Пореској управи,
у коју, ради делотворнијег поступка и
достављања података, своје људе треба да делегирају и Министарство унутрашњих послова, Народна банка
Србије, Управа за спречавање прања
новца, Агенција за спречавање корупције, Републички геодетски завод,
Агенција за привредне регистре и
Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности.

Како београдски медији преносе, у
Министарству правде истичу да ће се
закон односити једнако на све грађане. Дакле, не само на политичаре,
државне службенике и естрадне старлете и старлетане већ и на остале грађане код којих се утврди несразмера
између пријављених прихода и увећања имовине. Ко ће конкретно бити
провераван, биће утврђивано годишњим смерницама које доноси директор Пореске управе. Оне нису јавне,
али поступак се може покренути и по
пријави грађана или неке институције.
Професор Економског факултета у
Београду Љубомир Маџар пре неколико месеци за Радио „Слободна
Европа” рекао je да су политичари
„свесни да доношење овог закона
увек доноси политичке поене у јавности и да ће бити легитимисани, иако
погрешно, као они који се боре против корупције”. Додао је и да ће им
„и ако не буде доследно примењиван,
овај закон донети корист”.
Маџар упозорава да је овакав
закон опасно оруђе у рукама политичара, јер им омогућава да се устреме
на оне који им не одговарају. Зато,
сматра он, ако желе да увере јавност

Казне за „ћутање” до два милиона
Као и у сваком сличном случају,
Закон је предвидео и казне за несарадњу с Пореском управом. Правним
лицима која на захтев јединице
Пореске управе у року који она одреди не доставе тражене податке, моћи
ће да „следује” новчана казна од
500.000 до два милиона динара. За
исти прекршај предузетнику прети
новчана казна од 100.000 до 500.000
динара, а од 50.000 до 150.000 динара
могу да „награбусе” физичко и
одговорно лице у правном лицу,

у искреност својих намера, овај закон
би најпре морао да буде примењен на
носиоце јавних функција.
У вези с тим, председник Србије
Александар Вучић августа прошле
године рекао је да међу политичарима
неће бити заштићених и позвао надлежне да буде испитан међу првима.
– Молим комисију која се тиме
бави, желим да будем у првих
десетoро људи којима ће се испитати
имовина, али онда да се испита и
свима другима. Моја имовина се није
увећала од 2012. ни за динар. Ни
моја, ни моје породице. А волео бих
да видите имовину неких пре уласка
у власт 2003. године и по изласку из
власти 2013: увећана је за око милијарду евра – казао је прошлог лета
Вучић.
Годину дана пре тога био је још
експлицитнији:
– Да ми испитају све што имам у
иностранству, све куће и апартмане.
Од Атине, преко Женеве, до Беча.
Било какве рачуне, моје или чланова
моје породице, и сву имовину у
земљи. И да с тим изађемо пред грађане. Да виде да од 2008. немам
никаквог повећања имовине, па ни
од 2012. када сам преузео одговорне
функције. Тада ће имати смисла да
се то исто тражи и од других.
Про фесор Љубо мир Маџар у
поменутом интервјуу подвукао је да
је од предметног закона „важније
законодавством спречити акумулирање нелегалног стицања имовине
јер, када се она већ стекне, накнадне
интервенције обично нису успешне,
јер постоји мноштво опција да се
таква имо вина скло ни и учини
невидљивом”.

Закон ће се односити
једнако на све грађане.
Дакле, не само на
политичаре, државне
службенике и естрадне
старлете и старлетане већ
и на остале грађане код
којих се утврди
несразмера између
пријављених прихода и
увећања имовине.
Као анегдота се препричава да је
још седамдесетих година прошлог
века, у социјализму, донет веома сличан закон, дуго најављиван с великом
помпом. На крају, испало је да иако
је требало да испитује имовину политичара и високих функционера –
одговарали су само фризери.
С. Трајковић

СЕКЦИЈА ЖЕНА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА

Слушајмо се, како бисмо се чули

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мирно ти небеско море,
наш панонски морнару…
Клуб „Купе” у недељу, 21. фебруара
Снимио: Александар Стојковић

Поводом Светског дана социјалне
правде, који се обележава 20. фебруара, Секција жена Савеза самосталних синдиката града Панчева и
општина подсећа јавност да је Генерална скупштина Уједињених нација
овај датум установила 2007. године,
позивајући се на принципе једнакости, уважавања различитости и заштитe људских права у свим сегментима,
истовремено
препознајући
потребу за решавањем питања попут
сиромаштва, искључености и незапослености.
Секција жена верује да је могуће
ићи у сусрет решавању ових питања и
остваривању зацртаних циљева једино ако су у основи друштвеног развоја људска права, родна равноправност и достојанство свих грађана и
грађанки. Без постизања једнаких
могућности за све нема социјалне
правде као предуслова за остваривање

мира и безбедности. У саопштењу
стоји: „Кад кажемо социјална или
друштвена правда, мислимо на залагања и активности које ће утицати да
би сви људи уживали поштовање и
живели достојанствено”.
У саопштењу Секције жена наводи
се и следеће:
– Многе друштвене
гру пе се нала зе на
мар ги на ма соци јал ног живота, у немогућ но сти да оства ре
пра во на основ ну
здравствену заштиту, на образовање, на рад, на становање и друге
тековине социјално одговорног друштва. Због тога нам је потребан свео бу хват ни, суштин ски дија лог
локалних и државних институција с
представницима синдиката, партија, група грађана, удружења, организација цивилног друштва, како би

се направила анализа шта су пробле ми у школ ству, обра зо ва њу,
систему здравства, шта недостаје
најосетљивијим групама, какви су
ефекти кризе пандемије на степен
запослености, односно незапослености, који су нам приоритети у
спровођењу креираних политика.
Овај форум поручује да су „нашем
друштву потребни
одговори, неопходне
активности које проблем чине видљивим, потребан је социјални дијалог
који мапира недостатке и потребе
друштва, како би се социјална неједнакост смањила или отклонила”.
Секција жена закључује да је „у
циљу стварања услова за сигуран и
безбедан живот грађанки и грађана
потребно да се слушамо, како бисмо
се чули”.
С. Т.
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БИВША РАДНИЦА „ПАНЧЕВЦА” И ЊЕНИ НАЈБЛИЖИ НЕ ПОСУСТАЈУ

У НАПАДИМА ПАНИКЕ,
НАПАДИ НА КОМШИЈЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Славичина ћерка
Маријана и брат
осумњичене Стојан
Видевски претили
председнику Савета
МЗ Јабука
Ситуација у Јабуци се и даље
подгрева, иде ка усијању: бивша благајница „Панчевца” Славица Кнежевић (1959) из Јабуке, која је због постојања основа сумње да је извршила кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица ухапшена 3. фебруара и после задржавања од 48 сати уз кривичну
пријаву и привођење надлежном тужилаштву пуштена да
се брани са слободе, као и чланови њене породице – настављају да шиканирају мештане
свог села.
Наиме, јављено нам је да су
Славичина ћерка Маријана и
брат осумњичене Стојан Видевски претили председнику Савета МЗ Јабука како би га натерали да са званичне закључане огласне табле Mесне заједнице скине позив грађанима
да пријаве дирекцији „Панчевца” Кнежевиће ако су им новац
за читуље носили у кућу, што
представља очигледно ометање истраге. Изашао је поново
на видело и „педигре” Кнежевића: њихови суграђани су се
сетили времена када је Славица радила у продавници код
свог девера и добила отказ јер
ју је девер ухватио у поткрадању. Да ствар буде још луђа, и
њен брат Стојан је прошао исто,
јер су, док су радили заједно,

Благајна „Панчевца”
има ли сва ко днев ни мањак;
дакле, рођачки су олакшавали
касу.
Ових дана Славица Кнежевић бави се другачијим послом:
зове људе телефоном и покушава да их увери да није била
у притвору и да је све што медији пишу – укључујући и наш
најстарији дневни лист „Политику” – лаж.
Да подсетимо, припадници
Мини стар ства уну тра шњих
послова – Управе криминалистичке полиције, у сарадњи с
Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног
тужи ла штва у Бео гра ду,

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

ТРАГЕДИЈА У БИВШОЈ
СТАКЛАРИ

Радник пао кроз
кров и погинуо
Панчевац Д. К. (1993) погинуо је у уторак, 23. фебруара, на радном месту, када
је приликом обављања радова пропао кроз кров складишта вештачког ђубрива
фирме „Промист” у бившој
Стаклари.
Он је задо био тешке
повреде, будући да је пао с
висине од око 15 метара.
Нажалост, на путу до панчевачке болнице несрећни
човек је преминуо.
Он је радио за једну приватну лимарску радионицу,
коју је ангажовало предузеће „Промист”. Полиција
и Инспекција рада биле су
у фабрици и обавиле увиђај. Истрага ће утврдити да
ли су биле поштоване пропи са не мере зашти те на
раду.
Д. К.

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

ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”

Рачуни могу стизати
имејлом
Панчевачко Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација” омогућило је ових дана
доставу рачуна електронским
путем за све кориснике.
Уколико желите да рачун за
воду убудуће добијате имејлом,
неопходно је да попуните Захтев који је свим корисницима
доста вљен поштом у истом
коверту с јануарским рачуном.
Попуњени захтев треба предати на шалтеру за рекламације
ЈКП-а „Водовод и канализација”, који се налази у Улици
ослобођења 15. Захтеви се примају сваког радног дана од 7.30
до 15 сати. Тај документ можете послати и на имејл адресу
office@vodovodpa.rs.
Достава рачуна путем електронске поште почеће од првог
наредног обрачунског периода
од дана подношења захтева.
Д. К.

утврдили су да постоје основи сумње да је Славица Кнеже вић извр ши ла кри вич но
дело зло у по тре ба поло жа ја
одговорног лица. Она је, како
су вештачењем утврдили надлежни органи МУП-а и незави сни овла шће ни суд ски
вештак, као запослена у нашим
новинама, у периоду од октобра 2015. до јула 2019. године, наплаћивала текстове за
читуље и помене које није евидентирала као остварени промет, или их је евидентирала у
мањим износима од наплаћених, па је тако, како стоји у
оптужници, прибавила противправну имовинску корист
у износу од преко 10.200.000
динара, односно око 90.000
евра. Бахато понашање је ишло
дотле да су Сла ви ца и њен
муж Вла ди мир Кне же вић у
својој кући у Вардарској 12
примали новац од Јабучана за
читуље и издавали тзв. парагон блок признанице.
Фискал не рачу не нису
добијали ни претплатници на
наш лист из Немачке и Данске, који су се ових дана јављали редакцији.
По свему судећи, оптужница ће бити веома чврста, јер
постоје многобројне изјаве сведока против Славице Кнежевић, која је, како се основано
сум ња, сво јим чиње њем у
периоду од октобра 2015. до
јула 2019. године оштетила и
буџет Репу бли ке Срби је за

порез у висини од око четири
милиона динара, а познато је
да тужилаштво нема милости
када се пот кра да држа ва.
Вешта ци тре нут но утвр ђу ју
колико је још новца отуђила
продајом малих огласа и самих
новина. Истрага је проширена и на период пре последње
приватизације „Панчевца”, тј.
на време од 2008. до 2015.
године.
О овом случају су у претходном периоду извештавали и
бројни локални и престонички медији, а „Панчевац” ће пратити овај процес и редовно
извештавати јавност о његовом
току.
Р. П.

ШАХОВСКИ ТУРНИР
У ПАНЧЕВУ

ПРВА КОЛОНИЈА
ПУСТОВАЊА У СРБИЈИ

Надметање у
знаку „Аљехина”
У протеклих десетак дана у
нашем граду се одржавао
Отворени турнир у шаху, који
је организовао ШК „Аљехин”.
Тако су кадети добили прилику да своје знање провере
са старијим и искуснијим
суграђанима, јер су се први
пут надметали и сениори.
После жестоких надметања на табли са 64 поља прво
место је осво јио Сте фан
Вуловић, други је био Зоран
Марковић, а бронзом се окитио Светислав Маринков.
Затварању турнира у недељу, 21. фебруара, присуствовали су и председник Шаховског савеза Војводине Зоран
Станимировић, као и први
човек Шаховског савеза Панчева Жељко Савановић.
Мечеве су судили Синиша Радмановић и Стефан
Павлов.
А. Ж.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.500 дин.
Славица Кнежевић

Признање Олги
Жолнај Јокановић
Од 8. до 11. фебруара у Тршићу је одржана прва колонија
пустовања у Србији, у организацији „Етно-мреже”, а уз подршку Града Лознице и амбасада Сје ди ње них Аме рич ких
Држава, Белгије и Канаде. Учествовале су жене из целе Србије, а признање за најбоље изведен рад у техници пустовања
додељено је Олги Жолнај Јокано вић, пред сед ни ци УГ
„Панонке” из Панчева и едукаторки за ову традиционалну технику.
Најмлађа учесница ове колони је била је два де сет тро го дишња Вален ти на Вар га из
Панчева, студенткиња дизајна тек сти ла, која је кра јем
прошле године прошла обуку
пустовања у УГ „Панонке” и
поста ла нај мла ђи члан тог
удружења.
М. М.

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Колико људи, хиљаде и хиљаде од Вардара до Триглава,
славило је песника, музичара Балашевића. Нови Сад,
Сарајево, Загреб, Београд, Скопље, Сплит, Марибор. Његова смрт спојила је све оно што политике конфликта и
сталне производње мржње не желе да знамо једни о другима: да свуда постоје добри људи, они који умеју да
цене уметнике и одају им почаст, нормални људи који не
носе нож у зубима и мржњу у срцима.
(Позо ри шна реди тељ ка Татја на Ман дић Риго нат,
„Данас”, 23. фебруар)
***
Био је велик, величанствен песник. Божанствен песник,
који није само певао своје песме, него је и писао поезију и
књиге. Био је мудрац. И уз све то био је велики човек. Храбар када је требало бити храбар. Рекао је НЕ рату. Рекао је
НЕ насиљу, и овоме треба одати свако признање и част.
(Глумац Раде Шербеџија, портал „Нова.рс”, 19. фебруар)
***
Већ од првих радова са пуним разлогом прихваћен и
омиљен широм бивше велике земље, Балашевић својим
одласком наставља да траје као својеврсна културна
институција или, једноставније речено, као она тачка
око које се мире и окупљају све замисливе овдашње разлике, а барем у њима не оскудевамо. Тако ћемо га некако памтити: као песника са гитаром у какофоничном
добу, чије речи, упркос буци и бесу, налазе пут равно до
срца, и ту, у најсигурнијем трезору личних и општих
емоционалних драгоцености, бивају заувек сачуване.
(Писац и професор на Филолошком факултету Михајло Пантић, „Данас”, 22. фебруар)
***
Јако сам љут и огорчен последњих дана због тога што се
десило. Ево човек је умро и ми сад причамо. Има ту много лицемерја. Сада сви говоре о Ђолету... помињу га, а
његове песме нису хтели да емитују, нису га позивали на
телевизијске програме. Ако хоћете да имате доброг песника, онда морате да буде спремни да га чујете.
(Аутор емисије „Музичка слагалица” Никола Нешковић, РТС, 21. фебруар)
***

Петак, 26. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПЛАНОВИ И КРЕДИТИ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

„КОЦКАЊЕ” ЈЕЗГРА И ПРИОБАЉА
Следи пројектовање
реконструкције
инсталација водовода
и канализације, као
и јавног осветљења
у центру
Креће сређивање
кеја?
Пошто је претходне године реализован пројекат реконструкције централног градског језгра,
током ког је реви та ли зо ван
Градски парк и уређена Његошева улица, градска власт планира наставак радова у центру
Панчева. Вредност „израде техничке документације и извођења радова” је 150 милиона
динара. То ће бити плаћено из
кредита, не из градског буџета.
Много је уочених проблема.
Процењује се да је инфраструктура у парку и околним улицама стара, те да нема „материјала” за квалитетно функционисање. Зидани колектори су
делом урушени, па кишна канализација отежано функционише. Када је у питању водоснабдевање, примећено је да су
водоводне цеви од азбеста, а уз
то не могу да дистрибуирају
неопходну воду. Фекална канализација је стара и малог капацитета, а електроинсталације
за јавно осветљење скоро су
пропале. Такође, у елаборату
се каже да је зеленило у парку

Кредитним задужењем до лепшег приобаља
и у Улици Живојина Мишића
старо, труло и опасно, а дечје
игралиште се оцењује као пропало и небезбедно.
Због свега наведеног, уследиће пројектовање реконструкције инсталација водовода и
кана ли за ци је, као и јав ног
осветљења, па радови на томе.
Партерно ће се уређивати прео ста ли део Град ског пар ка,
Улица Живојина Мишића, део
парка ка Масариковој и трг у
тој улици. Према плану, тамо
ће бити уређено ново дечје
игралиште, као и комплетан
моби ли јар на целом поте зу
радова.
Вреди подсетити на то да је
Пан че во од Покра ји не, за

ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈА ЗА БЕС ПЛА ТАН ПРЕ ВОЗ

***
Не волим генерализације, односно кад кажемо ми сви
плачемо – то није тачно, или сви га волимо – ни то није
тачно, или цела бивша Југославија га воли – ни то није
тачно, али колико људи пати за тим човеком, колико
људи се уплашило што је један Ђорђе Балашевић отишао
је фасцинантно. Он заслужује и више од тога. Умео је
својим делом да дотакне различите генерације и оно
нема територијалну ограниченост.
(Новинарка Бојана Лекић, „Нова С”, 22. фебруар)
***
Данас ми је са више страна стигла иницијатива да се
сутра ујутро на свим мрежама, колико год то свако од
нас може, пусти Балашевићева песма „Дно дна”, која
наставља ту горку причу о ономе што нам се у политичком смислу дешава од Осме седнице до данас.
(Музички критичар Петар Јањатовић, „Данас”, 22.
фебруар)
***
Одлазак Ђорђа Балашевића је показао да је и онај ко
није имао појма шта му је Ђорђе Балашевић – то изненада схватио. Чинило се да је Ђорђе Балашевић човек који
се протеклих деценија крио од медија и живео неки свој
живот потпуно сакривен, да је одбио да учествује у било
ком блату, а ово што смо видели протекла два дана је
једна нова вест, и у целом ужасу утешна. Као да су се
крили и сви ти људи одани песнику, одани поезији,
чистоти, одани љубави, и ти људи који годинама уназад
нису изашли ни за шта друго, изашли су на улице у не
зна се колико градова.
(Новинарка Оља Бећковић, „Нова С”, 21. фебруар)
***
Нико није разумео његову позицију. Увек су га нападали
шовинисти. Нису разумели позицију кад сте дете из
мешовитог брака. Никад нису разумели ту врсту толеранције коју је он морао као такав човек да има. И знате,
није изгубила Србија, изгубила је Југославија. Она Југославија која још постоји, Југославија са истим емоцијама и Југославија са истим језиком. А у том језику и у тим
емоцијама највећи господар је Ђорђе Балашевић.
(Писац и новинар Пеца Поповић, „Данас”, 22. фебруар)
***
Потресла ме је Балашевићева смрт, а охрабрили призори са улица великих југословенских градова. Толико младог света који искрено и тугује и слави живот у исто време и зна напамет речи сваке његове песме... Ђолетов највећи орден су емоције и сцене са улица екс YU градова и
мало наде и за нас да није све баш отишло дођавола.
(Редитељ Јанко Баљак, „Данас”, 23. фебруар)

Прикупљање документације
за издавање бесплатних
годишњих карата „Пантранспорта” грађанима који на
то имају право – а постоји
дванаест таквих категорија,
о чему смо писали у претходном броју – почело је у
понедељак, 22. фебруара.
Документација се може предати
у
канцеларијама
месних заједница, како у
насељеним местима, тако и

у граду, од 8 до 15 сати.
Најбројнији међу повлашћеним групама, пензионери,
документацију могу предати
и на шалтеру на Аутобуској
станици, од 7 до 14 сати. Са
собом морају да понесу:
попуњен захтев, који се преузима у Месној заједници
или на станици, последњи
пензиони чек, фотографију
као за личну карту и личну
карту на увид.

финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, добило
110 милиона динара за реконструкцију Улице цара Лазара.
Уз кредитно задужење од 85
мили о на дина ра за набав ку
опреме, Град планира да ове
године опремом за електронски и видео надзор покрије
основне и средње школе, вртиће, паркове, трг, шеталишта,
као и приступне путеве и раскрснице. Све ће то бити урађено у скла ду са Ела бо ра том
система техничке заштите.
А када град Панчево буде
узео 250 милиона динара кредита за прву фазу уређења приобаља, те паре ће употребити
за техничку документацију и
извођење радова на потезу од
друмског моста ка Београду до
Црвеног магацина и Улице Бате
Михаиловића, у укупној дужини од око 800 метара. Предвиђени су израда техничке документације и радови на реконструкцији јавног осветљења, а
то подразумева замену садашњег осветљењем са LED технологијом. Ни стари оштећени
стубови неће бити „поштеђени” – замениће их нови. У плану су и пројектовање и радови
на партерном уређењу пешачких повр ши на на гор њем и
доњем шеталишту на кеју.

Под условом да све ово буде
„нацртано”, па изведено, током
2022. године би требало да се
после радова, вредних нових
150 милиона динара, приобаље од непуног километра потпуно реконструише.
На крају, али не и као најмање важна, стоји чињеница да
ће Град Панчево подићи кредит од 55 милиона динара за
израду техничке документације за предстојеће радове на објектима Опште болнице. Има их
укупно једанаест на бруто површини од 26.000 квадратних
метара, а површина целог комплекса је 43.000 квадрата. Документација се спрема за извођење радова на адаптацији, реконструкцији, доградњи, енергетској санацији објеката и на партерном уређењу простора.
Сагла сност на тех нич ку
документацију даће Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Србије, чиме ће
се створити услови за квалитет ну при пре му тен дер ске
документације за потребе расписивања јавне набавке. Према прописима, начин решавања проблема биће дефинисан
студијом оправданости, којом
ће бити предвиђена или реконструкција постојећих објеката
у комплексу или изградња нове
зграде болнице.

ИЗ „СИВЕ КЊИГЕ 2021” НАЛЕД-а

Нова генерација електронске управе
Циљ: скраћивање
времена чекања
грађана на шалтерима
Директор канцеларије за IT и
еУправу Михаило Јовановић
најавио је да од 1. марта грађани Србије више неће морати да
носе признанице на шалтере
полицијских управа, већ ће уплате бити електронски евидентиране у МУП-у. Он је подсетио
на то да је прошле недеље покренута електронска услуга издавања и замене возачких дозвола, без одласка у полицијску станицу, те да ће грађанима дозволе стизати на кућну адресу.
Велики искорак унапред је
и чињеница да су први пут
подаци грађана из 13 различитих база података стављени на
једно место – у Државни дата
центар. Јовановић је додао:
– Регистру грађана ће од
наредног месеца први пут моћи
да приступају и државни органи који ће по службеној дужности ажурирати податке. На пример, када се девојка уда и промени презиме, не мора да иде
од шалтера до шалтера и то пријављује, већ ће кроз базу података презиме аутоматски бити
свуда измењено. Новина је и
праћење сваке бочице вакцине
против коронавируса, од слетања на аеродром, преко централног и регионалног магацина, до
домова здравља и амбуланти.
На представљању препорука
из „Сиве књиге 2021” НАЛЕД-а

Јовановић је казао да ће следеће електронске услуге које
ће заживети бити упис ђака у
средњу школу, подизање кредита и праћење школовања свих
ђака кроз јединствени информациони систем просвете, што
је поста ло могу ће јер су у
последње четири године донети

управом и новом генерацијом
електронске управе. Сада када
имамо законе и инфраструктуру имамо и могућност да
додатно развијамо услуге које
ће бити доступне путем интернета. Рецимо, електронски упис
у средњу школу ће омогућити
да родитељи од изражавања

Ускоро без редова, све ће се радити преко интернета
одређени закони, али је и унапређена инфраструктура за развој електронске управе. Иначе, међу електронским услугама које су покренуте у последњих неко ли ко годи на јесу
е-беба, е-катастар и е-рецепт.
Циљ електронске управе је
да скрати време чекања грађана на шалтерима и да запослени на шалтеру све потребе грађана ураде користећи електронске системе.
– Поглед у будућност назвао
бих тоталном електронском

жеља до уписа неће морати да
долазе у школу, а тај систем ће
заживети већ ове године. У плану је и да се привреди и банкама ставе на располагање подаци јавне управе како би грађани могли да подигну кредит
без одласка на шалтер. Такође,
и страни држављани ће бити у
могућности да користе предности наше еУправе и да и они
постану е-грађани – рекао је
Јовановић и додао да очекује и
пуштање у рад јединственог
инфор ма ци о ног
систе ма

просвете на којем се ради две
године, који би пратио школовање и успешност ђака од вртића до универзитета.
На истом скупу министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија
Кисић Тепавчевић подвукла
је да су постигнути одлични
резул та ти појед но ста вље ног
електронског начина пријављивања сезонских радника у
пољопривреди, па је на овај
начин 2019. године пријављено 27.000 радника, што је десет
пута више него прет ход не
године. Од тога је велике користи имао и буџет Србије, у
који се сли ло 245 мили о на
динара.
Министарка је навела да је
циљ да се сада овај успешан
пример примени и на друге
делатности, пре свега на грађевинарство, угоститељство и
послове од куће, па се зато од
децембра, кад је формирана
радна група, ради на изради
нацрта закона о поједностављеном радном ангажовању и у
овим делат но сти ма. Дари ја
Кисић Тепавчевић је закључила да је израда нацрта закона у
финалној фази и да његово
усва ја ње тре ба оче ки ва ти у
наредном периоду.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ПРОГЛАСИО ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА НЕЗАКОНИТИМ

БАНКЕ МОРАЈУ ДА ВРАТЕ ПАРЕ
Камате снижене преко
грбаче клијената
Шта је веће – дара
или мера!?
Кад-тад све дође на своје. У последњих неколико година све је више притужби на рад пословних банака у
Србији – највише је жалби због лоших
кредита. На пример, Сектору за заштиту корисника Народне банке Србије
лане се јавило хиљаду клијената, што
указује на то да проблема има и да
банке неретко раде оно што није законом дозвољено. Политика пословних
банака је јасна – зарада на првом
месту – и често због незнања и недовољне информисаности, а некада и
због своје непромишљености, грађани постају жртве веома добро смишљеног механизма узимања пара.
Међутим, некада и банке направе
пропуст и тада, по сили закона, морају да врате оно што је отето. Наравно, пут до правде у овом случају није
лак и захтева одлучност, јаке живце
и пре свега храброст клијента, јер
банке, када се нађу на оптуженичкој
клупи, уз себе имају одличан адвокатски тим и не жале пара да сачувају зарађено.
Последњи у низу пропуста банака
односи се на случај наплате осигурање кредита и сва је прилика да ће
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита (НКОСК) морати да врати грађанима укупно 200
милиона евра јер су банке мимо закона узималe данак у форми месечне
надокнаде за осигурање кредита.
Но кренимо редом.

Незаконита работа
Многи грађани су за премије осигурања стамбених кредита код Националне корпорације одвајали просечно неколико стотина, у неким случајевима чак
и неколико хиљада евра по кредиту, а
Врховни касациони суд је недавно пресудио да је реч о незаконитом наплаћивању. Ово отвара могућност сваком
оштећеном клијенту да поднесе тужбу
суду против банака и да тражи повраћај свог новца. Сви заинтересовани
који желе да поднесу тужбу могу да се
обрате удружењу „Ефектива” (на имејл
адресу office@efektiva.rs).
Реч је о спору у ком је корисник
стамбеног кредита тужио банку за

повраћај новац за наплату провизије
за обраду кредита и за наплаћене провизије за осигурање код НКОСК-а. Поступак је био покренут због нелогичности
наплате ове услуге. Једноставно, клијент је као корисник својим новцем
осигуравао банку и њен пласман – даје
свој новац, није осигуран и нема ништа
од тога. Давао је паре да би банка осигурала себе. То би било исто као када
би возач након плаћене регистрације

и обавезног осигурања аутомобила
доживео удес, а оштећеном осигурање
уплатило штету новцем возача. Е, то је
суд утврдио као незаконито.

Лоша процена
Сетимо се, ономад када су грађани
масовно подизали кредите, једна од
ставки која је морала месечно да се
плаћа била је и горенаведена. Висина овог трошка зависила је од много
фактора – висине кредита, вредности стана, да ли је и колико учешће
клијент дао за поменути кредит итд.
У просеку је премија износила негде
од 2,5 до три одсто вредности кредита, па је тако неко ко је узео стамбени кредит од 100.000 евра за то осигурање одвојио од две и по до три

хиљаде евра. Реч је о око 120 стамбених кредита осигураних код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита.
Ова корпорација је основана у мају
2004. године. Концепт НКОСК-а је
базиран на канадском моделу и, заједно с Владом РС, кроз програме дугорочног стамбеног кредитирања, и њен
рад омогућио је грађанима Србије да
реше стамбено питање.

Наиме, НКОСК осигурава кредите
које банке одобравају физичким лицима за куповину, адаптацију и изградњу некретнина, а који су обезбеђени
хипотеком. Потписани су уговори о
регу ли са њу међу соб них одно са у
пословима осигурања потраживања
по основу стамбених кредита с пословним банкама. На бази тих уговора,
банке нуде Корпорацији на осигурање сваки појединачни кредит који
задовољава услове које одређује управо НКОСК. Одлуком да је прихватила осигурање одређеног кредита она
преузима део ризика ненаплативости
тог кредита, што у пракси значи да
75 одсто нето губитка банке по основу ненаплаћеног кредита сноси Корпорација. Преузимањем дела ризика

ДРУГА СТРАНА
О случају осигурања стамбених
кредита код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита огласило се Удружење банака саопштењем у којем подсећа
јавност да је ову меру увела држава Србија како би се олакшало
добијање кредита. Кредити осигурани код НКОСК-а, како наводе,
за клијента су далеко јефтинији
него кредити без овог осигурања.
Наводе пример: на кредиту у
вредности од 50.000 евра, одобреног на 300 месечних рата,
„разлика у рати између осигураног
и неосигураног кредита је 20 евра
месечно. У укупној суми клијент
који узме кредит осигуран код
НКОСК-а платиће 6.020 евра
мање него да кредит није осигуран”. Клијент ће за осигурање кредита имати трошак од 875 евра.
„Упркос јасној чињеници да је
осигурање код НКОСК-а донело
велику корист самим клијентима,
интересна група која има значајну материјалну корист од покретања судских поступака против
банака јавно позива на масовно
подизање тужби. Удружење
банака Србије дужно је да упозори да такво понашање може да
има озбиљне последице на економију, али и на живот многих у
Србији”, истиче се у саопштењу
овог удружења.
Они сматрају да се ретроактивним мењањем одавно уговорених
и реализованих пословних односа шаље веома лоша порука страним и домаћим инвеститорима.
НКОСК је помогао да се умањи укупан ризик банке, што је утицало на
смањење каматне стопе коју банка
наплаћује свом клијенту.
Сети мо се, ова кор по ра ци ја је
учествовала у реализацији програма и уредби Владе Републике Србије о субвенционисању стамбених кредита из буџета РС (нпр. за запослене
у здравству, професионална војна
лица итд.).

ДРУГИ ПИШУ

Зелена агенда НИС-а
Специјализовани енергетски портал
„Енергија Балкана” објавио је текст
инспирисан еколошким и енергетски
ефикасним пројектима које реализује НИС. Преносимо делове овог
текста.
Док многе нафтне компаније тек сада
своју делатност пребацују са истраживања, производње и прераде нафтних деривата и хвале се да ће убудуће
пословати по зеленој агенди, НИС
током последње деценије своје пословање константно усклађује са заштитом животне средине, у складу с принципима елиминације узрочника климатских промена.
Заштита животне средине и значајна улагања у еколошке пројекте остаће приоритет у раду НИС-а не само
када је реч о Рафинерији Панчево већ
и у осталим сегментима пословања.
– На то нас обавезује и ИППЦ дозвола коју је, као прво енергетско постројење у Србији, добила управо панчевачка Рафинерија 2017. године, а
којом се потврђује да је производни
процес у потпуности усаглашен са
европским и домаћим прописима о
заштити животне средине. Такође,
приоритет су и улагања у пројекте
повећања енергетске ефикасности
постројења у Панчеву – кажу у овој
компанији.

Енергетски холдинг
НИС је 2012. године, у складу са
стратегијом прерастања из нафтне
компаније у енергетски холдинг, започео шире ње посло ва ња у обла сти
електрогенерације. Од 2013. године

компанија реализује програм когенерације и до сада су на осам локација
у Србији изграђене мале електране,
чија је укупна максимална снага 14
МW. У овим електранама НИС од гаса
који је, због лошег квалитета, раније
спаљиван на бакљи, сада производи
топлотну и електричну енергију. У
ове мини гасне електране уложено је
више од 20 милиона евра.
НИС је започео и експерименталну
производњу електричне енергије из
гаса у бушотини Жомбољ, а реч је о
првом еколошком пројекту НИС-а
који се реализује ван граница Србије,
а на територији ЕУ.
Нај ве ћи и нај ва жни ји про је кат
НИС-а у области електроенергетике
у овом тренутку је изградња ТЕ–ТО
Панчево, електране коју гради у сарадњи с руском компанијом „Гаспром
енергохолдинг”. Удео НИС-а у овом
пројекту је 49 одсто. Вредност инвестиције је око 180 милиона евра, а
инсталисани капацитет је до 200 МW.
Пуштање у рад очекује се током ове
године.
У НИС-у истичу да ће се у новој
електрани производити топлотна енергија за потребе Рафинерије нафте
Панчево, док ће произведена електрична енергије бити усмерена у енергетски систем Србије. Пројектом се
предвиђа изградња електростанице за
когенерацију на бази технологије парно-гасног циклуса са истовременом
производњом електричне и топлотне
енергије у облику технолошке паре.
Ова технологија је тренутно најбоља
из аспекта енергетске ефикасности и
еко ло ги је, пред ста вља еко ном ски

ДРЖАВА ОБЕЗБЕЂУЈЕ
БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Пријављивање
до 1. марта
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и у школској
2021/2022. годи ни обез бе ди ће
бесплатне уџбенике и друга наставна средства за ученике основних
шко ла из соци јал но угро же них
породица. За ове намене је у буџету Министарства опредељено 700
милиона динара.
Право на бесплатне уџбенике
имају: ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
они који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану; ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
треће или свако наредно рођено
дете.
Родитељи чија деца спадају у
неку од горенаведених категорија
пријављују се школама, које су у
обавези да Министарству доставе
податке до 1. марта. Школа је одговорна и дужна да благовремено
обавести родитеље односно друге
законске заступнике ученика, прикупи документацију и у информациони систем унесе тачне податке
о ученицима.

ДОГОВОР ВОЋАРА И
МИНИСТАРСТВА

Траже
нови датум
Воћари и представници Министарства пољопривреде, водопривреде
и шумарства договорили су се да
се осигуравајућим кућама упути
захтев да осигурање од мраза почне од 1. марта, а не од 4. априла
ове године. Наиме, упућена је препорука да се измени правилник о
осигурању од мраза, јер су поједине осигуравајуће куће измениле
своје правилнике и помериле рок
важења осигурања од мраза с 1.
марта на 4. април, а уз то су тражиле да се уговори склопе до краја фебруара ове године. Ова мера
је узнемирила произвођаче воћа у
Србији, који кажу да је бесмислено осигуравати воће од ниских температура када су мале могућности
за смрзавање.
Воћари су најавили да ће обуставити сва осигурања у случају да
осигуравајуће куће одбију горенаведену препоруку Министарства
пољопривреде.

„ЦРНЕ РОДЕ” ОБЕЛЕЖИЛЕ
ДАН СКАУТА

Идејном творцу
у част

најоправданије техничко решење за
коришћење природног гаса као горива и уједно обезбеђује висок ниво
искоришћења енергије горива – ниску
потрошњу горива по јединици корисне енергије.

Аминско постројење и дубока
прерада нафте
Такође, НИС је код Елемира 2016. године пустио у рад Аминско постројење, у
које је уложено више од 30 милиона
евра. Рад овог савременог постројења
омогућава повећање квалитета домаћег природног гаса, путем издвајања
угљен-диоксида и других гасних примеса, док истовремено доприноси и
повећању обима производње гаса. Осим
позитивног бизнис ефекта, овај пројекат има и значајну еколошку компоненту, јер је технологија која се
користи у Аминском постројењу једна
од еколошки најбезбеднијих. Наиме,

начин прераде у овом постројењу је
такав да у потпуности спречава доспевање угљен-диоксида у атмосферу и
самим тим доприноси смањењу ефекта „стаклене баште”.
Крајем прошле године НИС је завршио пројекат „Дубоке прераде”, којим
се унапређује рад Рафинерије нафте
у Панчеву (РНП) и њени финални
продукти испуњавају строге еколошке
критеријуме. Улагање веће од 300
милиона евра омогућило је Рафинерији нафте Панчево да постане једна
од водећих рафинерија у овом делу
Европе. Реч је о пројекту који је важан
не само за НИС већ и за привреду
Србије. „Дубока прерада” је донела и
многобројне еколошке користи, као
што су престанак производње мазута
с високим садржајем сумпора и смањење емисије СО2 за 98,8 одсто, прашкастих материја за преко 50 одсто и
азотних једињења за 9,8 одсто.

Панчевачки одред „Црне роде” обележио је дан сећања на Роберта
Баде на Пау е ла, родо на чел ни ка
извиђачког покрета. Тим поводом
они су у ОШ „Миро слав Мика
Антић” организовали низ активности које су биле посвећене лику и
делу првог извиђача.
Чланови овог одреда правили су
лепак од брашна и воде, а од новина вулкане из којих је куљала лава
од сирћета, боје за колаче и соде
бикарбоне. Учили су о ерупцијама
и лави и так ми чи ли се у игри
„испретуране столице”.
Да подсетимо, 1907. година сматра се годином утемељења скаутског покрета. Наиме, те године је
Роберт Баден Пауел организовао
пробни камп за 22 дечака. Написао је при руч ник о изви ђа њу
„Помоћ у извиђаштву” за војнике, али је то дело убрзо постало
наставно средство за обуку деце у
школама.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

6

ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

(Зло)употреба
медицинског особља

Пише:
др Мирослав Тепшић
Пови шен крв ни при ти сак,
главобоља, бол у леђима или
проблеми с пробавом ретко
наја вљу ју ста ња која могу
озбиљније да угрозе здравље
пацијента, али истовремено
често представљају разлоге за
обраћање лекарима ургентних служби. Оваква употреба
и злоупотреба медицинског
особља, које би требало да
третира стања опасна по здравље и живот пацијента, нису
спе ци фич на само за наше
здравство. Здравствени систе ми
многих
земаља се
на различите начине боре да
усмере пацијента на праву
адресу и да на тај
начин рас те ре те
установе које морају на ефикасан начин да одреагују када
је то најпотребније.
Неопходно је зато да често
истичемо ситуације у којима
је наша помоћ неопходна, а
да истовремено непрекидно
објашњавамо да наша служба
никако не сме бити пречица
за брзо долажење до лекара
при мар не или секун дар не
здравствене заштите. Пример
Холандије с веома организованим здравственим системом показује да наплаћивање услу га које су у опи су
посла изабраног лекара, а које
се из различитих разлога обављају у амбуланти ургентне
здравствене установе, може
ефикасно да коригује њихово

Страну
припремила
Драгана

Кожан

неравномерно и неоправдано оптерећење.
Класификација ургентних
стања је изузетно користан
оријентир како за пацијенте,
тако и за здравствене раднике. Увек морамо да имамо у
виду да постоје унесрећени и
акутно тешко болесни којима треба указати помоћ већ
на лицу места, често и од
стра не лаи ка који позна ју
основе прве помоћи. Витални знаци пацијента рећи ће
нам много о његовом здравственом стању. Губитак свести, престанак дисања, отежано и убрзано дисање праћено бледилом и презнојавањем, помодреле усне, убрзан
пулс и повишена телесна температура скренуће нам пажњу
на висок степен здравствене
и живот не угро же но сти.
Раздирући бол у грудима и
траума која може довести до
тешке искрвављености алармирају нас да убрзо може доћи
до циркулаторног шока и престанка срчане радње. Сваки
губитак свести који је праћен
положајем на леђима и западањем језика
у
дисај не
путеве
м о ж е
веома брзо
дове сти до
престанка дисања и рада срца. Мождани
и срчани удар, с друге стране, представљају стања код
којих брзина пружања медицинске услуге од примарног
до терцијарног нивоа заштите може преокренути ток болести и сачу ва ти витал ност
оштећеног органа. Јасно је
колико је то значајно у превенцији инвалидности. Тровања с губитком свести и променом виталних знакова, јаки
болови у стомаку праћени
интензивним повраћањем и
грчем стомачних мишића,
акутна хипогликемија и акутни напад астме који не пролази уз уобичајену терапију
веома су важни разлози за
указивање хитне медицинске
помоћи. Набројали смо само
најважнија ургентна стања
како бисмо нагласили да укази ва ње лаич ке и струч не
медицинске помоћи код њих
никако не сме бити угрожено
беспотребним оптерећењем
расположивих здравствених
капацитета.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решење за
отечене зглобове
Ако вам се због реуме
на зглобовима јавља
оток, покушајте да проблем решите неким од
природних препарата,
које можете направити
и сами. Њихова предност у односу на оне из
апотеке је у томе што су
јефтинији и што у себи
не садрже хемикалије које вам неретко могу донети више штете
него користи. Нудимо вам неколико рецепата.
Пијте чај који сте припремили тако што сте у литар прокључале воде додали по две кашике листа рузмарина, листа белог јасена и невеновог цвета. Процедите после два сата и пијте у току
дана. Може се по жељи засладити медом.
Против отока је добра и ова течност за масажу: у литар љуте
ракије сипајте 200 г листа рузмарина и 50 г младог ораховог
лишћа, добро затворите и држите у топлој просторији 20 дана, уз
свакодневно учестало мућкање. Након тога процедите и масирајте болна места више пута дневно по 10 минута.
Отечене зглобове мажите следећим мелемом: пола килограма
меда помешајте са по пет кашика ситно исецканог листа и цвета
медунике, невеновог цвета и мало воде. Мелем држите три пута
дневно по сат времена. Након тога обришите зглобове млаком
водом и увијте их у вунене крпе.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЗОРАН КАТНИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГ

ОЧНИ ПРЕГЛЕД ЈЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
ОД НЕПРОЦЕЊИВОГ ЗНАЧАЈА
Упис предшколаца у први разред основне школе почиње 1.
априла, а један од докумената
којe је неопходно припремити
и предати управи одабране школе јесте потврда о здравственом прегледу детета. Ову потврду издаје педијатар након урађених лабораторијских анализа и прегледа код специјалиста: оториноларинголога, офталмолога, физијатра, логопеда и
стоматолога, те након што дете
прими вакцину.
Преглед детета код офталмолога ради уписа у први разред
основне школе по промотивној
цени од 1.000 динара до краја
априла можете обавити и у Специјалној очној болници „Свети
Василије Острошки”, која се
налази у Улици Ђуре Јакшића
3 у Панчеву. Телефон за заказивање је 064/100-79-26.

слабовидост.
Зашто долази до
овог проблема?
– Слабо видост, амблиопија или лењо око
је стање у коме
је
смањена
оштрина вида,
при чему она не
може да се
поправи ношењем нао чара
или контактних
сочива. Статистике потврђују
да је слабовидост присутна
Зоран Катнић код 1–3% укупне популације.
Саве ту јем роди те љи ма да Нажалост, слабовидост се често
објасне детету да ће на прегле- први пут открије тек по поладу читати бројеве и слова који ску детета у школу, кад је њено
су приказани на табли испред лечење много теже него у предњега и да то није ни болно ни школском периоду. Уколико се
Прегледе предшколаца обавља непријатно. Постоје и тестови слабовидост открије после осме
др Зоран Катнић, специјали- за испитивање вида прилаго- године живота, могућности за
ста офталмолог и једини лекар ђени млађој деци која још нису њено лечење су јако ограничеу јужном Банату који се бави научила слова и бројеве. Њихов не и ретко дају значајније резулдечјом офталмологијом и лече- вид се испитује помоћу разних тате. Управо због тога је веома
њем слабовидости и разроко- таблица са сликама и симбо- битно да родитељи одмах одвести код деце. Поред тога, др лима. Такође, потребно је обја- ду дете код офталмолога ако
Зоран Катнић се бави и општом снити детету да доктор прили- уоче било какву разрокост; ако
офталмологијом и страбологи- ком прегледа користи разли- примете да дете превише и прејом код одраслих. Запослен је чите апарате који светле, а који брзо жмирка или шкиљи напрежући се да изоштри слику, приближава столицу телевизору или
КОЈЕ ПРЕГЛЕДЕ ОБАВЉА ДР ЗОРАН КАТНИЋ?
се превише нагиње над књигом
• страболошки преглед код
Поред систематских преглеили свеском док чита и пише,
или ако се често саплиће, однода предшколаца, др Зоран деце (одређивање видне
сно ако делује да се теже снаКатнић у Специјалној очној оштрине с корекцијом, прелази у простору.
болници „Свети Василије глед предњег сегмента ока,
l Како се лечи слабовидост?
Острошки” понедељком по преглед на рефрактометру с
– Лечење слабовидости почиподне и суботом пре подне циклоплегијом и без ње,
ва на два принципа. Први је
обавља и следеће прегледе: страболошки преглед и преуклањање узрока који је и довео
до тог стања. То може подразу• диоптријски преглед глед задњег сегмента ока на
мевати лечење разрокости, одре(одређивање видне оштрине широку зеницу);
ђивање наочара како би се корис корекцијом, преглед на
• преглед предњег сегменговала диоптрија или уклањање
рефрактометру и прописива- та ока;
урођене катаракте. Други део
ње одговарајуће диоптрије);
• преглед промена на капку;
лечења подразумева стимули• офталмолошки преглед
• систематски преглед деце
сање развитка вида слабовидог
ока. То се постиже оклузијом –
деце и одраслих (одређи- до 13 година (одређивање
затварањем „бољег” ока специвање вид не оштри не с видне оштрине без корекције,
јалним фластером на одређен
корек ци јом, пре глед на страболошки преглед, колорброј сати током дана, како би се
рефрак то ме тру,
мере ње ни вид – препознавање боја);
слабовидо око натерало да преочног при ти ска, пре глед
• тестови за суво око
узме функцију. На тај начин с
предњег сегмента ока и зад- (одређивање количине лучевременом долази до поправљања
њег сегмента ока са шире- ња суза);
вида слабовидог ока. Треба истаћи да је лечење слабовидости
њем зеница);
• мерење очног притиска.
дуготрајан и мукотрпан процес,
у Очној болници Панчево од не наносе бол и да ће му ука- поготово за дете, тако да су упор2001, а специјализацију је завр- пати неке капи од којих ће мут- ност и стрпљење родитеља од
но видети неколико сати.
шио 2006. године.
пресудне важности за успех у
l На систематским преглеС доктором Катнићем разтом процесу.
l Шта је то разрокост и како
говарали смо о томе зашто су дима предшколаца одређеном
офталмолошки прегледи код броју деце дијагностикује се она настаје?
деце толико важни, какви се
проблеми том приликом најчешће уочавају и зашто је од
пресудног значаја да се њихово решавање не одлаже.
ПАНЧЕВАЦ: Kада је време
за први офталмолошки преглед детета?
ДР ЗОРАН КАТНИЋ: Ако се
ради о превремено рођеном детету, преглед се обавља одмах по
рођењу. У случају да постоји
разрокост код детета, преглед
је потребно обавити са шест
месеци. Ако у породици постоје нека очна обољења, као што
су разрокост, слабовидост, конгенитална катаракта и слично,
преглед је потребно обавити с
навршених годину дана. У свим
осталим случајевима дете треба
довести офталмологу на преглед
око четврте године и у шестој
години, пред полазак у школу.
l Kако припремити дете за
офталмолошки преглед?
– Сваки одлазак код лекара
за дете представља одређени
стрес, па је тако и у овом случају. Зато је улога родитеља од
пресудног значаја. Преглед код
офталмолога проћи ће далеко
лакше и лепше ако дете благовремено, кроз разговор примерен његовом узрасту, добије све
информације о томе шта га у
ординацији очног лекара чека. ПРОМО

– Разрокост или страбизам је
стање које се одликује поремећајем окуломоторне равнотеже,
што значи да очи немају исти
правац погледа при посматрању неког предмета. Једно око,
оно које фиксира посматрани
објекат, има нормалан положај,
док је друго око окренуто или
ка унутра, ка носу, или ка споља. У првом случају се ради о
езотропији или конвергентној
разрокости, а у другом о егзотропији или дивергентној разрокости. Такође, око може да буде
окренуто и ка горе и у том случају говоримо о хипертропији.
Страбизам или разрокост у дечјем добу може да доведе до слабовидости. Страбизам је органски – физички – поремећај, док
је слабовидост у том случају
функционална последица.
l Понекад родитељи имају
утисак да њихово дете има страбизам, али се прегледом код
офталмолога испостави да је
то била само оптичка варка. О
чему се ту ради?
– Псе у до стра би зми или
лажне разро ко сти су вео ма
честа појава у свакодневној
дечјој офталмолошкој пракси.
Код псеудоезотрије, односно
лажног утиска да око скреће ка
носу, обично нас на тај утисак
наводе широк корен носа или
наглашени кожни набори између очију и носа, уз мали размак
између очију. Лажна разрокост,
наравно, не захтева третман.
Раст детета довешће до формирања корена носа и утисак
разрокости ће се смањити или
у потпуности нестати. То, наравно, нипошто не значи да сваку
сумњу у разрокост детета не
треба да проверите прегледом
код офталмолога.
l Како се лечи страбизам?
– Циљ лечења разрокости је
постизање што бољег положаја
очију, што представља предуслов за гледање на оба ока –
бинокуларни вид, наравно – под
условом да за то постоји одређена осно ва. Ово је могу ће
постићи помоћу наочара, призми, у неким случајевима и
помоћу вежби за побољшање
оба ока и/или операцијом на
мишићима покретачима очне
јабучице. Уз постојање разрокости, веома често налазимо и
постојање слабовидости, птозе
(спуштеног капка) или катаракте. Ова стања је неопходно збринути на најбољи могући начин
пре операције разрокости.
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ЧЕСТО ЗАБОРАВЉАМО ДА НАМ БАНКАРИ НИСУ ПРИЈАТЕЉИ

ДОЗВОЉЕНИ МИНУС НА РАЧУНУ – ОТРОВНИ ПОКЛОН БАНКЕ
Уместо уласка у
минус бољи кеш
кредит
Тешко из зачараног
круга дуговања банци
Ако почетком године искористите цео износ дозвољеног
минуса од 50.000 динара и не
враћате овај дуг, уз годишњу
камату која је у просеку око 30
одсто, за годину дана ћете банци платити 15.000 динара само
за камату.
Ово је један од примера због
којих банкарски клијенти који
„имају искуства” с дозвољеним
прекорачењем по текућем рачуну кажу да је један од највећих
проблема то што је јако тешко
изаћи из зачараног круга. Тачније, када једном искористите
минус, треба вам много времена да вратите позајмицу и
тако зауставите камату која
тече сваког месеца.
Иначе, дозвољено прекорачење по текућем рачуну, популарни „минус”, најскупљи је
вид позај ми це од бан ке.

Истовремено је и међу најчешће коришћеним, а један од
разлога јесте то што за ову
врсту услуге није потребно превише папирологије и одобрава се веома брзо, а банкарским
корисницима делује као новац
који је увек „надохват руке”.
Мало људи исто вре ме но
разми шља и коли ко их то
„задовољство” кошта.
Према подацима Народне
банке Србије за децембар 2020.
године, банке у Србији дозвољени минус наплаћују од 10
до 37 про це на та годи шње.
Ипак, нај ве ћи број бана ка
наплаћује ову услугу између 25
и 30 одсто, што је отприлике
2,5 одсто месечно.
Што се тиче недозвољеног,
тако зва ног црве ног мину са,
када прекорачите и одобрену
суму, камате се крећу од 10 до
чак 46 одсто годишње, односно 3,8 одсто сваког месеца.
У децем бру 2020. годи не
износ дозвољеног прекорачења у свим банкама у Србији
био је 44,8 милијарди динара,
а у кашњењу, када је реч о
дозвољеном минусу, било је

10,2 одсто корисника. Кредитни извештај Удружења банака
Србије показује да је 5.376.980
кори сни ка на кра ју про шле
године имало отворено нешто
више од 7,8 милиона текућих

40.000 дина ра, уз годи шњу
камату од 30 одсто, односно
месечну од 2,5 процента, и
током године не враћате постепе но овај дуг, бан ци ћете
месечно плаћати 1.000 динара

рачуна. Од тога је у доцњи било
257.427 рачуна.
Како то изгледа у пракси?
Ако почетком године искористите цео износ дозвољеног
минуса, што ради приличан
број кли је на та, на при мер

за камату. За годину дана то
је 12.000 дина ра само за
камату, а главница дуга остаје иста.
Зато економски стручњаци,
па и Народна банка Србије,
саветују да се дозвољени минус

користи само у крајњој нужди
и на што краћи рок. На пример, ако „уђете у минус” од
10.000 динара за неку неодложну куповину или инвестицију, али имате редовне приходе,
водите рачуна и отплатите га
за шест месеци, та позајмица
ће вас укупно коштати 1.500
динара. То можда и није тако
много, ако вам је ова услуга
омогућила да брзо решите проблем који нисте могли на други начин.
Ако вам треба још мањи зајам
од 5.000 динара, који вратите
банци у наредна три месеца,
услуга ће вас коштати мање од
500 динара.
С друге стране, ако „улетите” у недозвољени минус, само
месец дана дуга од 10.000 динара „у црвеном” коштаће вас
скоро 400 динара камате.
Рачуница показује да је са
оваквим каматама много исплативије узети кеш кредит, ако
клијент процени да неће успети брзо да изађе из минуса,
тим новцем покрити минус и
даље наставити отплату рате
кре ди та. Цена гото вин ских

креди та тре нут но је око 10
процената.
Подаци НБС-а то потврђују,
јер из централне банке наводе
да је ефективна каматна стопа
(ЕКС) односно цена минуса на
текућем рачуну у српским банкама између 20 и 40 одсто, док се
камата на кредитне картице креће до 35 процената, а на готовинске кредите до највише 28 одсто.
Банкари тврде да је цена
дозвољеног минуса висока јер
носи висок ризик. Наиме, банке за ову услугу не траже додатно обезбеђење, брзо се одобрава, а гарант су им будућа примања клијента, где постоји могућност и да он остане без посла.
Објашњавају да је дозвољени
минус једна врста кредита.
Износ дозвољене позајмице
зависи од просека примања, а
већина банака рачуна просек у
последња три или шест месеци, мада одобрени минус може
да буде и већи. Кама та на
дозвољени минус зарачунава
се само на износ који клијент
користи, и то за број дана колико је неко провео у дозвољеном минусу.
Р. П.

СКОЧИЛЕ ЦЕНЕ УСЛУГА НА ШАЛТЕРИМА

СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА МОРАТОРИЈУМ НА СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ

Корисници могу да раскину уговоре без надокнаде

Ко има право на олакшице

Годишње за
одржавање рачуна
плаћамо и до
2.500 динара
Клијенти банака у Србији
морају у 2021. години да
издвоје више новца за поједине уобичајене услуге,
попут одржавања рачуна,
СМС обавештења, коришћења банкомата и исплате
готовине.
Према
досада шњим
информација ма, ове банкарске услуге, које користе
практично сви који имају
рачун у банци, у овој години скупље су за 15 до 60
процената.
На српском тржишту
послује 26 банака, 14 платних и две институције електронског новца, а и већина
је својим клијентима послала оквирне уговоре с новим
тарифама, које важе од 1.
марта 2021.
Тако ће одржавање рачуна
од марта коштати 190 динара, уместо досадашњих 160,
обавештени су неки клијенти.
За СМС обавештења месечно
ће бити потребно 100, уместо
70 динара, а минимална
накнада за исплату кеша
коришћењем платне картице
на банкомату или шалтеру
друге банке, уместо 150,
биће 200 динара.

Тако ћемо за годину дана
само за одржавање рачуна,
уместо досадашњих 1.920
динара, плаћати 2.280, док
ће нас СМС обавештења убудуће коштати за 12 месеци
1.200 уместо садашњих 840
динара.
За скоро 70 одсто поскупела је услуга замене картице
ако је украдена или изгубљена, па ће сада, уместо 300,
коштати 500 динара, а уведена је и накнада за упит стања
на банкомату помоћу кредитне картице од 40 динара.
Поје ди ни
бан ка ри,
међутим, кажу да су цене

– За физичка лица је
тарифа за инстант плаћања
путем мобилног банкарства
смањена с 30 на 20 динара
за трансакције до 300.000,
док је цена те услуге у експозитури повећана с 0,5 одсто
од износа који се уплаћује на
0,8 одсто. Банка и даље не
наплаћује
безготовински
пренос новчаних средстава
унутар банке – објашњавају у
једној банци, у којој се нове
тарифе примењују од 18.
јануара.
Услуга одржавања рачуна
по најнижој тарифи засад се
креће од 95 динара до 200

КОЈЕ СВЕ НАКНА ДЕ ПЛА ЋА МО БАН КА МА
Од марта 2019. године све
банке су у обавези да
Народној банци Србије
достављају цену 14 накнада
које наплаћују клијентима
ради јавног објављивања
на сајту централне банке.
Тако, на пример, месечно одржавање рачуна
кошта клијенте од 150 до
350 динара, за основне
пакете рачуна, мада поједине банке не наплаћују
ову накнаду.
за одређене услуге снижене, за дру ге незнат но
увећане, док је за највећи
број услуга цена оста ла
непромењена.

Банке имају посебне провизије и за пријем новца из
иностранства на девизни
рачун у Србији, затим за
услуге мобилног и електронског банкарства, дебитне и кредитне картице, али
и подизање кеша картицама. Ту су и накнаде за
издавање разних потврда,
за промену кредитног
лимита и за слање опомена
уколико касните са уплатом
рате кредита...
динара у зависности од
банке.
Из Народне банке Србије
подсећају и да банке нису у
обавези да им унапред
достављају измене тарифа
за услуге које пружају. У
складу са Законом о платним услугама, једино морају
да информишу своје кориснике писменим путем – најмање два месеца раније.
– Корисник платних услуга није дужан да прихвати
повећање накнада за платне
услуге које банка пружа и
може раскинути оквирни
уговор с банком без плаћања
накнаде и других трошкова –
објашњавају у НБС-у и додају да је свака банка самостална у одлуци о цени својих услуга, али „с обзиром
на то да у Србији тренутно
послује 26 банака, свакој је
у интересу да има конкурентну понуду”.

Рок за одговор банке
је 30 дана
Одлука Народне банке Србије о новим олакшицама за
грађане и привреднике који
имају кредит или лизинг, а
који имају проблема са отплатом, ступила је на снагу
15. децембра прошле године.
Током претходна два
мораторијума олакшице су
се примењивале аутоматски, то јест клијенти који
нису желели да искористе
помоћ морали су да се јаве
банци и одбију понуду. Овог
пута сви заинтересовани
мораће да поднесу захтев и,
тек ако испуне прописане
услове, моћи ће да рачунају
на предвиђене погодности.
Али поједини грађани
жале се да се релативно дуго
чека на одобрење шестомесечног мораторијума на
отплату стамбеног зајма.
Наводе да им у банкама објашњавају да је то случај с кредитима осигураним код
Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита
(НКОСК), која све то мора да
„провуче и кроз своје папире”, па је процедура дужа.
Иначе, банкари кажу да
интересовање за мораторијум на отплату стамбених кредита није велико и да, од банке до банке, имају тек неколико захтева. Народна банка
је прописала да, ако клијент
испуњава услове, банка мора
у року од 30 дана да одобри
захтев. У случају осигураног
кредита процедура није дужа,
јер није потребна њихова
претходна сагласност, осим

код субвенционисаних кредита, за које се траже одобрења и ту је могуће мало
дуже чекање.
Исто тврде и у НКОСК-у.
– Национална корпорација
за осигурање стамбених кредита је прилагођавањем својих процедура омогућила банкама аутоматизовано обавештавање о олакшицама одобреним корисницима у складу са одлуком НБС-а из
децембра 2020. године, тако
да се оне могу спроводити
без застоја. У погледу олакшица за субвенционисане
кредите, наведеном одлуком
НБС-а предвиђено је да се
могу применити само уз
претходну сагласност давалаца субвенције, што су у конкретном случају надлежна
министарства – објашњавају
у овој државној институцији.
Да би неко добио шестомесечну паузу у отплати стамбеног зајма, мора да испуни
један од предвиђених услова.
Или да је 15. децембра 2020.
године био у доцњи дужој од
30 дана у материјално значајном износу, а то је више
од 1.000 динара по било
ком кредитном производу,

или да је у моменту подношења захтева имао статус
незапослене особе.
Олакшице може добити и
дужник који је у последња
три месеца остварио просечан приход (зарада или пензија) испод просечне зараде, као и ако му степен кредитне задужености (месечни
ануитети кредита, пет одсто
лимита дозвољеног прекорачења и лимита за кредитне картице) прелази 40
одсто просечног нето месечног прихода у последња три
месеца, док је просечан
месечни приход мањи за 10
одсто или више у односу на
приходе пре 15. марта
2020. године и при томе у
последња три месеца не
прелазе 120.000 динара.
Банка може на основу
образложеног
захтева
дужника да процени да
постоје друге чињенице и
околности
услед
којих
дужник испуњава услове за
олакшицу. У случају физичких лица која су запослена и
која у последња три месеца
пре подношења захтева примају зараду (плату или пензију) преко рачуна у тој банци није потребан доказ о
заради, јер банка то види.
Међутим, ако дужник не
прима плату или пензију
преко рачуна у банци у којој
има обавезе, а она је умањена, потребна је потврда
послодавца о просеку зараде
у последња три месеца. За
дужника који је незапослен
тражи се потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање или
другог релевантног извора.
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До када можете
искористити одмор за
2019. и 2020. годину?
Пандемија коронавируса, која траје
већ дуже од годину дана, променила је правила и донела различите
недоумице у многим сферама свакодневног живота. Тако су се многи
послодавци током прошле године
суочили с проблемима у организацији годишњих одмора својих запослених. Због повећаног обима посла
или због изолације, радници прошле години нису успевали да искористе ни одмор за 2020, а често ни
преостале дане одмора из 2019. године. Како време одмиче, тако се овај
проблем увећава, јер већ на ред долазе и одмори из текуће године.

Зато је Влада Србије препоручила
послодавцима да запосленима омогуће да одмор за 2020. годину искористе и у наредној години. Наиме, Влада је донела закључак којим се препоручује свим послодавцима на територији Србије да запосленима омогуће да припадајући одмор за 2020.
годину започну и искористе у 2021.
години, најкасније закључно с 30.

јуном 2022. године. Препорука послодавцима је и да омогуће радницима
да део годишњег одмора из 2019.
искористе најкасније до 30. јуна 2021.
а пре коришћења одмора за 2020.
У Министарству рада наглашавају да се ова препорука не односи на
све запослене.
„Закључак Владе односи се на оне
запослене који због природе посла у
ванредним околностима услед епидемије заразне болести ковид 19,
због привремене спречености за рад
услед обољења од заразне болести
ковид 19 или због одређивања изолације, нису искористили одмор за
2020. или део одмора из 2019. године до краја 2020. године”, рекли су у
Министарству рада.
Треба истаћи да је ово само препорука Владе, што значи да она није
обавезујућа, односно да је послодавци не морају испоштовати. Ипак,
како се нико не може оглушити о
Закон, јасно је да запослени не може
да се одрекне права на годишњи
одмор, нити му се то право може
ускратити на било који начин или
заменити новчаном накнадом, осим
у случају престанка радног односа у
складу са Законом о раду. Kао и иначе, ако запослени сматра да су његова права из радног односа повређена, може се обратити надлежној
инспекцији.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Невоље станара
из Карађорђеве 2

Петак, 26. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

НОВИНЕ СЕ ТИЧУ ПРАВА ТРУДНИЦА, РЕТКИХ
БОЛЕСТИ, БОЛОВАЊА, ОБРАЧУНА ЗАРАДА...
Србија 1. јуна треба да добије нови
Закон о здравственом осигурању, а тим
поводом у току је јавна расправа о
нацрту који садржи измене и допуне
овог документа. Ако се он усвоји, први
пут ће у правне списе у Србији бити
уведена дефиниција ретких болести, а
труднице ће због спречености да раде
остварити право на накнаду без обзира на то да ли су им уплаћени доприноси. Пацијенти више неће морати да
достављају потврду о боловању послодавцу, већ ће то, уместо њих, електронским путем радити изабрани лекар.
Тако ђе, посло дав ци више неће
вршити обрачун накнада зарада, већ
ће то радити Републички фонд за
здравствено осигурање (РФЗО).
Јавна расправа о Нацрту новог закона почела је 4. фебруара и трајаће до
28. фебруара. У њој могу да учествују
представници државних органа, јавних служби, здравствених установа,
стручна јавност, удружења и други
заинтересовани учесници.
Kако се наводи у образложењима
предложених решења за доношење новог
Нацрта, указала се потреба за даљим
унапређењем система обавезног здравственог осигурања, а она се огледа у
одговарајућим решењима која се односе на остваривање права на накнаду
зараде услед привремене спречености
за рад услед болести или повреде. Стога се предлажу нова решења којима се
олакшава остваривање тог права осигураницима, као и самим послодавцима.

Ретке болести
Једно од решења садржано у Нацрту
закона јесте и увођење дефиниције ретких болести први пут у правне прописе
у Републици Србији. Ретким болестима
се сматрају оне болести које погађају
мање од пет лица на 10.000 становника.
Дефиниција ретких болести је, иначе, основ да Србија добије и регистар
лица оболелих од њих. Такав регистар би омогућио сагледавање учесталости, распрострањености, трајања, исхода, демографских, клиничких и других карактеристика лица
оболелих од ретких болести.

Нова права трудница
Ако Нацрт новог закона буде усвојен,
труднице ће остваривати сва права из

обавезног здравственог осигурања без
обзира на то да ли су им уплаћени
доприноси или не.
„Предложено је да осигуранице у
случају привремене спречености за рад
због болести или компликација у вези
са одржавањем трудноће остварују права из обавезног здравственог осигурања
без обзира на то да ли је уплаћен доспели допринос, дакле и право на накнаду зараде због привремене спречености за рад, а што није случај према
важећем решењу. Наиме, према важећем решењу, у случају када нису уплаћени доспели доприноси за здравствено
осигурање, осигураница, у складу с посебним законом, може остварити право
на здравствену заштиту и права на накнаду трошкова превоза у вези с коришћењем здравствене заштите”, објашњено је у образложењу овог предлога.

Лекар шаље потврду о боловању
Требало би да буде измењен и члан
17. старог закона, који се односи на
потврде о боловању. Наиме, предложено је да осигураник односно члан
његове породице не доставља потврду о привременој спречености за рад
послодавцу, већ да ту информацију
послодавцу електронским путем доставља изабрани лекар.
„Чланом 17. Нацрта предлаже се
брисање одређених одредаба у Закону о раду, а којима је била прописана
дужност запосленог (осигураник) да
послодавцу достави потврду о привременој спречености за рад у року
од три дана, с обзиром на то да се

овим нацртом предлажу нова решења баш у погледу те обавезе запосленог. Уместо њега, уз његову сагласност, информацију о привременој
спречености за рад послодавцу електронским путем ће достављати изабрани лекар”, наводи се у Нацрту.

Обрачун зараде
Такође, послодавац више неће обрачунавати накнаде зараде, већ ће то
радити Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), који је до
сада вршио ту контролу обрачуна, на
основу података о уплаћеним порезима и доприносима за тог осигураника, а које добија службеним путем
од Пореске управе.
„Тај обрачун, као и саму накнаду
зараде, како је предложено, Републички фонд за здравствено осигурање доставља, односно уплаћује послодавцу у
краћем року (15 дана), у односу на
важеће решење (30 дана). На тај начин
избегнуто је двоструко вршење обрачуна накнаде зараде и читав поступак
је поједностављен”, наводи се у образложењу предложених решења за нови
Нацрт Закона о здравственом осигурању.
Постојећи Закон о здравственом осигурању примењује се од 11. априла
2019. године. По окончању поступка
јавне расправе Министарство здравља
анализираће све сугестије учесника у
јавној расправи и сачиниће извештај у
року од 15 дана. Нови закон ступио би
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а примењивао би се од 1. јуна.

НАША АНКЕТА
Станари Карађорђеве улице 2 послали су нам ову фотографију и писмо
које преносимо у целости.
„Већ дуже време у паркићу испред
Градске библиотеке, где се налази и
дечје игралиште, запажамо ружно
понашање нашег суграђанина, пензионера Л. Р., који живи у близини
Улице Карађорђеве 2-а. Тај наш комшија два пута дневно вади из контејнера стари хлеб и другу храну,
коју потом баца по паркићу да би
њоме хранио голубове.
„Пре извесног времена, захваљујући донацији руске фирме ТЕ–ТО,
граду је поклоњено дечје игралиште,
постављено на овој локацији. Оно је
отворено у присуству градоначелника.

Због доношења старе хране из контејнера, голубови стално прљају ово
игралиште, а навучени су и глодари,
као и пси и мачке, тако да постоји
опасност да нам се деца заразе.
„Ми, станари околних зграда, огорчени смо, јер сваког дана гледамо
ову бруку и срамоту у нашем граду
и не можемо нашу децу и унуке да
изведемо на игралиште. Напомињемо да смо се више пута обраћали
надлежним комуналним инспекцијама, али без успеха. Овим путем
тражимо да надлежни органи реагују и да против поменутог комшије, који им је иначе познат, предузму мере и казне га за ово уништавање дечјег игралишта.”

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје део Јабуке
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 26. фебруара, од
9 до 10 сати, без струје ће бити део
Јабуке, и то улице: Г. Делчева, М.
Тита, Рибарска и Омладинска од Kачаревачке до краја села ка Панчеву,
Kачаревачка од Г. Делчева до Рибарске, Р. Бошковића и Н. Тесле од Македонске до Илинденске, М. Пупина
од Македонске до Kачаревачке, Илинденска од М. Пупина до Р. Бошковића, Струмичка од Омладинске до

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Р. Бошковића и Омладинска од Струмичке до Илинденске.
Засад нису најављена искључења
у осталим 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 енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

ДА ЛИ КУЦАТЕ ПОРУКЕ ДОК ВОЗИТЕ?

На друму је стално присутна опасност

Л. ПЕТКОВИЋ

Ж. КОСТОВСКИ

Б. ЈОКИЋ

У. КАНАЧКИ

У Закону о безбедности саобраћаја
на путевима пише да возач током
управљања возилом не сме да користи телефон или друге уређаје за комуникацију ако нема или не користи
опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку.
Према томе, телефонски позив је уз
наведене услове у реду, док текстуална порука није у реду ни у ком случају. За преступе ове врсте, према изменама Закона, казне су повећане с 5.000
на 10.000 динара. Упркос томе број
прекршаја је већи него прошле године.

његове одлуке да ли то ради. Ако мене
неко позове, кажем да возим или, ако
је нешто кратко, хитно, јавим се. Али
гледам да не одговарам на те позиве.

ЛАЗАР ПЕТКОВИЋ,
виноградар и винар:
– Не. Не користим телефон док
возим уопште. Фокусирам се на вожњу.
Иначе, не користим ни друштвене
мреже, ни „Инстаграм”. Поруке и не
састављам, баш ако ми неко треба, ја
га позовем, али никада у саобраћају.
Када се деси да неко то ради док сам
с том особом у возилу, ту не могу
ништа. Не бојим се ничега, ствар је

БОЈАН ЈОКИЋ, економски техничар:
– Не користим мобилни у току
вожње. Сам уређај ми је прикачен на
опрему адекватну за аутомобил. Када
ме неко позове, одговорим да сам у
вожњи, па причам лепо касније.

ЖИВКО КОСТОВСКИ,
ауто-механичар:
– Како кад. Избегавам, наравно.
Телефон користим за разговор, као и
сви, путем блутута. Као возач се јако
добро сналазим већ двадесет година.
Јако су велике казне за непоштовање
ових мера, а грађани се плаше и због
сопствене сигурности.

УНА КАНАЧКИ, ученица:
– Нисам још возач, али моји родитељи јесу и они воде рачуне најпре о
сигурности у саобраћају. То је главни

М. ЛОВРИЋ

М. СТОЈКОВСКИ

разлог зашто не куцају СМС док се
крећемо у возилу. Сви пазимо. Нико
од нас не прича мобилним у току вожње.
МИРЈАНА ЛОВРИЋ, пензионер:
– Не. Углавном пазим и с ким седам
у аутомобил. Не волим да видим када
људи користе телефон у току вожње.
Тада је најважнија концентрација.
Довољан је минут непажње за незгоду, а тада прво можеш да угрозиш
другог, па онда и себе. Ни крив ни
дужан неко може да страда. И док
смо опрезни, нешто може да нас задеси, а камоли да не водимо рачуна.
МАРИЈА СТОЈКОВСКИ,
техничар пољопривредне технике:
– Никада не куцам поруке када седнем у аутомобил. То може да сачека.
Водим рачуна о томе не само због
потенцијалне казне већ и ради безбедности – како своје, тако и других учесника у саобраћају. Возач сам, ево,
годину дана и поштујем све прописе.
Јелена Катана
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КАКВА ЈЕ САОБРАЋАЈНА СИТУАЦИЈА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ВОЗИ СЕ БАХАТО, ЧАК И У
ШКОЛСКИМ ЗОНАМА
Постоји потреба за
„лежећим
полицајцима” и
пешачким прелазима
Најрискантније у
Новом Селу, куда
пролази европски пут
Док у месним заједницама тече
пријављивање грађана који спадају у повлашћене категорије
за бесплатан јавни превоз, у
насељеним местима постоји и
разна друга проблематика у
вези са саобраћајем.
То нарочито важи за средине кроз које пролазе битнији
магистрални путеви, будући
да се кудикамо брже вози, што
изи ску је потре бу за поста вљањем
разних
видо ва
хоризон тал не и вер ти кал не
сигнализације.
Не рачунајући Иваново и,
донекле, Качарево, сва друга
места су на неким фреквентнијим трасама, а најважнији
међу њима – европски пут класе А, који носи ознаку Е-70 –
пролази кроз Ново Село и иде
ка Вршцу и даље ка Румунији.
Заправо он се простире у смеру исток–запад и спаја атлантску обалу и Црно море.
Новосељани се жале да се на
том путу кроз њихово место
вози веома брзо, па иако је
ограничење у зони школе 30
километара на час, чак и туда
многи јуре.
Проблем је што на тој траси
није могуће поставити лежеће
полицајце, као ни семафор, а
некад је било идеја да се направи кружни ток, али је с надлежног места то одбијено уз изговор да нема довољно ширине.

Још кад крену мотористи...
Што се северних села тиче, на
важни јем путу нала зи се и
Јабука, чији председник Слободан Илић каже да је тамошња саобраћајна инфраструктура ипак у добром стању, иако
је урађена пре више од двадесет година.

– На неким местима има
потребе за заменом оштећених
знакова и Месна заједница се
у вези с тим питањем већ обраћа ла сао бра ћај ној аген ци ји.
„Леже ћих поли ца ја ца” има
довољно где су неопходни, али
наши суграђани имају потребу
за новим и свако би хтео да
баш буде испред њихових кућа,
јер бахати возачи не поштују
ограничења брзине. То нарочито важи за лето, када се на
путевима појаве мотоциклисти, али то је већ посао за саобраћајну полицију – каже Илић.
На истом путу је оближњи
Глогоњ, а председник тамошњег Савета Месне заједнице,

прелаза дуж магистралног пута
кроз село, пре свега због школараца. С друге стране, са асфалтирањем нових улица унутар
места, приметно је да појединци возе пребрзо, па се као решење намеће постављање „лежећих полицајаца” дуж тих улица, уколико то закон буде дозволио. Засад је све то у домену
констатација и то су теме којима ћемо се бавити у наредном
периоду – наводи Јовановски.

Критична кривина у
Омољици
Брзо се вози и на путу који
повезује јужна насељена места.
Реци мо, на самом ула зу у

И „јужна магистрала” оптерећена возилима
Славко Јовановски, истиче да
су пре две године, у зони школе, која се наслања на главни
пут, постављене две лежеће
платформе и комплетна вертикална и хоризонтална сигнализација, као и дигитални
показивачи брзине.
– Овим је значајно повећана
безбедност свих учесника у саобраћају у самом центру села, а
нарочито деце. Решавање проблема је трајало дуго, од 2014.
године, када су скинути постојећи „лежећи полицајци”, јер
је магистрални пут пресвлачен
новим слојем асфалта. Захваљујући заједничком залагању
Гра да Пан че ва и „Путе ва
Србије”, решили смо овај проблем. Поред тога, постоји потреба за још неколико пешачких

Омољицу, на локацији где се
налази мини индустријска зона,
постоји једна критична тачка.
Иако се ради о релативно благој кри ви ни, пре ма речи ма
председника тамошњег Савета
Месне заједнице, Душана Лукића, ту је било много саобраћајних несрећа, па и оних с трагичним исходом.
– Сматрам да је неко решење да се тамо поставе браници, јер људи ту лако слете и
ето проблема... Када је реч о
генералној ситуацији са саобра ћај ном сиг на ли за ци јом,
имамо два „лежећа полицајца”
у центру села, али они су гумени и лако им испадају делови
те вози ла про ла зе мал те не
истом брзином, па би можда
тре ба ло поста ви ти чвр шће,

односно бетонске успориваче.
Због брзе вожње било је захтева за ту хоризонталну сигнализацију и у споредним улицама, попут Ђуре Ђаковића,
која је паралелна с главном и
веома широка, па смо некад
планирали да туда прође обилазница, како бисмо избегли
центар. С друге стране, премда смо недавно добили два нова
пешачка прелаза у главној улици, код аутобуских стајалишта,
мало ко их поштује – каже
Лукић.
Према његовом мишљењу,
нај ве ћи про блем у цен тру
Омољи це јесте пар ки ра ње
„набрзака”...
– Много људи зауставља се
испред Дома културе односно
испред пекаре и продавнице,
па тако ометају саобраћај. Стога
размишљамо да ту површину
претворимо у паркинг са око
четрдесет места. Имамо идеју
и да реновирамо стари паркинг
испред „Гомек са”, као и да
напра ви мо нови, неда ле ко
одатле – најављује председник.
Њихове комшије Брестовчани, према речима првог човека села Драгана Миричића, уз
помоћ Агенције за безбедност
зна ко ви ма су 2017. годи не
покрили готово све раскрснице у селу, међутим...
– Потом смо их докупљивали и скупљали, али нажалост
неки грађани их ломе, обарају,
односе и томе је тешко стати
на пут. Што се тиче „лежећих
полицајаца”, покрили смо зону
школе, али друга страна медаље је то да тамо где су они
постављени, наводно, пуцају
куће, па се тражи њихово уклањање. Ипак, свакако нам је
потребно више „лежећих” него
што их имамо. Испада и да је
проблем асфалтирање, јер грађани тих улица све више муку
муче с бахатим возачима. Главобоље нам задају и теретни
камиони који ем се крећу недозвољеном трасом, ем јуре –
каже Миричић.
И у дру гим мести ма има
сличних проблема, али о томе
неком другом приликом.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Наредних дана амфибија ће крчити траву, трску и друго растиње на пла жи Поња ви ца.
Ускоро почиње садња младица јавора на улазу у село
и у парку у Улици Жарка
Зрењанина.

Јабука: Вода на Тамишу у околини села повукла се у корито и у даљем је опа да њу.
Месна заједница помаже својим суграђанима у попуњавању захтева и прикупљању неопходне документације за годишње аутобуске карте.

Банатско Ново Село: Kонцерт
студената кларинета са ФМУ
у Београду из класе професора Огњена Поповића биће одржан у недељу, 28. фебруара,
од 18 сати, а на репертоару
ће бити дела Б. Kовача, Б. Х.
Kрусела, Ј. С. Баха, Ж. Бизеа,
А. Малкома. Изложба слика
Емила Сфере на тему Хиландар биће отворена у понедељак, 1. марта, у 18 сати, у
галерији Дома културе, и трајаће до 7. марта.

Качарево: Месна заједница
најављује да почетком марта
креће асфалтирање Виноградске улице и дела Македонске,
као и крпљење ударних рупа
на више локација, док се у разговору с представницима Града договара да, у оквиру јавно-приватног партнерства,
поменута чврста подлога буде
постављена у још неколико
улица. Организациони одбор
„Сланинијаде” одложио је „најмаснију манифестацију” за крај
године, а 13. марта ће бити
одржано такмичење за најбољу сланину у више категорија.

Долово: Почели су припремни радови у Зимској улици,
па се моле мештани који тамо
живе да своја теретна возила
помере с пута, како би извођачима били обезбеђени нормални услови за рад. У току
је санација просторија у Дому
културе.
Глогоњ: Месна заједница је
представницима Града предала списак приоритета за
инвестиције у овој години на
тери то ри ји села. Рад ни ци
комуналног предузећа поправили су љуљашку „гнездо” на
дечјем игралишту у парку,
коју су покидали неодговорни мештани. Фудбалери су у
пријатељској утакмици са 4 :
2 савладали ФK „Банат” из
Иланџе.
Иваново: Школа је у понедељак, 21. фебруара, обележила Међународни дан матерњег језика тако што су наставници српског, мађарског и
бугар ског јези ка одр жа ли
часове посвећене тој теми. И
даље је у току реконструкција зграде Месне заједнице.

Омољица: Упркос редовном
чишћењу сеоске депоније и
упозорењима да се не баца
смеће ван дозвољеног појаса,

несавесни грађани с разних
страна и даље то раде, па је
недавно један од њих осујећен у покушају да истовари
пун камион шута.
Старчево: На мерној станици у Старчеву ових дана су
биле повишене вредности прашкастих материја РМ10. Дом
културе је поставио огласну
витри ну с LED расве том.
Извиђачки одред „Надел”
при редио је у неде љу, 21.
фебруара, шеснаесто меморијално такмичење под називом „Ивица Прањић”.

СТАРЧЕВАЧКИ ИЗВИЂАЧИ ОДРЖАЛИ
МЕМОРИЈАЛ

У знак сећања на Ивицу

ИАКО ЈЕ КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА” ОДЛОЖЕНА ЗА КРАЈ ГОДИНЕ

Надметање за најбољу сланину, ипак, средином марта
Овогодишња „Сланинијада” биће подељена у два сегмента. Наиме, према одлуци организатора, ова препознатљива качаревачка манифестација евентуално би
могла да буде одржана крајем новембра
или почетком децембра, под условом да
то дозволи епидемиолошка ситуација.
Ипак, већ 13. марта биће уприличено
традиционално надметање за најбољу

сланину, и то у четири категорије: домаћа, најдебља, занатска, индустријска, као
и за сланину од мангулице.
Заинтересовани за ово такмичење могу
да контактирају са организационим одбором путем телефона 013/601-223 и
069/601-223, као и преко мејла slaninijada@gmail.com или „Фејсбук” страницe
„Slaninijada Becon Festival”.

Они могу да предају своје узорке сваког радног дана све до поменуте суботе
13. марта, од 8 до 10 сати, у просторијама Туристичке организације „Сланинијада”, у Улици маршала Тита 35 у
Качареву.
Тог дана заседаће и стручна комисија,
која ће изабрати носиоце титуле златног
победника „Сланинијаде”.

ДОМ КУЛТУРЕ КОНКУРИСАО СА ИНТЕРЕСАНТНИМ ИДЕЈАМА

Два нова мурала у Долову
Доловачки Дом културе је, према речима директора Мирослава Првуља, недавно конкурисао код Министарства културе за извођење двају мурала
на фаса ди згра де поме ну те
установе.
– Пред лог за мурал веће
повр ши не на делу згра де у
Улици Иве Лоле Рибара дала
је београдска уметничка група „ДИМ тим”, коју чини брачни пар Данијела и Миленко
са својом ћеркицом Искром,
чији се иницијали и налазе у
називу. Полазиште овог рада
представља сателитски снимак
доловачког атара са суседним
територијама, а ликовна обрада је у духу гео ме триј ске
апстракције.
Предлог за други, керамички
мурал, који би оплемењивао

Овај рад би могао да краси зграду Дома културе
улаз у зграду Дома културе,
уколико Министарство културе

при хва ти пред лог, дала је
Марија Станојловић, дипло-

мирани сликар-керамичар из
Панчева, по узору на онај с
моти ви ма Пан че ва који се
нала зи у цен тру гра да, под
сво до ви ма пре ко пута Све тосав ског дома – навео је
Првуљ.
Он је додао да је актуелан
био и откуп готових уметничких дела (за енте ри јер ске
услове).
– Проценили смо да је важно
да има мо што више јав них
умет нич ких дела која могу
бити доступна у свако доба
дана, што може поспе ши ти
раз вој кул тур ног тури зма.
Поред иконостаса Паје Јовано ви ћа и Јова на Попо ви ћа,
ово би била прилика да у јавном про сто ру при ка же мо и
дела савремених уметника –
истакао је директор.

Одред извиђача „Надел” приредио је у недељу, 21. фебруара, шеснаесто меморијално
такмичење под називом „Ивица Прањић”, посвећено прерано преминулом старчевачком скауту, које је овог пута
због епидемиолошких мера
имало симболичан карактер,
али с ништа мањим духом и
жаром него раније.
Леп дан послужио је организаторима, као и учесницима, да се разлете по ширем
центру Старчева, тражећи контролне тачке, а на њима су
их чекали задаци које је требало савладати, попут дисциплина „пронађи на мапи” или
„реци шта знаш”.
На крају су проглашени и
победници, па је код млађих
извиђача најбоља била екипа
коју су чинили Ленка Гојковић

и Давид Варга, испред Нађе
Козаченко и Роберта Ванчека, а тре ћи су били Дуња
Величковић и Слободан Николић. У конкуренцији извиђача старијих разреда основне
шко ле одлич ја су (овим
редом) припала Огњену Стојановићу, Ањи Величковић и
Филипу Стефановићу.
Так ми че ње је у нај ве ћој
мери реализовано захваљујући младим извиђачким вођама: Вуку, Вањи, Марку, Ањи,
Матеји, Лазару, Јовани, као и
Марку Ивошевићу, начелнику Савеза извиђача Србије.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КОНКУРС ПОВОДОМ ОСМОГ МАРТА

ДОБРЕ ВЕСТИ

Најлепше речи о њој

ПАНЧЕВКА НА ЧЕЛУ МУЗЕЈА
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Панчево, Немањина 1, 26000
Панчево. Рок је 1. март.

МЕЂУНАРОДНИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНИ
КОНКУРС

Свети Сава кроз слику
Полазници ликовне секције
„Чаробни свет цртања” из Панчева остварили су запажен
успех на Међународном ликовно-литерарном конкурсу „Свети Сава кроз слику и стих”, у
организацији уметничког простора „Алтернатива” и Центра
за афирмацију стваралаштва
„Поетикум” из Краљева.
За улазак у најужи круг за
високи пласман похвалницама су награ ђе ни: Анђе ла
Петровић (13), Дајана Шебешћен (11), Вања Шупић (8) и

Лена Врањковић (7). На конкурс је стигло седамсто радова из зема ља из реги о на,
Немачке, Француске, Италије, САД и Боцване…
Ликовна секција „Чаробни
свет цртања” део је Логопедско-еду ка тив ног
цен тра
„Корак по корак 2” и на њој
деца, уз стручно вођење ментора Николе Драгаша, панчевачког карикатуристе и илустра то ра, сти чу зна ња и
вештине из карикатуре, стрипа и илустрације.

Влада Србије именовала је у
четвртак, 18. фебруара, историчарку уметности и кустоса
Маријану Коларић за директорку Музеја савремене уметности (МСУ) у Београду.
– Неизмерно сам узбуђена
што ћу Музеј савремене уметности МСУБ/ MoCAB водити
у једно ново поглавље његовог развоја и живота. Радујем
се изазову који је преда мном,
као и пред целокупним музејским колективом, да заједно
гра ди мо нову репу та ци ју
музеја и стварамо институцију моћних домета, снажан ствара лач ки цен тар који ће
окупљати и привлачити разнолику домаћу и међународну
јавност – рекла је Маријана
Коларић.

ФОТО: Ј. МАРКОВИЋ

Савет за родну равноправност
Гра да Пан че ва и Град ска
библиотека Панчево расписују песнички конкурс поводом 8. марта – Међународног дана жена, под називом
„Најлепше речи о њој”.
Конкурс је отворен за све
узрасте песника и песникиња. Пријава за конкурс треба
да садржи једну песму, која
не сме бити дужа од једне А4
странице, име и презиме аутора, број телефона и адресу
становања. Песме треба слати ковертиране, с назнаком
„за песнич ки конкурс” на
адресу: Градска библиотека

Досадашња каријера
Маријана Коларић је дипломи ра ла на Фило зоф ском
факултету Универзитета у Београду, на катедри за историју
уметности, 2010. године, и међу
оснивачима је галерије „Новембар” у Београду, где је уметнич ка дирек тор ка и глав ни
кустос.
Од 2011. до 2015. радила је
на позицији стручне сараднице за културу у Градској управи гра да Пан че ва, а исто времено од 2010. до 2017.
године као независни кустос

Маријана Коларић
организовала је неколико изложби у Србији и иностранству,
с посебним интересовањем за
уметност и уметничке праксе
зема ља југо и сточ не Евро пе,
као и феномене који произлазе из актуелних друштвених дешавања.
Чланица је одбора 58. Октобарског салона – Београдског
бије на ла од јану а ра 2019.
године. Била је селекторка и
кустос седамнаестог Бијенала

уметности „SEE Art Gates: Стања стварности у Србији” 2016.
године, као и кустос изложбе
„Voyage: Путовање кроз савремену српску уметност” у Музеју кинеске уметности у Шангају од новембра 2017. до априла 2018. године.

О музеју
Од самог оснивања 1965. године МСУБ је изла гач ку
политику заснивао на пред-

стављању најзначајнијих уметника, раздобља, покрета и тенденција југословенске, српске
и стране уметности двадесетог века. МСУБ је на европској и светској мапи модерне
и савремене уметности стекао
завид ну репу та ци ју која је
отворила могућност интензивне међу на род не раз ме не и
сарад ње с реле вант ним
страним музејима, галеријама, колекцијама, кустосима и
критичарима.
Музеј учествује у представљању и промовисању овдашње
уметности у иностранству, а
често је био у прилици и да
организује наступе домаћих
умет ни ка на међу на род ним
бије на ли ма и три је на ли ма
(Венеција, Сао Пауло, Париз
итд.).
Прилагођавајући се савременим музеолошким принципима заштите културног наслеђа и поли ти ка ма изла га ња,
МСУБ данас представља динамичну институцију која обимом и разноврсношћу својих
програма, истраживачким и
педагошким радом, интензивном међународном сарадњом
и отвореношћу за различите
облике културних активности
и сарадње представља важан
чинилац уметничког и култур ног живо та Бео гра да и
Србије.

ЗА ЗБИРКУ ПЕСАМА „ФЕМИЦИД И ДРУГЕ ПЕСМЕ”

Драгана Младеновић добитница
награде „Анђелка Милић 2021”

избор

МОЈ
МОЈ
Покретачка снага
Данијела Стевшић,
трговац
ФИЛМ: Без много размишљања морам признати да највише волим филмове које могу
да гледам с породицом. Жанр
мора испунити очекивања свих
укућана, иако се интересовања врло разликују. Зато најчешће бирамо авантуристичке породичне филмове, а један
од њих је филм „Хачи ко”
режи се ра Ласе Хал стре ма,
базиран на истинитом догађају. Говори о верности и љубави јед ног пса пре ма свом
газди. Поред њега, филм који
радо препоручујем љубитељима трилера свакако је филм
који држи пажњу од самог
почетка до краја, а то је „Игра”
Дејвида Финчера, с Мајклом
Дагла сом у глав ној уло зи.
Животни изазови једног богатог, себичног и размаженог
човека наводе га на промену
погледа на свет око себе кроз
игру коју добија од брата на
поклон. Мистериозни крај ће
запрепастити сваког гледаоца.
МУЗИКА: За мене је музика покретачка снага доброг
расположења. Иако је недодирљива, може те мазити, загрлити, утешити, мотивисати,
једна енергија која буди сва
чула. Од самог расположења

Страну припремила

Мирјана
Марић

Панчевка Драгана Младеновић
једна је од добитница награде
„Анђелка Милић 2021”, која је
установљена с циљем оснаживања феминистичке производње контекстуализованог знања,
пре свега путем оригиналних и
релевантних истраживања, као
и њихове креативне употребе и
примене у свим областима друштвеног живота у Србији.
Драгана Младеновић је након
осам збирки поезије за одрасле, које су све у тематском
смислу представљале песничко реа го ва ње на дру штве не
неправде и политике насиља и
злочина (социјалног, економског, правног, ратног, родног),
написала збирку која је у целини посвећена женском искуству и заснована на феминистичкој епистемологији, наведено је на сајту организације
„СеФем”. У даљем тексту стоји

објашњење да збирка „Фемицид и друге песме” представља
деконструкцију патријархалног
насиља извршену феминистичком критичком анализом дискурса, која је пак остварена
средствима поезије и песничког језика...
– Књижевне награде првенствено доживљавам као начин
да неко дело дође до публике.
Међутим, награда „Анђелка
Милић” за мене има посебну
тежи ну, јер је орга ни за ци ја
„СеФем” доде љу је с циљем
осна жи ва ња ори ги нал них и
релевантних феминистичких
истраживања. Будући да је збирка ангажоване поезије „Фемицид и друге песме” препозната
као дело које доприноси ширењу феми ни стич ког зна ња и
искуства, осећам да сам њоме
бар донекле испунила свој циљ.
О феми ци ду и мизо ги ни ји

неопходно је разговарати – па
макар поезија била повод за то
– јер је, чини ми се, то једини
начин да се поправи положај
жена у нашем друштву – рекла
је Драгана Младеновић.

Рође на је 1977. годи не у
Франкенбергу. Живи у Панчеву, а ради у Београду. Пре збирке „Фемицид и друге песме”
објавила је једанаест збирки
поезије: осам за одрасле и три
за децу; објавила је и адолесцент ски роман „Све што
(ни)сам желела”. Највише збирки објавила је у издању „Фабрике књига” („Творница”, „Родбина”, „Омот списа”, „Магда”,
„Слова љубве”) и оне представљају доследан низ и јединствену целину као изразито друштвено ангажована песничка
дела. Њени радови су објављени у свим значајним антологијама српског песништва, а
збирке песама су превођене на
немачки, шведски, италијански, енглески, француски, грчки, мађар ски и сло ве нач ки
језик. Добитница је неколико
награда за своје стваралаштво.

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ЈОВАНУ ДУЧИЋУ
зависи и коју врсту музике
слушам. Док тренирам, то је
музика за трчање, а у време
новогодишњих празника то су
божићне песме. Свакодневно
бирам песме Тошета Проеског, Ђорђа Балашевића и
састава „Фрајле”, и то бих свакако препоручила свима.
КЊИГА: Највише ме привлаче књиге чије теме могу
да погледам и на филму и да
на тај начин упоредим сличности и разлике. Омиљени
писци су ми Агата Кристи и
Мир-Јам. Агатине књиге сам
прочитала све, њен мистериозни начин писања привлачи
ме од детињ ства; прва је
„Уснуло уморство”, након које
је усле ди ла чита ва сери ја
читања. У последње време
веома ми пријају љубавни и
опуштени романи књижевнице Милице Јаковљевић, од
којих бих препоручила „Грех
њене мајке”.

Песник лепоте
Поводом сто педесет година од
рођења истакнутог песника,
дипломате и академика Јована Дучића, у Библиотеци је
приређена изложба на основу
грађе из њених фондова. Изложбу је приредила Љиљана Дракшан, виши библиотекар.
На поставци су истакнути прва
песма у прози „Мала принцеза”, објављена у „Српском књижевном гласнику” 1903. године,
одабрани стихови, као и одломци
из књижевних есеја и путописа,
фотографије из периода дипломатије, сусрет са М. Ракићем.
Већ у раној младости, 1896.
године, Дучић је са Алексом
Шантићем покренуо часопис
„Зора”, у ком је објављивао
своје радове чак и онда када
је због студија права боравио
у Жене ви и Пари зу. Након
завршених студија запошљава
се у Министарству иностраних дела Србије. У периоду од

1912. до 1941. службовао је у
многим градовима: Цариграду, Софи ји, Риму, Ати ни,
Женеви, Каиру, Будимпешти,
Букурешту, Мадриду, Лисабону. Био је део дипломатске
елите, што је значајно утицало на његов живот и уметнички рад. По избијању Другог
свет ског рата пре шао је у
Америку, где је у круговима
наше емиграције деловао као
огорчени противник НОБ-а.
Иако далеко од родног Требиња, у мислима је био са завича јем. Захва љу ју ћи Јова ну
Дучићу, у том граду је 1934.
подигнут први споменик Његошу, рад чувеног вајара Томе
Росандића, као и Споменик
херојима и мученицима за слободу палим за ослобођење од
аустроугарске окупације. За
дописног члана Српске краљевске академије изабран је
1924. године, а 1931. постаје

њен редовни члан. Одликован
је Орденом Светог Саве I реда.
Јован Дучић је преминуо у
Аме ри ци. Сахра њен је крај
манастира Светог Саве у Либертивилу. Песникова последња
жеља била је да почива у Требињу, где су 2000. године пренети његови земни остаци. Родном граду је завештао своју

библиотеку, рукописе и личне
предмете.
Дучић се у току своје песничке каријере непрестано развијао и уметнички усавршавао.
Оставио је траг у нашој поезији уочи Првог светског рата. За
издање својих „Сабраних дела”
(I–V) сам је редиговао и сачинио избор поезије.

Петак, 26. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

11

НАШИ СУГРАЂАНИ
КОРЕОГРАФИ И КОРЕОГРАФКИЊЕ

УМЕТНОСТ КРЕИРАЊА ПОКРЕТА
Нема онога коме не застане дах када
види лепу и динамичну кореографију без обзира на врсту плеса. Увежбани покрети уз сјајну музичку подлогу
одувек су фасцинирали и изазивали
дивљење.

балетску школу
и посе ћи ва ла
пионирски оперски студио, где
сам за потребе
представе радила сво је прве
Начин изражавања
коре о гра фи је.
Александра Малијар (42) двадесет Било ми је занигодина ради у Балетској школи „Дими- мљиво да кроз
трије Парлић” на одсеку за класичан покрет и музибалет и савремену игру. Почела је с ку осми слим
непуних осамнаест година и с децом јед но сцен ско
предшколског узраста радила чита- дело – при ча
Наташа.
вих десет година.
Проналажење идеје и музике која
– Покрет има широк спектар, тако
сам се и ја бавила латино и стандард ће да подржи кореографију некада
плесовима, капуером, аикидом... Поха- траје данима и недељама, а после тога
ђала сам радионице различитих пле- се уклапају кораци, покрети, скокови
сних стилова и радионице глуме – и акробације како би се то реализовало на најбољи начин.
прича она.
– Најтеже је поставити целу предУ оквиру Балетске школе основала
је трупу „Артисти”, која се бавила ставу. За сваку плесну дисциплину
постоје дозвољене минутаже. Задатак
савременим покретом.
кореографа је, да на
при мер, у шоу-денс
солу, који може да траје два минута, покаже
најбољу технику плесача. За представе минутажа није ограничена
и она зависи од способности кореографа да
осмисли представу која
ће одр жа ти пажњу
публике и да своје плесаче покаже у најбољем
светлу – објашњава.
Каже да добар кореограф мора да познаје
плесне технике, да буде
Александра Малијар креативан и да, уколико ради с децом, буде
– Била сам и активни члан „Сплин педагошки образован.
– Требало би да сваки кореограф
театра”, с плесним клубом „Електра”
стигла сам до финала у шоу-програ- проба да оснује своју школу плеса, да
му „Ја имам таленат”, а сарађивала покуша да сам направи плесаче, оствасам и са НВО групама и држала пле- ри добру комуникацију са осталим
сне радионице деци које имају поте- клубовима у земљи и иностранству,
шкоће у развоју. Тренутно је моја да ради на себи и усавршава се на
нај ва жни ја улога – улога мајке семинарима у земљи и иностранству,
ћерки Љуби це и Ради ке – каже и да има добре организационе способности јер, поред организације плеАлександра.
Посао кореографа подразумева про- сача, треба организовати и људе који
налажење најудобнијег покрета за раде у реализацији идеја, а то су шнајиграча и омогућавање играчу да се дер, тон-мајстор, мајстор светла, обукроз тај покрет изрази. Кореограф ћар, сценограф… – прича Наташа.
У раду је веома важна добра комупомера границе играча.
– Савремена игра и класичан балет никација с децом и родитељима.
– Начин на који приступате деци
разликују се по форми, по поставци
тела и по начину изражавања. У кла- на самом тренингу јако је важан за
сичном балету је све строго и преци- даљи развој сваког детета. Можда је
зно, а мене инспирише оно што видим највећи изазов да дете годинама жели
да посећује ваше тренинге јер сте му
око нас – објашњава.
У савременој игри плесач и корео- посебни и занимљиви – истиче она.
Идеје за кореографије налази на
граф су повезани и врло често заједпутовањима, али и у самој сали, јер је
нички постављају елементе плеса.
– Мој посао је диван и ја га не зовем деца највише инспиришу.
– Највише волим дечји осмех када
посао, већ је то за мене једна велика
игра. Сваког дана проналазим дете у уђем у салу, јер то је посебна енергисеби и слатко се поиграм. Деца, ђаци ја која инспирише и даје снагу да се
и играчи су бескрајна инспирација. све превазиђе и траје овако дуго, а
Изазов је бити будан сваког дана и тридесет година није мало... – закључује она.
стварати – закључује Александра.

Креативност и педагогија

Музика као покретач идеја

Наташа Јелача Војводић води Плесни
клуб „Балерина”, који ове године обележава тридесет година постојања.
Кроз клуб је до сада прошло преко пет
хиљада плесача, а раде с децом узраста
од три до двадесет пет година у Панчеву, Старчеву, Ковачици и Качареву.
– Професију кореографа сам изабрала још као мала, док сам ишла у

Богданка Келча (20) бави се мажорет
плесом од своје девете године. С непуних осамнаест је са сестром Богданом основала Плесни студио „Лана”,
где ради као кореограф. Студира на
Факултету спорта и физичког васпитања за тренера спортског плеса.
– Посао кореографа подразумева
веома богат фонд покрета, пуно маште,
познавање различитих нумера, способност уклапања музике с корацима
и покретима, прилагођавање тежине
свих неопходних сегмената кореографије узрасту деце и њиховим способностима – прича Богданка.
Мажорет је специфичан по томе
што захтева висок ниво физичке спреме, јер тренинзи обухватају делове
гимнастике и спортског плеса. Кондициони тренинзи су такође неопходни, као и тренинзи за развој координације због баратања реквизитима.
– Добар кореограф треба да поседује много стрпљења и разумевања за
децу с којом ради. Поред маште,
треба да има способност уклапања
замишљеног и његове реализације –
прича она.
У раду с децом је најважније сагледати све и из њиховог угла и имати
увек разумевања за њих.
– Мени идеје и инспирација за кореографије долазе спонтано. Дуго сам у

Наташа Јелача Војводић

Богданка Келча
томе и плесни покрет ми је постао
начин кретања. Гледам видео-снимке, који ме инспиришу да измислим
нешто своје, јер волим да експериментишем. Слушајући музику, такође осмишљавам покрете, које касније
испробавам и склапам – објашњава
Богданка.
Она воли када се после тренинга
осећа задовољно, јер то значи да је
тренинг био добар и да је успела да
оствари позитивну енергију с децом.
– Волим када видим напредак после
одређеног периода, као и када заједно испунимо предвиђени циљ. То ми
је веома важно за даљи рад – закључује она.

једнообразно и стереотипно, негује се
једноставност, а не сложеност – објашњава Горан.
Оно што њега покреће у креирању
кореографија је музика, јер она утиче
на емоције, интелект и психу.
– Кроз музику се исказују јака осећања, што је веома битно за почетак
стварања уметничког дела – кореографије. Потом, ту је и сарадња с композитором, који добије либрето по
ком ћемо радити, а све остало препуштам свом стваралачком инстинкту
– закључује он.

Горан Митровић
– Кроз школовање сам пратио рад
прво мог учитеља игре Бранка Марковића, који је био иницијална каписла за моје бављење овом врстом уметности, потом Олге Сковран, Мире
Сањине, Добривоја Путника…, а касније сам сарађивао и са страним кореографима... – прича он.
Горан је већ осам сезона кореограф
у панчевачком „Абрашевићу”.
– „Абрашевић” негује уметничку
игру и ту се умногоме разликујемо од
других. Играчи морају поседовати
сценску културу и сценски начин изражавања. Држање (става), понашање
(манири), начин хода и то како се
како иде улицом, и како се облачи
пред концерт... све је то део „Абрашевића”, односно школе уметности Горана Митровића! Разлика између настављача традиционалне игре и оних
који негују уметничку игру управо је
у овоме што причам. Код њих је све

„Последња сеанса”
Агате Кристи

Животни позив
Марија Вукославчевић је мастер струковни васпитач (за традиционалне
игре) и музички сарадник – етномузиколог. Као уметнички руководилац
фолклорних ансамбала, истраживач
и посвећеник у овој бранши ради већ
двадесет година.
– Након завршетка Дванаесте београдске гимназије завршила сам нижу
и средњу Музичку школу „С. С. Мокрањац” у Београду, етномузиколошки
одсек, а након основних студија Високе струковне школе за образовање васпитача, одсека за традиционалну игру,
стекла сам и звање мастера. Похађала сам преко четрдесет семинара које

Уметност игре
Горан Митровић (50) већ тридесет
година бави се фолклорном игром.
Првак је и солиста ансамбла „Коло”
из Београда, дипломирани васпитач
за традиционалне игре – специјалиста, мастер аудиовизуелни уметник
(уметничка игра) и кореограф у ансамблу „Абрашевић” Панчево.
– Фолклор пружа велику импровизацију и тражи перфектну играчку
технику. У њему имате све сегменте
који се могу видети у другим играчким уметностима. Савремена фолклорна сцена истражује нове модалитете у стварању кореографија, које
ће покушати да се одупру времену и
наставе свој развојни пут. Уметност
игре је нешто што се ствара годинама и у њој врхунска техника може да
дође до свог потпуног изражаја –
објашњава.
На мастер-студијама на Институту
за уметничку игру у Београду упознао се са савременим кореографима
уметничких дела од којих застаје дах.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Визије, створења која вребају из
сенке, сусрети с божанствима, човек
који опседа тело мачке – проверите да ли су вам сва светла упаљена
кад будете читали ову књигу.
Два читаоца који до 3. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какве сеансе волите?”, 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

„Сумњичави
умови”
Гвенде Бонд

Марија Вукославчевић
су организовали Центар за проучавање народних игара Србије, као и савези аматера у нашој земљи и други –
прича она.
Марија је током година радила с
фолклорним ансамблима свих узраста на месту уметничког руководиоца ансамбала у ДК Старчево, КУД-у
„Јединство” из Панчева и КУД-у „Абрашевић” из Панчева, где је била и уметнички директор ансамбла. Била је и
уметнички руководилац фолклорних
ансамбала у Глогоњу, Алибунару, Ковину, Владимировцу, Качареву и Банатском Карловцу.
– Сарађивала сам и с групама певача и ансамблима српских друштава у
Швајцарској, Аустрији и Немачкој, а
од 2016. године сам уметнички руководилац СКУД-а „Понтес–Мостови”
из Трста, с којим сам освојила друго
место на Европској смотри фолклора
дијаспоре. Од 2017. године сам уметнич ки руко во ди лац фол клор них
ансамбала Дома културе „3. октобар”
у Банатском Новом Селу – каже.
За њу је фолклор „најбоље место”
где се ствара љубав, учи шта су живот
и пријатељство и негују традиционалне вредности, а уједно место које нас
формира као добре, моралне и стабилне људе.
Идеје за кореографије проналази у
својој машти.
– Моје идеје о поставци неке кореографије на сцени произлазе из визуелне слике неког дешавања, обичаја
или догађаја из живота људи, мештана краја којим се бавим. Све, наравно, уз пажљиву и детаљну припрему,
која ту област, игре, песме и обичаје
представља што приближније њиховом извору – објашњава она.
Воли рад с децом и изразе њихових
лица када савладају корак или песму.
– Посебно ме радује то што сам
успела да многим генерацијама приближим важност бављења традиционалном игром, песмом и обичајима и
да их подстакнем да се, поред играња
у фолклорним ансамблима, баве и на
друге начине овом облашћу и да настоје да очувају све посебности традиционалних вредности и наше културне
баштине – закључује она.
Мирјана Марић

Индијана, Сједињене Америчке
Државе, 1977. година. Блистави
црни аутомобил прошао је кроз
жичану капију лабораторије која
злокобно провирује из шуме у околини Хокинса, градића у Индијани. Човек који њом управља је доктор Мартин Бренер, научник на
челу супертајног владиног истраживања. По његовом мишљењу, од
субјеката које је одабрало медицинско особље, ниједан не показује потенцијал потребан за постизање изванредних резултата.
Два читаоца који до 3. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „У шта највише сумњате?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
како вежбате своју меморију. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Памтим све што мој муж каже
да бих га лакше ухватила у лажи.
Он се засад добро држи.” 066/8887...
„Вежбам мемо ри ју тако што
радим сa унуцима домаће задатке
пошто су деца на послу по цео дан.”
060/0293...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање о чему сањате:
„О летовању у Грчкој, као некад...”
065/8121...
„Сањам о томе како лова пада с
неба, да је има свако коме треба.”
064/6132...
Д. К.
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 26. фебруар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Мораћете да доносите одлуке у
ходу. Још није време да напуштате тренутни посао. Пазите
шта потписујете. Слободно покажите колико вам је стало до
вољене особе, осећања ће вам
бити
узвра ће на.
Здра вље
одлично.

Ове недеље можете очекивати
повољну вест о неком кредиту
или стипендији за коју сте одавно конкурисали. За љубав немате онолико времена колико
желите. Разговарајте с партнером и објасните му тренутну
ситуацију. Малаксалост.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пред вама је бурна недеља и
нећете стићи да подигнете главу
од посла. Партнерски односи
полако улазе у мирнију фазу.
Про на ђи те више вре ме на за
своју децу. Чувајте се вируса. У
последње време сте преморени.

Ситуација на послу полако се
поправља.
Освежите
свој
пословни простор, па ћете се и
ви осећати боље. Ако вам је стало да се ваша веза одржи, будите спремни на попуштање. Разговор је лек за многе болести.
Стомачни проблеми.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

У понедељак вам се може указати прилика за нов пословни
подухват. Партнер ће вам придиковати да га занемарујете, па га
зато више укључите у свој живот.
Крајем недеље је могућ одлазак
на пут. Болови у препонама и
листовима.

Ширите позитивну енергију, па
сарадници и не примећују колико сте их оптеретили послом. У
четвртак бисте могли да потпишете важан уговор. За викенд –
љубавни ломови. Пустите да се
све слегне. Проблеми с репродуктивним органима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Све превише примате к срцу.
Радите колико можете, немојте
се префорсирати. Крајем недеље
наилази повољан период за
љубав, па слободни Ракови могу
доживети узбудљиву авантуру, а
заузети ће оживети страст у
вези. Дисајни проблеми.

Веома сте сумњичави. Опустите
се. Већ крајем недеље започећете озбиљне преговоре о послу
који планирате са странцима.
Када крене посао, кренуће вам и
у љубави. Постоји неко ко жели
да вам приђе. Охрабрите га.
Добро се осећате.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

На корак сте до циља. Сада
само треба успорити и пажљиво
изабрати сараднике. Започели
сте велико спре мање свог
љубавног живота. Немојте замерати баш све партнеру, погледајте и где су ваше грешке. Проблеми са зглобовима.

Сви вас тапшу по рамену, али
конкретног унапређења или
финансијске сатисфакције нема.
Могуће је пресељење због
посла. Потражите подршку партнера, укључите га у свој живот.
Проверите крвну слику. Честе
главобоље.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Недеља пред вама биће мирна,
без стресова, било да радите
самостално, било у фирми.
Дозвољене или недозвољене,
јавне или тајне љубавне везе
обележиће предстојеће дане.
Препустите се страсти и уживајте. Проблеми с притиском.

(19. 2 – 20. 3)
Нечија љубомора и завист могу
бити стимулација да будете још
бољи. Ове недеље сте креативни, лепршави и ефикасни. Рибе
које раде у маркетингу могу очекивати успех. Партнер вам спрема дивно изненађење. Добро се
осећате.

Петак, 26. фебруар 2021.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ВОЗИЛА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПОНУДА

ФИАТ-ПАНДА 1.1 YOUNG,
2002. год, путнички, рег.
до 03.01.2022 год.
Тел:061/138-68-73 (СМС)

АКЦИЈА дрво багрем, исечен, цена 4.200 са превозом. 063/770-64-22 (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, 4.500 динара. 064/356-03-93, бесплатан превоз. (299087)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, у
одличном стању, само регистровати. 2000. годиште,
1.9 кубика, 66 квм, дизел.
Може замена за скупљи.
064/207-19-88. (301324)
ПЕЖО 206, 1.4, 2005, клима, серво, одличан, гаражиран. 064/142-55-93. (301447)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пеГАРАЖЕ
тора врата, фул опрема,
шест брзина, у првој боји.
064/130-36-02. (301425)
ПРОДАЈЕМ гаражу на
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011, ди- Стрелишту. 063/161-9556. (301308)
намик опрема, атестиран
плин, регистрован годину.
ИЗДАЈЕМ гаражу на Сода064/130-36-02. (301425)
ри у Дринској улици.
ПУНТО 1.2, 2002, металик
зелен, власник, одличан,
гаражиран. 064/856-6065. (301447)

ФОРД ескорт 1.4, бензинац, ШКОДА фелиција, 2001.
година 1988, нерегистрогодиште, 600 евра.
ван, технички исправан.
064/240-67-56. (301459)
062/171-92-91. (301415)
КОРСА Б, 1998. годиште,
ШКОДА roomster 1.2,
550 евра. 064/240-67-56.
2009, 125.000 км, атести(301459)
ран плин, на име.
064/130-36-02. (301425)
МАШИНЕ
ДАЧИЈА логан 1.6, 2008,
аестиран плин, регистрован годину, у прво боји.
064/130-36-02. (301425)

065/263-17-01. (301336)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор 506, мало радио, очуИЗДАЈЕМ зидану гаражу
ван. 013/372-926. (301327) на Тесли, код к рућног тока „Љубичево”, 966/210967. (301363)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301440)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
све врсте видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 063/288-278. (301132)

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)
ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућност клања и печења.
060/037-11-96. (300791)
ПРОДАЈЕМ машину за
шивење „багат”, супер
славица 8000. 064/280-3128. (301255)
ДЕТЕЛИНА, балирана, сува, на продају, првокласна.
065/366-00-60. (301318)
МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања гратис.
061/264-66-31.(301350)
РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме Дабић у Панчеву,
по цени од 200 динара комад. Вршимо упис за 28.
2. 2021. 013/377-901.
(300909)
ПРОДАЈЕМ шапурине. Росић. 063/223-810. (301248)
ПОЛУКОНЦЕРТНИ клавир, крека весо пећи, старинске комоде, ормани,
каучеви, бојлер. 064/90325-58. (301361)

ФРИЖИДЕР, електрични
шпорет, уљани радијатор с
калорифером, сто, столице, телевизор. 063/861-8266. (301376)

БРАОН стаклена врата, зелени креденац, креветац,
дечја колица, подне плочице. 064/129-92-07.
(301400)

ТРОСЕД мојца, полуугаона гарнитура, судопера,
кревет, орман с ципеларником, фотеље. 063/86182-66. (301376)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
смедеревац шпорет на дрва. 013/352-114. (301381)

ПРОДАЈЕМ регал, два ормана, огледало, пешкири
нови, повољно, два тучана
суда, сто и столице.
066/888-22-89. (301457)

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

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

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45

Петак, 26. фебруар 2021.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (301423)
ПРОДАЈЕМ унутрашњу и
спољну столарију, хитно,
повољно. 064/558-42-90.
(301433)
ПРОДАЈЕМ француски лежај, две фотеље и гарнитуру сточића. Повољно. Тел.
064/152-59-56. (301465)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаљем, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48840-22. (301266)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове,
старе сифон флаше,
играчке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(301319)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
каблове, веш-машине,
шпорете, замрзиваче.
061/206-26-24. (301481)

КУПУЈЕМО гвожђе, старе
лимузине, обојене метале,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/322-0494. (301481)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, прохром, веш-машине,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. (301481)
КУПУЈЕМ старе греде, да
нису труле, железничке
прагове, цигле и целе салонит плоче. 065/333-0339. (ф)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу од 126
квм на Кудељарцу. Повољно. 064/952-17-96 (СМС)
КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца. 063/829-83-18.
(301215)
ЦЕНТАР, трособан, хитно,
28 ари, приземље, ЕГ, две
терасе, одличан, 75.000.
069/744-286. (и)

ОГЛАСИ

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. - Дирекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину за Појекaт изградње РБС „ПА-Војводе Петра Бојовића”- ПАУ115,
ПАО115, ПАЛ115 Панчево, Улица Војводе Петра
Бојовића бр. 2, на кат. парц. 5802 К.О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4,
соба 708 у периоду од 26. фебруара до 08. марта
2021. године. радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.
ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, градско грађевинско. 064/212-52-52.
(301294)

ПЛАЦ, 261 ар, кућа за рушење, Тесла, 6 м фронт,
29.000. 069/744-286. (и)

НА ПРОДАЈУ кућа у Скробари, са 10 ари плаца.
064/144-85-94. (301254)
ПАНЧЕВО, Преспанска 25,
екстра нова кућа, слободно
стојећа на 5.90 ари плаца,
на углу две улице, одлична
локација, објекат 100 квм
бруто тавански простор,
могуће дорадити у 70 квм
додатних. За сваку препоруку. 063/637-673. (301300)
НА ПРОДАЈУ 30 ари плаца
у Омољици. 069/714-128.
(301306>)

МИСА, Шарпланинска,
плац 895 ари, фронт 26 м,
2.500 евра/ар. 069/744286. (и)

КУЋА, Београд, Вождовац,
Гостиварска 39, 3 ара,
240.000 евра, продајем,
узимам у рачун кућу у
Панчеву. 062/465-777.
(301153)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу, 27,43 ара, излаз на
две улице, градско грађевинско земљиште.
068/408-97-21. (300644)
НА НОВОЈ МИСИ кућа
170 квм, два купатила, три
терасе, без посредника.
061/406-35-49, 063/80775-61. (300893)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
Ул. Лазе Костића 18.
064/007-34-29. (301475)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари, до асфалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (301371)
НЕКРЕТНИНЕ „Јовановић”, Баваниште 93 квм,
10.5 ари, усељива, 18.000.
064/340-37-14. (301374)
ТОПОЛА, чврст материјал,
80 квм, 3.5 ара, 22.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(301396)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН, Котеж 1, 54
квм,IV, ЦГ, 39.000.
069/744-286. (и)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
24, нов. 069/655-214.
(300175)
ТИП СТАНКО, једнособан,
28 квм, приземље, уредан,
25.000. 069/744-286. (и)
ЦЕНТАР, дворишни, 39
квм, до улице, празан, само 19.000, приземље.
069/744-286. (и)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
два лифта, добра зграда,
40.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301347)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
БАВАНИШТЕ, 10 ари, кућа, IV, лифт, добра зграда,
30.000. (679), „Трем 01”,
стан је одличћна, 57.000.
063/836-23-83. (301347)
(679), „Трем 01”, 063/836ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 23-83. (301347)
8 ари плаца, Горњи град.
ТРОСОБАН стан, строги
063/829-89-48. (301413)
центар, 72 квм, две тераМЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две
куће на плац, власник, за
стан. Тел. 064/986-21-74.
(301366)

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

БЛИЗУ центра, салонска кућа, договор, Миса три етаже, 80.000. (396), „Лајф”,
961/662-91-48. (301501)

ПРОДАЈЕМ трособан, 80
квм, 49.000 евра, тераса,
паркинг, 1.000 метара од
центра. 341-789, 064/41093-00. (301314)

ПРОДАЈЕМ у Војловици
плац 10 ари и кукћу.
064/154-27-63. (301334)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24
(301458)

ЦЕНТАР, дволипособан, I,
Егм, нов, лукс, 60 квм,
60.000. 069/744-286. (и)

ПРОДАЈЕМ викендицу 40
квм, 3.7 ари плаца, свињац, кокошињац, остава,
амбар, 20 шљива, 20 лоза,
преко од Новог гробља,
10.000 евра. 062/465-777.
(301153/р)
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се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 70.000, договор.. Звати после 17 сати на тел. 064/119-60-06.
(301348)
ЦЕНТАР, 64 квм, трособан, II, леп , 62.000, договор. (324), „Медиа”,
064/223-99-20. (301356)
ТЕСЛА, једнособан стан,
46 квм, Та, приземље,
укњижен. 063/351-945.
(301358)
ТРОСОБАН дуплекс, 70
квм + 7, тип Станко,
47.000 евра, замена.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (301364)
НЕКРЕТНИНЕ „Јовановић”, Тесла, 54 квм, II, ЦГ,
усељив, 064/340-37-14.
(301374)
МИСА, полусутерен, 29
квм, једнособан, добар,
14.500. „Мустанг”,
062/226-901. (301396)
МИСА, једнособан, 32
квм, ВП, квалитетљан, усељив, 23.500. „Мустанг”,
062/226-901. (301396)
МИСА, одлично поткровље, II, двоипособан, 55
квм, 36.000. „Мустанг”,
062/226-901. (301396)

ПРОДАЈЕМ дуплекс,
98 квм, улица Бранка Радичевића, Панчево, цена
800 евра по квм.
060/487-77-00.
(301430)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ апартман-гарсоњеру, намештен, за једну
особу, у центру града.
064/014-81-37. (301223)

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
за раднике. 064/217-48-56.
(300930)

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

ПРОДАЈЕМ или издајем
једноипособан стан на Котежу 2. тел. 061/423-90-00.
(3012519

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм,
ЈНА 26, у легализацији.
063/233-558. (3401479)
ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, ПВЦ, 48.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (301437)
КОТЕЖ 1, код амбуланте,
двособан, 62 квм, II, ПВЦ,
52.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301437)

СТРОГИ центар, 68 квм,
нов, 82.000; 72 квм, старија зграда, 67.000.(396),
„Лајф”, 961/662-91-48.
(301501)
КОТЕЖ 2, 63 квм, IX,
48.000; Браће Јoвановић,
трособан, I, 60.000. (396),
„Лајф”, 961/662-91-48.
(301501)

СТАНОВИ
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
квм, ЦГ, VI/VIII, ПВЦ,
ПОТРАЖЊА
45.000. (398), „Кров”,
ПОТРЕБНЕ некретнине,
060/683-10-64. (301437)
све локације, брза реалиСОДАРА, двоипособан,
зација.
сређен, 67 квм, VIII/XII,
069/744-286. (и)
ЦГ, 63.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301437)
КУПУЈЕМ станове, куће,
исплата одмах. (679),
СОДАРА, двособан, V, 57
„Трем 01”, 063/836-23-83.
квм, ЦГ, 42.000. (353),
(301347)
„Премиер”, 063/800-4430. (301495)
КУПУЈЕМО станове на
КОТЕЖ 2, двоипособан, I,
67 квм, ЦГ, гаража,
65.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (301495)

свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. л
(301495)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком упоребом кухиње
и купатила. Тел. 060/03107-26. (301252)
ДВОРИШНИ стан издајем
самцима код Преображенске цркве. 060/161-64-78.
(301279)
ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру
у центру. Тел. 065/320-8551. (301283)
ИЗДАЈЕМ једноиопсобан
стан, Котеж 2, војвођански
булевар. Тео. 013/251-6425 или 069/251-64-25.
(301293)

ИЗДАЈЕ се прљазан једноипособан стан на Тесли,
без ЦГ и лифта. Звати од
16 до 21 сат. Тел. 069/44120-16. (301315)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
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 Драгомир Мага
Ради ПОНЕДЕЉКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• аргон ласер фотокоагулација

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

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то да ће између
хиљаду и две хиљаде пацијената годишње
који се налазе на листама чекања за операцију катаракте бити преусмерено у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗО-а, оперисати наш тим стручњака на апаратима
најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да обаве и
пацијенти који нису на листи чекања, али о
сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским
условима и да немају обавезно здравствено
осигурање, предвидели смо и одређени

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 11. МАРТА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

•
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

ПАКЕТ 3
ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 460 динара

ПАКЕТ 4

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ДИСТРИБУЦИЈИ пића у
Панчеву потребан возач Б
ИЗДАВАЊЕ
категорије за рад у Панчеву. 063/376-820. (301464)
ИЗДАЈЕМ већи намештен
ПОТРЕБАН ноћни чуар на
стан у засебној кући. Тел.
отпаду, потребни физички
063/171-96-16. (301298)
радници на отпаду.
ИЗДАЈЕМ двособан наме061/176-34-08. (301466)
штен стан на Тесли у ПанПОТРЕБАН помоћни радчеву. Контакт, 063/852-25ник у пекари. 063/60612. (301310)
330. (301469)
ИЗДАЈЕМ смештај за радПОТРЕБАН радник за принике, самце, студенте, радпремање хране у пекари.
нички смештај. Центар.
063/606-330. (301469)
За Вас Поликлиника Panmedica
063/502-211. (301395)
ПОТРЕБНА радница у
Панчево, Жарка Зрењанина 125
продаји у пекари. Тел.
ИЗДАЈЕМ намештену собу
063/606-330. (301469)
самцу. 064/090-11-28, КоТел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
теж. (301373)
ПОТРЕБАН радник за по061/333-54-98 и 060/333-54-98
сао продавца ана бувљаку.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко063/836-70-61. (301471)
теж 1. 063/808-83-26.
ПОТРЕБАН женски аси(301380)
ПОТРЕБАН стан за издастент са знањем енглеског
ПОСАО
вање, за пензионерку у
ИЗДАЈЕМ једнособан наи немачког језика.
ПОНУДА
мештен стан, дворишни, за граду или Новом Селу од
065/259-96-62. (301490)
ПОТРЕБНА домаћица доједну, две особе. 064/579- 01. 05. 2021. 064/482-47ПОТРЕБНЕ козметичарке и
маћинству од једног чла71. (301433)
86-55. (301382)
масерке са вишом школом.
на. 061/284-56-71 (СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
065/259-96-62. (301490)
ПОТРЕБАН радник за рад
стан, Котеж, Цг. 060/372ПОТРЕБНЕ раднице
у трафици, дневна и ноћна ЋЕВАБЏИНИЦИ „Balkan
03-02. (301472)
за рад у кухињи
смена. 064/163-59-33 (СМС) eхpress 013” потребна ради за роштиљем.
ница. 064/187-37-54. (301489)
ИЗДАЈЕМ прљзан двосоПОТРЕБНИ мајстори за
Почетна плата за
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
бан стан, Стрелиште, V
израду и уградњу АЛУ и
013” на Новосељанском
спрат, ЦГ, лифт, 150 евра. ПВЦ столарије. 063/249раднике са искуством
путу потребна радница.
064/477-59-99. (301502)
50.000 + пријава
432. (301213)
064/187-37-54. (301489)
+ топли оброк,
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ канЛОКАЛИ
без искуства 45.000 +
целарији Снежане Јукић поПОСАО
пријава + топли оброк.
требан дипломирани правПОТРАЖЊА
ник. Биографију послати на
Ћевабџиница „Хало ЛековНА ПРОДАЈУ бивши реЋевабџиница „Хало Лесковац”,
advjukic@gmail.com (ф)
ПРУЖАМ стручну подршку
сторан „Лала” на Бавани063/897-55-04
деци са тешкоћама у разПОТРЕБАН возач камиоштанском
путу,
власник,
(1/295685)
воју/учењу и њиховим пона,
са
искуством,
за
међу1/1. Тел. 065/227-57-55.
народни транспорт у реги- родицама. 061/618-84-40.
(301256)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
ону. Звати на тел.
(301417)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
Котеж 1, опремљен.
063/237-977. (301216)
300 квм, погодан за мага065/665-75-10. (301388)
ПОСЛОВНИ секретар са
цин, канцеларијски проискукством и познавањем
ИЗДАЈЕМ мањи стан у кући
стор, прилаз асвалтиран.
основа књиговодства и инна Стрелишту, намештен.
Тел. 065/227-57-55. (301256) форматике потребне за по063/101-28-16.(301389)
словање. 065/333-03-39. (ф)
ИЗДАЈЕМ самцу намештеПОТРЕБАН шеф грађевинну собу, употреба кухиње
ског стоваришта са искуРАДНИЦИ/Е
и купатила. 013/321-408.
ством. 065/333-03-39. (ф) ШЉУНАК: песак, сејанац,
(301390)
СТАЛАН ПОСАО
ФРИЗЕР са искуством по- одвоз шута малим кипером,
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
до два кубика. 064/664-85ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
требан салону у центру,
36 квм, на тесли, Та пећ.
Потребни помоћни радник
плата 30.000. 065/555-54- 31, 013/342-338 (СМС)
064/327-58-39. (301392)
на пољопривредном газдин44. (299710)
КОМБИ превоз робе, Панству. Потребно знање рада
ПОТРЕБНЕ искусне жене чево и шире, цена догоИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
на машинама: трактор, пумвор. 060/631-64- 91 (СМС)
за рад на индустријским
ценру код нове Поште, 34
пе, машине за сечење трашиваћим
машинама.
Поквм, два нивоа. Тел.
ве, итд. Возачка дозвола.
требна услуга шивења.
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
064/134-06-08. (301427)
064/191-64-95. (299928)
одвоз шута и осталих ма062/889-81-66
ИЗДАЈЕМ мању кућу.
ФРИЗЕРСКОМ салону „ММ” теријала. 064/158-44-10,
062/873-62-98, 062/827063/101-11-47. (301067)
у Карађорђевој потребна
ИЗДАЈЕМ магацин, први
89-49. (301456)
спрат, 650 квм, висина че- радница са искуством. Тел.
ИЗДАЈЕ се кућа, погодна
тири метра. 064/354-69-94. 013/331-485. (301253)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
за боравак 8 до 10 људи,
(301292)
ПОТРЕБАН возач и радник радови: брзо, педантно,
за раднике, спортисте и сл. ИЗДАЈЕМ локал, Браће Јо- у магацину опреме за куповољно. 065/523-02-73.
062/222-827. (3091446)
вановића, код Зелене пија- патила. 063/379-722. (301271) (301323)
це. 060/351-03-56. (301485)
ПОТРЕБНА радница уза
СЕЛИДБЕ, превоз друге
ИЗДАЈЕМ намештен двоЛОКАЛ продајем 28 квм + разношење кафе на бувља- робе, Панчево-даље. Цена
собанс тан и гарсоњеру
ку. 064/132-98-12. (301271)
договор. 013/366-843,
код Болнице. 063/810-92- 12 квм галерија. Сређен,
063/193-22-29. (301023)
центар. 063/489-958. (301420) ПОТРЕБАН радник за рад
39. (301453)
на бензинској пумпи у Пан- АЛУ, ПВЦ столарија, рочеву. 063/775-29-92. (301282) летне, комарници, венециСтоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут
јанери, ракасте завесе,
ПОТРЕБНИ возачи Б кате- уграђујем, поправљам.
горије за рад у Београду у
063/882-25-09. (301036)
CAR GO на неодређено
КОМБИ превоз робе, сеТел. 063/776-56-58, 013/252-06-64.
време. Потребно 25 година
(ф)
лидбе. 064/243-82-85. (301171)
живота и пет година возачог искуства. Позив на број ЗИДАЊЕ, малтерисање,
БЕСПЛАТНО сњтановање
ИЗДАЈЕМ леп локал 32
реновирање кровова, сти060/752-70-06. (301285)
ропор, бавалит фасаде,
станарки у Иванову, могу- квм, Цг, клима, Змај Јове
бетонирање. 063/865-80ћа надокнада. 064/372-94- Јовановића 5-а, Л 7. Тел.
УГОСТИТЕЉСКА радња
49. (301161)
063/703-70-32. (301486)
71. (301454)
„Буба” потребно особље за
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
РАДИОНИЦА за издавање рад: роштиљ; на каси; куна
Новосељанском
путу
вар; конобар. Пријаве лич- радови, глетовање, кречеТРАЖИМ празан стан око
бр.
175-х.
Погодна
за
мноно др Жарка Фогараша бр. ње, фарбање столарије.
60 квм, Котеж 1, Котеж 2.
064/280-26-15. (300895)
ге делатности. 064/207-19- 12 од 9 до 14 сати. Тел.
065/311-40-27. (301452)
063/248-599. (301299)
88. (301327)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, слаИЗДАЈЕМ већи једносовина, бојлера, котлића.
Потребне
раднице
за
рад
у
новом
бан, намештен стан у
063/836-84-76. (299906)
строгом центру, ЦГ. Тел.
локалу у Улици Ослобођења
061/638-37-24. (301439)
СЕЛИДБЕ, комби превоз.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”
065/665-75-10. (300746)
ИЗДАЈЕМ стан са мањим
Тел. 064/422-02-03
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
(2/299242)
двориштем, маргфита, 120
шљунак, песак, утовар и
евра. 060/307-77-80. (301438)
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, на ПОТРЕБНА спремачица у
одвоз шута. 064/505-62НОВА МИСА, издајем једуглу Светог Саве и Браће
пекари. 063/606-330. (301469) 44. (300408)
ноипособан празан стан са Јовановић. 064/231-07-33. ПРЕДУЗЕЋУ за производЕЛЕКТРИЧАР: поправка
ЕГ. 061/208-51-51.(301461) (301309)
њу у Старчеву потребни
бојлера, шпорета, индикарадници. 063/263-341.
тора, разводних табли, ин(301441)
сталација. Мића, 064/310ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
ПОТРЕБНА радница са ис- 44-88. (300674)

СТАНОВИ

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.

ПОТРЕБНИ

КАМИОН: превоз шљунак,
песак, сејанац, ризла, утовар/одвоз шута. 060/47474-57. (301264)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. Тел.
063/724-36-24. (301280)
ПРЕВОЗИМ кипером: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(301292)
БАШТЕ орем и култивирам
. 063/855-92-70. (301249)
АЛУ ПВЦ столарија: ролетне, венецијанери, комарници – уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (301281)

ТАПЕТАР са искуством тражи
посао. 064/120-77-64. (301462)
ИЗНОСИМО шут, чистимо
таване, подруме, радимо све
послове. 061/321-77-93. (301481)

КРЕЧЕЊЕ и комплетни завршни радови, технике,
подови, изолације, фирма,
гаранција и одржавање.
060/145-99-09. (301278)

РАДИМ резање лешника,,
чишћење, садња, окопавање пољопривредних послова. 064/415-16-41. (301354)
РАДИМО физичке послове, рушења кућа, шупа, бетонирања, ископи, итд.
064/122-69-78. (301381)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Александар, 064/157-20-03. (301387)
НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије, 8 до 18, мењам пелене. 060/421-05-91. (301411)
СЕЛИДБВЕ, превоз, радници, избацивање половног
намештаја, повољно.
КЛИМЕ: монтажа, сервис, 063/196-54-56, Златко. (301414)
продаја,, антибактеријско
ЧИШЋЕЊЕ шута, тавана,
прање. 060/521-93-40. (301284) подрума, дворишта, рушеВОДОИНСТАЛАТЕР: адап- ње старих објеката, превоз.
тације купатила, поправке 063/196-54-56, Златко. (301414)
славине, вентили, одгуше- СРПСКИ и математика за
ње канализације. 061/193- основце од 1. до 4. разреда.
Тел. 063/843-85-87. (301493)
00-09. (301307)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моМОЛЕРСКО-ФАСАДЕРторном тестером свако дрСКИ радови, гипс, керамика, повољно, пензионе- во које смета. 063/369846. (301418)
рима попуст. Проверите.
061/141-38-02. (301320)
ТВ СЕРВИС „Тесла елекВОДОИНСТАЛАТЕР ради: троник”, бесплатан превоз
одгушење судопере, купа- и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
тила, поправке, замене,
Рајића 1 (код поште на Теодмах. 064/495-77-59,
сли). (301406)
013/331-657. (301329)
ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације, бојлери, индикатори,
табле, бела техника, фрижидери, та пећи. 060/52193-40. (301284)
РАДНИЦИ: утовар/истовар,
чишћење подрума, дворишта, камионски превоз.
062/112-42-93. (301331)

потребан возач Ц категорије

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

(4/301480)

кукством за рад у продавници мешовите робе Pro
Trade.Тел. 063/341-770.
(301455)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица. Повољно. Тел. 063/744-08-24. (301257)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду
– превоз м алим и великим камионом, рад виљушкарима и машинско чишћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301412)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/171-32-57 (301337)
БРАВАР: ограде, капије,
гелендери, надстрешнице,
терасе, тенде, остало. Злаја. 065/558-45-17.(301339)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења, поправке котлића, бојлера, батерија, нова
купатила. 062/144-40-64,
013/377-930. (301362)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења, ископи,
одношење ствари, бетонирања. 060/035-47-40. (301381)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви од
00 до 24. Тел. 063/708-0024 (301458)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (301435)
МОЛЕРАЈ, фасаде, повољно, педантно. 066/270170. (301496)
МОЛЕРСКИ радови: глетовање, кречење, фасада.
061/631-82-19. (301337)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (301487)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, покреисвање дрвећа из
камиона до 30 м висине.
064/648-24-50.(301412)
ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(301277)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење пробушених када.
„Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/28830-18. (300866)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поствка ламината.
061/283-66-41, 064/39000-87. (301468)

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. (301394)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге разних виљушкара
носивости и до 10 тона.
013/366-888 и 063/218894. (301412)
KIZZA – рушење старих
кукћа и других објеката,
утовар и одвоз шута, све
врсте ископа, сечење и разбијање бетона, насипање и
сабијање терена ваљцима и
вибро плочама. 013/366888 и 063/218-894. (301412)
ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха, намештаја. Комора. 013/302820, 064/129-63-79. (301497)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са припремом и радом. 013/366888 и 064/648-24-47. (301412)

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

(7/274828)
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KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом, прање прозора, чишћење олука, замена црепа, изнајмљивање макаѕастих платформи за висинске радове. 013/366888 и 063/218-894. (301412)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05. (301451)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098 (301406)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50.(301412)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера до 18 м висине.
064/648-24-50.(301412)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија изла у граду до 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301412)

РАЗНО
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјалноо обезбеђен,
жели да упозна жену или
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(301311)
ПОКЛАЊАМ стару циглу
велики формат. 063/233440. (301494)

Петак, 26. фебруар 2021.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21. фебруара 2021, у 94. години, преминула је наша вољена мајка, бака и свекрва
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Последњи поздрав
драгој баби и прабаби

Последњи поздрав

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.пар. топ.бр.5248 и 5249 КО ПАНЧЕВО, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта,
спратности По+П+3+Пс, са 14 стамбених јединица
и помоћног објекта-гараже, у Панчеву, Милоша Требињца 42, израђен од стране атељеа „Студио 3”
Панчево, за инвеститоре Пејић Лазара и Тодора.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 03. 2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

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

ДАРИНКА ПАУНОВИЋ
1927–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: ћерка ВЕРА,
син МИЛИВОЈЕ, снаја КЛАРА,
унуке МАРИЈА и ЈЕЛЕНА, унуци
АЛЕКСАНДАР и ДУШАН,
зетови и праунуке
(30/301276)

20. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ДАРИ
ПАУНОВИЋ
Заувек ћеш живети у
нашим мислима и срцу као најлепша успомена.
Твоја четири мускетара.
Твоји унуци: МАЈА,
САША, ДУЛЕ
и ЈЕЛЕНА
са породицама

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

нашем драгом супругу, оцу и пријатељу.
Твоја породица
(1/3012439

(31/301276)

Последњи поздрав
драгој прабаби

Последњи поздрав

ДРАГАН НИКИЋ
1955–2021.
Драгане, био си човек великог срца и борац који је живео за осмехе своје породице и срећу својих пријатеља.
На свој господски начин обележио си једну епоху у Омољици. Такви јунаци заслужују најлепше место у рају.
Мајка ГРОЗДАНА, супруга ГОРИЦА и син ФИЛИП
(113/301408)

20. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ДАРИ
ПАУНОВИЋ
Поносне смо и срећне што си била део
нашег одрастања.
Вечно ће чувати
успомену на тебе.
Твоје праунуке
НИНА, ЈОВАНА,
ЛЕНА, МАРТА,
ДАНИЦА и АНЂЕЛА

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ
Драгом Милану од породице
МАРИНКОВИЋ
(2/301243)

Последњи поздрав

(32/301276)

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.пар. топ.бр.3160/1, 3160/2 и 3161/1 КО Панчево, за потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пс и
помоћног објекта-зидане ограде-П, у Панчеву, Ул.
Браће Jовановића 55 и урбанистичко-архитектонско обликовање површине јавне намене за потребе изградње јавне саобраћајне површине са припадајућом инфраструктуром на кат. парцели
топ.бр. 3162/1 КО Панчево у Панчеву, израђен од
стране „Evla Engineering”, ДОО, Београд, за инвеститорa „Маgnolija Lux” ДОО, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 03.
2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

20. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ДРАГАН НИКИЋ
МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ

1955–2021.
Цакашине, био си отац какав се само пожелети
може, велики деда и велики свекар.
Твој МИЛАН, ВАЊА, ОГИ и ИВАН
(114/301408)

ДРАГАН
НИКИЋ
1955–2021.

ПОМЕН

(3/301243)

Последњи поздрав

Последњи поздрав Драгану од сестре ВЕСНЕ
из Панчева са породицом
(115/301408)

ДРАГАН НИКИЋ
Драги Цако, тужни смо што си нас прерано и изненада
напустио.
С тугом и поштовањем породица ОЖЕГОВИЋ
(148/301474)

Последњи поздрав

Поштованом

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ

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

Нашем Мићи од ЗОРИЦЕ са децом

ДРАГАНУ
НИКИЋУ

ДРАГАНУ
НИКИЋУ ЦАКИ

Твоји: ВАСНА,
ПРЕДРАГ и ЂУРА

Расти и живети уз тебе
била је велика привилегија.
Воле те твој синовац
НЕША, снаја ЈЕЛИЦА,
АНЂЕЛА и МИЛИЦА

(69/301341)

(150/301478)

Хвала за искрено
пријатељство.

свим
радним
данима
осим
средом.

МИЛАНУ ЈОВАНДИЋУ
од БРАНКЕ и БРАНКА са породицама
(120/301419)

ДРАГАН
НИКИЋ
ЦАКО
Последњи поздрав
драгом брату
од ДУЛЕТА
и снаје СЕНКЕ
(151/301478)

ЗАГОРКА
ПЕЈИЋ
1930–2021.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Супруг МИЛОВАН
и син ЦЕЈА
са породицом
(70/301342)
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Окружена љубављу и пажњом, 19. фебруара
2021, преминула је наша драга

Нашем драгом јединцу, сину и оцу

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.
Нека се љубав истопи у успомени а бол у песми.
Нека се лет кроз небо заврши склапањем крила над гнездом.
Нека последњи додир твојих руку буде нежан
као ноћни цвет.
Мируј, дивни свршетку, а за тренутак само кажи своју последњу реч у ћутању.
Клањамо се пред тобом и подижемо увис светло своје, да ти осветлимо пут твој...
Заувек твоја сестрица

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ ГАГИ

ЕВА МАРЕК

8. X 1993 – 23. II 2021.

1951–2021.
Скромна у свом животу, велика у љубави и доброти.
Заувек ће живети у нашим срцима.

трагично настрадалом
Неутешни: син АЛЕКСАНДАР, мајка МИЛИЦА и отац МИЛАДИН
Нека те анђели чувају једини наш.
(142/301463)

(127/301428)

Несрећним случајем напустио нас је наш
вољени сестрић и брат

Почивај у миру

Њени најмилији: супруг ЈАНО, ћерка ЛИДИЈА,
син ЈАРОСЛАВ, зет ЈАНКО, снаја РЕНАТА,
унуци МИРОСЛАВ, ДАРКО, МАРТИН,
ЈАНА и МИХАЛ
(62/301332)

18. фебруара 2021. године напустила нас је наша
драга

ЖИВКА
ДОМОКОШ

ЖИВКА КОВАЧЕВИЋ

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР

1950–2021.

1932–2021.

7. IV 1958 – 19. II 2021.
106. генерација Гимназије
„Урош Предић” Панчево

ДРАГОМИР КОЈИЋ ГАГА

Заувек ћемо је чувати у срцима од заборава.
Ожалошћени: син ЗЛАТКО, снаха МИОМИРА,
унука ДУБРАВКА и унук ДРАГАН

8. X 1993 – 23. II 2021.

(64/301335)

(75/301349)

Нека те анђели чувају

Заувек неутешни: тетка БИЉАНА
и брат ИГОР ГУЛИЋ

ЕЛЕОНОРА СЕГЕР
7. IV 1958 – 19. II 2021.

Вечно ћеш живети у
нашим срцима.
Супруг ТОМАШ,
синови АЛЕКСАНДАР
и ДЕЈАН, снаја
СУЗАНА и унуци

Наша драга бака и прабака
Седмодневни помен
даваћемо у петак, 26.
фебруара 2021.

(143/301463)

(73/301345)

Напустио нас је наш вољени сестрић и
брат

Седам година је прошло откако није са
нама

ЖИВКА КОВАЧЕВИЋ

Колегинице МАЈА, ВЕСНА и ЗОРИЦА
(65/301335)

напустила нас је 18. фебруара 2021.
Последње збогом
комшиници

Успомену на њу чуваћемо у нашим срцима.
Тужни: унук ДРАГАН, унука ДУБРАВКА,
зет ЉУБОМИР и праунук УРОШ
(76/301349)

ЕЛЕОНОРИ
СЕГЕР
од станара
у Моравској 14
(92/301375)

ЕЛЕОНОРА
СЕГЕР

ДРАГОМИР КОЈИЋ ГАГА

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ
ЂЕЛА

Последњи поздрав драгој

8. X 1993 – 23. II 2021.

7. IV 1958 – 19. II 2021.
Драга Норика,
хвала ти за све лепе тренутке које си поделила
са нама и за сваки
осмех који си нам дала.
Породица
МАЈСТОРОВИЋ

Заувек неутешни: ујак ЗОРАН,
ујна ДАНИЈЕЛА, сестра АЛЕКСИЈА
и бака ДЕСАНКА КОЦИЋ
(144/301463)

(138/301448)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ

МИЛЕНИ МИЛЕНКОВИЋ
10. X 1949 – 17. II 2021.

од супруге ДЕСЕ, сина ВЛАДИМИРА и ћерке
СВЕТЛАНЕ.
Сахрана ће се одржати у петак, 26. фебруара, у
12 сати, на Новом гробљу
(160/301498)

ЖИВКИ КОВАЧЕВИЋ
рођ. Попов
од брата ЖИКЕ, снахе АНГЕЛИНЕ и братанца ЖЕЉКА
са породицом
(9/301260)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав

ЖИВКИ
КОВАЧЕВИЋ

од сина ДЕЈАНА и ћерке ДАЦЕ са породицама.
Увек ћеш остати у нашим срцима
(111/и)

Много нам недостајеш.
Чувај нам малу Мају.

Последњи поздрав
драгој комшиници

ЖИВКИ
КОВАЧЕВИЋ

ГОЦА и РАДЕ

Породице БРКИЋ,
ОКА и ЉУБАНОВИЋ

(126/301426)

(89/301369)

Твоја породица
(21/301268)

Последњи поздрав

ЖИВКИ
КОВАЧЕВИЋ
од унуке АНЕ,
праунуке МИЛИЦЕ
и НАЂЕ
и зета ЂЕРЂА
(90/301370)

Петак, 26. фебруар 2021.
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Последњи поздрав нашој

МАРИЈА СТАНЧУЛ
МАЈИ

Полетели анђели попут птица, однели осмех са наших лица...

Драгој

Послали поруку на
крилима белим да те
Постоји љубав коју смрт не прекида.

никада прежалити
нећемо душом и

Вечно ожалошћени: тетка СНЕЖА,
МИХАЋА, ЕМА и МАРТИНА

срцем целим.
Тата и мама

(15/301263)

(34/301288)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

МАЈИ

Заувек нас је напустила наша драга

МАЈИ

МАЈА

МАЈИ

од породице ИЛИЋ

од баба МИЦЕ и деда ПАЈЕ ДАБИЋ

(39/301290)

(38/301298)

(94/301378)

Нисам ти могао помоћи Мајо...

Последњи поздрав малој

Сине, чекај ме доћи ћу.

последњи поздрав од колектива
апотеке „Пандора”

Последњи поздрав

Неутешна баба ДРАГИЦА
(14/301263)

Последњи поздрав драгој

МАЈИ

Бићеш заувек у мом срцу...

од ујкице са породицом из Кине

Твој тата БОБАН са КЕТИ и СУЗАНОМ

(36/301290)

(46/301301)

МАРИЈИ
СТАНЧУЛ
МАЈИ

Последњи поздрав малој

МАЈИ
од породице ДРАГОЈЛОВИЋ
Нека Вас анђели чувају

Отишла си тихо и
оставила нас да тугујемо за тобом.
Нека те анђели чувају.

(12/301263)

Последњи поздрав драгој

МАЈА СТАНЧУЛ

МАЈИ
од теткице МАЈЕ ШУПИЋ са породицом

Последњи поздрав од комшилука у Улици
Маре Мандић

Баба МИЛЕНА

(18/301268)

(37/301290)

(20/301268)

Последњи поздрав драгој

МАЈИ

Последњи поздрав драгој

од МИКИЈА и РАДЕ.
Нека те анђели чувају
(13/301263)

Памтићемо једну веселу, насмејану, прелепу девојчицу

МАРИЈИ СТАНЧУЛ
Почивај у миру анђеле.
Од: ВЕСНЕ, СЛАЂЕ, ЂИНЕ, МАРИНЕ и МИЛАНЕ из
„Пандоре”
(93/301377)

МАРИЈА
СТАНЧУЛ
МАЈА

МАРИЈИ
Последњи поздрав

МАЈУ

Последњи поздрав

од њених другара из VIII-2

Искрено саучешће породици.
СУЗАНА и ДЕЈАН НАЂ

Заувек си у нашим
мислима и срцу.

(137/301445)

(45/301301)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МАРИЈИ
СТАНЧУЛ

МАЈИ
СТАНЧУЛ
МАЈИ

МАЈИ
од ДРАКСИЈА, НЕШЕ и тета СМИЉКЕ
(139/301449)

Драга наша кумице, почивај у миру и нека те анђели
чувају.
Породица ЈОВИЧИН

(118/301416)

Породице
ЖИВОЈНОВ
и МАЛЕШЕВИЋ
(99/301386)

од ЗВЕЗДАНА и ВЕРЕ

С љубављу тетка
МАЈА, теча БОЈАН,
сестре АЊА, ЈЕЛЕНА
и МИЛИЦА
са породицом

(117/301410)

(19/301268)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим средом.
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13. фебруара 2021, у 88. години напустио нас је наш вољени
супруг, отац, деда и прадеда...

Последњи поздрав

ЖИВА ВЕСЕЛИНОВ

Оставио је неизбрисив траг у нашим животима.

ДРАГО МАРЧЕТИЋ

Испраћамо његову дивну душу пут вечности
… пут новог почетка.

30. VIII 1964 – 19. II 2021.

Неутешна супруга ЈЕЛКА, МИРА, ТИХА и ВЛАДА
(152/301483)

20. фебруара 2021. после дуге и тешке болести преминуо је вољени супруг и отац

Увек ћемо те се сећати.
Ожалошћени: мајка МАРИЈА, син СТЕФАН и НЕМАЊА,
браћа ВЕЉКО и ГОЈКО са породицама

(77/301351)

Оцу и деди

РАЈКО ЗГОЊАНИН

Последњи поздрав братанцу

6. III 1938 – 20. II 2021.
професионални пилот у пензији
Сахрана је обављена 22. фебруара 2021. на Старом православном
гробљу у Панчеву.
Почивај у миру, заувек те чувамо у нашим срцима.
Тугују за тобом: твоја супруга СЛОБОДАНКА и ћерка ДРАГАНА

СТЕВАНУ НИКОЛИЋУ

(108/301403)

1936–2021.

Последњи поздрав од сина СИНИШЕ,
снаје СМИЉЕ и унука ИГОРА и ГОРАНА

Последњи поздрав драгом комшији од другара из „Таште ”

ДРАГИ МАРЧЕТИЋУ

(84/301360)

17. фебруара напустио нас је наш отац, дека, прадеда

Ожалошћени: стриц БОШКО
са породицом

РАЈКО
ЗГОЊАНИН

(101/301393)

Последњи поздрав
пријатељу Рајку
од породица
СТАНОЈКОВИЋ
и ЂУКИЋ

СТЕВАН НИКОЛИЋ
1936–2021.
Ћерка ВЕСНА са породицом

13. VI 1953 – 16. II 2021.
Комшиница ВЕРА, МИЛЕ, ЖИЋА, АЦА ПАСУЉ, МИЋА
КИЧКИЛА, СЛАВКО, АЦА СТОКИЋ, ПЕЂА, ДИЗДАР,
ТЕЧА, ГАВРА, АГИ, БРАНА, ОРДАГИЋ, БОЛЕ, БРЗА,
МИЛИСАВ, ТИШМА, ЂУСИ, ТИНТОРЕТО, МИРКО,
ЂОЛЕ, МИЛОМИР, НИКОЛА и ВЕРИЦА

(109/301404)

(66/301338)

Последњи поздрав
деки

(121/301421)

Последњи поздрав

ДРАГО МАРЧЕТИЋ

СТЕВАНУ
НИКОЛИЋУ

МИЛОДРАГ КРЕМЕНОВИЋ

ДРАГО
МАРЧЕТИЋ
30. VIII 1964 – 19. II 2021.
… само ретки нађу
ретке...

ЗОРИ
ЂОМПАРИН

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу, човеку, стручњаку и родитељу
Почивај у миру, нек ти је вечна слава и
хвала.

Унуци БРАНИСЛАВ
и БОЈАН

СРЕДОЈЕ и ТАЊА

ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом

(67/301338)

(131/301434)

(157/и)

ЈОВАНКА
ТРАТНИК
1938–2021.

од Микијевих колега
из „Алкан-М”

Последњи поздрав мојој мајци која је отишла
без поздрава.
Ћерка ЈЕЛИЦА,
зет ВЛАСТИМИР
и унук ДРАГАН

(105/301399)

(153/301482)

МИЛОДРАГ
КРЕМЕНОВИЋ
Последњи поздрав
пријатељу и познатом конобару и кувару Панчева.
ДРАГАН ЂУРОВИЋ
(42/301296)

Петак, 26. фебруар 2021.
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Последњи поздрав супругу, оцу, тасту и
деди

Прошло је десет тужних година откада
није са нама наша

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

ЈАНКОВ ЗЛАТИБОРУ

МЕЛАНИЈА КОВАЧЕВИЋ

17. IX 1936 – 17. II 2021.

рођ. Србуљ
26. II 2011 – 26. II 2021.

Изненада је отишао, али из наших срца
никада.

Недостајеш...
Увек си у нашим срцима и мислима.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Његова породица

Син ЖАРКО и супруга МИЛОЈКА

Твоји најмилији
(161/301499)

(24/301270)

Последњи поздрав најбољем течи

Десетогодишњи помен вољеном супругу и
оцу

ВИНКА ИЛИЋ
ПАНИЋ
28. II 2015 – 28. II 2021.

ЈАНКОВ ЗЛАТИБОРУ

из Долова
1. III 2011 – 1. III 2021.

Твоји: СЛАВКО, СЛАВИЦА, ПЕЂА и ЦЕЦА

Твоја мама и сестра

Његова породица: МИЉКА, РАДА и РАДОЈЕ

(85/301365)

(102/301397)

(95/301379)

Последњи поздрав

ЗЛАТИБОР
ЈАНКОВ
1936–2021.

Десет година је прошло
откако није са нама вољена

Остаје нам да се сећамо твоје доброте која се никада
не заборавља.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима, док постојимо.
Почивај у миру.
Заувек твоје: супруга СТАНИЈА и ћерка ЉИЉАНА
(158/301491)

26. фебруара 2021. навршава се тужних годину
дана откако није са нама наш вољени

мајор у пензији

чика ЗЛАТИБОРУ

Породица ВУЛЕВИЋ
(155/301484)

1936–2021.
од породица
ВИШЊИЋ, ЦВЕЈИН
и САМАРЏИЈА

(86/301367)

(87/301367)

Последњи поздрав
супрузи

Последње збогом

Последњи поздрав мајци

1957–2021.
од кумова ЦВЕЈИН

од ћерке МАРИЈАНЕ
са породицом

(136/301444)

(162/301500)

Била си дивна и племенита. Твој одлазак је оставио
празнину и тугу. Чуваћу те у срцу и мислима.
Твоја другарица КОЦАНА
(140/301450)

1943–2020.
С тугом која не јењава, љубављу која не умире и
сећањем које не бледи.

Твоји СТЕВА и БРАНКА

Супруга НАДА, ћерке СИЛВИЈА и СЛАВИЦА,
унук МИЛОШ и зет ДРАГАН

Драгом шураку, брату и ујаку

мајору у пензији
Почивај у миру Божјем

од супруга
СВЕТИСЛАВА

ЉИЉА, БАТА и САША

(163/301500)

(71/301343)

ДРАГОЉУБ
ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2021.

Последњи поздрав мајци

(78/301352)

ЉУБОМИРУ
ТИМИЋУ

Последњи поздрав
сестри

Последњи поздрав

ТАЊИ НАНИЋ

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ

18. II 2011 – 18. II 2021.

СЕЋАЊЕ

1957–2021.

ТАНКОСАВИ
НАНИЋ
ТАЊИ

ДРАГИЦА
ЛУКИЋ

(149/(301477)

ТАНКОСАВИ
НАНИЋ
ТАЊИ
ЗЛАТИБОРУ
ЈАНКОВУ

У суботу, 27. фебруара, у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо шестомесечни помен

ЉУБОМИРА ТИМИЋА

Напустила нас је Твоја
племенита душа, али
ћеш заувек остати у нашим срцима.
Последњи поздрав од
породице ВИШЊИЋ

Последњи поздрав
куму

Са поштовањем и последњим поздравом се опраштамо
од пријатеља

(159/301492)

ИЛИЈИ КАЛЕНДЕРАЦ

ПАВЛУ ВУЧКОВИЋУ

Болно сећање не
пролази.

Тужни смо због твог одласка.

Све док је нас живеће и најлепше сећање
на тебе.

ТАНКОСАВИ
НАНИЋ
ТАЊИ

ТАНКОСАВИ
НАНИЋ
ТАЊИ

1957–2021.

1957–2021.

од сина ДАРИЈАНА
БАЋКА са породицом

од брата БРАНКА
са породицом

(164/301500)

(165/(301500)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

МИОДРАГУ ИГЊАТОВИЋУ
МИЈИ
Прошло је тужних четрдесет дана. Све више нам
недостајеш. Уз нашу љубав живећеш док је нас.

Твоји најмилији

Зет РАДМИЛО, сестра СНЕЖАНА, сестрићи
БРАНКО, НОВИЦА и БРАНА са породицама

(129/301431)

(147/301473)

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

Последњи поздрав нашем другу

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ БУЦКУ
САША ЈОВАНОВИЋ и МИЋА НИНИЋ
(130/301432)
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Петак, 26. фебруар 2021.

27. фебруара 2021, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен од преране смрти нашег вољеног сина, брата и ујака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
27. VII 1946 – 26. VIII 2020.

2. марта 2021. навршава се тужна година откако нас је напустила наша вољена мајка, ташта и бака

КСЕНИЈА КОРАЋ АЊИЦА

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.
Живот нестаде у трену, а Твоје племенито срце и
Твој лик остаје у срцима нас који Те волимо. Поносни смо на Тебе, што си био наш и ми Твоји. Нека
те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од
времена и заборава.
Почивај у миру...
Неутешни: мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ,
сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА
(133/301436)

1. марта 2021. навршава се година дана
преране смрти вољеног брата и ујака

У понедељак, 1. марта, у 11 сати, обележићемо четрдесет
дана откако је преминуо

26. фебруара 2021. године навршава се
шест тужних месеци откада си нас напустила.

ОЛИВЕРА ИГЊАТОВИЋ
1942–2020.

Вечно ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Дани пролазе, бол остаје, сећања не бледе. Нека твоја добра и
племенита душа почива у миру.

Твоја сестра ОЛИВЕРА, твоји сестрићи
НЕБА и НАТА са породицама

Вечнаја памјат и нека ти Господ подари царство небеско.

(116/301409)

За тобом тугују и у срцу те вечно носе: ћерке
БИЉАНА и СВЕТЛАНА, зетови АЛЕКСАНДАР и СТИВЕН,
унука ЛЕНА и унуци АЛЕКСАНДАР и ЛУКА

Прошле су три тужне године откада није са нама
наш вољени син, отац и брат

(128/301429)

28. фебруара 2021. навршава се годину дана од смрти

ДЕЈАН ДАНКУЦ
ДУШАН
КАЛЕЈСКИ

Време ће пролетети, али бол и туга за тобом никад.
Недостајеш нам за све што долази...

СТОЈАН
БОШКОВ

1976–2020.
Недостајеш...
За све што долази недостајеш...
Воле Те..., чувају … у
срцу..
Сестра НАТАЛИЈА
и сестрић АЛЕКСА

Твоји најмилији
(97/301384)

С љубављу и поштовањем чуваћу успомену на тебе.

24. фебруара 2021. године навршава се шест тужних месеци откако нас је напустила наша непрежаљена

ДЕЈАНА ЂУКИЋА

Твоја супруга
СНЕЖАНА
(47/301302)

(132/301436)

Прошло је годину дана, али ти си још увек у нашим мислима
и срцима.
Ћерка ЈАДРАНКА са породицом
(141/301460)

ЕТУШ ЕТЕЛ КРПЕЦ ХУБЕР
ДУШАН ЛАЗИЋ
27. II 2016 – 27. II 2021.
Велики човек заувек у нашим срцима.
Куме, недостајеш нам...
МИЛАНА, ДУШИЦА и ЖЕЉКО

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Неутешни супруг ДРАГАН,
ожалошћене породице ШЕБЕРЛЕ и МИЛАДИН
и остали породични пријатељи

(146/301470)

(119/301424)

СЕЋАЊЕ НА

Тринаест година чувамо сећање на тебе и твоју љубав

МИЛИЦУ СТОЈОВИЋ

БОГДАН
ДУКИЋ

МИЛЕВА
ЛУКАЧ

2018–2021.

2020–2021.

Бол и туга за тобом су вечна.

2020–2021.
С љубављу и поштовањем њени МИЛАНКА и САВО

Твоја БОРА ДУКИЋ с децом

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2021.
Заувек у срцима
мајке МИЛОДАРКЕ
и сестре ВИОЛЕТЕ
са породицом
(96/301383)

Прошло је пола године откада није с нама
наш

2001–2021.

ДРАГОСЛАВ
ПАНТИЋ
25. II 2002 – 25. II 2021.

МИОДРАГ
МИЛУТИНОВИЋ
22. I 1984 – 6. III 2020.

Његови најмилији

Син НЕНАД
са породицом

Време пролази а бол и
туга остају.
С љубављу
твоја породица

Снаго моја уништили
су те они који нису у
стању две овце да сачувају.
Твоја мама ЦИЦА

(48/301303)

(7/3011258)

(135/301443)

(72/301344)

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоја породица

Време пролази, сећања остају.

(106/301401)

Своју баку

ПОМЕН

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ
ВЕЛИМИР
АЛЕКСОВСКИ

1938–2008.

(40/301291)

(25/301272)

СЕЋАЊЕ

ФРЕДИ ВИГ

Три месеца тугују твоја деца за тобом.
БОРА ДУКИЋ

СЕЋАЊЕ

НЕРАНЏУ
ЖИВОЈНОВ

ЈОВО
ПЕШИЋ

2018–2021.

26. II 1992 – 26. II 2021.

чувају од заборава
унуци и праунуци

Време пролази, сећања не бледе.
ВЕРИЦА, БРАНКО
и ДАНИЈЕЛА

(49/301304)

(110/301405)

Петак, 26. фебруар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ПОМЕН
28. фебруара 2021, у 11.30, на Старом православном гробљу одржаћемо помен

Четири тужне године су прошле откако
нас је напустио наш драги

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ

2020–2021.
Нисам те могла сачувати од смрти, али ћу те вечно чувати у срцу.
Твоја сестра БУБА са породицом
(82/301359)

1968–2017.

СТЕВАН НАЂ

Драга наша Зоко и после четири дуге године како си нас напустила, Ти и даље живиш у нама.

Заувек ће бити у срцима и мислима најмилијих.

Вољени не умиру све док их се живи сећају.

СЕЋАЊЕ

Воле те твој БОКИ, МИЦА и ЈЕКА са породицама

Супруга АНА, ћерка ВИОЛЕТА
и син ДЕЈАН са породицама

(79/301353)

(44/301301)

Сећање на драге родитеље

ВЕЛИКИНАЦ

ЛЕПОСАВА ШЕГРТ
22. II 2011 – 22. II 2021.

Време пролази, сећања остају у нашим срцима.
Брат ЉУБО и снаја МИЛКА са децом
(98/301385)

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

1968–2017.

1968–2017.
Злато наше, пуно нам
недостајеш.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Неутешна мама
БОГДАНА
и тата БОЖИДАР

Бол и туга за тобом
никада неће престати.

Поштованом

Твоја сестра
СЛАВИЦА
(122/301422)

(123/301422)

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
Тето, све успомене и
сећања на тебе чуваћемо од заборава.
Твоја сестричина
ЉИЉАНА
са породицом

СВЕТОЗАР

БЕБА

2011–2021.

2015–2021.

(124/301422)

С љубављу и поносом чувамо успомену на
вас.

27. фебруара 2021. године, у 11.30, на Старом
православном гробљу, даћемо полугодишњи помен

Ћерка ВЕРА са породицом
и породица ЈОВАНОВСКИ

НЕДЕЉКУ ТОКОВИЋУ

(55/301325)

2014–2021.
И после седам година сећања не бледе.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

Поздрав од најмилијих
(80/301355)

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић

25. фебруара навршава
се тридесет година откада нас је напустио вољени супруг и отац

У суботу, 27. фебруара
2021. даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Недостају твој осмех, оптимизам, снага, љубав и
све што смо имали и волели. Јако је тешко без
тебе!
Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА
(103/301398)

Тето, време није
ублажило нашу тугу.
Недостајеш нам.
Твоја сестричина
БИЉАНА
са породицом
(125/301422)

1. марта навршава се годину дана откада нас је
изненада напустио супруг, отац и деда

МИЛОШ КАРАДАРЕВИЋ
1947–2020.

ПОЛУГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Празнина, бол и недостајање.
Твоје: супруга МИЛКА, ћерке МАЈА
и МИМА и унука АЊА

ФРАНЦИЈА
МИКЛОШ
МИКИ
Никада те неће заборавити твоја супруга ЉИЉАНА и син ТИБОР

ВЕРИ
ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.
Супруг ЈОВИЦА,
ћерка БИЉАНА
и син ВЛАДИМИР

(61/301330)

(41/301295)

Прошла је година откако није са нама драга
кума

Шест месеци ниси са
нама

(57/301326)

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић
Била си посебна особа.
Бескрајно хвала за све што си нам пружила.
Твоји: ћерка МИЛИЦА, зет МИЛАН и унук ТЕЈА
(104/301398)

Сећање на наше драге

ПЕТРУ
ПАВЛОВУ
БРАЦИ

Прошло је годину дана откако си само у
нашим срцима и мислима, недостајеш.
Твоји најмилији

РАДМИЛА
КЕПИЋ

ВЕРА
ЦВЕТАНОВИЋ

Увек ћемо се сећати
твог лика.
ВИКТОР и САША

Нећемо Те заборавити.
БРАТИСЛАВ,
МИРЈАНА
и СНЕЖАНА

(88/301368)

(134/301442)

1934–2020.

РУЖИЦА
КИШ
2019.

АНА
КИШ

ШАНДОР
КИШ

(112/301407)

МИЛОШ
КАРАДАРЕВИЋ

МИЛОШ
КАРАДАРЕВИЋ

А ко ће ме икада убедити да си био стар и
да је било време да
одеш.

Дао нам је највећи
дар који можеш дати
некоме, веровао је у
нас, зато не боле
успомене, боли недостајање.

Недостајеш јако деда...

2013.

Живеће заувек у нашим срцима.
ЕРЖЕБЕТ БАЛТИЋ са породицом
и МИЛОШ МИЛОЈКОВ
(81/301357)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Твоја унука АЊА

Твоје ћерке
МАЈА и МИМА

(58/301326)

(59/301326)
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Петак, 26. фебруар 2021.

Прошло је четрдесет дана откада није са

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
Прошле су три дуге и тужне године откада није са нама наш драги

Четрдесет тужних дана од смрти наше најдраже

нама наш драги супруг и отац

ЈЕЛИЦЕ ЈОВАНОВСКИ
МИЛЕ КРЉИЋ

Са нама је заувек твоје ведро лице, несебична љубав, ослонац и подршка
коју си нам пружала све ове године.
Постоји љубав коју смрт не прекида и време не лечи.
Хвала ти за сваки дан који се увек завршавао осмехом. Волимо те заувек!

Заувек у нашим срцима и сећању.
Супруга ЂУРЂИЦА и синови ПРЕДРАГ и
НЕНАД
(11/301262)

Помен ће се одржати 27. фебруара 2021, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Твоји најмилији: супруг СТЕВАН, ћерке АЛЕКСАНДРА и МИРЈАНА
и унуке ЛАРА и НЕДА

ПАВЛЕ КАТНИЋ
2. III 2018 – 2. III 2021.
Никада те нећемо заборавити.
Вечна је празнина без тебе, твоје доброте и
племенитости.
Твоји најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,
снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

(91/301372)

25. фебруара навршава се осам година од смрти

28. фебруара је тужних четрдесет дана откада није са нама моја
драга сестра

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА
АЦЕ
Са поносом и љубављу те чувамо у нашим срцима.
Било је право богатство имати те, живећеш вечно у нашим молитвама за душе спас.

(17/301267)

26. фебруара навршава се четрдесет дана без
моје вољене маме

ИВАНКЕ НЕДЕЉКОВИЋ
рођ. Милошев

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВСКИ

Пуно нам недостајеш.

Сестро моја, много ми недостајеш, нека те анђели чувају.

Твоји: сека, мама, тата баба и деда

Сестра ВЕРА, зет МИРКО и сестрић ДЕЈАН са породицом

Воле те БРАНКА, СЛОБА, САЛЕ, НАТА,
МИЛИЦА, ИВАН и АЛЕКСЕЈ

(53/301321)

(56/301325)

(26/301273)

25. фебруара 2021. навршило се четрдесет дана откада нас је напустио
наш отац и брат

Драга наша

СЕЈКА

РАДОШ ВУЧКОВИЋ

Живећеш вечно у нашим сећањима.

28. II 2018 – 28. II 2021.

Воле те твоји МИЛОШЕВИ из Инђије

Има суза које не престају да теку
јер из очију прелазе у срце.
Има успомена које не бледе,
живе подједнако колико и ми.
Ти си та наша суза и успомена.
Твоја породица

(27/301273)

АРСА СТОКИЋ
Сећање на тебе живеће вечно у нама.
Твоји: син АНЂЕЛКО, снаја МАРИЈА, сестра НАДА
и зет МЛАДЕН са децом и унуцима

(52/301316)

Прошла је друга година

У суботу, 27. фебруара 2021. године, у 11 сати, на
гробљу у Војловици, даћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

(28/301274)

Навршава се четрдесет дана мом драгом брату и
вољеном

1. III 1992 – 1. III 2021.

НАДИЦИ КРСТИЋ
1944–2021.

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ
Његови: НАТАША, ПЕРА, ГОРДАНА и ПЕЂА
(68/301340)

ЈОВАН
ЏИВЏАНОВСКИ

АРСИ СТОКИЋУ
24. XII 1959 – 17. I 2021.

Сећање на вољене родитеље

ЈОНОСКИ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од времена и заборава.
Твоји: супруг СТАНОЈЕ и синови са породицама
(29/301275)

1951–1992.

Никада га неће заборавити: сестре МИЛКА и
НАДА, брат САША и сестричине ЈЕЛЕНА,
АНА и његови најмилији

Заувек у нашим срцима
и мислима.
Његови: ЗОРИЦА,
ИВАН и СЛАВКО
са породицама

(54/301322)

(33/301286)

СЕЋАЊЕ

ВИДАНОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАТКА

ЉУБЕ

2018–2021

2015–2021.

Колико туге у једној речи...
Много недостајете.
Воле вас ваша деца: МИКИЦА и ВЛАДО
(63/301333)

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

БОШКО ВИДОСАВА МИОДРАГ
ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ ВЛАДА

1930–2006.

1929–2006.

1951–1989.

2003–2021.
Прошле су многе године, али наша љубав и туга неће
никада.
Твоја породица
(100/301391)

Заувек у мом срцу.
Ваша ћерка и сестра БУБА са породицом
(83/301359)

Петак, 26. фебруар 2021.

25. фебруара навршава се годину дана откако нас је напустио и оставио да за њим
тугујемо наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

Година дана туге откако нема наше драге

СВЕТЛАНЕ КУЗМАНОВИЋ

ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ

Прошло је десет година откако није с нама
наш

2. III 2020 – 2. III 2021.

Све си нас научио, али ниси оно главно,
како да наставимо даље без тебе?!
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи...

Твоју љубав, доброту и племенитост коју си нам подарила, памтићемо вечно.

Твоје: ЛИЗА, НАТА, ЖЕЉКА
и ЈАДРА са породицама

Твоји најмилији: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет
СРЂАН, унуци ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОРА и
праунук МИХАЈЛО

(6/301250)

(35/301289)

1. III 2004 – 1. III 2021.

ПОМЕН

22. фебруара навршава се друга година откако
није са нама наш вољени

МИТАР СТОЈКОВИЋ
Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка
НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад
АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН
(4/801244)

Навршавају се двадесет и три године од изненадног одласка нашег драгог и вољеног

ЈАЊИЋ ЉУБОМИРУ БАЋИ
од сестрића БРАНКА са породицом – супругом
МИЛИЦОМ, синовима ГОРАНОМ и ЗОРАНОМ,
снајке ЦЕЦЕ и праунука СТЕФАНА и МАРКА.
Четрдесет тужних дана обележићемо 2. марта 2021
У миру почивај Баћко

ЗАВИША
ЛАЛИЋ

ТОНИ АНДРАШИ
1968–2019.

Драги тата увек ћеш живети у нашем срцу, мислима и сећању.
Син МИЛАН ЛАЛИЋ и
ћерка МИРЈАНА ДИМИТРОВСКИ с породицама

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.

(10/301261)

(5/301245)

(23/301269)

Воле те твоји најмилији

МИРОСЛАВА ВУЈКОВИЋА
ПОМЕН

1971–1998.

СТОЈАДИНОВ

Никада те нећемо заборавити.
Твоји: ДУШАН и САЊА
(51/301315)

ЈАЊИЋ ЉУБОМИРУ БАЋИ
од супруге МАРИЈЕ и многобројне фамилије.
Навршава се четрдесет болних дана откад си отишао.
Твоја МАЦА

КОВИЉКА

МИЛИВОЈЕ

БОРИСЛАВ

1932–1985.

1956–1998.

1927–2018.

(22/301269)

У понедељак, 1. марта, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

ЗЕЧЕВИЋ
27. фебруара, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо шестомесечни помен нашој најдражој

СТАНКИ БОДИРОГА
ДАНИЛО

РУЖИЦА

1921–1985.

1926–2009.
ДАДА

(43/301297)

ОЛГИ ШЕСТО
Време пролази, а бол и туга за тобом су све
већи.
Супруг ЂУРА, ћерка ЈЕЛЕНА
и син НЕНАД са породицама

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.
Твоји најмилији
(50/301305)

2. марта навршава се
четрдесет болних и тужних дана од смрти нашег драгог, вољеног
супруга, оца, деде и
свекра

Навршава се годину
дана откада нас је напустила наша

(60/301328)

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Прошле су две године откако си нас напустио.
Много нам недостајеш.
Супруга, деца и унуке

СТАНКА
БОДИРОГА

(16/301265)

СПОМЕНКА
КОСТИЋ
ОЛГА
ШЕСТО

СПОМЕНКА
КОСТИЋ

МИРЈАНА, САЊА,
ЉИЉАНА и ВЕЉКО

Прође година откада
ниси са нама. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ВЕКИЈА
УСКОКОВИЋ
са породицом

(145/301467)

(154/301488)

Недостајеш нам.

Четрдесет дана од смрти мог брата

ЧЕДОМИРА
ТОПИЋА

Вољена, заувек ћеш
бити у нашим срцима.
Супруг ДРАГАН,
син ВЛАДАН,
ћерка АЛЕКСАНДРА,
снаја ЈОВАНА
и унука ДУЊА
(156/301488)

Помен дајемо 2. марта,
у 11 сати, на гробљу у
Старчеву.

ЧЕДОМИРА ТОПИЋА
Недостајеш нам пуно.
Твој брат и снајка
(107/301402)

Супруга ТАЊА,
син ТОМИСЛАВ,
снаја ЈЕЛЕНА
и унуци АЊА и УРОШ
(74/301346)

Прошло је четрдесет
дана. Не могу веровати да си нас напустила тако брзо и
отишла код свог Крлета.
Почивају миру.
Твоја дугогодишња
колегиница СТАНА
(8/301259)
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НАШ ГОСТ: ЈОСИП ВЕБЕР, ПУТНИК, НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ДОСИТЕЈЕВА

МИЛИОН И ПО КИЛОМЕТАРА
„ЈАШУЋИ” ПРУГУ

Како су Срби
заволели кромпир

У породици која живи на овим
просторима више од 150 година 1968. године у Панчеву рођен
је Јосип Вебер. Уз основну, завршио је Mузичку школу „Јован
Бандур”, затим угоститељски
смер у Средњој економској школи и Средњу саобраћајну школу
у Београду. Дипломирао је на
Природно-математичком факултету у Новом Саду, где је стекао
звање дипломирани географтуризмолог. Оснивач је и председник Клуба љубитеља железнице и Удружења Словенаца
jужног Баната „Логарска долина”. Више од 15 година свирао
је виолину, а најдуже у КУД-у
„Јединство”. Његов ауторски рад
је обележило више од сто програма, међу којима се издвајају
организација концерата класичне музике, постављање изложби
на тему историјата железнице
и града Панчева, позоришних и
дечјих представа...
„ПАНЧЕВАЦ”: Које моменте
би издвојио као најупечатљивије у раној младости?
ЈОСИП ВЕБЕР: Хајде да кренемо од војске. Војни рок сам
служио од 1987. до 1988. године у Ратној морнарици, прво у
Пули, а касније и у Сплиту, на
разарачу 32 „Копер”. Отишао
сам онда на годину дана у Словенију, па у Немачку, где сам
радио као кувар. На јесен 1989.
године уписао сам Вишу угоститељску школу у Београду.
Деведесетих година путовао

Јосип Вебер
сам као студент са чувеном
„Интеррејл” картом која ми је
омогућила велики број путовања по веома повољним ценама. Мама ми је тада радила у
Минхену, тако да ми је он био
база и полазна тачка. Због ратова на просторима бивше СФРЈ
и економске кризе која је ишла
с тим морао сам да направим
паузу у студирању.
l Панчевци памте и да си с
пријатељима средином деведесетих година успешно водио
течајеве за манекене и фото-моделе. Како је то изгледало?
– У агенцијама „Белисимо” и
„Белами” био сам задужен за
техничку организацију модних
ревија, снимања и перформанса. Више од 500 младих Панчевки и Београђанки успешно
је завршило течајеве, а неке од
њих су имале веома успешне
професионалне каријере. Хиљаде људи памте велике модне
ревије на лето 1994. и 1995.
године у Његошевој улици, на
платоу Културног центра и
Народног музеја. То је био веома леп период мог живота, али
ми је наставак школовања ипак
био пречи од тога. Завршио сам
студије на Вишој хотелијерској
школи 1997. Уписао сам и Природно-математички факултет у
Новом Саду: с највишом оценом
на дипломском испиту, с радом
на тему „Туристички потенцијали општине Панчево”, 2000.
године, стекао сам звање дипломирани географ-туризмолог.
l Потом си се преселио у
Црну Гору...
– Да. У периоду од 2000. до
2002. године, на позив посло-

водства црногорских железница, радио сам као шеф службе
за односе с јавношћу. Био сам
ангажован на пословима везаним за формирање музејске
поставке, издавање монографије и постављање изложбе фотографија о црногорским железницама. У том периоду посебно ме је радовала активна сарадња с културним институцијама
у Херцег Новом, Бару, Подгорици, Требињу, Дубровнику,
Моста ру, Сара је ву, Загре бу,
Љубљани, Бечу, Будимпешти,
као и у неколико градова у
Немачкој. Тамо сам прикупљао
историјску грађу о црногорским
желе зни ца ма и при ре ђи вао
изложбе фотографија, које су
биле везане за јубилеј сто година железнице у Црној Гори.
l С пругом под ногама вратио си се у родни град?
– Наравно, Панчево је моја
база, ја сам локал па три о та.
Посветио сам се издаваштву –
досад сам објавио три књиге
из историјата железнице, као
и монографију „Словенци у
јужном Банату”, прву монографију о Словенцима са ових простора. Организовао сам разна
културна дешавања. С великим
ентузијазмом бавио сам се серијалом божићних концерата у
католичкој цркви, изложбама
на тему историјата железнице
и града Панчева и позоришним
и дечјим представама.
l Вредан си на бројним пољима, за велики допринос култури гра да Пан че ва био си
предлаган и за највишу награду града. Чиме се у последње
време бавиш?
– Од 2008. године стално сам
запослен у „Железницама Србије” као новинар-уредник у Медија центру. Оснивач сам и председник Клуба љубитеља железнице и Удружења Словенаца
јужног Баната „Логарска долина”. Од 2014. године члан сам
Националног савета словеначке националне мањине и председник Одбора за информисање. Уз то, сарадник сам Музеја
науке и технике у Београду и
железничких музеја у Нирнбергу и Љубљани. Све то изискује
време и посвећеност. И, да не
буде забуне: све културне и остале програме волонтерски сам
организовао у сарадњи с многим градским институцијама и
панчевачким удружењима грађана. Ту пре свих мислим на
Културни центар, Народни музеј,
Историјски архив, Дом омладине, КУД „Петефи Шандор” и
неколико средњих и основних
школа. Протеклих година помогао сам да се те школе збратиме
са школама у Птују, а та сарадња подигла се на ниво културних институција и управа градова. Једноставно, уживам у свом
волонтерском послу и са истим
ентузијазмом ћу то и наставити.
l Виђали смо те и на телевизији...
– Снимио сам више десетина теле ви зиј ских еми си ја,

највише о историјату железнице, а затим и о културним догађајима које сам организовао.
Имао сам и главну епизодну
улогу у филму Емира Кустурице „Живот је чудо”, за који сам
радио и на сценографији.
l Ми смо и колеге. За кога
сада пишеш? И, колико језика
говориш?
– Дописник сам неколико
новина и портала у Србији,
Словенији и Немачкој. Члан
сам Удружења новинара Србије. Много је тема које могу професионално да обрадим. Кажу
да сам добар у томе. И, немам
проблема у комуникацији с
колегама из иностранства јер
говорим немачки, енглески,
руски и словеначки језик.
Мно го си зема ља
l
пропутовао возом, имаш ли
неку рачу ни цу каква ти је
„километража”?
– Захва љу ју ћи желе зни ци
про пу то вао сам вели ки део
Европе и део Мале Азије. По
мојој грубој процени, до сада
сам пропутовао око милион и
по километара. У сваком већем
граду сам као туризмолог волео
да обиђем сва значајнија места
и културне знаменитости. То
је једно велико богатство. Данас
имам пријатеље широм Европе, кад год имам прилику, посећујем их, а понеки пут и с њима
направим неки „мали круг”
железницом од неколико стотина километара на дан. Тако
сам пре две године успео да се
про во зам свим пру га ма на
Шварцвалду у Немачкој.
l Као рад ник желе зни це
имаш право на бесплатна путовања по скоро целој Европи...
– Да, и то у првом разреду
или у бизнис класи. Најчешће
сам путовао за време празника, викендом и током годишњег
одмора. Тешко је описати осећај када удобно заваљени у седиште првог раз ре да путу је те
диљем Европе, и то, у просеку,
брзином од двеста километара
на сат. Штавише, од Штутгарта
до Париза сам недавно путовао за око три сата, при чему
се воз кроз Француску кретао у
просеку 300 километара на сат.
Ручак у возу и испијање поподневног чаја с немачким колачима нешто је најлепше и у
томе максимално уживам. На
дужим релацијама, нарочито
ноћу, обавезно путујем спаваћим или кушет колима. То је
тек посебан доживљај: у малој
кабини имате осећај као да сте
у хотелу, а посебан угођај је
када вам ујутро домаћин воза
донесе богат доручак. У возовима сам прочитао и много књига и слушао много, много музике, највише класичну, а догодовштина и анегдота има толико да бих о томе могао и сам да
напишем неколико књига, што
ћу вероватно и урадити...
l Које су ти, када су путовања у питању, неостварене жеље?
– Остало ми је још да путујем железницама балтичких

зема ља и нај и за зов ни јом
Транс-сибирском железницом.
Поред путовања од Москве до
Владивостока, жеља ми је да
путујем и по бочним крацима
те пруге, и то до Пекинга и
Пјонгјанга. То су уједно и две
најдуже директне железничке
туре у свету, чије путовање траје осам до девет дана. У плану
су ми и путовања по пругама
Швајцарских Алпа, Јужне Америке, нарочито у Перуу и Боливији, где се пруга пење до невероватних 5.000 метара надморске висине. Морам да обиђем
и пруге Северне Америке, Кине,
Јапана, као и Новог Зеланда.
Што се тиче наших пруга, обишао сам их скоро све у бившој
Југославији. На многима сам
се возио док је ишао редован
путнички саобраћај. На некима сам се возио у теретним
композицијама, а по некима,
које су укинуте, ишао сам у
друштву љубитеља железнице
и пешице. Не знам колико је
то људима познато, али чувени „Оријент експрес” је пролазио дуги низ година и кроз
Банат. То је био део воза који
се одвајао од Винковаца и пролазио кроз Суботицу и Кикинду на путу ка Букурешту. Банат
је први имао пруге на подручју
екс-Југославије, још 1854, само
двадесетак година од рођења
железнице. Много занимљивости о железници у нашим крајевима изнео сам и у монографији коју сам објавио поводом
150 година железнице у Војводини, која ће ускоро имати своје ново издање.
l Волиш да гледаш концерте по Европи. Како си стизао
до тих дестинација? Возовима?
– Хах, па наравно. У Минхену, Штутгарту, Лајпцигу, Бечу
и Будимпешти сам гледао бендове Simple Minds, U2, INXS,
Ultravox, Depeche Mode, The
Rolling Stones, Led Zeppelin, ZZ
Top, Duran Duran, Deep Purple, Whitesnake, као и музичаре попут Рода Стјуарта, Ким
Вајлд, Нене, Жана Мишела
Жара и још много других великих звезда музике осамдесетих, чији ћу остати доживотни
фан. Улазнице за те концерте
и сувенире с њих чувам с посебном пажњом.
l Шта те још у животу привлачи?
– Обожавам да радим макете минијатурних железница,
то ми је омиљени хоби. Уживам да возим бицикл и скејт,
да идем на клизање, пливање,
да пешачим у природи и да
планинарим. У лето 2010. године први пут сам се попео на
Триглав, а за следећу годину
планирам исти поход с пријатељима из Словеније, али с
друге стране Јулијских Алпа.
Након тога чека ме освајање и
највишег врха у Европи, Монблана, као и још неке мале
жеље за које се надам да ће се
остварити...
С. Трајковић

Улица Доситеја Обрадовића
налази се на територији Месне
заједнице Центар. Са изузетком периода Другог светског
рата, улица носи име нашег
великана од 1921. године.
Димитрије Обрадовић је
рођен 1739. или 1742. или
1744. у Чакову код Темишвара, а умро 28. марта 1811. у
Београду.
У младости је три године
провео у манастиру да би се
школовао, добио је монашко
име Доситеј, али је потом
побегао и кренуо на путовања по целој Европи.
Обишао је скоро цео Балкан и Малу Азију, затим Италију, Немачку, Француску,
Енглеску, Аустрију, Русију,
Енглеску и Грчку. Био је после
тога учитељ у Книну, Задру и
Трсту, где га затиче Први српски устанак.

Од почетка се ставља у службу српских устаника: прво
је скупљао прилоге за њих, а
потом је из Трста вршио разне
повер љи ве миси је изме ђу
устаника и Русије. Најзад се
вратио у Србију, где је, као
најученији Србин свога време на, постао први срп ски
министар просвете. Био је и
Карађорђев лични секретар и
саветник.
Умро је 1811. године у Београду и сахрањен је испред
Саборне цркве у Београду,
иако је његова последња воља
била да му гроб буде поред
Хајдучке чесме у београдском
Кошутњаку.
Доситеј први свесно ствара
праву националну књижевност на чистом народном језику, намењену најширим слојевима српског народа. Његови радови су углавном збирке преведених и прерађених
„разних поучних ствари”, од
„свега помало, али лепо”, како
сам каже. Најважнија дела су
му „Живот и прикљученија”,
„Савети здравога разума” и
„Собраније”.
Мање је, међутим, позната
његова улога у промени начина исхране Срба.
Шпански освајачи из Јужне
и Средње Америке у Европу
су, поред злата, донели и нове
пољопривредне културе: кромпир, парадајз, кукуруз и сунцокрет. Најбрже је прихваћен
кромпир. Осим пламењаче,
болести свих повртарских култура, кромпир у Европи није
имао природног непријатеља
све до 1948. године, када се у
Пољској појавила кромпирова златица, до тада у Европи
непознат инсект, али уобичајен у обе Америке. Има озбиљних научника који тврде да
су амерички авиони пољска
кромпиришта засули ларвама ове штеточине како би

осла би ли СССР и земље
Источног блока...
У Црну Гору кромпир је, на
повратку из Русије 1786. године, донео владика Петар I
Петровић Његош и разделио
Црногорцима да га гаје. Отуда име руски и руси јан ка
односно рушњак, како су га
звали у околини Фоче, у коју
је касније пренесен.
Свој допринос гајењу ове
биљке у Србији дао је и Доситеј Обрадовић, који је, дошавши у ослобођени Београд 1806.
године из Земуна, донео и
неколико врећа кромпира. Али
Карађорђе и чланови Правитељствујушчег совјета сербског били су неповерљиви...
Пре ма тек сту Пре дра га
Мутав џи ћа из Ака дем ског
друштва Српске, било је овако: „Доситеј зато нареди једног дана да се кромпир обари онако како је наложио и
да се потом послужи у одаји
гдје ће бити он са члановима
Совјета. Када су донијели врућ
кромпир, сви бјеху окружени
тешком невјерицом те се нико,
поред Доситејевог нуткања,
не усуди да га проба, не само
зато што нису знали како се
једе него и из страха да не
буде којим случајем отрован
(тј. да му неко од присутних
тајно не ради о глави). Видјевши да је враг однио шалу,
Доситеј први посеже за кромпиром и стаде га љуштити
пред свима и јести. Када су
видјели да је овај навалио и
на други, па на трећи и да му
није ништа, и остали се осмјелише уз осмехе да пруже руку
и да узму по кромпир једући
га управо онако како је то
чинио велики Доситеј.
„Доситеј потом каза Карађорђу да једну повећу врећу
кромпира треба засадити и
објасни му како се кромпир
обрађује. Дошло вријеме и
вађења усјева, а како је година била повољна и издашна,
остало је кромпира и за нову
садњу. Године 1808. било је
довољно кромпира да се подијели Србима и да се почне
масовније садити. Међутим,
Срби из Београдског пашалука ни да чују да узму, а камоли да посаде то ’ђаволско сјеме’ о коме су се већ увелико
распредале свакојаке невјероватне приче. Чувши да сељаци одбијају да приме и саде
кром пир, Кара ђор ђе изда
наредбу у којој је стајало да
се има свако казнити јавним
бичевањем са десет удараца
канџијом, уколико не преузме кромпир и његово сјеме.
Ни ова казна није могла натјерати непослушне сељаке да
се прихвате гајења кромпира, поготово што су имали и
отворену подршку необразованих свештеника који су са
подозрењем гледали на кромпир као ’на католичку подвалу’ и који су подр жа ва ли
народ не пра зно вје ри це и
раширене приче.”
Власти, међутим, нисту одуста ја ле, па је тако и кнез
Милош 1821. године издао
наредбу сеоским старешинама „да би се сваки на пролеће постарао семе од кромпира наћи и усејавати, будући
да је та ствар нама свима
људима полезна, како и за
марву употребљавати”.
М. Петровић

Доситејева улица
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: МАЈА ПОЉАК ПЕТРОВИЋ У УЈЕДИЊЕНИМ ЕМИРАТИМА

УМЕТНИЧКИ ПОГЛЕД НА АРАПСКУ РАСКОШНУ ПРИРОДУ
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у
бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције,
а будући да свако, у већој или
мањој мери, чезне за родним
местом, „Панчевац” им пружа
прилику да се мало олакшају у
тренуцима „носталгичарске”
кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У акту ел ном бро ју наша
гошћа је Маја Пољак Петровић, академска сликарка, која
је добар део живота провела у
Уједињеним Арапским Емиратима и земљама Персијског
залива, поред осталог и радећи
за тамошњу авио-компанију.
Наша суграђанка Маја Пољак
Петровић рођена је у Панчеву, а одрасла у Старчеву, у
уметничкој породици, у којој
је још од детињства имала усађену љубав према природи и
стваралаштву, пре свега према
сликарству.
Прве смернице је добила од
оца Николе, да би касније одлучила да јој уметност буде животни позив, за шта се припремала у школи цртања и сликања
при Дому омла ди не коју је
водио Чедомир Kесић.

Абу Даби. Дизај ни ран као
музеј-град у мору, с доминантном куполом која код посматрача ствара утисак да грађевина плива на води, спој је
традиционалног и модерног.
Идеја је очигледно потекла из
природе, као игра светлости
кроз лишће урминих палми у
оази, и у комбинацији с тради ци о нал ном архи тек ту ром
представљена је на један стилизован начин. Игре светлости и сенке стварају рефлексије на спољној архитектури
и води, а купо ла у неким
моментима даје утисак лакоће и прозрачности – говори
светска путница.

Једна од Мајиних слика инспирисаних арапском пустињом
земља у којој се живи нешто
споријим ритмом, слично подне бљу у коме сам одра сла,
само што су боје другачије.
Имам ути сак да људи који
тамо дођу, остају да живе дуги
низ година, можда и зато што
су дома ћи ни госто љу би ви,
наклоњени уметности – прича Маја.

Спремна за лет у свет
Није прошло много времена да рад и таленат дођу до
изражаја и Маја је уписала
студије сликарства на Ликовној академији, на којој је и
дипломирала 2004. године, у
кла си про фе со ра Гор да на
Николића.

Своје вишемесечно гостовање заокружила је важном изложбом, а неке од њених слика
постале су власништво домаћих колекционара. Из тог периода су за њом, како сама каже,

оста ле успо ме не на пра ва
пријатељства...

Године летења за „Етихад”
Нешто касније пружила јој се
прилика да путује по свету,
радећи за „Етихад ервејз”, младу авио-компанију у успону,
са седиштем у Абу Дабију, што
зна чи да је тре ба ло да се
пресели у Уједињене Арапске
Емирате.
– Послом стјуардесе бавила
сам се пуних десет година и
сматрам да је један од најтежих и најодговорнијих на свету. Одговорност сваког члана
тима је велика, а нарочито персера, што сам обављала пуних
шест година. На првом месту
морате бити комуникативни,
добро организовани, како бисте
организовали свој тим, и тачни, како би све процедуре биле
испоштоване, а с обзиром на
то да радите у мултинационалној средини, морате бити обазриви и имати развијен осећај
за друге људе. Стрпљењу се
учите, као и раду под притиском, а у тешким ситуацијама
осмех вам је велики пријатељ.
Поред наведеног, у специфичним ситуацијама, ту сте да пружите прву помоћ и тако спасете нечији живот. По доласку у
Емирате првобитно смо били
смештени у Ел Аину, граду
оази, на источној граници са
Оманом. Зеленило палми се
про сти ра ло све до пла ни не
Јабал Хафит, у чијем подножју леже археолошки остаци из
бронзаног доба – наводи наша
суграђанка.
Навићи се на климатске услове тог поднебља, високе температуре, влагу, пешчане олује – био је изазов који је захтевао постепену адаптацију у трајању од неколико година.
– Мултинационална средина, као и рад с људима из разних

крајева света учинили су да се
сви осећамо добродошли. Само
у „Етихаду”, међу запосленима, долазила сам у контакт са
преко сто националности. Најтеже је било у почетку, прве
две године, када нисам познавала никога из своје земље. Прошло је отприлике пола деценије да би се сакупило нас десетак, што је био диван период,
када смо се интензивније међусобно дружили и били на неки
начин као породица. Пријатељства која сам склопила дословно од првог дана тамо, када
нисам никог познавала, трају и
данас. Током година то место
постаје моја оаза мира и, на
неки начин, други дом. У „Етихаду” сам радила готово једанаест година, укључујући и канцеларијски посао у HR-у, до
момента када сам засновала
породицу – истиче Маја.

Музеј на води у Абу Дабију
Ова панчевачка академска сликарка се у поменутом периоду
бавила уметношћу упоредо с
летењем, онолико колико јој је
време дозвољавало, у оквиру
веома скучених могућности.
– Након једне деценије рада
и обиља утисака које сам стекла на путовањима и уткала у
своје слике, одлучујем да инвестирам у себе и покажем своје
уметничке радове широј јавности. Kао самостални излагач
узимам учешће на сајму уметности у Дубаију – „World Art
Dubai 2017”, где добијам једну
од награда. Велико признање
били су и познаваоци уметности који су ми указали поштовање својим присуством. Иначе, током својих путовања посећивала сам музеје широм света. Поред чувеног Лувра у Паризу, овог пута, као модерну и
веома комплексну архитектонску грађевину, поменућу Лувр

НЕ МОЖЕ БЕЗ БАНАТ СКОГ ЧИЧ КА

Један од оних живота

Јордан
Филиповић

Лувр постоји и у Абу Дабију
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Тиграста
Женка, мешанка с генима стафорда, тражи одговорне удомитеље и нови дом.
Ова тиграста лепотица, стара око три године, сада је стерилисана, микрочипована, вакцинисана против беснила и
третирана против паразита,
тако да је комплетно спремна.
Навикла је на поводац и веома је питома и добра, а налази
се у градском прихватилишту (телефон 352-148), где је
потенцијални удомитељи могу видети и удомити.

Пулинко

По завршетку студија, а услед
отежаних животних околности,
одлучила је да се отисне у свет.
За почетак, отишла је у Бахреин да посети свог ујака Ивицу,
на његов позив и уз његову
подршку...
– Моје прво дуго путовање
и први лет авионом десили су
се управо тада. Нисам ни слути ла да ће лете ње касни је
постати моја свакодневица и
једно време начин живота. Све
у свему, преда мном су се отварале нове могућности. Иначе,
Бахре ин је лепа острв ска

Страну припремио

Након вишегодишњег живота у иностранству и путовања
по целој пла не ти, сти ца јем
околности, дошао је тренутак
да се Маја врати у свој родни
крај и поново буде окружена
породицом и драгим пријатељима, као и својом зеленом
равницом.
– И то баш у време када нас
је напустио Ђоле Балашевић,
највећи сликар међу песницима, уз чије стихове сам расла и
још више заволела ову равницу.
Испунио је животе многих једном чистом емоцијом, а нама
остаје, као у једној његовој песми,
то што се волимо – завршава
Маја ову своју егзотичну причу.

Прелеп мужјак расе пулин, који
је можда некоме побегао, желео
би да се скући и ужива.
Овај згодaн момак, стар око три
године, сада је стерилисан, микрочи по ван, вак ци ни сан про тив
беснила и третиран против паразита, и оглашава се на сваки шум,
тако да би био одличан чувар.
Навикао је и на поводац, а иако је пун енергије – послушан је.
Тренутно се налази у градском прихватилишту (телефон
352-148), где чека власника или новог одговорног газду, па
уколико се власник не јави, може бити удомљен.

Наша сликарка поред једног од својих радова
Нераскидива веза с природом и поднебљем одакле
долази Маји Пољак Петровић била је увек полазна
тачка у стваралаштву, ма где
била...

– Централни мотив био је
чичак, који сам развијала
током две деценије првенствено кроз цртеж, а потом и
слику, у једном дуготрајном
процесу који се кретао од

фигурације до апстракције.
Наравно, била сам инспирисана и другим мотивима из
природе и новог окружења,
на којима сам упоредо радила – каже Маја.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би
да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

МАРИЈА ДВОСТРУКА ШАМПИОНКА

МЕТАЛАЦ ПАО, НА РЕДУ ПИРОТ

Првенство Србије у
атлетици за млађе
јуниоре одржано је
прошлог викенда у
нашем главном граду, а протекло је у
знаку сјајне панчевачке атлетичарке
Марије Мркеле.
Такмичарка Динама је првог дана тријумфовала у трци на
400 метара, с резулта том од 58,06
секунди. Иако уморна од великог броја
трка и путо ва ња,
Марија је оправдала улогу фаворита.
Одлична је била и
Сања Марић, која је
осво ји ла брон за но
одличје, остваривши
лични рекорд, који
сада изно си 58,63
секунде.
Пулени тренера
Љупча Цветкоског
блистали су и другог
дана такмичења, па
је АК Динамо постао богатији
за још три трофеја.
Марија Мркела је постала
шампионка Србије и у дисциплини 200 метара, и то с временом новог личног рекорда –
25,59 секунди. Блистала је и
Сања Марић, која је у трци на
800 метара освојила бронзану

метара и Анђела Кићовић у
надметању на 1.500 метара.
На државном шампионату
запажен је био и Атлетски клуб
Тамиш, који је, предвођен тренером Зораном Коцићем, учествовао са две атлетичарке и
забележио велики успех освајањем једне медаље.

медаљу, поставивши нови лични рекорд од 2:11,58 минута.
Колико је ова трка била јака,
говори то што су све три девојке које су освојиле медаље обориле рекорд Србије за млађе
јуниорке за готово три секунде.
За трећу медаљу другог дана
такмичења побринуо се Страхиња Стевшић. Он је у трци на
800 метара освојио вицешампионску титулу с резултатом
2:02,40 минута, а победу је изгубио у последњим метрима трке.
Добар наступ су има ли и
Андреја Божанић у трци на 800

У дисциплини брзо ходање,
у трци на 3.000 метара, Милица Бунчић је освојила бронзану медаљу. Иако се надметала
с ривалкама које су биле старије од ње, то је није омело да
освоји вредан трофеј. Милици
сада предстоје припреме за
државно првенство, које ће бити
одржано 13. марта у Власотинцу. Друга такмичарка Тамиша,
Сашка Раданов, била је једна
од најмлађих атлетичарки у
финалној трци с обзиром на то
да је још пионирка, па се овог
пута није нашла на подијуму.

Тешка борба против
Ваљеваца
Прекинут низ пораза

НИШТА БЕЗ „ПАНО НА ЦА”
Веома добар успех
на Првенству Србије за млађе јуниоре
имао је АК Панонија из Панчева.
У
дисциплини
бацање кугле дебитовао је Виктор
Пешић, који је после
само четири тренинга куглу тежине пет
килограма успео да
баци 9,96 метара, а
његов тренер Иван
Мишкељин био је
врло задовољан тим
резултатом.
Титулу вицешампиона Србије у
брзом ходању на
стази од 3.000
метара заслужио је
сјајни Занди Штркаљ.
Новица Стојановић је учествовао у брдској крос трци
у Смедеревској Паланци,
где је победио у надметању
на шест километара.

Атлетичари Паноније су
показали да су после припрема на Златибору спремни за бројна такмичења која
им предстоје овог пролећа.

Требало је превазићи резултатску кризу... Није било лако
спремити се за утакмицу после
пет узастопних пораза. Морала је да се пробије и та психолошка баријера, да се поврати
вера у сопствене могућности.
А императив победе наметао
се сам по себи. Висио је као
мач над главом. Једноставно,
била је то утакмица „бити или
не бити”... На срећу свих љубитеља спорта у нашем граду,
успели су. У једном од најважнијих дуела ове сезоне показали су да су прави: Тамиш–
Металац 95:85, по четвртинама 24:25, 20:22, 24:18 и 27:20.
Утакмица 23. кола Кошаркашке лиге Србије између панчевачког тима и екипе из Ваљева, одиграна прошлог викенда
у Хали спортова на Стрелишту,
оби ло ва ла је неиз ве сно шћу,
борбеношћу, ефектним поенима, али и грешкама на обе стране терена.
Сам почетак утакмице донео
је кошгетерско надметање ривала. „Тројке” су „пропадале” кроз
оба обруча, а било је и соло
продора, па и „закуцавања”.
Расположен је био Иван Смиља нић, пра тио га је Зоран
Крстановић, па је добрим учинком у нападу Тамиш анулирао
своје грешке у одбрани. С много енергије играли су момци
из Ваљева, као да су давали
120 одсто својих могућности,
а уз такав однос све им је полазило за руком, бар када је шут
у питању.
У другој четвртини у прва
два минута није било поена, а
онда су гости иско ри сти ли
неко ли ко гре ша ка дома ћих
играча, па су се „одлепили” на
шест поена (26:32). Гости су
води ли и са осам раз ли ке
(35:44), али кошар ка ши

Тамиша нису посустајали. Грешили су, али нису се предавали. Викао је Бојан Јовичић с
клупе, свашта им замерао на
тајм-аутима, цртао по табли,
објашњавао, а што је најважније – Тамиш се резултатски вратио, па је на одмору имао свега три поена заостатка (44:47).
„Грмело” је из свлачионице
домаћег тима у паузи између
два полувремена и изгледа да
се исплатило. У трећу четвртину кошаркаши Тамиша ушли
су много агилније, заиграли
су чвршће у одбрани, па су
средином трећег периода потпуно преокренули резултат и
повели с 58:56. Разиграо се
Никола Вујовић, врло добру
ролу имао је и Крстановић,
али централна фигура сусрета у тим моментима био је
капитен Тамиша, плејмејкер
Саша Радовић. Гости су полако почели да попуштају, али
далеко од тога да су скроз били
сломљени.

Кошаркаши Металца успели су новом „тројком” почетком четвртине четвртине да
поведу са 68:71, а онда је кренула серија Тамиша. Вујовић
је погодио „тројку” из корнера,
па је још једном био прецизан
за три поена, онда је исто учинио и Иван Смиљанић, а његова „тројка”, уз звук сирене која
је означавала крај напада, преко руку ривала, за 90:76, означила је и коначан крах одличног Металца.
– Јако тешка утакмица. Гости
су играли феноменално. Ми смо
били лоши у првом полувремену, али смо у наставку утакмице мало стиснули у одбрани и
на крају заслужено славили –
рекао је Никола Вујовић.
Тамиш је играо у саставу:
Анђушић (два поена), Ребић,
Сми ља нић (19), Кова че вић,
Прицл (шест), Џордан (осам),
Крстановић (14), Вујовић (17),
Маној ло вић, Радо вић (18),
Петровић и Павићевић (11).

– Као што смо и очекивали,
било је веома тешко. Момци из
Металца били су јако мотивисани, а као по неком неписаном правилу, у Панчеву се све
екипе посебно разиграју. Овде
се распуцају и они момци којима то иначе није основна карактеристика. Гости су играли растерећени, а нама је овај меч био
можда и од пресудне важности.
Уз све то, имали смо само један
тренинг да спремимо утакмицу, што је врло тешко. Играли
смо добро у нападу, много смо
грешили у одбрани, али на крају смо успели да тријумфујемо
и да прекинемо низ од пет пораза. Верујем да ће нам сада бити
мало лакше, да мало продишемо и да се спремимо за наредна
искушења – анализирао је меч
на конференцији за новинаре
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Наредног викенда кошаркаши из нашег града гостују у
Пироту, где ће се састати са
истоименим домаћим тимом.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЛИДЕР ОДОЛЕО „ЖЕЉИНИМ” АТАЦИМА
Панчевачка
„дизелка” без
спортске среће
Следи гостовање
Жаркову

а на крају су остали без бодова: Железничар – Раднички
1923 0:1 (0:0).
„Стара дама” с Тамиша представила се у лепом светлу и
већ после првог кола у другом
делу сезоне јасно је да ће мно-

али у свакој ситуацији млади
голман Крагујевчана излазио
је као побед ник и понео је
епитет хероја утакмице. Ни
спортска срећа у овом мечу
није испратила храбре... У јеку
офанзиве Железничара, када

После зимске паузе прошлог
викенда се закотрљала и прволи га шка „буба ма ра”. Дер би
осамнаестог кола Прве лиге
Србије (прва „рунда” пролећног дела првенства) одигран је
у Панчеву, на Спортском центру „Младост”. Да епидемиолошка ситуација у земљи то
дозвољава, нема никакве сумње да би „фуд бал ска оаза”
покрај Пескане била испуњена
до последњег места.
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у јужном
Банату ужелели су се фудбала,
а Панчево се ужелело Железничара. Велико је интересовање владало за сусрет „Жеље”
и лидера из Крагујевца, али
прописи су прописи и морали
су да се поштују.
Био је то истински дерби, у
коме су побе ду желе ла оба
тима. Гости ма су бодо ви
потребни за пласман у виши
ранг, домаћину за опстанак...
Али, по свему приказаном, а
бројни гледаоци су могли да
виде и путем ТВ преноса, ко
не познаје добро прилике у
прволигашком фудбалу, није
могао ни да наслути који тим
се бори за голи живот, а који
је на врху табеле. Момци тренера Драгана Аничића храбро
су ушли у дуел и већим делом
сусрета били бољи од ривала,

гим фаво ри ти ма помр си ти
рачуне и да је на добром путу
да оствари свој циљ, а то је да
и од јесени игра у друштву
прво ли га ша. У дуе лу с нај бољом екипом у лиги „Жеља”
је био тим који доминира и
ствара прилике, али фудбалска прав да овог пута није
задовољена.
У првом делу утакмице није
било голова, а онда је „дизелка”, после одмо ра, кре ну ла
још силовитије. Петар Станић
је у 47. минуту погодио стативу. Милан Зорица је такође
био у идеалној прилици, могли
су да поентирају и Александар
Мирков и Предраг Сикимић,

то нико није очекивао, Раднич ки је пости гао пого дак.
Био је то некако „чудан” гол,
јер су дома ћи фуд ба ле ри
застали, очекивали су фаул у
напа ду или офсајд, али
судијска пиштаљ ка није се
оглашавала.
Лидер је тако, ни крив ни
дужан, уздигнутих руку отишао из Панчева и још више се
приближио пласману у Суперлигу, а Железничару је остао
притисак да у наредним утакмицама мора да тражи бодове.
Нема сумње да ће бити тешко,
јер ће се у сваки дуел улазити
са императивом победе, али
нема времена за јадиковање.

Из пораза се морају извући конкретне поуке.
– Честитам момцима на свему што су приказали. Супротставили смо се лидеру на прави начин и показали да ћемо
бити кон ку рент ни сви ма у
наставку такмичења. Имали
смо ситуације које смо морали
да решимо боље. Не постоји
табела у којој се бележе храброст и шансе, већ само она
која тражи бодове. Време које
је пред нама морамо да искористимо да тренирамо још јаче,
да заборавимо овај дуел и да
се припремамо за наредна искушења. Верујем да ће оваква
игра ускоро донети и резултате – видно утучен био је на
кон фе рен ци ји за нови на ре
после меча тренер Железничара Драган Аничић.
„Дизелка” је играла у саставу: Марко Кнежевић, Марко
Конатар, Душан Плавшић, Стефан Радојичић, Милан Зорица, Милош Михајлов, Јордан
Јова но вић, Петар Ста нић,
Димитрије Томовић, Милош
Савановић и Предраг Сикимић,
а прилику су добили и: Лука
Петровић, Александар Мирков,
Љубомир Стевановић и Данило Ковачевић.
Већ у петак, 26. фебруара,
Железничар ће бити на новом
искушењу. На програму је дуел
у главном граду са Жарковом.

Стране припремио

Александар
Живковић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПРВЕНСТВО ДРЖАВЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ПАНОНСКОМ МОРНАРУ

ДЕЈАН ПЕШИЋ
ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ

Меч између Војводине
и Динама почео
минутом ћутања
у част Ђорђа
Балашевића

У екипном надметању
„дружина” на трећем
месту

Шампион није
дозволио изненађење
Викенд за нама обележио је
одлазак у вечност легендарног
кантаутора Ђорђа Балашевића.
Туговала је цела бивша Југославија, а посебно, на свој начин,
туговао је Нови Сад, град чувеног панонског морнара. Рукометаши Динама су у Српској
Атини гостовали баш у суботу,
20. фебруара, када су одиграли
меч првог кола плеј-офа Суперлиге против Војводине.
Никоме у Новом Саду није
било до рукомета, али морало
је да се игра. Меч је почео
минутом ћутања у част Ђорђа
Балашевића, а онда је кренула
и лопта... Шампион наше земље
овог пута није дозволио никакво изненађење. Новосађани
нису желели да се „опеку” као
у првом колу, када су Панчевци освојили бод (26:26), па се
питање победника готово није
ни постављало: Војводина–Динамо 25:18 (14:8).
Од самог почетка утакмице
руко ме та ши из Новог Сада
држали су утакмицу под контролом, диктирали темпо, а
када су повели са 7:3, а нешто
касније и са 12:5, било је јасно
да панчевачки „жуто-црни” у
овом дуелу немају шта да траже.
Момци из оба тима ушли су
у утакмицу борбено, али су
играчи Војводине жестоко деловали у одбрани. Њихове интервенције ишле су до границе
искључења, па су и на тај начин
неутралисали нападе панчевачких рукометаша. На голу домаћег тима поново је бриљирао
Светислав Веркић, а овај рукометни ветеран као да управо

против Динама игра с неком
посебном мотивацијом. Незау ста вљив је био и Мла ден
Шотић, сјајно крило Новосађана, који је у Војводину током
зимске паузе прешао управо из
клуба из нашег града.
Момци које предводи тренер
Аким Комненић нису одустајали ни када је домаћин имао
високу предност, покушавали
су на све начине да парирају
шампиону, трудили су се, али
прошле суботе су се намерили
на објективно јачег противника. Шеф стручног штаба „жуто-црних” покушавао је да поремети ритам домаће екипе изменама, али није вредело.
Динамо је играо у саставу:
Марко Иванчевић, Урош Павловић (три гола), Миљан Буњевчевић (седам), Милан Бошковић (један), Урош Ста нић
(један), Радован Остојић, Лазар
Павловић, Борислав Урта (два),
Милан Голу бо вић (један),
Милош Коста ди но вић (три
гола), Ненад Вучковић, Урош
Митровић, Иван Дистол, Данило Радовић, Огњен Тонић (пет
одбра на, један сед ме рац) и

Нико ла Радо ва но вић (шест
одбрана).
Друго коло плеј-офа биће на
програму у суботу, 27. фебруара. У Халу спортова на Стрелишту долази Раднички из Крагујевца, па ће то бити добра
прилика да рукометаши Динама поправе утисак у трци за
шампионску титулу. Утакмица почиње у 18 сати, а биће
одиграна без публике.

Готово цела прича око победника завршена је већ у првом
полувремену, када су гошће
оствариле недостижну предност.
Александра Васић и њене
другарице су у другом полувремену заиграле боље. На голу
је била одлична Милица Илић,
која је одбранила чак пет седмераца, сјајна је била и Валентина Божиновић... Панчевке су

Прошлог викенда је настављено и такмичење у Супер Б
лиги за рукометашице. Девојке које предводи тренер Марко Крстић биле су на тешком
испиту већ у првом колу после
зимске паузе, јер су угостиле
другопласирани Београд, једног од главних фаворита за
пласман у елиту.
Да све буде горе по домаћу
екипу, састав није био комплетан јер неколико првотимки
због повре да није могло да
наступи, па су гошће, ионако
фаво рит ки ње у овом дуе лу,
имале олакшан посао. На крају су бодови отишли у главни
град: ЖРК Панчево – Београд
28:31 (12:21).

показале да могу равноправно
да се носе и с фаворитима,
полако су „топиле” предност
Београђанки, али за коначан
преокрет није било времена...
ЖРК Панчево је играло у
саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Тијана Симић
(два гола), Теодора Станојевић,
Марија Митрић, Хелена Инђић
(један), Анастазија Јамбрушић
(два), Даринка Петронијевић
(четири), Ана Лончар, Ива Грујић (три), Ивона Пешић, Александра Васић (три) и Валентина
Божиновић (једанаест голова).
Рукометашице из нашег града наредног викенда путују у
Петровац на Млави, где ће одмерити снаге с домаћом Слогом.

Прошлог викенда у Нишу је
одржано Првенство Србије у
стре ља штву за сени о ре по
А-програму, на коме су заблистали чланови СД-а „Панчево
1813” из нашег града.

допринос свом тиму да освоји
бронзано одличје.
У недељу, 21. фебруара, на
ватрену линију су изашли сениори, који су се надметали у
гађању из ваздушног пиштоља.
Под мла ђе на еки па СД-а
„Панчево 1813” плсирала се на
осмо место. Наступили су млађи јуниори Стефан Кешишјан
и Велимир Нинковић и нај-

У екипној конкуренцији Панчевци су заузели треће место,
с 1.851,5 кругова, а само десет
кругова делило их је од сребра
које су освојили Новосађани и
тринаест од првопласираних
Крагујевчана.
Дејан Пешић је одлич но
пуцао у квалификацијама, које
је окончао на другом месту,
са 627,4 круга, а треба нагласити да је погодио свих 60
центара, што се ретко догађа.
У финалном мечу, у конкурен ци ји са осам нај бо љих
сениора Србије, Дејан је био
одли чан и осво јио сре бр ну
медаљу, мада је једно време
меча и водио.
Алекса Ракоњац, иако најмлађи такмичар, успео је да се
пласира у финални меч сениора, који је окончао на седмом
месту. Запажен је био и Габриел
Даутовић, који је дао знатан

мла ђи так ми чар првен ства,
пионир Марко Нинковић.
Притисак који носи велико
сениорско првенство био је ипак
јачи од њихових реалних могућности, али ће ови дечаци ускоро имати прилику да се искажу на првенствима Војводине
и Србије у својој конкуренцији.
У исто време у Инђији је одржано седмо коло Лиге пионира Војводине, у коме је Стрељачка дружина „Панчево 1813”
имала тринаест наступа.
Ива Ракоњац је са 188 кругова победила у гађању из ваздушне пушке, док је тим дечака
из нашег града освојио друго
место.
Немања Ђорђевић је са 165
кругова зарадио сребро у гађању из пиштоља, а Асја Богдановић је била трећа. Тим панчевачких пионирки окитио се
бронзом у екипном надметању.

МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

СЕДАМ МЕДАЉА ЗА ДИНАМО

ЏУДО У ЛАКТАШИМА

КЛИНЦИ ОПЕТ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Прошлог викенда у Лакташима је одр жан међу на род ни
џудо-турнир, на коме су запажене резултате остварили и
мали борци из нашег града и
околине.
ЏК „Ака де ми ја Јочић” из
Стар че ва обо га тио је сво ју
ризницу трофеја новим медаљама. Сребрна одличја су зара-

Међународни пливачки митинг
за најмлађе, познат и као „Џивџан куп”, одржан је прошлог
викенда у Београду. У конкуренцији пливача из шеснаест
клубова надметало се деветнаест малих пливача Динама.
Вук Самарџија је заслужио
пехар намењен најуспешнијем
такмичару у својој категорији,
јер је тријумфовао у трци на
50 м делфин, а на 50 м леђно и

дили Мија Филиповић, Мијат
Вукосављевић и Милан Марковић, а бронзама су се окитили Филип Спа сић и Голуб,
Наталија и Дејан Стригић. Боје
клуба су бранили и: Сара Лукић,
Ива Маринковић, Кристијан
Лехни, Богдан Вукосављевић,
Ђорђе Малетић, Вук Симијоновић и Алекса Лехни.

краул припале су му сребрне
медаље. Бронзана одличја су
зарадили Калина Томић на 50
м прсно, Вања Царић на 25 м
леђно и Милутин Јоцић у трци
на 25 м са даскицама.
Мешовита штафета Динама
у трци на 4 x 25 метара освојила је сребрно одличје, а пливали су: Петар Бендић, Калина
Томић, Вук Самарџија и Никола Шормаз.

ШАХОВСКИ КУТАК
– У врло јакој конкуренцији
моји борци су били на висини
задатка. Дружење и размењивање искустава у ово лоше доба
за спорт обележили су још један
успешан викенд за наш клуб –
рекао је први човек старчевачког колектива Мирослав Јочић.
На овом турниру су учествовали и млади Панчевци, који
су у Лакташе отишли у организацији својих родитеља, али

су и поред тога остварили одличан успех.
Златне медаље су освојили:
Алекса Ђуровић, Урош Ђуришић, Никола Раданов и Дивна
Милановић. Павле Радивојевић се окитио сребром и бронзом, а бронзано одличје је освојио и Никола Раданов. Надметала се и Јована Радивојевић,
која је у јакој конкуренцији
кадеткиња остала без трофеја.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ПИР У ПАНЧЕВУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Важна победа Борца над
Пазарцима
Девојке везале шести
тријумф
Био је то један од најважнијих дуела
одбојкаша Борца ове сезоне. Једноставно, уколико желе да и наредне сезоне
играју у српској елити, прошлонедељни меч су морали да добију. Морали! У
госте им је долазио последњепласирани Нови Пазар, а играло се седамнаесто коло Суперлиге...
Рачуница је била проста. Старчевци
би победом дефинитивно обезбедили
девето место и бараж доигравање с другопласираним тимом Прве лиге, док би
по другом сценарију Нови Пазар опет
добио прилику да се „вади” из незавидне ситуације... Поново би све било отворено. На радост поклоника спорта у
нашем граду, када је било најважније,
момци које предводе тренери Душан
Јовић и Војислав Павловић били су најбољи: Борац – Нови Пазар 3:0, по сетовима 25:20, 25:16 и 25:20.
После претпоследњег кола регуларног дела Суперлиге све је јасно. Старчевци чекају ривала у баражу и надају
се победи како би и од јесени били у
друштву најбољих тимова које Србија
има, а Нови Пазар се сели у нижи ранг.

Одбојкаши Борца су имали сјајан успон
ове сезоне. Ушли су у серију победа, на
плећа оборили велике фаворите, али
после несрећног пораза од Партизана,
када је постало јасно да ће им осмо место
измаћи, уследио је пад. У спорту је то
нормално. Неколико утакмица је одиграно онако, тек да би биле одигране,
без великог мотива и жеље. Сада, када
се победа наметала као императив, да
би се сачувала девета позиција, „борци”
су опет били на висини задатка. Колико
су били доминантни у дуелу с Пазарцима, најбоље говоре исходи сетова. Гостима није остављена ни најмања нада да
могу доћи до изненађења. Борац је играо
на крилима искусног аса Давора Милошевића, који је био централна фигура
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овог сусрета. Запажен учинак, као и на
свим досадашњим утакмицама, имао је
и Александар Гмитровић, а истакао се и
Ненад Мадић. Али сви момци који су
играли заслужују похвале за победу над
главним конкурентом. И Никола Стоковић, Владимир Кнежевић, Вукашин Ђурђевић и Немања Милетић. Део великог
тријумфа свакако су били и они који су
своју шансу чекали на клупи: Милан
Зиндовић, Игор Суботић, Јован Дробњак, Душан Стојсављевић, Никола
Крстић,
Бојан
Познић и Саша
Рајковић.
– Нови Пазар
нас је победио у
нашем
првом
међусобном дуелу
ове сезоне. Иста је
то екипа, али ми
смо овог пута били
бољи. Играли смо
с мно го више
енергије, атмосфера је била подигнута на највиши
ниво. Другачије није могло. Јако нам је
била битна ова утакмица. Иако смо
играли под притиском и у грчу, успели
смо. Све и да смо остали девети поред
пораза, била би срамота да два пута
изгубимо од екипе која испада из лиге.
У баражу ћемо се готово сигурно састати с Металцем из Горњег Милановца.
Предстоји нам јако тежак посао, јер је
Прва лига ове године изузетно јака.
Играће се на два добијена меча, као и
увек, а први ће бити на програму 13.
марта. Ми имамо предност домаћег
терена и верујем да смо кадри да изборимо опстанак у елити – рекао је у
телефонском разговору Давор Милошевић, најбољи појединац у сусрету с
Новим Пазаром.

У последњем колу трке за бодове,
наредног викенда, Борац гостује у Краљеву, где ће се састати с Рибницом.
Сјајне су биле и девојке из Одбојке
013. Оне су прошлог викенда „везале” и
шести узастопни тријумф у Другој лиги
„Север”, који их је „избацио” на треће
место на првенственој табели, са 25
бодова, једним мање од другопласираног Срема 2.
Иако нису најбоље започеле дуел 12.
кола против ривалки из Новог Сада,
Драгана Марковић и њене другарице
зналачки су преокренуле ток утакмице
у своју корист и заслужено освојиле сва
три бода: Одбојка 013 – Лавови 07 3:1,
по сетовима 13:25, 25:22, 25:11 и 25:22.
У првом сету ништа није функционисало у игри тима из нашег града.
Ипак, како је утакмица одмицала, „коцкице” су почеле да се слажу...
Александра Гаћеша је добрим сервисима потпуно пореметила пријем гостујуће екипе, Софија Ашанин је на блоку
била готово непрелазна, Јелена Петров и
Драгана Мирковић поново су биле ударне игле Одбојке 013, а када су се разиграле Бјанка Петковић, Теодора Минић
и Милица Кужић, за Новосађанке није
било спаса. Када Панчевке играју као у
трећем сету суботње утакмице, пред њима
оружје полажу и много јачи ривали...
– Правили смо много грешака, нарочито у првом сету. Постоје ствари које
морамо да поправимо у својој игри.
Ипак, после свега, најважнији су победа и освојени бодови. Успели смо да се
тргнемо из апатије и покажемо да смо
у овом тренутку квалитетнија екипа.
Идемо даље. Права искушења са екипама из врха табеле тек нас очекују – истакао је први тренер одбојке 013 Владимир Јованчић.
Наредног викенда Панчевке путују у
Сремске Карловце на мегдан с домаћим Партизаном.
А. Живковић

Давно ти је враг засео на праг, земљо Србијо...
Нико жив се не сећа толиких несрећа за једног везира...
Око тебе комшије подижу бедеме једа и презира...
Тог још није било... Лудама је мило... Остале је стид...
Црне хронике и хармонике... Ситан rock & roll...
Бајке да на крају понајбољи остају више не пролазе...
С тамне стране глобуса боље се види да најбољи одлазе...
Плочници Торонта... Очи боје фронта... Лозинка свих нас…
На шта се прича своди? Пароле о слободи...
Шетачи-прелетачи? Слаба потпора...
Није то глава-писмо... Или јесмо или нисмо...
Ово срце бубња вечни там-там отпора:

MEMORIAM
Живети слободно... Светом се орити...
Окићен пером сокола... За урок против окова...
Живети слободно... Песмом покорити...
Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...
Пробати југ ко зрно грожђа са длана Богородице...
Лизнути со са оног гвожђа за које вежу бродице...
Слушати ветре како гуде у беле степске јасене...
Заитити воде које буде гене у нама спасене...
Чим се помене фантом промене севну шлемови…
Жали боже маторе, они се затворе чим газде подвикну...
Упиру се деца да рођене очеве од лажи одвикну...
Шта на крају бидне? Путници за Сиднеј, излаз тај и тај...

УСПЕХ МАЛИХ СТАРЧЕВАЧКИХ КОШАРКАША

БОРАЦ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У ВОЈВОДИНИ
Пионири Кошаркашког клуба
Борац из Стар че ва, деча ци
рођени 2007. и 2008. године,
које предводи тренер Зоран
Кокановић, остварили су велики успех заузевши прво место
у Квалитетној лиги Војводине
група „Ц – јужни Банат”.
Мали Старчевци су одиграли осам утакмица и остварили скор од седам победа, уз
један пораз, па су се пласирали међу шест најбољих екипа
у Војводини. Сада им предстоје дуели с Јединством из Новог

Бечеја и Петровградом из Зрењанина, у којима ће покушати
да се пласирају на завршни
турнир Првенства Војводине.
Запажен успех су остварили: Бојан Дакић, Лука Алексић, Павле Кељевић, Лазар
Јовановић, Филип Миленковић, Миљан Раичевић, Стефан Бошковић, Реља Ратков,
Сте фан Сава но вић, Мати ја
Петровић, Урош Живановић,
Филип Шиц, Мијат Старчев,
Мати ја Коза чен ко и Огњен
Величковић.
А. Ж.

ЂОРЂЕ БАЛАШЕВИЋ

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лука Биро,
ученик:

Павле Голубовић,
ученик:

– У студију с
бендом. Ове седмице
не идемо у школу.
Шаљу нам материјале
и надају се да ћемо
ми то прочитати (смех).
Не добијамо опомене
ако то не урадимо,
али тиме штетимо
сами себи.

– С другарима
ћу провести
слободно време.
Играћу и игрице,
одмараћу се.

Софија
Миладиновић,
ученица:
– Пошто идем у
Гимназију, углавном
ћу учити. Можда ћу
отићи на неко дружење
или утакмицу. Ипак,
већи део времена
провешћу код куће с
породицом. Викенд
као и сваки други.

Докле, бре, да нас воза зли чаробњак из Оза?
Докле тај глупи џокер „ћути, добро је”?
Ма, читав плен да скупе, па не могу да вас купе...
Да вам младост као ситан кусур одброје...
Живети слободно... Светом се орити...
Окићен пером сокола, за урок против окова...
Живети слободно... Песмом покорити...
Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...
Свако је јутро ново ушће... Потеци као речица...
Нека се трње плете гушће... Небо је твоја пречица...
И здроби лажне дијаманте ко љуску шупљег ораха...
Нек булевари света памте музику твојих корака...
Приредио: С. Трајковић Фото: М. Шупица
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