Ћирић – кривичар који
криви све сем себе

» страна 3

» страна 3

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Вакцинација је услов
да живимо нормално

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 26. МАРТА 2021.

Број 4909, година CLII

ТЕЖАК ПУТ ДО ПРАВДЕ

БАНКЕ НА ТУЖБЕ ЗБОГ ТРОШКОВА УЗВРАТИЛЕ
УСКРАЋИВАЊЕМ НОВИХ КРЕДИТА ГРАЂАНИМА

Град
Панчево
спремно
дочекује ђаке
прваке
» странa 2

Ако сте преко суда тражили повраћај неоправдано наплаћених трошкова
стр. 4
обраде кредита, можда вас чека непријатно изненађење
Здравље
Некако с пролећа
свако умор осећа
» страна 6

Запис

Никола Крстић:
Пола века урамљено
медаљама
» страна 28

Фото-репортажа

БУЂЕЊЕ
ИЗМЕЂУ ПРОПИСА И ПРАКСЕ

БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ

стр. 7

страна 5

КОЛИКО ЈЕ ИСПРАВНА Зашто неке компаније плаћају
ХРАНА КОЈУ КУПУЈЕМО радницима да се вакцинишу
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Панчевци као рибе у води
до 1 ме
Ауто-центра „Зоки”
6с
НАШИ СУГРАЂАНИ

( 013/33-43-45

Извиђач сам,
тим се дичим
» стране 29

Фудбал

страна
страна 11

ати

УСКОРО!
„Железничар” редом
прескаче препреке
» страна 31

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

Војводе Радомира Путника 1

ПРОМО

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

СВЕ О УПИСУ ОСНОВАЦА И О ДРУГИМ ВАЖНИМ СТВАРИМА

Пише: Александар Живковић

Укус
(не)успеха
Успони и падови, порази и
победе, саставни су део свачијег живота. Морамо бити свесни да не можемо увек повући
најбољи потез и гарантовати
себи успех, ма колико се
трудили.
Ипак, суочавање с поразом
није нимало једноставно.
Многи га доживљавају превише трагично. Мисле да им се
срушио цео свет и не виде
како да наставе даље. Истина,
није ни најмање лако остати
доследан себи и не осећати и
не показивати бес када уследи
пораз.
Али поред тог негативног
осећања, факат је и да ништа
не трезни тако као пораз.
Никада се не чује толико
смисленог као после пораза, а
анализе свега што се догодило толико су реалне и логичне да се човек просто запита
како смо уопште могли да
очекујемо да ће исход бити
другачији.
Понекад су и људи попут
слонова, одустају после првог
неуспеха. Али, ако желимо
успех, нема одустајања, важно
је покушати поново.
Баш као у причи о слоновима – када је човек, пролазећи
поред крда слонова, изненада
застао, збуњен чињеницом да
групу огромних и снажних
животиња држе само мали
конопци привезани за њихове
предње ноге. Није било окова,
није било кавеза. Очигледно је
било да би слонови могли да
покидају конопац, али из
неког разлога они то нису
чинили. Када је угледао тренера у близини и упитао га
зашто животиње не покушавају да побегну, овај му је рекао:
„Када су слонови јако млади,
ми користимо конопац исте
величине за везивање, што је у
том узрасту довољно да их
задржи. Када одрасту, они и
даље верују да не могу побећи.
Верују да тај конопац још увек
може да их задржи, па никад
и не покушавају да се ослободе”. Дакле, животиње су могле
да се ослободе било када, али
зато што су веровале да не
могу – остајале су.
Значи, нема предаје без
борбе. Јер успех никада није
тако опијајући као када му
претходи низ неуспеха.
Или, како би то рекли боксери – није важно колико пута
паднеш, важно је колико пута
се подигнеш.

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

ОЧЕКУЈЕ СЕ ОКО 1.150 НОВИХ ПРВАКА
Град Панчево, с девет насељених
места и преко 120.000 становника,
има десет средњих и 19 основних
школа, са укупно око 15.000 ученика.
У основним школама има око 9.500
ученика, а у средњим школама у
текућој школској 2020/2021. години
наставу похађа 5.418 ученика, који се
образују за преко 50 образовних профила, од чега су три дуална образовна профила са 148 ученика.
О актуелном упису првака у основну школу и још неким важним стварима разговарали смо с Татјаном
Божић, чланицом Градског већа која
је задужена за образовање.
Најпре нас је интересовало како ће
изгледати упис ђака у панчевачке
основне и средње школе у време пандемије. Татјана Божић је прво нагласила да је Министарство просвете,
науке и технолошког развоја доставило школама одговарајућа упутства
почетком 2021. године у вези са
услугом еЗаказивање термина за
упис, као и с тестирањем деце за упис
у основну школу, а потом је додала:
– Достављену информацију школе
су истакле на својим званичним
интернет страницама, а родитеље су о
поступку уписа деце у први разред
основне школе обавестиле и на друге
пригодне начине. У 20 панчевачких
основних школа – 19 основних и
СОШО „Мара Мандић” – у школској
2021/2022. години очекује се упис
око 1.150 првака. Родитељи се за упис
у основну школу могу обратити школи. Евидентирање деце за упис у први
разред основне школе, према закону,
почиње 1. априла 2021. Преко портала „еУправа” ове године омогућени су
пријава и упис у средње школе без
подношења документације за упис:
приступом на портал „Моја средња
школа” – mojasrednjaskola.gov.rs омогућен је и увид у све неопходне резултате и у спровођење електронског
уписа ученика у средњу школу. У
средње школе ове године очекује се
упис око 1.210 ученика „осмака” из
основних школа из Панчева и око 300
ученика из других општина.

Татјана Божић
С обзиром на актуелну пандемију
има родитеља који мисле да систематски преглед није обавезан. Ако јесте –
на који начин ће бити организован?
– Лекарски преглед детета за упис у
први разред према закону је обавезан
за сву децу. Из превентивне службе
ПУ „Дечја радост” добили смо информацију да су они, на основу разговора
с педијатром из Дечјег диспанзера,
средином јануара 2021. године све
родитеље обавестили о обавезном
лекарском прегледу деце за упис у
основну школу. Разлика је у томе што
преглед ове године неће организовано
спроводити Предшколска установа,
већ је родитељ односно старатељ обавезан да се о овом прегледу договори
са изабраним педијатром детета, који
ће заказати преглед детета у Дечјем
диспанзеру. По извршеном прегледу
добија се лекарско уверење – објаснила је чланица Градског већа.
Однедавно и основци због коронавируса имају наставу преко интернета. О томе да ли се ово време када

деца нису у школама користи за неке
грађевинске радове у њима, Татјана
Божић је рекла:
– Буџетом Града Панчева и
Финансијским планом ГУ Града
Панчева за 2021. годину за 19 основних школа планирани су радови из
области текућег одржавања школских објеката у укупном износу од
13.600.000 динара. Радови су поверени школама, а већ су почеле и
припреме за реализацију приоритетних радова. Само за радове у
школама у насељеним местима планирана су средства у укупном износу од 5.500.000 динара: за поправку
тоалета, котло ва за грејање, за
поправку ограда, за замену столарије и кречење свих просторија, као и
за замену подова и комплетног осветљења, и то у оним школама које су
за неке од поменутих радова исказале потребе. У пет градских школа
реализоваће се радови на замени
постојећег осветљења у фискултурној
сали, на замени сто ларије, на

КАКО ДО ПРВЕ ШКОЛ СКЕ КЊИ ЖИ ЦЕ ПРЕ КО ИНТЕР НЕ ТА
У понедељак, 22. марта, почело је
пријављивање деце за упис у први
разред основне школе преко портала „еУправа”. Упис ће трајати од 1.
априла до 31. маја. Родитељима
или законским заступницима деце
омогућено је да на једноставан
начин закажу термин у жељеној
основној школи за упис и тестирање детета.
Дете се преко „еУправе” може
пријавити ако се следе ови кораци:
1. креирати налог на порталу
„еУправа”; 2. покренути услугу
кликом на зелени тастер „Покрени
услугу”; 3. одабрати школу којој
дете
територијално
припада;

4. одабрати термин за тестирање;
5. попунити податке о детету;
6. оставити број телефона да би
школа имала контакт у случају промене термина. Важно је знати да се
одабрани термин може отказати најкасније у року од 24 сата. У сваком
другом случају систем не дозвољава
да се у наредних 14 дана резервише
нови термин за упис у основну школу електронским путем – тада родитељи морају да се директно обрате
школи и тако закажу нови термин.
Школа по службеној дужности
при ба вља сле де ћа доку мен та:
1. извод из матичне књиге рођених; 2. уверење о пребивалишту;

3. уверење о похађању припремног
предшколског програма; 4. потврду о обављеном лекарском прегледу: изузетак је само у случају да је
родитељ дете на преглед одвео код
приватног лекара, који је издао
лекарско уверење.
Иначе, у школској 2021/22.
години полазак у први разред обавезан је за сву децу рођену од
1. марта 2014. до 28. фебруара
2015. Изузетно, детету се може
одложити упис у први разред за
годину дана, а дете које има од
шест до шест и по година уписује се
у први разред након провере
спремности за полазак у школу.

кречењу школских просторија, на
санацији подова и постављању керамичких плочица и томе слично – у
вредности од 8.100.000 динара.
Знамо да се Град Панчево због специфичности школовања у селима
посебно труди и да организује боравак у вртићима...

Татјана Божић: Преко
портала „еУправа” ове
године омогућени су
пријава и упис у средње
школе приступом
на портал
mojasrednjaskola.gov.rs.
– Тако је. У школама у насељеним
местима на територији града Панчева организоване су како васпитне групе за припремни предшколски програм, тако и васпитне групе деце у
целодневном боравку у вртићима.
При школама, у свих девет насељених места, реализује се припремни
предшколски програм, који је по
закону обавезан, у оквиру 24 васпитне групе са око 400 деце. У седам
насељених места, и то у Старчеву,
Омољици, Качареву, Јабуци, Глогоњу, Иванову и Банатском Брестовцу,
има 14 васпитних група деце у целодневном боравку у вртићима. Васпитна група у Иванову почела је да ради
прошле године, а васпитна група у
Банатском Брестовцу ове године.
Циљ нам је да свако насељено место
има вртићке групе и да сва деца без
обзира на место становања имају подједнаке услове за васпитање и образовање – закључила је ресорна чланица
Градског већа Татјана Божић.
С. Трајковић

ПОТПИСАН ВРЕДАН УГОВОР

Нових 36 станова за избеглице
Ускоро и расписивање
конкурса за поделу
петсто сеоских кућа

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Сређивање. Свака част!
Прошле суботе на кеју
Снимио: Милан Шупица

Душан Ковачевић, в. д. директора републичке Јединице за управљање пројектима у јавном сектору, и Вукајло Бабић,
представник новосадске групе понуђача „Инобачка” и „НС Инжењеринг”,
потписали су 19. марта уговор о изградњи 36 стамбених јединица у Панчеву.
Станови су намењени избегличким
породицама из Босне и Херцеговине и
Хрватске с пребивалиштем на територији Панчева, а њихова изградња део
је потпројекта Регионалног стамбеног
програма. Вредност уговорених радова на изградњи 36 станова износи
1.507.271 евра с ПДВ-ом и требало би
да они почну у априлу, а рок за њихов
завршетак је 320 дана.
Најављено је да се до краја године
у нашем граду очекује усељење у још

48 новоизграђених станова. Циљ
Регионалног стамбеног програма је
трајно стамбено збрињавање најугроженијих избегличких породица с
простора бивше Југославије, спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и
Банке за развој Савета Европе, а највећи донатор је ЕУ.
Истог дана министар за бригу о
селу у Влади Србије Милан Кркобабић најавио је на једној телевизији с
националном фреквенцијом да ће
ускоро бити расписан конкурс за
поделу петсто сеоских празних кућа
са окућницом. Према министровим
речима, циљ је да у Србији буде што
мање празних кућа, те је ово само
почетак великог посла, пошто их
„тренутно има око 150.000”.
Кркобабић је казао да су куће намењене пре свега младим пољопривредницима који живе у заједничким домаћинствима, а желе да се осамостале,

Циљ Регионалног
стамбеног програма је
трајно стамбено
збрињавање избегличких
породица с простора
бивше Југославије.
као и младим стручњацима из различитих области чије присуство и рад
могу да допринесу развоју села, као
што су агрономи, технолози, ветеринари, лекари... На конкурс ће моћи
да се пријаве „и сви они који желе да
се с породицама из града преселе,
живе и раде у селима Србије”, додао
је Кркобабић.
С. Т.
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Петак, 26. март 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ВАКЦИНИСАЊЕ СТАНОВНИШТВА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НАЧИН ДА СЕ ОПЕТ ЖИВИ НОРМАЛНО

Завод „Панчевац”
први у свему

У једној држави људи данас
живе као пре короне: њихове
журке не растерује полиција,
они не размишљају о мерама,
самодистанцирању и о томе да
ли су понели маску са собом
по изласку из куће... Где то
има? Има у Израелу.
Израел је за два месеца имунизације успео да вакцинише
скоро половину становништва,
чиме је, после строгих мера,
омогућено отварање ресторана, школа и аеродрома.
Да ли ће и Србија, која је
само месец дана након њих
започела масовну имунизацију, за следећих 30 дана, тамо
негде крајем априла, моћи да
се похвали истим успехом?
Нажалост, изгледи да се стање код нас стабилизује, као што
је случај са Израелом, бар засад
се не назиру, иако је Израел
вакцинацију започео у децембру, а ми у јануару.
Свакодневно имамо око 5.000
и више новозаражених, ученици су поново прешли на онлајн
наставу, а раде углавном само
прехрамбене радње, болнице и
апотеке.
Према статистичким подацима, на листи земаља с највише вакцинисаних на 100 становника у свету Израел је убедљиво на првом месту, са 67,4
одсто, док је Србија осма, са
остварених осам одсто, тако да
нас, очегледно, у достизању те
земље чека још пуно посла и

још мно го вак ци ни са них и
ревакцинисаних грађана.
Вирусолог и микробиолог
Миланко Шеклер каже да је
успех у томе што су Израелци
вакцинисали близу половине
свог становништва.
– Ако имаш половину становника који су примили другу дозу вакцине, онда је вероватноћа да заразите друге људе

као и великог броја пријављених „корона журки”, било као
уље на ватру на већ поражавајуће околности с којима се сусрећемо, те се чини да су засад
пуни кафићи и живот без маски
за Србију само прошлост.
Што се конкретних података
тиче, у нашој земљи је до сада
прву дозу вакцине примило
нешто више од 2,1 милион

поприлично смањена. Када она
пређе 60 и 70 одсто вакцинисаних, то значи да ћеш од десеторо људи које сретнеш моћи
да налетиш само на троје невакцинисаних – рекао је Шеклер.
Иако је у Србији, за разлику
од осталих европских земаља,
про цес вак ци нације кренуо
добро, проблем је тај што један
део популације и даље није спреман да се вакцинише, па би то,
поред непоштовања мера, неношења маски и недистанцирања,

становника, док је потпуно вакцинисаних, с примљеном и другом дозом, засад 826.851, према најновијим подацима Владе.
У Израелу је до сада вакцинисано више од половине од
укупно 9,3 милиона становника, око пет милиона људи, док
је готово 40 одсто примило и
другу дозу вакцине, што је више
него у било којој земљи у свету. Иако неколико милиона
људи не може да прими вакцину, а међу њима је највише

деце млађе од 16 година, шеф
израелског кризног штаба Боаз
Лев рекао је да је више стотина деце између 12 и 16 година
ипак примило „Фајзерову” вакцину и да код њих нису регистроване веће нуспојаве, што
су јако охрабрујуће вести.
Када је реч о ситуацији у
Србији, Шеклер додаје да ћемо
морати да пређемо број од три
милиона ревакцинисаних да
бисмо могли да очекујемо да
број заражених почне да опада, при чему бисмо могли да
се надамо ситуацији какву имају у Израелу.
– У Србији је сада тек око
десет одсто примило другу дозу
вакцине. Ми смо се опустили,
јер су људи почели да се вакцинишу, а мере би баш у процесу
имунизације требало пооштрити. Ако уђеш с великим бројем
заражених у вакцинацију, улазиш у проблем, јер вакцинишеш
и оне који су у процесу инкубације коронавируса – објашњава
Миланко Шеклер.
Поред Израела, и на малој
британској територији Гибралтару живот се вратио у нормалу, пошто су вакцинисали све
одра сле ста нов ни ке про тив
коронавируса.
Нема сум ње да је једи ни
начин да се и у Србији поново
врати живот у нормалу потпуна вак ци на ци ја и ства ра ње
колективног имунитета.
Р. П.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (2)

Ћирић – кривичар који криви све сем себе
Кад је неко спреман и расположен чак и за физичке обрачуне с комшијама, тешко да је
компетентан за било који интелектуални посао, а посебно
није „изграђен од материјала”
за адвоката кривичара. То је
тако у теорији, а у пракси –
Јован Ћирић се тиме бави.
Пошто су прочитали текст у
претходном броју наших новина, јавили су нам се представници скупштине станара из
зграде у којој је Ћирићев локал.
Кажу да је немогуће договорити се с њим о било чему од
заједничког интереса јер је
напрасит, увредљив и непрестано расположен за свађу. У
то смо се уверили и сами када
је позван други пут да прокоментарише чињеницу да је од
једног пензионисаног правника тражио да зове директора

РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА

„Панчевца” с поруком: „Ћирић
је поручио да ће, ако се у новинама буде писало о овоме, тражити да се испита порекло
имовине власника комшијског
локала. Пре него Вучићево.”
Јавио се тада на наш позив и
рекао дрско: „Измишљаш, то
није истина.” А постоји меморисан позив у директоровом
телефону. Потом је „махао”
судом...
Иако се бави адвокатуром,
Ћирић, кривичар, не зна да
треба да се плати порез на
држање оружја. Или, једноставно, неће да плати – постоје дуговања. Такође, интересантно је да је имао 25 предмета у 2020, а ове тек пет.
Можда му пада концентрација. Или рејтинг. У сваком случају, Ћирић поседује „историју”: био је општински тужилац,

али није могао да напредује у
служби због оца који је имао
проблема са законом – као
месар је правио малверзације
у друштвеној фирми.
Да подсетимо, у претходном
броју смо писали о томе да на
зиду недавно отворене оптичарске радње, у центру града,
код бившег биоскопа „Војводина”, штрчи табла на којој
сто ји име адво ка та Јова на
Ћирића. Сви остали адвокати
су, пративши здраву логику,
укло ни ли табле са сво јим

СЕЋАЊЕ НА 1999.
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Двадесет две године
од бомбардовања

Лет ње рачу на ње вре ме на
почиње у недељу, 28. марта,
поме ра њем часов ни ка за
један сат унапред, односно
са два на три сата ујутру –
саопштила јe Дирекција за
мере и драгоцене метале.
Летње рачунање времена
почиње у Србији последње
недеље у марту у два сата
ујутру, а завршава се последње недеље у октобру. Србија
је почела да користи летње
рачунање времена први пут
27. марта 1983. године.
Д. К.

Представници борачких удружења и породица погинулих
полагањем венаца на споменик
Панчевцима палим у ратовима
деведесетих у Градском парку,
у среду, 24. марта, обележили
су датум почетка НАТО бомбардовања Србије 1999. године.
За 78 дана бом бар до ва ња
Панчево је гађано 24 пута. Разру ше ни су Фабри ка ави о на
„Утва”, погони „Петрохемије”
и Рафинерије, у којој су погинула и три радника, итд. Из
оштећених постројења „Азотаре” у земљу је исцурило 250
тона течног амонијака. У Рафинерији је изгорело око 80.000
тона нафте и нафтних деривата, а из „Петрохемије” је изливено 460 тона високотоксичног винил-хлорида. Еколошка
и материјална штета никада
нису прецизно утврђене.
Током акције назване „Милосрдни анђео” у СРЈ су тешко
оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе, медијске куће,
споменици културе... Погинуло
је најмање 2.500 особа. Д. К.

Награде у
четири категорије
Поводом обележавања стогодишњице српског Завода
за интелектуалну својину,
отворен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину у четири категорије.
Позвани су сви домаћи проналазачи, аутори и компаније који свој углед граде на
регистрацији права интелектуалне својине, или на стваралаштву, да се до 29. марта
пријаве на конкурс.
Ово такмичење одржава се
у категоријама проналазача
или групе проналазача за
патент, правних лица за регистрован индустријски дизајн,
аутора за монографско дело
или студијску изложбу у области друштвено-хуманистичких наука, као и ученика или
групе ученика средње школе
за проналазак. Престижне
награде ће бити додељене 26.
априла на Светски дан интелектуалне својине. Више
информација може се наћи
на сајту ЗИС-а: www.zis.gov.rs.
С. Т.

именима јер је тамо отворен
нови локал. Не и Ћирић.
Како је троје људи посведочило, он је био спреман за
физички обрачун с власником
предметног локала. До тога није
дошло, јер је власник локала
на чијој фасади стоји Ћирићева табла на Јованове речи:
„Показаћу ја теби!”, и на брдо
псовки одреаговао уљудно.
Ћирићево насилничко понашање је тако прошло без последица. Наравно, Ћирић нам је
испричао своју верзију догађаја и рекао да је све што су сведоци видели и чули измишљотина.
Хм, најпопуларнији апарат
тренутно у Србији је полиграф;
требало би као адвокат кривичар да буде океј с тим да на
полиграфском испитивању себе
увери у истину. Односно, у то
да он измишља.
Р. П.

ДОМ ЗДРАВЉА

Отворена још једна
ковид амбуланта
Дом здравља Панчево саопштио је да је од суботе, 20. марта, отворена још једна ковид
амбуланта поред оне која ради
у Змај Јовиној улици. Ковид 2
амбуланта налази се у Улици
Милоша Обреновића 4 (бивши
кожни диспанзер) и ради од 8
до 20 сати. Телефони те амбулан те су: 064/893-13-20 и
062/807-30-48.
Амбуланта „Центар”, која је
до сада била у бившем кожном
диспанзеру, измештена је у амбуланту „Нови свет”, у Улици сердар Јанка Вукотића б. б. (тел.
013/25-16-487). Амбуланта
„Доњи град”, која је такође до
сада била у кожном диспанзеру, измештена је у амбуланту
„Нови град” у Улици браће Јовановић б. б. (тел. 013/311-754,
моб. 062/807-30-33).
Д. К.

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

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

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

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

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Прошлост углавном нисмо схватили. Не зато што нисмо
паметни, него зато што нисмо искрени. Раније смо затварали очи, а сад капке иглом и концем зашивамо.
(Писац Енес Халиловић, НИН, 18. март)
* * *
Недостаје нам нормална атмосфера. Сваки дан слушамо
лоше вести, лоше речи једних о другима. Волео бих да се
овде ситуација смири, да се Србија развија, а и ако нема
више Југославије, да нормално живимо са свим људима
око нас.
(Редитељ Здравко Шотра, „Данас”, 18. март)
* * *
Ви гледате да лекари из црвених зона плачу, а имате
некакав подобни Кризни штаб који доноси неке псеудомере и игра се. Чини ми се као да су те мере извучене на
томболи – ти радиш, ти не радиш. Тужно је да смо ми,
као грађани, довели себе до тога да на најтрагичнији
начин трпимо последице нашег ћутања и тога да неструка врши терор над струком илити да политичка подобност апсолутно тријумфује над сваким разумом.
(Редитељка Милица Краљ, „Нова С”, 18. март)
* * *
Оно због чега смо данас овде није политика, ја се борим
ипак за неке друге ствари, ово је нешто што мене тишти.
Ово је борба за екологију и здраву животну средину. За
престанак експеримента који се над нама спроводи. Ова
скупштина би требало да постане народни дом, да се брине о нашим проблемима, о нашем здрављу, али то се не
дешава. Зато смо овде да покажемо да смо ми ти људи
због којих они тамо седе. Да су нам угрожени вода, ваздух,
животна средина, све што имамо… да се проблеми у здравству решавају ад хок и да предност имају криминал и
корупција и да влада само закон јачег. Инсталација „Експеримент – круг живота на Балкану”, из серијала „Златно
доба”, испред Народне скупштине Републике Србије, настала је из жеље да се укаже на снагу и моћ народа и да се
пробуди интелектуална елита која може друштво да изведе са странпутице. Скупштина треба да буде народни дом,
а не приватна својина појединаца. С обзиром на то да то
није тако, велика опасност прети од еколошке катастрофе
коју изазивају бахати припадници друштва.
(Уметник Андреј Јосифовски Пијаниста, „Данас”, 21.
март)
* * *

ХИЉАДE ТУЖБИ ПРОТИВ БАНАКА ЗБОГ „ОБРАДЕ КРЕДИТА”

НАЈПРЕ ЈАСНИ И НЕДВОСМИСЛЕНИ ПОДАЦИ
О ТРОШКОВИМА, ПА ОНДА НАПЛАТА
Више десетина хиљада парничних поступака пред судовима
широм Србије покренуто је против банака у последњих неколико година због наплаћивања
трошкова обраде кредита. О
томе да ли су банке у нашој
земљи имале право да клијентима наплаћују те трошкове не
слажу се адвокати који заступају грађане и банкари: први
кажу да се радило о незаконитом поступању, а други да је
све у складу с прописима.
Пред судовима у Србији води
се пре ко 30.000 пар нич них
поступака у којима клијенти
траже накнаду штете од банака због неоснованог наплаћивања обраде кредита. Засад је
више пресуда у корист грађана, јер су судови увидели да су
клијенти којима је таква услуга наплаћена – оштећени.
Мада, није у свим градовима било тако. И, остаје отворено питање: на шта се конкретно односи тај трошак обраде
кредита?

Шта кошта и колико
Став Врховног касационог суда
(ВКС) из маја 2018. године на
који се позивају обе стране – и
адвокати који заступају грађане и банкари – јесте да су банке имале право да клијента
изложе трошку за обраду кредита само ако је понуда банке
садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима
кредита.

Банке размењују
само податке о
кредитној историји
својих клијената у
оквиру Кредитног
бироа – електронске
базе података која је
успостављена
уговором између
банака у оквиру
Удружења банака
Србије.
* * *
Одлука Управног суда да поништи грађевинску дозволу
за градњу фамозне гондоле на Калемегдану изузетно је
важан корак у реафирмацији тешко пољуљаног концепта правне државе у Србији. Одлука суда није у складу са
жељама власти, али јесте са законом, што је у нормалном друштву наравно неупоредиво важније и једино битно. Веома је важно што је одлука суда потврдила мишљења које о пројекту имају безмало сви релевантни стручни субјекти, а и хиљаде и хиљаде грађана. Такође је изузетно важно то што оваква одлука обезбеђује дисконтинуитет у бламирању земље у међународним размерама.
(Адвокат Родољуб Шабић, „ФоНет”, 23. март)
* * *
Ово је добар филм. Озбиљно добар филм. Проглашавање
„Аиде” антисрпским филмом је, како би то неки популарно рекли, чист аутошовинизам. То је филм антимржње, антизлочина, антинеправде. Проглашавање филма
антисрпским имплицира да је цео наш народ народ
мржње и злочина, а то нећу и не желим да прихватим јер
то просто није истина. Ко год напише или каже да је овај
филм антисрпски, знајте да је нула од патриоте и у
суштини мрзитељ сопственог народа.
(Аутор и водитељ емисије „24 минута” Зоран Кесић,
„Данас”, 23. март)
* * *
У Србији преовладава патријахално васпитање у коме су
увек жртве криве. Реч је о много година када је свака
кривица падала на леђа жртве. Што је неко моћнији,
теже га је пријавити. Кривица се сваљује на жртве, говори се зашто носиш мини-сукњу, пристојна девојка не
излази, шта радите у граду. Много је насиља од оних од
којих се очекује подршка. Свакој жртви, а посебно жртви
силовања, потребне су године. Има оних које се никад не
суоче с тим, јер мисле да су оне криве и цео живот живе
с тим. Циљ је подстаћи и друге, упркос свему и ограничењима, глумице које су пријавиле насиље преузеле су
велико бреме и одговорност.
(Професорка Факултета драмских уметности Милена
Драгићевић Шешић, Н1, 23. март)
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Тако, адвокати који заступају грађане потврђују да је судска пракса била шаролика, тј.
да су неки судо ви усва ја ли
тужбене захтеве у корист клијената, а неки нису. Истовремено, позивају се на поменути
став Врховног касационог суда
и кажу да се од онда ситуација
много променила: судови су се
изјашњавали да су банке морале на јасан и недвосмислен
начин да обавесте клијенте на
шта се тачно односи тај трошак, шта је ту конкретно клијентима наплаћено, што овде
није био случај. Уз то, банке су

ову накнаду наплаћивале за све
врсте кредита, и то у процентима, што значи да су поједини клијенти платили и неколико стотина евра.
На став Врховног касационог суда, рекосмо, позивају се
и банкари. Они објашњавају да
су банке имале право на наплату накнада и трошкова за банкарске услуге, да тако мисли и
Врховни касациони суд, али и
неке друге институције које су
надлежне за регулисање рада
банкарског сектора, те да је стога парадоксално да постоји огроман број тужби против банака
и различита пракса судова.
Чињеницу да је ВКС казао
да је постојало право на накнаду ако је понуда банке садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима кредита – банкари разумеју на свој начин.
Они мисле да поједини клијенти сматрају да се под том
транспарентношћу подразумева да та накнада мора да садржи колико је банка потрошила
струје, рада, тонера, папира на
копирање и тако даље, а да то
не постоји нигде у свету. Транспарентност, према банкарима
који су давали изјаве београдским медијима, значи да се те
накнаде и трошкови на веома
јасан и недвосмислен начин
предочавају клијенту у процесу уговарања.

Кажњавање клијената?
У међу вре ме ну се десио
нови моме нат: гра ђа ни
који су тужили банке
због наплаћивања трошкова обраде кредита
тврде да их филијале
њихових банака сада
кажња ва ју због тога.
Наиме, неки клијенти
кажу да су у својим
банкама одбијени за позајмице, дозвољени минус и чекове мада испуњавају све услове да их банке
кредитирају.

БАН КЕ НЕ ВРА ЋА ЈУ ДОБРО ВОЉ НО НОВАЦ
Једини начин да клијенти
поврате свој новац, који је,
према речима бројних адвоката што заступају грађане,
неосновано наплаћен кроз
„обраду кредита”, јесте кроз
подношење тужби против
банке надлежном суду, где
би банка била обавезана да
врати тај износ увећан за
камату од дана када је
наплаћена до дана исплате
таквог износа. Адвокати
који заступају грађане кажу
да су банке на основу трошкова обраде кредита до

Али у Удружењу банака Србије (УБС) и у Народној банци
Србије (НБС) кажу да је свака
финансијска установа, у складу са Законом о банкама, слободна у избору клијената и у
одлуци да одобри позајмицу
или не, штитећи своје финансијске интересе. У НБС-у додају да се подаци о споровима
које су клијенти покренули против банака не размењују преко
Кредитног бироа.
Један адвокат који заступа
више од хиљаду људи пред судовима против банака због наплате обраде кредита каже да свакодневно добија притужбе људи
на банке „које се свете због
тужби” и додаје да је „то што
сада раде банке поново противзаконито”. Објашњава да
„сви они који испуњавају услове за кредит, дозвољени минус,
или другу услугу и ако то потврди Кредитни биро, морају и да
их добију”. Тврди и да у случају да им „банке то не дају написмено, банкари им незванично објасне да су одбијени јер
су тужили банку”.
То потврђује и један од грађа на, који је био шоки ран
пошто су га позвали да му кажу
да, ипак,
не може

сада приходовале неколико
десетина милиона евра.
У првостепеним судовима
овакви случајеви, процентуално, далеко су бројнији од
свих осталих парничних
поступака. Да би избегле
даље трошкове, банке све
чешће пристају на исплату
одмах након првостепене
пресуде. Исто тако, наплату
за износе до 1.000 евра
грађани могу обавити одмах
након првостепене пресуде,
јер се не чека на изјашњење
по жалби банке.

да добије кредит, јер је тужио
банку. Морао је, због неопходног кредита, да је промени...

Уговорни однос ствар
узајамног поверења
Да поновимо суштину онога
што говоре банкари: Удружење банака Србије тврди да не
постоји јединствен став банака према томе коме ће одобрити кредит, нити појединачне банке размењују податке о
клијентима који воде спорове
против банака. Наглашавају да
се увек ради о индивидуалној
одлу ци бан ке за поје ди ног
клијен та. Из УБС-а дода ју
следеће:
– Одлу ка о одо бра ва њу
кредита јесте у надлежности
сваке појединачне банке. Та
одлука се заснива на њеној
пословној политици, као и на
процени ризика и подацима о

ажурности, односно уредности подносиоца захтева за кредит. Уговорни однос банке и
кли јен та ствар је уза јам ног
поверења.

СЛО ВО ПРО ПИ СА
И ЛОГИ КЕ
Банка је акционарско друштво чији је циљ стицање
добити у корист својих
акционара. Притом, док су
у случају других привредних
субјеката
ризику
пословања изложени само
њихови власници, банка
позајмљује не само своја
средства већ и средства
која прикупља из депозита. Зато се за банке, за
разлику од других привредних друштава, прописују додатни, строжи захтеви и посебна ограничења у пословању.
И надлежни из Народне банке Србије потврђују да банке
размењују само податке о кредитној историји својих клијената у оквиру Кредитног бироа
– електронске базе података
која је успостављена уговором
између банака у оквиру Удружења банака Србије. У тој бази
се може видети податак да је
банка тужила клијента ради
наплате одређеног потражи ва ња, али не посто ји
законски нити било који
други основ за размену
података између банака о клијентима који су
тужили банке.
Иначе, Законом о банкама и другим позитив ним про пи си ма
дефинисани су бројни ризици којима је
банка изложена у свом
пословању, међу којима је и
правни ризик. Свим прописима је, како образлажу у НБС-у,
заједнички циљ да обезбеде
финансијско здравље банке.
Према њиховим речима, сасвим
је разумљиво да банка приликом успостављања новог уговорног односа с клијентом с
којим је у спору, а на основу
података које поседује, процењује правни ризик којем ће
бити изложена у случају успостављања тог односа. Такву процену банка може да врши само
на основу података о том клијенту које је прикупила у складу са законом.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ВАКЦИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

ОДЛОЖЕН ПРОБНИ ТЕСТ

ЕКОНОМСКА РАЧУНИЦА ИЛИ
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКА ТЕКОВИНА

Генерална проба
у априлу

Широм Србије кренуле
мобилне екипе за убрзану
имунизацију против
коронавируса

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја обавештава
матуранте основних школа и њихове родитеље да је донета одлука о
одлагању пробног завршног теста
за ученике осмог разреда.

Креће вакцинисање
радника „по списковима”
Ове недеље у Србији, у неколико градова, почела је слободна вакцинација грађана вакцином „Астра Зенека”.
Наиме, држављани Србије који још
увек нису добили позив „е-Управе”,
а пријавили су се за вакцинацију, у
прилици су да добију ово цепиво. С
друге стране, држава је позвала фирме да се званично обрате Институту
„Батут” уколико желе да изврше имунизацију својих запослених. Према
речима др Љиљане Лазић, директорке панчевачког Завода за јавно здравље, заинтересоване фирме прво треба да спроведу анкету међу запосленима, да утврде тачан број и врсту
вакцине.
– Потом обавештавају Институт
„Батут”, који обезбеђује неопходно
цепиво, а затим у договору с панчевачким Домом здравља или Заводом
за јавно здравље договарају детаље
вакцинације. Веома је важно да фирме информишу раднике о томе да је
неопходно урадити имунизацију, да
анкету ураде прецизно, јер је нама
важно да знамо тачан број вакцина и
да они који су се пријавили буду присутни на дан вакцинације, како се не
би догодило да људи не дођу у заказаном термину. Важно је све добро
организовати, а мобилне екипе Завода и Дома здравља спремне су и обучене да ураде овај посао. Наравно,
неке вакцине не могу се давати на
овај начин, попут руске „Спутњик Ве”,
која се након одмрзавања у року од
два сата мора искористити – рекла је
др Љиљана Лазић за „Панчевац” и
навела случај неуспеле вакцинације
радника „Петрохемије”, када је у заказаном термину дошло свега 14 радника, иако је много већи број петрохемичара изразио жељу да се вакцинише.
До сада су мобилне екипе ЗЗЈЗ-а
уредиле имунизацију запослених и
штићеника у Казнено-поправном заводу Панчево.

Како је саопштено из Министарства, пробни завршни тест, који је
планиран за 26. и 27. март, одложен је за 9. и 10. април, што ће
бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за
школску 2020/2021. годину.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Новац за две школе
из Панчева
Компаније „анимирају”
Многе компаније широм Србије покушавају да на разне начине анимирају
своје запослене да се вакцинишу. На
пример, једна компанија из Параћина донела је одлуку да своје раднике
подстакне на добровољно вакцинисање, па ће тако сви запослени који
приме вакцину од 11. марта до 15.
априла добити новчану надокнаду:
изнад 40 година четири хиљаде динара, а млађи од 40 по шест хиљада
динара. Већина фирми не плаћа вакцинацију, али свакодневно позивају
и саветују запослене путем службеног мејла да се вакцинишу. Суштина
је да власници компанија наслућују
да ће једног тренутка Кризни штаб
донети одлуку да објекти и фирме у
којима раде они што су примили вакцину могу да послују без икаквих
ограничења. У прилог томе иде и то
да се у јавности све више спекулише
о прављењу разлике између вакцинисаних и невакцинисаних.
Премијерка Ана Брнабић недавно
је рекла да држава покушава да не
прави разлику између вакцинисаних
и невакцинисаних и сматра да „не

можемо да уводимо такве мере ако
не обезбедите толико вакцина да знате да су се сви они који желе да се
вак ци ни шу – и вак ци ни са ли”.
Мишљења је да се нису стекли услови да уво ди мо такве мере. Да се
нешто ипак „ваља иза брега”, потврђује изјава министра здравља. Златибор Лончар сматра да граница треба да се постави:
– Ако су људи поштовали, ако су се
вакцинисали, ако имају антитела и
радили су све што треба, па не могу
да буду у истом кошу са онима који
се нису вакцинисали, што не признају корону и који раде по свом. Ако ти
људи не праве проблем, нису опасност, нису ризик, зашто их кажњавати, а урадили су све – рекао је недавно за српске медије министар здравља Златибор Лончар.

Ко зна – зна!
Све у свему, широм Србије кренуле
су мобилне екипе за убрзану имунизацију против коронавируса. Засад се
углавном праве спискови по фирмама, превасходно државним установама и службама, али је све више горе

поменутих „понуда” власника фабрика радницима.
У Привредној комори Србије немају сазнања о случајевима плаћене
имунизације, али истичу да је од
посебног интереса да се изврши убрзана имунизација запослених који су
на својим радним местима посебно
изло же ни ризи ку од зара жа ва ња
(трговински ланци, банке и читав
низ других организација које имају
шалтерски тип рада). Синдикалци
такође немају информацију о томе
да власници покушавају да приволе
раднике да се вакцинишу, али сматрају да је плаћање односно подмићивање радника својеврсна будалаштина јер је вакцинација цивилизацијска тековина.
Било како било, обострани је економски интерес да фирме у Србији
што пре превазиђу ситуацију насталу
пандемијом ковида 19. Е сада, неко
се довија на разне начине да остане у
тржишној утакмици, јер је рачуница
јасна – добар радник је здрав радник,
па зато не треба да чуди што неки
послодавци запослене мотивишу да
испуне цивилизацијску тековину.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице доделио је укупно
пет милиона динара за финансирање и суфинансирање програма
и пројеката у области основног
образовања у АП Војводини у 2021.
години.

Међу 80 школа с територије наше
покрајине које ће ове године бити
у прилици да реализују своје едукативне програме налазе се и две
осмолетке из Панчева. Основна
школа „Свети Сава” добила је 60.000
динара за реализацију пројекта
„Стари занати за ново доба”, а за
ОШ „Исидора Секулић” издвојено
је 70.000 динара из буџета за едука тив ни про грам „Вред но сти,
вештине и врлине”.

ПОСЛОВАЊЕ НИС-а У 2020. ГОДИНИ

Одлучан одговор на кризу
Извор:
„Бизнис магазин”
Није тајна да је 2020. година била
један од најизазовнијих и најкомплекснијих периода у историји за глобалну еко но ми ју. Услед пан де ми је
КОВИД-19 изгубљени су многи људски животи, угрожен опстанак читавих индустрија, измењени начини на
које радимо, дружимо се, комуницирамо. Није тајна ни да је нафтна индустрија једна од оних које су тешко
погођене дешавањима из прошле године. Потражња за нафтом је смањена,
а цене су у једном тренутку биле на
историјском минимуму. Такође, прекинуте су бројне инвестиције, компани је су при ну ђе не на штед њу,
неизвесна су даља улагања.
Размере удара још су видљивије
сада када су највеће компаније из
наше индустрије саопштиле резултате пословања у 2020. години. Реч је о
значајним финансијским губицима и
извесно је да ће пандемија оставити
дугорочне последице на пословање
нафтног сектора.
У таквом неповољном окружењу,
сасвим очекивано, ни НИС није могао
да буде изузетак. Међутим, у НИС-у
верујемо да, када криза дође, није
време за ламентирање над невољама,
већ тренутак да се одлучно супротставимо изазовима. И сада, када се
навршава година дана од почетка кризе изазване пандемијом КОВИД-19,
уверен сам да је НИС на ова дешавања без преседана реаговао на начин

исплатом свих обавеза према држави и допринели одржању стабилности буџета Републике Србије. Дали
смо свој допринос заједничкој борби против епидемије донацијама у
гориву и подршком здравственим
установама и медицинским радницима. И на крају, али никако најмање важно, у капиталне пројекте смо
уложили 25,3 милијарде динара и
тиме обезбедили да се модернизација НИС-а настави и у условима
жестоке кризе.

Побољшати ефикасност

Антон Черепанов
на који можемо да будемо поносни и
који нам је омогућио да сачувамо
компанију и обезбедимо њен даљи
развој.

НИС-ова борба
Заједничким радом највећих акционара, запослених и менаџмента успели смо да одржимо ликвидност компаније и, ослањајући се на сопствене
ресурсе, одржали смо социјалну стабилност запослених, бринући све време о безбедности радних процеса и
здра вљу наших људи, парт не ра и
потрошача. Са поносом истичемо да

смо прошле године завршили једну
од најважнијих инвестиција у историји компаније – Дубоку прераду у
Рафинерији нафте Панчево, која доноси економске и еколошке бенефите
за НИС и Републику Србију. Наставили смо са развојем наших концесија у Румунији и Босни и Херцеговини. Пустили смо у рад 14 бензинских станица у Србији и земљама
региона и наставили са дигиталном
трансформацијом НИС-а.
Акционарима смо на име дивиден де испла ти ли 4,4 мили јар де
динара. Наставили смо са редовном

Оно што охрабрује јесте чињеница да
смо, и поред свих негативних трендова, очували показатељ ЕБИТДА на
нивоу од 15,8 милијарди динара, као
и позитивни оперативни новчани ток
од 29,7 милијарди динара. Када се
изузме ефекат скупих залиха набављених почетком прошле године на
наш финансијски резултат, НИС је
годину завршио са добити од 3,8 милијарди динара. Али, ипак, треба отворено рећи – у 2020. години НИС је,
први пут од приватизације 2009, завршио годину са негативним финансијским резултатом. Иако смо у другом
полугодишту, када се тржиште донекле стабилизовало и када су ублажене рестрикције кретања, забележили
нето добит од 2,7 милијарди динара,
удари из прве половине 2020. године
пресудно су допринели да на нивоу
године имамо нето губитак од 7,6
милијарди динара.
Све ово јасно нам указује на пут
којим треба да наставимо у 2021.

години, јер су бројни изазови и даље
пред нама, док се глобални опоравак
чини неизвеснијим и споријим од
очекиваног. Наш основни задатак у
текућој години је да обезбедимо стабилно пословање НИС-а и наставимо
са даљим развојем. Наш приоритет
мора да буде и рад на системском
побољ ша њу ефи ка сно сти на свим
пољима. Неке од мера које смо увели
у 2020. години ради повећања ефикасности и смањења трошкова важиће
и у текућој години. Али штедње неће
бити на рачун даљег развоја компаније. У капиталне пројекте планирамо да уложимо више од 20 милијарди динара у 2021. и тиме омогућимо
да НИС настави да јача своју конкурентност на регионалном тржишту.
Криза нам је изнова показала да
напред могу да иду само они који
знају своје приоритете и пут ка њиховом ефикасном испуњењу. Уверен сам
да ћемо заједничким снагама превазићи све тешкоће које нас очекују и
да ће НИС наставити да буде успешна и профитабилна компанија у
корист запослених, акционара и шире
заједнице.
Аутор: Антон Черепанов,
заменик генералног директора
и финансијски директор НИС-а

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Шта (не) чинити кад
температура скочи?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Прегледи пацијената с повишеном телесном температуром у амбуланти Службе хитне медицинске помоћи Панчево у протеклих годину дана
обављају се веома ретко. Ово
је из разумљивих разлога, због
великог броја старијих пацијената са акутним тегобама које
се јављају у склопу њихове хроничне болести. Респираторне
инфекције су значајан фактор
ризика за те пацијенте, јер оне
угрожавају размену кисеоника
и доводе до системског запаљенског одговора који може
имати озбиљне последице по
остале органске системе. Требало би зато подсетити да
нисмо немоћни у кућним условима када је вироза с високом
телесном температуром у питању, као и да можемо предузети одређене мере које ће омогућити организму да се лакше
избори с вирусном инфекцијом. Ово је посебно важно за
родитеље с малом децом која
због имунитета у развоју имају
честе инфекције, али које најчешће спонтано пролазе и не
угрожавају дете.
Када је температура тела
повишена, можемо бити сигурни да је наш одбрам бе ни
систем започео борбу против
невидљивог непријатеља. Штавише, повишена температура
помаже покретање фактора
имуног одговора који стимули шу про из вод њу иму них
ћелија, њихову бржу мобилизацију до узрочника инфекције, али има и директно дејство на вирус и бактерију. Све
ово нам говори да не треба
смањивати повишену телесну
температуру ако је она око 38
степени Целзијуса и ако нас

не омета у обављању основних физиолошких активности.
Она ће у највећем броју случајева трајати један или два
дана. Управо је зато важно да
пратимо и друге знаке и симптоме болести, дисање, пулс,
стање свести, кашаљ, учестало мокрење, повраћање, јаку
главобољу, болове у стомаку...,
који нас упозоравају да се стање погоршава и да је неопходна помоћ лекара.
Мировање у кревету и ограничење физичке активности
на основне физиолошке потребе неопходни су услови смањења метаболичких потреба
и производње додатне топлоте тела. Унос повећаних количина воде напицима или течном храном веома је важан
начин одржања телесне температуре под контролом. На
тај начин се умањује и губитак течности проузрокован знојењем, повраћањем или проливом. Треба посебну пажњу
да обратимо на дебљину одеће и слојевитост како би тело
могло лак ше да осло ба ђа
топлоту, а по потреби да се
дете разголити. По најновијим препорукама температуру до 38,5 степени Целзијуса
код деце не смањујемо, јер на
тај начин помажемо дечјем
организму да се избори с вирусом. Дете пратимо два-три
дана и, ако се температура не
смањује или се компликује
неким другим знацима болести, требало би да се обратимо лекару. Изузеци су деца
старости до три месеца, када
је потребно да се јавимо лекару већ код температуре изнад
38 степени, као и у случају
фебрилних конвулзија, када
морамо одмах да потражимо
лекарску помоћ. Спуштање
високе телесне температуре
започињемо туширањем млаком водом, стављањем детета
у кориташце с млаком водом
и играчкама или тако што орошавамо кожу тканинама које
смо пре тога умочили у млаку
воду. Никада не смемо дете
расхлађивати хладном водом
јер последично дрхтање још
више ствара топлоту. „Аспирином” не смемо никада да
спуштамо деци температуру
због могу ћих неже ље них
последица. Основни лекови су
„парацетамол” и „бруфен”, али
уз консултацију с лекаром.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чајеви против
надимања и гасова
Све већи број људи данас пати од тегоба у виду
надимања и повећане количине гасова у цревима –
флатуленције. Овај поремећај није само социјално
ометајући и непријатан симптом, већ може особи
стварати грчеве и болове.
Надутост трбуха најчешће је последица брзог
начина живота и лоших навика при јелу. Главни
механизми у настанку надутости су: аерофагија односно гутање ваздуха, поремећај пасажа у цревима,
повећано умножавање бактерија, смањена ресорпција гаса из црева, као функционална и органска обољења дигестивног система.
Ево неколико чајева који вам могу помоћи у случају надимања. Пре
употребе било којег од њих консултујте се са својим лекаром.
Једну кашику уситњеног ловоровог листа ставите у пола литра воде
и кувајте пет минута. Поклопите и оставите да одстоји пет-шест минута. Пијте три пута дневно пола сата пре јела.
Помешајте по 20 г аниса, коморача, кима, мајчине душице и камилице. Три кашике мешавине прелијте с пола литра вреле воде, па поклопите и оставите да одстоји три сата. Пијте три пута дневно пре јела.
Помешајте по један грам коморача, аниса и цвета зове и два грама лишћа сене, па све то прелијте са два децилитра вреле воде.
Поклопите и после два сата процедите и попијте одједном.
Помешајте по 25 г цвета и листа хајдучке траве, кичице, горке
детелине, линцуре, нане и коморача. Од тога узмите једну кашику,
прелијте децилитром вреле воде, поклопите, охладите, затим пијте
пола сата пре јела.
Направите мешавину од по 20 г копра, аниса, коморача, анђелике
и кима. Једну кашику те мешавине прелијте са два децилитра вреле
воде, поклопите и оставите пола сата на шпорету, али да не кува.
Затим процедите и пијте након јела.

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

ТЕГОБЕ КОЈЕ НАЈАВЉУЈУ НАЈЛЕПШЕ ГОДИШЊЕ ДОБА

НЕКАКО С ПРОЛЕЋА СВАКО УМОР ОСЕЋА...
Ако ових дана осећате необјашњив умор, слабост и недостатак енергије, имате главобоље
и проблеме с концентрацијом,
мучи вас несаница, а расположење вам је променљиво, не
би требало да вас ови симптоми претерано забрињавају. Реч
је о пролећном умору, а тегобе
налик вашим има велики број
људи широм овог дела планете.
Пролећни умор није болест, већ
представља кратак период слабости који настаје због тога што
организам троши више енергије да би се прилагодио новом
годишњем добу. Хладне и сиве
зимске дане смењују они топлији и дужи с много више сунца и
дневне светлости и, колико год
то звучало као добра вест, нашем
телу треба извесно време да се
усклади с новим ритмовима.

ма и другим важним нутријентима сада су вам најпотребниМЕДЕ НО РЕШЕ ЊЕ ЗА НЕСА НИ ЦУ
је. Махунарке, поврће и интеПролазна фаза
Ако вас у овом периоду до- тица хмеља. Лоптице хмеља
Метеоропатама и хроничним гралне житарице пружиће вам
нео
п
ход
ну
дозу
вита
ми
на
Б,
дат
но исцрпљује несаница, искидајте и прокувајте у два
болесницима почетак пролећа
ево провереног решења.
и по децилитра воде, па тај
никад не пада лако, али, с дру- док ће вам цитруси, киви, параге стране, има срећника који дајз и зелено лиснато поврће
Потреб
ни
су
вам
кило
екстракт и све остале састојкао да су вакцинисани против обезбедити довољне количине
грам меда, децилитар сока ке помешајте с медом. Пред
вита
ми
на
Ц.
Нека
се
на
вашем
пролећног умора. Ако спадате
матичњака, пола децилитра спавање узимајте по кашиу ту групу, онда уживајте у јеловнику нађе и храна богата
про
те
и
ни
ма,
као
што
су
бело
сока од нане, пола децили- ку ове смеше са чајем од
лепом времену, али знајте да
тра сока од целера и 10 лоп- нане.
људи око вас који се жале на месо, јаја, тофу и суво воће.
Угљени хидрати вам нису
тегобе не претерују и имајте
саве
зници уколико желите да живота и искористите предно- карактеришу и осећај кривиразумевања за њих.
се осећате енергично. Знате и сти првих сунчаних дана како це, мањак самопоштовања, осесами колико постанете поспа- бисте се лагано вратили трча- ћај безнађа и немоћи, проблеЧАЈ ПРО ТИВ
ни и троми када поједете
њу, брзом ходању или вожњи ми с концентрацијом и поребрзу храну или слатбицикла. Свакако ода- мећаји спавања, као и суицидНЕРВО ЗЕ
ки ше
пре пу не
берите активности не мисли које трају дуже од
Пролећни
Један од непријатних
рафинисаних
на свежем вазду- две недеље.
симптома пролећног умошеће ра. Исто
ху. Сун це је
умор није болест,
важи и за
природни
ра јесу и честе промене
ПОБОЉ ШАЈ ТЕ
већ представља
алкохолна
анти де пре расположења. Ако вас
КОН
ЦЕН ТРА ЦИ ЈУ
кратак период слабости
пића. То вам
сив. Само
мучи нервоза или сте у
сада никако
која настаје због тога што пола сата Против апатије и умора
депресивној фази, следене тре ба.
кардиотрепрепоручују се и чајеви од
организам троши више
ћи чај ће вас умирити.
Уместо тога,
нинга дневмаслачка, коприве и чичдобро ће вам
енергије да би се
но повећаће
ка. Они ће поспешити и
доћи гвожђе,
ниво ваше
прилагодио новом
про
цес детоксикације.
антиоксиданенер ги је и
Уколико осећате менталгодишњем
си, бета-каропобољшаће вам
ни замор и пад концентратен и оме га 3
расположење.
добу.
масне киселине.
Не заборавиције, стимулишите нервни
У борби против проте и на старо добро прасистем и обновите залихе
лећног умора помоћи ће вам и вило које каже да је одраслом
енергије помоћу следећег
суплементи као извор додатне човеку потребно најмање један
По једну кашику цвета
чаја. Помешајте 40 г шипка
снаге. Додаци на бази магне- и по до два литра воде дневно.
камилице, листа нане и
и
30 г листова гинка, па
зијума посебно се препоручују Добра хидратација штити вас
мајчине душице сипајте у
кашичицу мешавине преу случају болова у мишићима, од хроничног умора и јача ваш
пола литра хладне воде.
лијте са два децилитра
раздражљивости и слабости. организам. У овом периоду је
Загрејте док не прокључа,
Ако не конзумирате довољно врло важно да себи пружите
вреле воде. Након што
па одмах склоните с ватре
воћа и поврћа, користите вита- довољно сна. Немојте ићи у
одстоји 10 минута, процеи оставите да одстоји
мин Ц у таблетама. Калцијум кревет прекасно и, ако је могудите и засладите медом.
и калијум су такође корисни, ће, приуштите себи 20–30 минупоклопљено два сата. Чај
Напомена: гинко не сме
посеб
но
ако
се
бави
те
спо
р
том.
та
попо
днев
ног
дре
ме
жа,
како
се пије млак, у гутљајима,
да се комбинује са „аспидва пута дневно после јела.
Активирајте се
рином” и другим антикоаДЕТОК СИ КА ЦИ ЈА
Кре
та
ње
ће
више
од
било
чега
гу
лансима.
На основу искустава из претУ ТОКУ
ход них годи на, већ вам је другог помоћи вашем телу да
Симптоми депресије се често
У овом периоду организам
познато да је ова фаза кратко- изађе из зимске хибернације.
погор
шавају с пролепшавањем
Реци
те
збо
гом
седе
ћем
начи
ну
се
чисти
од
нездра
вих
трајна и да је све што се дешавремена. Депресивне особе као
материја
нагомиланих
ва потпуно нормално. Уколида су под „пролећном диктатуко ових дана нисте баш „свотоком зиме, па јетра,
ром”: читаво окружење се радуји”, само се сетите шта је узрок
бубрези и црева сада раде
је сунцу и листању и цветању
и стрпите се, ускоро ће све про„прековремено”. Да бисте
природе, док се депресивне осоћи. Постоји и неколико ствари
бе осећају још усамљенијим и
им олакшали посао, уносикоје можете да урадите како
различитијим од осталих јер,
те намирнице које поспебисте убрзали тај процес и ублаза разлику од пролећног умошују процес детоксикацижили симптоме. Одговарајућа
ра, депресија не пролази с долаисхрана, физичка активност и
је. Артичоке, јагоде и зелеском дугих, сун ча них дана.
још неколико трикова које вам
но лиснато поврће посебно
Депре сив ним осо ба ма је
доносимо у наставку учиниће
се препоручују.
потребна психотерапија, као и
да преображај зиме у пролеће
Свако јутро попијте и
терапија антидепресивима. Уз
постане процес у коме уживато, неопходни су им и разумесок од свеже цеђеног
те свим чулима.
вање и подршка околине, поровоћа. Ова витаминска
дице и пријатеља. Помоћ почиМоћ хране
бомба напуниће вас енерње тиме што ће је неко слушаПрви и најважнији лек против
гијом, па ћете се лако
ти и разумети. Kоментаре као
свих симптома пролећног умоносити са свим дневним
што су „сабери се” или „није
ра јесте пра вил на исхра на.
активностима.
баш све тако црно” треба избеНамирнице богате витаминигавати, јер је депресивним особисте допунили батерије и лак- бама већ довољно тешко што
не могу да функционишу као
ше прегурали дан.
СЛЕ ДИ ТЕ ОВЕ САВЕ ТЕ
остали. Уколико препознате ово
Пазите да није депресија
1. Што више се крећите на
6. Смањите цигарете и
стање код себе или својих блиУколико период безвољности, жњих, схватите да оно није
свежем ваздуху.
алкохол.
лошег расположења и мелан- безазлено и обавезно потражи2. Излажите се сунцу кад
7. Избегавајте стрес.
холије потраје дуже времена и те неопходну стручну медигод је то могуће.
8. Рекреирајте се.
ако притом особа још настоји цинску помоћ.
3. Једите лагану храну.
9. Посветите се хобију и
да се изолује од других, то већ
4. Не заборавите да узимадру же њу с при ја те може указати на стање озбиљте по 400 г воћа и поврћа
љима.
није од пролећног умора, можда
Страну
чак на почетак депресије. За
дневно.
10. Одмарајте се довољно и
припремила
разлику од пролећног умора,
5. Пијте два до три литра
спавајте најмање осам
Драгана
који брзо пролази, депресија је
течности дневно.
сати.
Кожан
поремећај расположења који
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ДА ЛИ НА СРПСКО ТРЖИШТЕ СТИЖЕ ДРУГОРАЗРЕДНА РОБА?

ШТА ЈЕДЕМО И КУПУЈЕМО
Прича о различитом квалитету производа
за исток и запад Европске уније актуелна
je већ годи на ма. Сети мо се афе ре с
Подсетимо, чланице ЕУ које су
некад биле у Источном блоку
водиле су петогодишњу борбу да
се забрани двоструки квалитет
производа и заустави дискриминација потрошача. Више анализа у различитим државама показало је да је та пракса узела маха.
У Хрватској је, рецимо, утврђено да су од 26 производа чак 22
била лошијег квалитета него у
Немачкој. Међу њима су били
„нутела”, детерџент „аријел”, дечја храна „хип”, виршле „вуди”
итд. Слично истраживање у Словачкој доказало је да је половина производа из њихових радњи
била лошијег квалитета од тих
истих у Аустрији.
Овим поводом је реаговала и
Вишеградска група, затраживши да се квалитет уједначи, бофл
уклони с тржишта Источне Европе и да се двоструки стандарди
казне. После ових резултата и
притисака ЕУ је спровела велику
студију, која је показала да је у
девет одсто производа установљен различит састав, али да то
„не значи нужно и да је квалитет другачији”. До одступања у
саставу, тврде компаније, дошло
је због навика и укуса потрошача на појединим тржиштима –
другим речима, неко воли чоколаду с мање лешника или виршле
с мање меса. Ревизијом Директиве о непоштеној пословној пракси ЕУ је коначно, у марту 2019,
забранила овакво понашање мултинационалним компанијама.
Из заједничког буџета тада
је опредељено два милиона евра
за развој методологије истраживања и 800.000 евра за нова
тестирања. Договорено је и да
ће Европска комисија у року
од три године дати оцену о
ефикасности нових правила, уз
могућност да их додатно пооштри. Директивом је прописано и да ће казне за произвођаче који пласирају двоструки
квалитет бити до четири одсто
њиховог годишњег промета.

Шта је то квалитет?!
Тако је у ЕУ, а код нас је још
горе, јер се готово ништа не зна

„нутелом”, након које је на територији ЕУ
спроведена опсежна истрага, која је довела
до тога да су европски званичници усвојили

о квалитету робе у нашим продавницама. Све се своди само
на декларације залепљене на
производе, а то, сложићете се, и
није неки гарант да једемо, пијемо или носимо управо оно што
је декларисано, јер папир трпи
све. Занимљиво је да у Србији
никада нису урађене анализе
које би показале какво је стање
на нашем тржишту, тако да о
квалитету робе постоје смо нагађања и субјективне оцене купаца. Анализе се не спроводе, јер
потрошачке организације немају довољно новца, а за таква
истраживања су потребна велика средства. Међутим, није само
новац проблем. Наиме, мултинационалне компаније које
послују код нас већ годинама се
правдају да купци у Србији имају различите навике од својих
суседа или грађана ЕУ. Овакав
неетички став представља велику злоупотребу када је реч о квалитету производа, јер тако испада да су грађани криви што купују лошу робу и што нису способни да процене да ли нешто
вреди или не вреди.
Када је Национална организација потрошача Србије
(НОПС) пре неколико година
радила независну анализу квалитета млека на нашем тржишту, нико није оспорио ниједан
резултат, али су се сви питали
одакле новац за истраживање –
ко је то финансирао? Тако су
млекарски гиганти успели да
јавности наметну причу о подметању конкуренције, а не о
општем добру и стварном квалитету млека на нашем тржишту.
С друге стране, код нас није
било озбиљније иницијативе да
се таква прак са преиспита.
Наци о нална
орга низа ција
потрошача Србије сматра да
надлежни у држави морају да
из корена измене став према
овом питању. Како кажу, тим
пре што је у чланицама Источне Европе већ доказано да постоји дискриминација купаца у
односу на оне у „старим” чланицама Уније. Сматрају да ће
Србија индиректно имати кори-

нову директиву и она јасно прописује да
роба на територији ЕУ мора бити истог
квалитета. Каква је ситуација у погледу

квалитета производа на нашем тржишту и
где смо ми у односу на друге – тема је овог
текста.

сти од прописа уведених у ЕУ,
под претпоставком да ће
произвођачи поштовати такозвану добру пословну праксу. У
НОПС-у истичу да је Србији, као
земљи кандидату за ЕУ, заиста
неопходно једно овакво истраживање како бисмо и ми могли
да се позиционирамо и видимо
где смо када је ово у питању.
Кажу да су се тим поводом неколико пута обраћали надлежнима.

није лош и може да буде много
бољи. Србија је 52. од 113 земаља по глобалном индексу безбедности хране који сваке године објављује британски „Економист”. На врху листе земаља
које имају најбоље оцењен глобални индекс безбедности хране налазе се Финска (са оценом 85,3) и Ирска (83,8), а иза
њих су Холандија, Аустрија и
Чешка. САД су на једанаестом

ба да иде по квалитету, а не
као што је пракса код нас да
ова категорија не улази у цену.
Држава даје субвенције од 7.000
динара по товљенику без обзира на квалитет и за тај новац
не добија оно за шта издвајамо
новац из буџета. Зато настаје
проблем, јер наша прерађивачка индустрија, која има склопљене спољнотрговинске уговоре, мора да има одређен ква-

Да је ствар озбиљна, говори
и недавна изјава Биљане Борзан, чланице Одбора за заштиту потрошача у ЕУ и једне од
најгласнијих заговорница уједначавања квалитета производа
на свим тржиштима, која је
рекла да нема података каква
је ситуација у државама ван ЕУ.
– Све владе би морале да инсистирају на томе и спрече произвођаче да спроводе самовољу –
казала је Биљана Борзан и додала да дискриминација потрошача мора бити кажњива.

месту, а Немачка је на тринаестом, баш као и Нови Зеланд,
Данска и Италија. Међу првих
десет су углавном земље Европе, осим Израела на осмом и
Јапана на деветом месту.
По приступачности хране смо
на 31, по безбедности и квалитету на 39. месту, нешто слабије наша земља је рангирана у
категорији природних ресурса
и доступности хране, док је најбоље оцене Србија добила за
програме за безбедност хране и
нутриционистичке стандарде.
Најлошију оцену смо добили за
нестабилност пољопривредне
производње и испуњавање обавеза у погледу сигурности хране и политике приступа храни.
Наиме, када је реч о нестабилности пољопривредне произ вод ње у сто чар ству, на
пример, откуп товљеника тре-

литет и количину, а често се
дешава да не испуњавамо прописане стандарде, што прави
бит ну раз ли ку и дово ди до
нестабилности производње.

Храна у Србији
Па ипак, када је о роби реч,
није код нас баш све тако црно.
Наиме, према истраживању британског часописа „Економист”,
количина хране у Србији задовољава потребе становништва,
али је њен квалитет слаб – дакле

Све је у новцу
Слично је и с производњом млека. Струка каже да се премија
за млеко даје према количини,
а не према квалитету млека –
сви који произведу добију премију од седам динара по литру,
без обзира на то да ли је лошијег или бољег квалитета. Како
кажу, у ову причу мора да се
укључи Национална лабораторија и она треба да контролише квалитет млека и свих производа, а не увозници и откупљивачи млека. Вреди истаћи
да је Национална лабораторија, која ради више од годину
дана, до сада имала мали про-

ценат анализа на нивоу државе
и на годишњем нивоу, и то,
према речима струке, треба из
корена променити.
Када је реч о истраживању
„Економиста”, добро је што су
резултати безбедности хране,
декларисања и нутритивних
изјава позитивни, што јасно
показује да је држава на том
пољу урадила доста. Али, према речима струке, треба још
ради ти, наро чи то на обу ци
малих произвођача и газдинстава која имају производњу на
фармама (сиреви и месне прерађевине). Упркос „шароликим”
оценама, од 2012. до прошле
године наша земља је поправила оцену у истраживању „Економиста” за чак 9,1, што је после
Омана и Казахстана највећи
раст међу земљама које су боље
рангиране од нас. Ово истраживање, међутим, није обухватило земље у региону, осим Бугарске и Румуније, које су боље
пласиране. Једина европска
земља са овог списка која је
лошија од нас јесте Украјина.
Све у свему, ствар је јасна:
оцена доступности хране је задовољавајућа зато што ми можемо да произведемо за своје
потребе, али за све остало, пре
свега за квалитетније производе, наша позиција је лоша. Један
од узрока овог проблема је
нестандардизована примена
агротехничких мера. Струка
каже да ми не можемо, као
Холанђани, Данци или Французи, да имамо поуздан принос
кукуруза и да он варира плус-минус пет до десет одсто у зависности од агрометеорологије.
Код нас се то мења од године до
године, јер нема поузданог приступа производњи. Чињеница је
да последњих година хектарски
приноси расту и код нас, али и
даље смо далеко од ових земаља с којима се меримо. Успех и
род зависе од финансија
произвођача. Они који немају
новца посејаће пшеницу и до
јуна је неће ни погледати, док
ће они који имају средстава улагати и подизати хектарски износ.

ПОЛА МИЛИОНА ЗА ОРГАНСКУ ХРАНУ

Држава даје субвенције за цертификате
Произвођачи органске хране
могу добити субвенције за
трошак цертификације до
500.000 динара у виду
рефундирања средстава, а у
плану је да се у наредном
периоду та субвенција повећа на милион динара. Држава намерава да дуплира субвенције ради подстицања
извоза наших органских производа. У Србији тренутно
послује око 400 произвођача
здраве хране и велики

проблем представља висока
цена цертификације. Нарочито су скупе лабораторијске
анализе, које су неопходне за
издавање одговарајућих цертификационих докумената.
Чињеница је да држава
домаћим
произвођачима
органске хране помаже на
разне начине, као и у земљама ЕУ, како би били конкурентни на тржишту. Постоји цела лепеза подршке за те
произвођаче:
помоћ
од

26.000 динара по хектару;
сточари који се баве органским узгојем стоке имају
олакшице у систему „крава–
теле” чак и до 55.000 динара
итд. У плану је давање подршке и малим произвођачима,
а посебно онима који се баве
производњом воћа.
Финансијска добит је загарантована, јер су производи
добијени по органским методама поприлично скупљи од
комерцијалних производа,

али је проблем то што у
нашој земљи није развијено
тржиште органских производа. Струка каже да држава
мора да помогне нарочито на
овом пољу и да се произвођачима млека, млечних производа, меса итд. омогући да
своје производе пласирају у
малопродајним
ланцима.
Први у низу пројеката за
унапређивање овог сектора
јесте пројекат Организације
за храну и пољопривреду

(ФАО) који ће произвођачима органског сточарства
обезбедити пласман њихових производа како код нас,
тако и на страном тржишту.
Министарство пољопривреде ради и на развијању
платформе која ће бити база
података о произвођачима
органске хране. Преко те
базе података, тврде надлежни, сателитским путем ће
се пратити које парцеле
имају органски статус. На

пример, када потрошач укуца
реч „шаргарепа”, у понуди ће
добити све произвођаче који
производе ову врсту поврћа.
Сасвим је јасно да је главна
одредница за купца неког
производа пре свега његово
порекло. Држава ће у наредном периоду развити систем
куповине органских производа путем интернета, у који ће
бити уврштени и ресторани
који ће бити у прилици да
понуде ову врсту хране.

послују на интернету, овај
модел биће све прихватљивији и за мале продавнице и
услужне делатности. Електронска трговина у нашој
земљи расте константно, али
још пре почетка пандемије
домаћи стручњаци су тврдили
да она и даље није на задовољавајућем нивоу.
Иако су оствариване јако
високе годишње стопе раста
промета, у последњих неколико година, због ниске основице, ипак смо заостајали за
развијеним земљама. Наши

интернет корисници су у
односу на земље у окружењу,
а посебно оне најразвијеније,
најмање куповали онлајн. У
свету се на онлајн куповине
троши неупоредиво више
новца него у Србији. Према
подацима званичне статистике, у Србији је прошле године
било 4,08 милиона интернет
корисника, а 1,8 милиона
њих нешто је купило онлајн у
последњих годину дана. Учешће купаца у броју корисника
износи око 45 одсто, по чему
заостајемо за земљама ЕУ.

ИНТЕРНЕТ – ТРГОВИНА БУДУЋНОСТИ

Мењају се правила игре
Одбор за унутрашње тржиште
и заштиту потрошача у Европском парламенту усвојио је
законодавну иницијативу за
усвајање нове директиве о
дигиталним услугама, која
подразумева већа права
купаца на интернету. Европски заступници сматрају да је
крајње време да се правила,
како кажу, прилагоде данашњим околностима. Наиме, у
Европској унији више од 71
одсто грађана купује преко
интернета и проблем је што се
многи плаше да купују онлајн,

нарочито ако је реч о наруџбинама које стижу из друге
државе. Циљ овог документа
је да се поставе темељи за
изједначавање права потрошача на интернету са онима
која имају кад купују у обичним продавницама. Један од
кључних разлога покретања
процедуре измене прописа
јесте то што је достава скупа
или недоступна на неким
територијама. Проблем настаје када потрошачи купују преко посредничких платформи,
попут „Амазона”, где није

јасно регулисано ко је одговоран – платформа или трговац,
па се одговорност често пребацује с једних на друге, а на
штету купаца.
Електронска трговина је
широм света постала спасоносно решење током пандемије,
али је јасно да ће она и у
будућности добијати још на
актуелности, јер долази време
када ће се мењати многи модели савременог пословања и
интеракција између продавца
и купца. Поред мултинационалних компанија, које већ
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да одаберете мајстора
а да се не покајете?
Покварио вам се водокотлић и хитно вам је потребан мајстор. Пронашли сте оглас у новинама или сте
сачували флајер који вам је убачен
у поштанско сандуче, с рекламом:
„Вршимо поправке 24 часа”. Пре
него што позовете, добро размислите шта треба да питате мајстора да
бисте били сигурни да је он права
особа коју треба ангажовати.
Сек тор за зашти ту потро ша ча
Министарства трговине, туризма и
телекомуникација на свом сајту је
објавио сет савета и препорука који
могу да вам помогну да ваша права као потрошача не буду угрожена приликом сарадње с мајсторима који обављају различите поправке у вашем дому. Преносимо их у
целости.

Прво: проверите да ли се ради о
уредно регистрованом предузетнику. Ово можете урадити на сајту
Аген ци је за при вред не реги стре
www.apr.gov.rs.
Дру го: питај те мај сто ра да ли
посебно наплаћује долазак. Уколико наплаћује, питајте да ли се цена
разликује у зависности од доба дана

када долази и брзине његовог доласка (два сата од позива или у току
ноћи).
Треће: обавезно питајте колико
кошта рад, а колико материјал.
Четврто: сазнајте да ли мајстор
обезбеђује материјал и резервне делове, или за то треба да се постарате ви.
Пето: упоредите цене вашег мајстора с ценама других.
Шесто: питајте да ли у цену улази
одно ше ње шута, чишће ње ста на
након радова и сл.
Седмо: током обављања радова
питајте све што вас занима у вези с
поправком и инсистирајте да, пре
него што изврши и неке додатне
радове, мајстор пита вас да ли се
слажете с тим (сваки додатни рад се
сигурно плаћа).
Важно: сваки мајстор има право
да наплаћује своје услуге колико
хоће. С друге стране, ви имате право да бирате мајстора! Имајте на
уму да, ако неки мајстор ради 24
сата, могуће је да ће његове услуге
бити скупље од неког ко има уобичајено радно време.
Када мајстор кога сте ви одабрали обави посао и ви пристанете да
платите цену за коју сматрате да је
неуобичајено висока – немате основа да се било коме жалите, што не
значи да не можете да рекламирате
услугу уколико је лоше обављена.
Сваки мајстор који има радњу мора
да на видном месту истакне ценовник услуга, а онај који долази на
ваш позив мора да вам покаже ценовник пре него што отпочне с радом.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Не требају нама шишмиши

„Kорзо је имао свој ред / неки свој
уходани след, / добро се знало ко
пробија лед. / Меланија Матић, тачна ко сатић / кораком римске божице / прошета дуге ножице, / па друга звезда серије / из правца кафетерије, / на општу радост друштва с
периферије / Вероника Бачић, меден
колачић / у тесној сукњици од змијске кожице...” Овако је лепо било на
корзоу из песме наше легенде – Ђорђа Балашевића.
Отпловио је панонски морнар.
Отпловили су изгледа и људи који
ће својом појавом чак и један обичан корзо претворити у мотив за најлепшу љубавну песму...

КОЈЕ НАМИРНИЦЕ НЕМАЈУ РОК ТРАЈАЊА

КАД КАЖЕМ „ЗАУВЕК”, МИСЛИМ НА
НЕШТО СЛАНО, СЛАТКО И КИСЕЛО
Јесте ли чули да је на Антарктику
пронађена торта стара 106 година која
је још увек била јестива? То, наравно,
није једина врста хране која траје вечно. Сазнајте које све намирнице немају рок трајања.

користи за чување намирница попут
џемова.
И бели и смеђи шећер могу се користити неограничено, ако се чувају у
херметички затвореној посуди далеко од светлости и топлоте.

Воћни колач стар 106 година пронађен је у готово савршеном стању на
Антарктику. Вероватно је припадао
капе та ну Робер ту Фал ко ну Ско ту,
несрећном истраживачу који је, заједно са члановима своје експедиције,
умро на поврат ку с Јужног пола.
Након више од једног века стајања
посла сти ца се још увек сма тра ла
јестивом. Сигурно су изузетно хладне температуре помогле у њеном очувању. Постоји још неколико намирница које имају природну предиспозицију да трају вечно, упркос натпису на паковању.
Наиме, датум на декларацијама
који означава рок трајања односи се
на квалитет производа, а не на безбедност. То би значило да се намирнице, ако се правилно чувају, могу конзумирати и након наведеног рока.
Стручњаци свакако саветују да се
не осла ња те само на пре по ру ке
произвођача, већ и на здрав разум и
чула вида и мириса. Ево које намирнице вам могу трајати (скоро) заувек без обзира на датум отиснут на
амбалажи.

Мед

Со
Већ хиљадама година со се користи
за очување хране. Механизам је једноставан: со апсорбује воду, чинећи

Оно што потрошаче често збуњује
јесте то што на паковањима прехрамбених производа постоји
више различитих натписа
који се тичу датума истека производа. Ево шта
они значе.
ПРОДАТИ ДО – означава до ког датума производ сме да буде на полицама, у фрижидерима или витринама продавница. Након тога квалитет производа опада, али се он
сме користити још неколико дана,
под условом да се правилно чува.

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 26. марта,
од 9 до 10.30, без струје ће
бити тржни центар „Ирис”
и околни локали (Милоша
Обреновића 14-а).
Засад за предстојеће дане
нису најављена искључења у осталим
деловима града и околним селима.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

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, најављени
радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Црна чоколада
Може се задржати у добром стању
чак и преко две године, што је много
дуже од рока трајања млечне чоколаде. Ако се питате да ли је бела супстанца, налик буђи, која се појављује
на чоколади након извесног времена,
знак да се чоколада покварила – одговор је: није.
Реч је о кристалима какао маслаца који на температури вишој од 20
степени рекристалишу, тако да формирају беличасту патину на чоколади. То не значи да је чоколада нејестива, али укус и конзистенција више
нису исти. Због тога увек држите
чоколаду на температури нижој од
20 степени.

Шећер
Као и со, шећер апсорбује воду из
хране у којој се налази. Због тога се

НАЈБОЉЕ УПОТРЕБИТИ ДО –
ова ознака показује до ког датума
ће одређени производ задржати
најбољи
квалитет.
Након овог датума
намирница
је
нешто
слабијег
квалитета, али је и
даље безбедна за
употребу, под условом
да није отпакована из оригиналног
паковања.
РОК ТРАЈАЊА – ово је једини
датум након кога производ није
безбедан за употребу.

Ово је несумњиво једна од најневероватнијих намирница у природи. Међу
бројним чудесним и лековитим својствима има и моћ отпорности на време. Примера ради, мед стар 3.300
година, пронађен у гробници фараона, био је још увек јестив!
Међутим, мед који иначе једемо
има датум истека, будући да га је по
закону обавезно навести. Његова високоефикасна отпорност на време резултат је слабог присуства воде и високог садржаја шећера, због чега је практично имун на нападе бактерија.
Мед може кристалисати с временом, али заправо се неће покварити и
постати неупотребљив.

Сирће
Рок трајања сирћета је готово неодређен. Његова кисела природа чини
га самоодрживим, а уједно му даје и
„титулу” непревазиђеног конзерванса за остале намирнице.
Правилно складиштено бело сирће
с временом ће остати непромењено,
док ће друге врсте сирћета, попут винског или јабуковог, с временом можда
променити боју или изглед, али те
промене су обично само естетске, тако
да ће сирће и даље бити савршено
корисно.

Пиринач
Ако се чува на ниској температури,
око три степена, и ако не дође у контакт с кисеоником, бели пиринач може
трајати и до 30 година.
С друге стране, рок трајања смеђег
пиринча, који се често сматра здравијим, истиче пре, због вишег садржаја масти. Ако смеђи пиринач промени мирис, најбоље би било да га
баците.

Жестока пића
С потрошњом алкохола који имате у
кући уопште не морате журити. Добро
затворена и на хладном месту ускладиштена флаша жестине може трајати колико год је потребно. Штавише,
некима ће време чак додати на квалитету, па и на цени.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ СЕ ВАКЦИНИСАЛИ?

Ставови су подељени

З. ДОБРИЧАН

У петак без струје
део Панчева

храну непривлачном за бактерије које
би је могле уништити, будући да се
оне не могу размножавати без воде.
Со зато нема рок трајања.

ШТА ЗНА ЧЕ НАТ ПИ СИ НА ДЕКЛА РА ЦИ ЈА МА

Остали смо ми који овај наш лепи
панчевачки корзо свакодневно, уместо романтиком, затрпавамо ђубретом. Ова слика је само један од милион разлога зашто је то погрешно.
Нема тог пса, власничког или уличног, који неће застати пред овом
гомилом ко зна чега, оњушити, поцепати, разбуцати, развући, лизнути,
грицнути, разбацати све што пронађе и успут унети у себе ко зна какве
гадости каквих у ово доба пандемије
има више него икад. Понеће их онда
право до дома свог власника или до
првог пролазника кога ће њушком
дотаћи. А нама ће и даље шишмиши
из Кине бити криви за све.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

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

С. БИРОВИЦА

Ђ. МАТИЋ

К. БУГАРСКИ

Пријављивање за имунизацију против коронавируса кренуло је још у
јануару. Грађани се јављају преко портала електронске управе, као и путем
кол-центра. У приоритетне групе у
Србији спадају корисници домова за
старија лица, здравствени и медијски
радници, војска и полиција.
Грађани бирају између „Фајзерове”,
руске вакцине „Спутњик” и кинеског
„Синофарма”. Вакцинација се успешно обавља и у Панчеву.

СТЕВИЦА БИРОВИЦА, пензионер:
– Нисам се пријавио. Не смем због
алергије. Нисам толерантан на пеницилин, па ми је докторка забранила
да се вакцинишем. Такви пацијенти
не долазе у обзир. То су докторкине
речи. Али сам проверио на више места,
ишао сам и у болницу, рекао сам им.
Одговорили су ми као и моја лекарка. Нема шансе ако сте алергични.
Свима бих саветовао да се ипак заштите овом вакцином.

ЗДЕНКА ДОБРИЧАН, приватник:
– Прво морам да проверим да ли
мој организам може да поднесе вакцину. Силом прилика извађена ми је
слезина. Доктори су рекли, када су
ме оперисали, да нисам отпорна. Замислите да ми директно убризгају антитела. Џабе се онда браним. Консултоваћу се с лекарима у овој одлуци. Сви
моји блиски рођаци су вакцинисани.

ЂУРА МАТИЋ, ливац:
– Нисам имао ковид 19. До сада се
нисам пријављивао за вакцинацију.
Нећу се вакцинисати док не буде било
потребе.
КЛАРА БУГАРСКИ, трговац:
– Примила сам вакцину. Добро се
осећам. Препоручила бих свима исто.
Пријавила сам се 17. јануара, а позвали

Ж. НАУНОВИЋ

Б. МИЋИЋ

су ме 17. марта. Пет пута сам понављала пријаву, не бих ли се вакцинисала. Постојао је неки проблем. За
три недеље чекам ревакцинацију.
ЖАКЛИНА НАУНОВИЋ, куварица:
– Немам никакве симптоме. Нисам
имала коронавирус и рекла бих да
нема потребе да се вакцинишем. Млада сам, то је додатни разлог због којег
мислим да ми вакцина не треба.
БРАНКО МИЋИЋ, заваривач:
– Након прве дозе вакцине нисам
имао никакве симптоме, али сам после
ревакцинације имао болове у пределу рамена. То је прошло. Сада сам се
вакцинисао, док, рецимо, нисам примио све ни од ранијих вакцина, за
вариолу, као ни бесеже. Релативно
брзо су ме звали након пријаве, чекао
сам можда две недеље.
Јелена Катана

Петак, 26. март 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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Код овчарства постоји неко правило да колико
донесе месо, толико треба и млеко.

СЕЛО

Александар Варга,
председник Удружења узгајивача оваца „Банат Панчево”

БЛАГИ РАСТ БРОЈА ОВАЦА НА ОВИМ ПРОСТОРИМА

СВЕ ВИШЕ ЈЕ БЕЛИХ, АЛИ
БРОЈ ЦИГАЈА СТАГНИРА
Пандемија отежава
пласман робе
Изостале и
препознатљиве
смотре овнова,
попут оне у Долову
Отприлике у ово доба, крајем
марта, ранијих година догађала су се позната окупљања узгајивача оваца, попут оног у Сакулама или, нама много ближег,
у Долову.
У том селу с највише грла
поменуте стоке у околини заправо је приређивана изложба овнова, а званични организатор те
манифестације било је Удружење узгајивача оваца „Банат Панчево”, чији председник Александар Варга на почетку истиче
да је било идеја да се некако
уприличи петнаеста смотра
расних грла поменуте стоке.
– Надали смо се да ћемо
макар моћи да направимо такмичарски део програма у дворишту доловачке Месне заједнице, уз отказивање уобичајених дружења уз иће и пиће.
Међутим, све је изостало, није
обележена ни наша слава 2.
марта, а није било ни окупљања у Сакулама. Но пратимо
ситуацију, па ако се укаже прилика, није немогуће да ове године ипак буде смотре, само у
накнадном термину, евентуално у мају или јуну. Свакако не
би било лоше да узгајивачи
виде чиме ко располаже, будући да не могу сви да имају
јасан увид у то шта се догађа
на терену – наводи Варга.

Рачуница постоји, само
је треба срачунати
Насупрот томе, он као техничар запослен у стручној служби за сточарство Института
„Тамиш”, малтене свакодневно, има могућност да се увери
како стоје ствари у овчарству
на овим просторима.

Једна од претходних
смотри овнова у Долову
– Пре свега морам да истакнем да се ситуација у вези с
коронавирусом одразила и на
стање у овчарству, пре свега
када је реч о пласману робе.
Мимо тога, приметан је тренд

Хоће ли опстати аутохтоне расе
бла гог раста бро ја ова ца у
јужном Банату, који покрива
наша служба и, по некој процени, под нашом контролом
има око шест хиљада грла, а
укупно их је вероватно двоструко више. Исто важи и за
град Панчево, али се тај помак
набо ље не одно си на нашу
банатску цигају. Само да подсетим да смо 2003. године ради
очувања те аутохтоне расе и
основали удружење. Иначе, у
питању је „тројно комбинована” овца, настала пре двеста
година у румунским степама,
што значи да је предиспонирана да даје вуну, млеко и месо.
Притом је веома отпорна; не
сметају јој ни киша ни сунце и
као створена је за ове наше
пашњаке, па их максимално
користи, чак и преко зиме. То
значи да се на стадо од сто грла
сваког дана уштеди око петнаест бала луцерке, што није мало
ако се зна да је једна минимално двеста динара – каже
председник удружења узгајивача оваца.
Међутим, код цигаја има и
проблема, пре свега с парењем,
то јест недостатком квалитетних овнова, што потврђују и
стручњаци, нарочито зато што
их није могуће увести.
– Још увек није тако критично, али мали је круг одгајивача
и тешко је могуће да се направи нека здрава селекција. Засад
и даље ретко оболевају, а и ревно сне вете ри нар ске слу жбе
редовно спроводе вакцинацију
против плавог језика или шуге;
проверавају и бруцелозу вађењем крви, па тога дуго није
било, као ни метиља или шепавости. Иначе, цигаја изнесе једно и по јагње у просеку и, по
мени, узга ји ва чи мора ју да
мењају систем, с обзиром на то
да могу лепо да прођу на продаји млека односно сира и киселог млека. Штавише, те произ-

воде чак је и тешко наћи, јер се
брзо распродају, нарочито преврели сир. Упркос томе неки
узгајивачи не музу овце, да ли
због тога што немају рачуницу
или нема ко то да ради. Постоји неко правило да колико донесе месо, толико треба и млеко.

грла, што узгајивачима пре свега доноси државне субвенције
од 7.000 динара по овци. Битно је и то што се уматичена
грла продају као приплодна, а
не као товна. Притом, ако се
јагњад дају на кланицу, власник добија још 2.000 динара.
Тако да и то доприноси рачуници. С друге стране, има и
расхода, попут оних за ангажовање чобана, које је врашки
тешко пронаћи, али показало
се и то да они који чувају сами
имају боље запате. И, на крају,
одав но посто ји про блем с
вуном, а чак су је неки мењали
за камену со. Цена по килограму је свега око 20-30 динара, па се многима не исплати
ни да стрижу – каже запослени у Институту „Тамиш”.
Што се заступљености ове
расе у нашем крају тиче, према његовим речима, и даље их
је највише, око триста, у Долову и исто толико у Омољици,
док их је по двеста у Брестовцу
и Панчеву.

ИПАК, ЈЕДЕ МО МАЛО ЈАГ ЊЕ ТИ НЕ
Варга истиче и да пласман
овчијег меса није на задовољавајућем нивоу јер се,
како каже, мало једе.
– Према процени професора Мекића, стручњака за
ову област, сваки грађанин
у нашој земљи поједе у просеку до три и по килограма
по глави становника. Притом, овца добије једно до
два јагњета, док свиња за
исти период опраси десетак, а нека пет „поједе”
Математика је једноставна: пет
литара иде у килограм сира,
који кошта петсто динара, а за
време сезоне муже, која траје
око 150 дана, могло би да се
укупно извуче тридесет килограма по овци. Толико се отприлике добије од продаје једног
јагњета – каже Варга.

Беле су осетљивије,
али меснатије
Притом, иако је месо ове цигаје веома укусно, угоститељи,
рецимо, нису много заинтересо ва ни, јер је сма тра ју за
„шупљу”, с кабастим и тешким
костима. Али чињеница је и да
се не храни интензивно попут
других раса.
– Све у свему, требало би да
се по овци годишње узме двеста евра, па уколико стадо броји око двеста грла, то и није
тако лоше. Треба истаћи и то
да је на територији града уматичено око седамдесет одсто

крмача, али преосталих пет
је чиста зарада узгајивача.
Премда, не може се рећи да
се не продаје јагњетина,
која на мало кошта око триста динара по килограму, а
догађа се и да кланичар на
велико узме за по двеста,
па и за двеста педесет динара по глави, што ипак „на
гомили” и није лоше – каже
председник
удружења
јужнобанатских узгајивача
оваца.
– Од такозваних белих преовлађује виртенберг, којег само
у граду има око петсто грла, па
ил де франс и бергамо, а у
последње време појављује се и
руска раса – романовска, која
је мала, ниска и карактерише
је велика плодност, са и до
четири јагњета. За њу се може
рећи и да је чак у експанзији,
па је већ има у Панчеву и у
Новом Селу. Беле су меснатије, а лакше се и долази до приплода, али су зато и осетљивије, па се готово не напасају, јер
им смета и хладно и топло време. Ипак, општи је закључак
да се лакше продају јагањци
тих раса, а што се цигаје тиче,
иако и ту има рачунице, све се
своди на очување традиције. И
плашим се да ће с нестанком
старијих узгајивача нестати и
та аутохтона банатска раса. По
овом систему, цигаја ће доћи,
попут мангулице или буше, на
ниво дивљачи – истиче Варга.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈKП-а „Kомбрест” садили
су на зеленим површинама у
кругу пијаце младице јавора,

глогоњски фудбалери победи ли су у Опо ву дома ћи
„Омладинац” с 5 : 0.
Иваново: Комплетно су ренови ра не про сто ри је Месне
заједнице, чији су радници
недавно почели да уређују
приобаље Дунава, на потезу
надо мак Ива но вач ке аде.
Градске службе припремају
документацију за изградњу
капеле.

а када услови дозволе, садња
ће бити настављена код фудбалског игралишта и цркве.
Планира се реконструкција
платоа (бетона) на пијаци.
Због планираних радова на
електричној мрежи, у петак
од 12 до 12.30 неће бити струје у улицама ЈНА, Првомајској и Веровачкој.
Банатско Ново Село: Kонцерт
Ане Марије Франц Вајнхарт
одржан је 19. марта у Дому
културе, и то без присуства
публи ке због епи де миј ске
ситуације, али је преношен
на „Јутјуб” каналу поменуте
установе, која планира и да,
уколико ситуација с коронавирусом дозволи, ускоро организује концерт контрабаса,
као и реномираног састава
гита ра Трио „Бал кан ске
жице”. Kрајем месеца изаћи
ће и трећи број новина Дома
културе.
Долово: Онлајн радионице
под називом „Поздрав из краја”, за све заин те ре со ва не
тинејџере између 13 и 19 година, о видеу, дигиталним медијима и могућностима повезивања филмске уметности и
друштвених мрежа, биће одржане у суботу, 27. марта, од
16 до 19 сати, и у недељу, 28.
марта, од 11 до 15 сати, у
Дому културе.
Глогоњ: Град Панчево је обезбедио новац за реновирање
зграде Дома пензионера, као
и за санацију сеоске капеле.
У првен стве ној утак ми ци

Јабука: Месна заједница и
даље помаже мештанима у
вези са захтевима за годишње
карте за превоз и досад је на
кућне адресе подељено око
500 комада, а има још 200

зах те ва које тек тре ба
да преу зму слу жбе ни ци
„Пантранспорта”.
Кача ре во: Почео је довоз
ризле за почетак асфалтирања Виноградске улице.
Омољица: Док пензионери и
даље подносе захтеве за добијање месечне карте, Месна
заједница саветује грађане да
се придржавају свих мера у
вези с коронавирусом. Фудбалери „Младости” победили
су у последњем колу госте из
Српске Црње с 5 : 1.
Старчево: Дом културе је завршио радове на кречењу главног ходника и постављању
кулира, а у току је уградња
фењер-расвете на степеништу. Статутарна седница Савеза извиђача Србије биће одржа на у Деспо тов цу, првог
априлског викенда, а на њој
ће учествовати и представници одреда „Надел”.

ОНЛАЈН РАДИОНИЦЕ У
ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

За викенд „Поздрав
из краја”

ИЗУЗЕТАН ОНЛАЈН ДОГАЂАЈ У НОВОСЕЉАНСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Анина харфа оплеменила сеоску свакодневицу

Бојан и Ана Марија

Онлајн кон церт пан че вач ке
умет ни це на келт ској хар фи
Ане Мари је Франц Вај нхарт
одр жан је 19. мар та у
новосељанском Дому културе.
Овај изузетни догађај преношен је на „Jутјуб” каналу те
установе, чији се в. д. директор Бојан Бољанац придружио
наступу.
Њих двоје заједно су одсвира ли мело ди ју из фил ма
„Господар прстенова”, под називом „Маy It Be”, коју у оригиналу изводи „Еnyа”. Поред
аутор ских дела гошће, на
програму су биле и нумере које
су компоновали Јохан Себастијан Бах, Ричард Клајдерман,
Хенри Смит, Џозеф Гил мор,
Мет Ред ман и дру ги ком позитори...
– Спој ових два ју „божан ских” инструмената је нешто

несвакидашње за наше прилике,
а надам се да је овај концерт
почетак једне лепе сарадње и
да ћемо ускоро имати прилику
да се уживо представимо како
ново се љан ској, тако и пан чевачкој публи ци – каже
Бољанац.
Анa Маријa Франц Вајнхарт
рођена je 1989. године у Панчеву, где је са одличним успехом завршила и Основну музичку школу „Јован Бандур”, и то
на три одсека: виолина, соло
певање и харфа, а на том инструменту је касније дипломирала
и у средњој музичкој школи и
на Факултету музичке уметности у Београду, на којем је бриљантно окончала мастер-студије, с просечном оценом 9,73, и
за то време приређивала бројне хуманитарне наступе свирајући на малој харфи.

Дводневне онлајн радионице за тинејџере између 13 и
19 година о видеу, дигиталним медијима и могућностима повезивања филмске уметности и друштвених мрежа,
под називом „Поздрав из краја”, биће приређене у суботу,
27. марта, од 16 до 19 сати, и
у недељу, 28. марта, од 11 до
15 сати, у доловачком Дому
културе.
Том приликом ће заинтересовани млади људи моћи
да науче конкретне аудио и
видео технике, као и да сниме кратак видео, који ће бити
приказан током догађаја другог дана. Радионице о том
првом кора ку умет нич ког
процеса биће настављене и
наредних неколико месеци у

Долову, и то уз помоћ стручњака и коришћење професионалне аудио-видео опреме,
а све је потпуно бесплатно.
Носилац пројекта је група
„Сатибара”, а на радионице
се тинејџери могу пријавити
слањем порука са основним
личним подацима на „Фејсбук” или „Инстаграм” профил mojkrupniplan или на
имејл ugsatibara@gmail.com,
путем којих заинтересовани
могу добити све неопходне
информације.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Најлепше речи о њој

На конкурсу поводом Међународног дана жена под називом „Најлепше речи о њој”,
који су расписали Савет за
родну равноправност Града
Панчева и Градска библиотека Панчево, победила је песма
Лидије Љутовац из Оџака под
називом „Жена”.
Дру го место је при па ло
Валентини Вањи Давић из
Лугавчине за песму под називом „Мојој нани”, а треће
Милораду Бибину из Зрењанина, који је написао песму
„Тражим пут до твоје душе”.
Градска библиотека је саопштила да су све песме лепе и
исказују јаке емоције о женама и да је комисија имала
тежак задатак да међу свим
пристиглим песмама одабере три које су се највише истакле. Како је објашњено, циљ

овог конкурса није било надметање, већ усмеравање мисли
на жене и на могућност да се
о женама говори и пише што
више.
На конкурс су пристигле
укупно четрдесет три песме,
а пријавило се двадесет шест
ауторки и седамнаест аутора.
Жири су чинили председни ца коми си је Невен ка
Ђурић, дипл. андрагог, директорка Дома културе Банатски
Брестовац, Марија Гвозденовић, мастер учитељица и васпи та чи ца; Сања Ђор ђе вић,
професорка српског језика и
књи жев но сти у Гим на зи ји
„Урош Предић” Панчево; Светлана Грујоски, чланица Савета за родну равноправност, и
Миро слав Првуљ, док тор
уметности – вајарства и директор Дома културе Долово.

избор

МОЈ
МОЈ
Био сам панк пре тебе
Живан Пујућ,
дипломирани менаџер и
мултимедијални уметник
МУЗИКА: Албум „Ek-A-Tattwa” (хинду) или „Један по
један” бенда „Вајт ребит” из
Београда. У последње време
од музике ме је свакако одушевио овај албум. „Вајт ребит”
постоји негде од прве полови не осам де се тих годи на.
Албум још није објављен као
званично издање, али сам га
добио као пријатељ овог бенда. У питању је жанр индастријал и отпеван је већином
на енглеском. Албум зрачи
духовношћу, али не оном прими ти ви стич ко-наци о на ли стичком, већ универзалном
пла не тар ном духов но шћу,
која нам је неопходна у овом
времену свеопште загађености где остаје само борба за
самоочување како јединке,
тако и породице као јединог
исправног начина опстанка.
Овај албум је место на ком су
све битне религије испреплетене универзалном поруком
о непролазној љубави која заувек побеђује. Иако ово није
музички жанр који преферирам, овај албум је врхунско
ремек-дело за мене.
ФИЛМ: „Био сам панк пре
тебе” је документарни филм
у режији Петра Илића Ћирила и снимљен је 2018. године. Ово је врхунско уметничко дело домаће панк документаристике, у ком су описане прве генерације београдских панкера и компилација
„Артистичка радна акција”
тамошњих и тадашњих панк
бендова кроз непосредна сведо че ња самих акте ра тих
дешавања, који су тад били
јако млади, а израсли су у
инте лек ту ал не вели чи не:
Зоран Костић Цане, Срђан
Гој ко вић Гиле, Сло бо дан
Нешовић Лока, Бранко Росић,

Страну припремила

Мирјана
Марић

ЕМИСИЈА О КЊИГАМА, ПИСЦИМА И БИБЛИОТЕКАМА

КЛИКОМ ДО КЊИЖЕВНОГ БЛАГА
Градска библиотека Панчево је
покренула емисију о књигама,
писцима и библиотекама, под
називом „Book Box”, која се
приказује на интернету.
Идеја је да се грађани боље
информишу и упознају са свим
активностима ове установе на
плану библиотекарства, издаваштва и организације уметничких програма. Прва епизода емисије може се погледати
на „Јутјуб” каналу библиотеке
и на званичним профилима на
друштвеним мрежама.
– „Book Box” је емисија о
књигама, писцима и библиотекарима, али већ имам идеје
како да се све про ши ри и
покрије целокупно поље културе. Поред прилога, имали
бисмо и саговорнике. Идеја је
да у свакој новој епизоди представимо понеког библиотекара, неког радника у култури
или уметника. И све то у краткој форми. Градска библиотека Панчево је увек била установа са широм отвореним вратима за све – рекао је књижевник и пи-ар менаџер Градске
библиотеке Немања Ротар.
Идеја је да ове емисије иду
континуирано барем једном
месечно.
– То највише зависи од средстава, пошто смо се определили за озбиљну продукцију. Свака врста импровизације не би
дала очекивани резултат. Библиотека је, у сарадњи с приватном
фирмом
за
производњу

рекламних видео-садржаја „Elephant Videos”, реализовала прву
епизоду „Book Box-а”. Иза ње
стоји професионални млади
камерман Страхиња Лукић. Овакве емисије све мање можете
видети на великим телевизијама које имају још какве-такве
редакције и новинаре способне
да се баве одређеним, стручним
темама. Диктат тржишта и
комерцијалне политике одагнале су културу у сенку. Стога, ако
ми сами нешто не предузмемо,
ми који радимо у институцијама културе, нестаће у потпуности потреба за уметничким садржајима високог домета. Појава
коронавируса и мере које су
предузете ради спречавања његовог ширења још су више продубиле јаз између публике и свега
онога што се догађа у Градској

библиотеци Панчево. Делује
често фрустрирајуће да ви радите известан посао и радите га
добро, а да реакција јавности
изостаје, али не зато што то неко
намерно жели, већ, напросто,
та јавност не зна шта се у институцији збива. Нису више довољне само најаве у медијима, чак
ни прилози на телевизији, радију или у штампаним гласилима
да се нешто одиграло или ће се
одиграти у вашој кући културе,
потребно је да заинтригирате
публику на нов начин, да је пронађете тамо где она стално обитава, а то је виртуелни простор
– каже он.
Данас, када „Јутјуб” користи
преко две милијарде људи на
читавој планети, штета је не
бити присутан на овом медију,
објашњава Ротар.

– Стога сам дошао на идеју
да кроз кратку форму видеа,
која је најчешћа на „Јутјубу”,
прикажем шта ми то у библиотеци радимо на свим пољима
и тако се обратим онима који
воле ову установу, који ће је,
можда, после овога заволети, а
највише времена проводе гледајући у екран свог мобилног
телефона и „крстарећи” друштвеним мрежама. Идеја ми
је била да придобијемо што
више младих људи за садржаје
које као институција нудимо.
Сма трам да је баш „Јутјуб”
данас као формат комуникације идеалан за овај спој. Имате којечега данас што се нуди
око вас, најопскурнијих садржаја, и људи то све упијају.
Зашто не бисмо нудили нешто
квалитетно – закључио је Ротар.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ КАНДИДАТА

Признање Плакета „Читалишта”
Градска библиотека Панчево
и редак ци ја „Чита ли шта”,
научног часописа за теорију и
праксу библиотекарства панчевачке библиотеке, објављују јавни позив за предлоге кандидата за признање Плакета
„Читалишта”.
Плакета „Читалишта” додељује се појединцу за објављено
оригинално дело на српском
језику које представља изузетан допринос проучавању историје библиотекарства. Монографија или друго остварење

Петар Илић Ћирило, Војислав
Бешић Бешке, Горан Синадиновић, Ђорђе Лукић Рахаја,
Владимир Арсенијевић, Срђан
Дра го је вић, Мића Узе лац,
Реља Обреновић, Александар
Ђукић и Небојша Пајкић, који
је био постављен од стране
КПЈ да води рачуна о њиховим уметничким пројектима.
Пун је аутентичних снимака
и фотографија. Сваки панкс,
али и интелектуалац га мора
погледати.
КЊИ ГА: „Увод у панк”,
Зоран Илић (Београд), „Пресинг”, 2019. Ова књига можда
и није врхунско уметничко и
интелектуално дело, али крије у себи прегршт веома битних прича и података за почетак панк покрета на глобалном нивоу. Она је тако ђе
мање-више панк документаристичког карактера. Радња
јој се одвија у садашњости, са
сталним кокетирањем с прошлошћу и првим годинама
панк покрета у виду тражења
података преко интернета.
Њен главни јунак Пајацо долази туристички у Словенију и
добија флајер за концерт поводом четрдесет година од оснивања „Панкрта”. Тада урања
у своју прошлост и туђе прошлости: жена, људи, бендова,
држава и свега осталог што
чини панк, али и општу историју. Мени лично смета што
се ту меша и нови талас, те
бендови којима никако ту није
место, попут „Прљавог казалишта”.

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

за које се признање додељује
треба да има одлике научног
дела, превасходно с тематиком
из историје библиотека код
Срба, или да се бави појавама,
покретима и појединцима који
су значајно допринели развоју
библиотекарства у националним оквирима. Приликом одлучивању о добитнику признања
разматра се целокупан животни допринос аутора у овој области, а изузетно признање се
може доделити групи аутора
или за дело на страном језику

које представља допринос историји библиотекарства код Срба.
Добитнику припадају повеља
(дело графичког дизајнера и
калиграфа Јована Жељка Рајачића) и новчани износ. Јавни
позив за пријављивање аутора
и њихових дела која конкуришу за ово признање отворен је
до краја марта.
Предлоге могу упутити установе, удружења, неформалне
групе и појединци. Предлоге
треба послати на имејл адресу часо пи са „Чита ли ште”

goran@biblioteka-pancevo.org.rs, с назнаком: Плакета „Читалишта”. Предлог садржи: образло же ње пред ла га ча, рад ну
биографију и библиографију
радова аутора који се предлаже за признање. Предлагач је
у обавези и да на адресу Градске библи о те ке Пан че во
(Немањина 1, 26000 Панчево,
с назнаком: Плакета „Читалишта”) пошаље три примерка
књиге предложеног кандидата. Књиге и материјал се не
враћају.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СЕЋАЊА НА МАРТОВСКИ ПОГРОМ

Коло на четири стране света
Поводом Дана сећања на мартов ски погром на Косо ву и
Метохији, у суботу, 20. марта,
одржана је интерактивна онлајн
радионица за децу „Потрага за
благом Косова и Метохије”, у
орга ни за ци ји „Сава” онлајн
школе српског језика, културе
и традиције. На радионици је
било око триста деце узраста
од четири до четрнаест година
из Србије и расејања, а петнаест хиљада људи пратило је
радионицу уживо на „Фејсбуку”.
Учесници су се укључивали у
програм с различитих крајева
света, а што је посебно значајно, ту су била и деца из три
школе у српским енклавама на
Косову и Метохији. Међу учесницима је био и Арно Гујон, директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и председник хуманитарне организације „Солидарност за Косово”.
Потрага за културним благом је започела из Призренске богословије, јер се управо
ове године обележава сто педесет година од њеног оснивања
и дванаест година од обнављања. О томе је говорио отац
Јован Радић, призренски парох
и професор Призренске богословије. Запажен и веома топао
и емотиван наступ имала је
драм ска умет ни ца Ива на
Жигон, која је већ годинама
прави и посвећени културни
амбасадор целокупног духовног

и уметничког наслеђа Косова
и Метохије.
У духовно благо једног народа спада и фолклор. Најмлађи
играчи Културно-уметничког
дру штва „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП” извели су игре из
Призрена, Горњег Неродимља,
Косовске Митровице и Косовског Поморавља. Игре је представио Дејан Трифуновић, кореограф и уметнички директор
ансамбла, уз подршку корепетитора Грацијана Петровића.
– Радионице, онлајн предавања и школе српског језика,
традиције и културе представљају значајан вид упознавања,
неговања и очувања наше културне баштине. Постају још
значајнији укључивањем наших

најмлађих сународника из
најудаљенијих крајева света, који
улажу велики напор у очување
свог националног идентитета.
Радионица под називом „У
потрази за благом Косова и
Метохије” посебно је важна због
тога што су ту били и малишани из српских енклава наше
јужне покрајине. Они су показали да је будућност у култури,
толеранцији и неговању традиције. Улога одраслих особа укључених у едукацију деце и омладине јесте да их упознају с вредностима сопствене традиционалне културе, али и да им укажу на неопходност поштовања
културе других. Драго ми је да
сам добио прилику да део свог
дугогодишњег искуства поделим

с децом широм света. Захваљујем школи „Сава” и желим им
још пуно оваквих интересантних и креативних радионица –
изјавио је Дејан Трифуновић.
Међу многобројним учесницима је била и Академија српске
народне игре „Мирослав Бата
Марчетић” из Канаде. Мирослав Марчетић, пореклом Панчевац, причао је о томе како је
заволео фолклор и како је након
тога текао његов професионални развој. Његова академија броји четиристо педесет активних
чланова, подељених у седам
ансамбала. Имају и групу певача и оркестар. Веома су успешни у земљи у којој живе, па су
због тога познати под слоганом
„Понос Канаде – душа Србије”.
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ПЛИВАЊЕ, ВАТЕРПОЛО, ВЕСЛАЊЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАО РИБА У ВОДИ
Неки људи се у води крећу и понашају као да је то њихо во при род но
станиште. Неустрашиво зарањају у
дубине, пливају на километарским
дистанцама, плове на разне начине
или се боре за лопту...

Слобода и растерећеност
Ања Цревар (20) студенткиња је психологије на Факултету за медије и
комуникације у Београду. Прву норму
за Олимпијске игре остварила је с петнаест година и тако постала најмлађи
члан у историји српског тима. Поред
освајања бројних одличја на европским и светским првенствима за јуниоре, учествовала је у више финала
европских сениорских првенстава.
Освојила је сребрну медаљу на Медитеранским играма и има оверену визу
за Олимпијске игре и Европско првенство, које ће бити одржано ове године.
– Научила сам да пливам са четири године, а рекла бих да сам се за
пливање определила са осам. Првенствено је то било због сестре, а с временом сам заволела осећај задовољства и слободе који пливање пружа –
прича Ања.
Пливање је базичан спорт и изискује многе сате тренинга у току дана
и велика одрицања.
– Највећи изазов је превазилажење
монотоније, али опет ни то није тешко
ако заиста волиш оно што радиш.
Мени се највише допада то што се у
базену осећам слободно и растерећено и то је оно што ме испуњава –
каже она.
Поносна је на сваки свој успех, али
издваја двадесето место на Олимпијским играма у Рију, када је имала
шеснаест година.

сам прешао на ватерполо. Игра с лоптом у базену ми је изгледала врло
занимљиво, а с обзиром на то да сам
био одличан пливач, врло брзо сам се
уклопио и стекао нове пријатеље –
прича Слободан.
Пливање и ватерполо су спортови
који се одвијају у средини која није
типична за човека. Кретање кроз воду
захтева одређене вештине. Уз све то
морате да будете одлично физички и
технички припремљени. Ватерполо је
врло тежак и захтеван спорт. На почетку морате да овладате свим пливачки
техникама. И треба да вам буде пријатно кад вас неко дави! Ово је пресудно за оне који се одлуче за ватерполо, није пријатно ни одличном пливачу кад се неко окачи о њега па га
стиска. Ватерполом се баве они који
заиста имају огромну прилагодљивост на водене услове. То је и врло
агресиван спорт, јер има пуно контаката, па ја волим да кажем да је ватер-

Слободан Станчул (лево)
– Прижељкујем себи успешну сениорску каријеру, са сталним освајањем
медаља на европском и светском плану, и на томе радим свих ових година! – закључује Ања.

Спортско васпитање
Слободан Станчул (44) дуже од двадесет година је ватерполо тренер.
Завршио је Спортску академију и
дипломирао на тему рада с децом
млађег узраста. Кроз његову школу
ватерпола прошло је двадесет пет
генерација. Био је члан тима репрезентативних тренера пет година.
– Отац ме је 1981. одвео на базен
да научим да пливам и већ са четири
године сам заволео воду. Тренирао
сам пливање до шеснаесте, а затим

поло „џудо у води”... Кад сте испод
површине и понестане вам кисеоник,
уопште није пријатно, али нама ватерполистима то нимало не смета. А ту
су и противник и лопта, па глава мора
да буде ван воде да би се пратила
игра, периферни вид код ватерполиста је врло изражен... Једноставно,
средина је таква да захтева надљудске особине ако хоћете да играте –
објашњава.
Израстање у сениора првотимца је
захтеван и тежак процес.
– Ретки су они који то успеју, пуно
деце рано одустане, нажалост чак и
они најталентованији. Обично опстају они који могу да усагласе школске
обавеза с тешким тренинзима који се
одржавају девет пута недељно – прича Слободан.
Он сматра да је спортско васпитање најбитнији посао тренера.
– Медаље су пролазна ствар, али
када сретнеш човека, можеш тачно да
осетиш да ли је био спортиста или не.
Е, то ми је најдраже, кад сретнем здраве и праве људе, комуникативне и
интелигентне, који зраче том спортском енергијом – закључује Слободан.

Победити себе

Милан Смилић

Милан Сми лић (29) про фе сор је
физичког васпитања, четири године
се бавио веслањем и тринаест година
ради као тренер BK-а „Тамиш”. Тренутно је и скипер. Бавио се рафтингом, једри на класи ласер, а једрилицу је репарирао сам, на шта је веома
поносан.
– Кад сам први пут сео у веслачки
чамац, био ми је веома необичан,
седиште је доста ниско постављено,
па имате осећај да седите на води.
Доста је узак и зато нестабилан. Уживао сам у љуљушкању на таласима и
тој слободи. Одмах сам знао да је
веслање мој спорт – прича Милан.

Веслачи стално тренирају на отвореном,
у природи, на реци,
језеру или мору. Весла
се по лепом времену,
али некада буде и прето пло или поч не
невреме.
– Веслачи су међу
најиздржљивијим и
физички најспремнијим спортистима, раме
уз раме с ватерполистима, бициклистима
и биатлонцима – каже.
Веслачки тренинзи
су изу зет но дуги и
Ања Цревар напорни.
– Веслање је цикличан спорт, током највећих напора
имате довољно времена да размишљате о свему, о томе да ли желите да
одустанете, или да померате своје границе. Због свега тога
весла чи су обич но
успешни и у другим
животним дисциплинама – објашњава.
Њему је најлепше
екипно веслање, јер
га и као веслача и
као тре не ра везу ју
лепе успо ме не за
четверац, због мотива ци је и енер ги је,
максималне синхронизације, екипе која
дише као један, јер
су приоритети тима
важнији од личних.
– Од пре пар година почео сам и да
пловим, односно да једрим. Радим
као скипер, мало сам заменио реку за
море... Јако леп посао, пружа могућности да се обиђу лепе туристичке
дестинације и да се упознају занимљиви људи. Прошле године сам на
броду провео три месеца. Због пандемије није било толико рада с туристима, пловили смо новим катамаранима из Француске за Хрватску и Грчку. Видео сам прелепе зоре на Атлантику, таласе од седам метара и невреме, тунолов и туне од четрдесет килограма, заласке сунца на Средоземном
мору… То су само неке чари овог
посла – закључује Милан.

„Црвене звезде” и друго место на Светском првенству у Кувајту, када је
наступао за јуниорску репрезентацију Србије.

„Аустријанка”
Зорана Милекића

Све је у балансу
Јован Опачић, по струци дипломирани економиста, веслањем се активно бавио од своје петнаесте до тридесет прве године, а онда се, после паузе од неколико година, вратио и сада
је већ седамнаест година ветеран. У
својој спортској каријери био је шампион државе и репрезентативац Југославије. Такмичи се као ветеран у
веслању, рекреативно весла кану и
бави се рафтингом.
Љубав према води почела је још
одмалена, отац га је научио да плива
кад су му биле две године, а да се заљуби у веслање, можда је највише пресудило то што је с прозора стана имао
поглед на Тамиш и веслачки клуб.

Деце је много, а времена за њихово избављење мало. Диана је одлучна, пре кр ши ће све Лубу ри ће ве
наредбе јер зна да је акција спасавања српске деце из усташких логора смрти заправо акција спасавања човечности из животињских
канџи зла.
Два читаоца који до 31. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте ви били херој?”, 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

Јован Опачић

– Као деца смо лети по цео дан били
на реци. Тамиш је тада изгледао другачије, обале су биле земљане и пешчане, а река брза и чиста – прича Јован.
У седмом разреду наставник физике у „Змајевој школи” Велимир Герстнер, који је био и тренер у Веслачком
клубу „Тамиш”, проценио је да би
Јован могао да буде добар веслач и
позвао га је да дође у клуб. Касније,
када је уписивао факултет, одустао је
од машинства, за које се спремао, и
уписао факултет уз који је имао времена за тренинге и такмичења.
Дунав је, од Панчева до Винче и
Београда, и око острва на том делу,
био уобичајено место за тренинге.
Део екипе
– Пространство Дунава ме је опчиВладимир Мишовић (20) ватерполом нило, његова ширина, огромна вода...
се бави једанаест година, а почео је Тамиш такође има своје дражи. Он је
на предлог својих другара.
узан и кривудав и много је леп кад се
мало удаљимо од
гра да, тамо су и
вода и обале чистији – каже Јован.
Веслање може да
буде и релаксирајуће, или напорно,
све зависи од циљева које човек постави себи.
– Такмичарско
весла ње је међу
неколико најзахтевнијих спортова. Стаза од две хиљаде
Владимир Мишовић метара савладава се
за шест до седам
– Најпре сам у ВК-у „Младост” из минута, у зависности од дисциплине,
Панчева био играч, а онда ме је тре- а да би се то урадило експлозивно,
нер поставио на место голмана, што тренинзи морају да буду свеобухватни
се испоставило као добра одлука. У и јаки – објашњава он.
„Црвену звезду” прешао сам 2015.
Углав ном је веслао у двој цу и
године и одлично сам прихваћен. То четверцу, а највише успеха је имао у
је важно, јер је у питању екипни спорт двојцу с кормиларом и двојцу без
и морамо увек бити подршка једни кормилара.
другима. Битна је добра атмосфера у
– Двојац, када два човека веслају
екипи да би се постигао успех – при- по једним веслом са сваке стране чамча Владимир.
ца, технички је најзахтевија дисциКаже да је у овом најтрофејнијем плина. Они морају бити синхронизоспорту веома тешко достићи ниво вани, да се чамац не заљуља. Баланс
наших прослављених ватерполиста, се дуго усавршава, вежба се само у
али да је с друге стране то велики чамцу на води, то је процес који траподстицај за већи труд и рад. Тре- је, некад и годинама – прича Јован.
нинзи се одржавају два пута дневно,
Једна од најлепших стаза на којој
што захтева доста одрицања.
се такмичио је она на Бледском језе– Највише ми се допада то што сам ру. Регата која се тамо одржава сваке
део екипе и што увек могу да се осло- године веома је важна у квалификаним на саиграче ако ми не крене нај- цијама репрезентација за значајна
боље. Они су увек ту да ми пошаљу такмичења.
позитивну енергију. Такође, имам сре– Уз веслање сам заволео реку. Све
ћу да имам добре узоре како међу је на свом месту, ништа нам не смеиграчима, тако и међу тренерима – та, вода мирна, а ако је ту још и залаобјашњава.
зак сунца... то тако испуњава! ПонеСвојим највећим успесима сматра кад је то прави уметнички доживљај…
освојено прво место на Купу Србије – закључује Јован.
ове године са сениорском екипом
Мирјана Марић

„Војвода је само
њен” Елоизе Џејмс

Леополд Дотри, озлоглашени војвода од Вилијерса, мора да се ожени
брзо, и то женом племенитог порекла – али, авај, његов избор је скроман. Кћерка војводе од Монтагјуа,
Еленор, изванредно је лепа и вансеријски интелигентна и Вилијерс ће
се верити с њом без даљег одлагања.
Два читаоца који до 31. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко је само ваш?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је ваш кец у рукаву. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Мој кец у рукаву је пасуљ с
ребарцима. Нико га не кува боље
од мене, а ко га проба, све би за
мене учинио.” 063/3021...
„То је количина књига у библиотеци у мојој глави. Тог ми кеца
нико не може одузети.” 064/2119...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање на шта ви помислите кад чујете израз генетски код:
„Помислим на своју наставницу
биологије којој нисам био миљеник. Одмах ме желудац заболи.”
069/2702...
„Кад се спомене генетски код,
прво ми падне на памет да сам ја
једина црна овца у породици која
воли да чита књиге. Не знам чије
сам гене наследио, али знам да
ком ши ја књи гу не испу шта.”
064/4901...
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. март 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Стало вам је до тога да будете у
добрим односима с претпостављенима, па пристајете на
услове које иначе не бисте прихватили. Добар период на пољу
љубави и за заузете и за слободне. Пазите се повреде.

Могуће је склапање повољног
пословног уговора. Само будите сталожени и покажите смисао за дипломатију. У љубави
вам предстоји период за памћење. Добро се осећате.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имате потребу за материјалном
стабилношћу и на добром сте
путу да је стекнете. Каријера
вам иде узлазном линијом.
Када је реч о љубави, пред
вама је узбудљив период.
Добро се осећате.

Одличан период за посао и за
напредак у каријери. Можете
оче ки ва ти изненадaн, при јатан сусрет са симпатичном
осо бом коју сте упо зна ли
преко
посла.
Више
се
одмарајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Спремни сте да се укључите у
нове послове, који ће вам донети сатисфакцију. Могућа је
сарадња са странцима. Очекујте
пријатан сусрет и почетак лепе
романсе, као и много позива за
дружењe. Исцрпљени сте.

Пазите да, у жељи да што пре
напредујете, не направите лош
пословни потез. Пријатељи вам
могу финансијски помоћи.
Партнера ћете морати да убедите у искреност својих намера. Могућа је инфекција.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ситуација на послу је повољна.
Много постижете с мало труда.
Сарадници имају добре идеје у
вези с новим пројектом. Ослоните се на њих. Имаћете подршку партнера у решавању
заједничких проблема. Могућ је
мањи назеб.

Следите интуицију како бисте
нашли праве саговорнике за
посао који желите да започнете. Веома сте утицајни, али не
и наметљиви. Немате довољно времена за партнера и он
вам то заме ра. Пре мо ре ни
сте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Деконцентрисани сте на послу,
па пазите да вам нешто битно
не промакне. Затражите помоћ
од колега. Играјте игре на срећу. У љубави пружате више
него што вам се враћа. Могућа
је повреда у спорту.

Добро процењујете ситуацију
на послу, па су сарадници очарани вашим резултатима. Веза
вам је на проби због партнерове љубоморе. Водите уреднији
живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
На послу сте добро организовани и пуни сте идеја, па
може те
оче ки ва ти
успех.
Сумњате у партнерову искреност и полако губите контролу
над ситу а ци јом. Мучи вас
несаница.

(19. 2 – 20. 3)
Уколико не будете лењи и успорени, успећете да реализујете
своје пословне замисли. Одбацујете љубавне проблеме из
прошлости и окрећете се новим
познанствима. Пазите се у
саобраћају.

Петак, 26. март 2021.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (302357)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ бензински
тример ручне израде, мали
електрични тример, сет хидраулике за аутолимаре,
трофазни ел. Мотор 1.1 кв,
1400 обртаја/мин. Тел.
064/176-88-51. (302396)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 4, караван, 2001, 85
књ, 1984 цм, бензин, 1.800
евра. 060/051-02-44.
(302317)
НА ПРОДАЈУ кола стојадин
ескорт. 013/232-09-31.
(302408)
ПОЛО 1.4, бензин, 2000. годиште, 144.000 км, регистрован до краја априла,
950 евра. 062/832-36-38.
(302463)

ПОЉОПРИВРЕДНА приколица зеница 4 т, кипер,
1.000 евра. 064/240-67-56.
(302474)
ФИЈАТ линера 1.4, 2011, динамик опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02. (302449)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

УГАОНА гарнитура, судопера, тросед мојца, кревет, орман с ципеларником, столице. 063/861-82-66. (302177/р)
ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,
атестиран плин, у првој боји. 064/130-36-02. (302449)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин, регистрован. 064/130-36-02. (302449)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра.062/193-36-05. (302513)

ГАРАЖЕ

ДОБЛО теретни макс 1.4,
2007/8, атестиран плин, регистрован годину. 064/13036-02. (302449)
СТИЛО 1.2, 2002. петора
врата, фул опрема, шест
брзина. 064/130-36-02.
(302449)
ШКОДА roomster 1.2, ХТП,
2009, 125.000 км, фул опрема, атестиран плин.
064/130-36-02. (302449)

ИЗДАЈЕМ гаражу, зидану,
на Котежу 1. 069/409-8342. (3024012)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/311-915. (302417)
ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
на Тесли, 3.000 евра. Тел.
061/517-76-87. (302476)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789, 063/77-84789. (302520)

СВИЊЕ на продају.
064/264-01-03. (302480)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре, долазим на адресу. 063/10111-47, 064/158-44-10.
(301614)
КУПУЈЕМ стари намештај,
све што је старо и наковањ.
061/321-77-93. (302518)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
КУПУЈЕМ фрижидере, замр- прохром, веш-машине, зазиваче, веш-машине, шпомрзиваче, долазим.
КРМАЧА на продају.
рете, сервисирам исте.
061/321-77-93. (302518)
065/363-14-24. (302383)
060/521-93-40. (302343)
КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
УГРАДНА рерна, електричКУПУЈЕМО метале обојене,
ни шпорет, уљани радијатор гвожђе, олово, старе алуто- метале, каблове, моторе,
с калорифером, усисивач,
мобиле, веш-машине, замр- веш-машине, замрзиваче,
телевизор. 063/861-82-66.
зиваче, све остало. Долазим. телевизоре. 061/321-77-93.
(302518)
061/322-04-94. (302518)
(302415)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (302093)

ПРОДАЈЕМ регал, школску
гарнитуру, ормари – 4 комада са писаћим столом,
врло повољно. 064/276-0808. (302364)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња – 12.000 нова.
063/773-45-97. (302423)

ПРОДАЈЕМ овце винтерберг, плуг двобраздни, потеПРОДАЈА новог намештаја:
знице белорус ИМТ.
столице од 1.800, столови
063/874-70-77 (СМС)
од 4.500, кревети од 15.300.
060/600-14-52. (302464)
ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
533, дрљача 4 крила, плуг
КОТАО на чврста горива,
једна бразда, шпедитер бе- 25 кв, центрометал, као
чеј 2 тоне. Тел. 064/521-91- нов. 063/851-97-21.
60. (302319)
(302475)

063/893-89-87
065/893-89-87

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo
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КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/488-40-22.
(302304)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
код Штиркаре. 063/261859. (302193)
ШИРИ центар, кућа, 115, 5
ари, 60.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (302366)

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
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НА Новој Миси кућа, 170
квм, два купатила, три терасе, без посредника. 061/40635-49, 063/807-75-61. (302110)

КУПУЈЕМ тан на Кеју Радоја
Дакића 3 или 5, двособан
са погледом на Тамиш, I, II,
III спрат, центар, Ослобођења, Браће Јовановић, Змај
Јовина и Котеж 1. 063/232757. (302349)

КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000
евра. 063/771-75-96,
063/784-71-34. (302256)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, станови,
куће. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље у качаревачком атару, потез „Дом ученика”,
цена 15.000 евра. Тел.
062/882-23-60. (302259)

СТАНОВИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОМПЛЕТНО завршена нова кућа, 111 квм, Јабучки
пут, власник, 79.000 евра.
065/258-87-77. (302461)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
два лифта, није задњи,
39.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (302366)

ПРОДАЈЕМ викендицу, викенд насеље, Миље Дунав.
064/112-20-70. (302509)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
IV, лифт, леп, 57.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(302366)

ПЛАЦ 28.5 ари, власник, 1/1.
061/102-27-46. (302519)
НОВА МИСА, одлична кућа,
три етаже, грејање на гас,
80.000 евра. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (302522)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
100 квм кућа, Владимировац. 064/615-63-16, Дејан,
062/811-09-73. (302264)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу, 27,43 ара, излаз на
две улице, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (301558)
ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.5 ланца)
к.о. Качарево, погодно за
воћњак, близу села.
062/693-336. (302300)
ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинскок земљиште.
064/212-52-52. (302320)
НОВА МИСА, кућа, 200
квм, 65.000 евра, без посредника. 062/257-751,
066/575-00-99. (302399)

КУЋА, Кајмакчаланска, нова, 109 + 141, укњижена,
6.13 ари, 68.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66. (302524)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 8.99
ари, 26 м фронт, 2.500
евра/ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ,
60.000; Стрелиште, леп, 46
квм, поткровље, лифт,
38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (302522)

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

ПРОДАЈЕМ плац-њиву 23
ара, на крај улице у Владимировцу. Има струју и воду.
Повољан за више врста делатности. Тел. 013/234-4071. (302414)
ВОЈЛОВИЦА, новија кућа,
120 квм, ари, грејање,
55.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (302461)

ЦЕНТАР, двособан, 49 квм, II,
ТА, 48.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (302461)
СОДАРА, двоипособан, VIII/XII, ЦГ, сређен, гаража,
63.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (302461)
НОВОГРАДЊА, Панчевоцентар, продајем четворособан стан, 75 квм, и трособан
стан, 62 квм, инвеститор.
063/823-71-79. (302461)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8
ари, Горњи град, Доњи град,
Котеж, Тесла у оквиру пруга.
Тел. 065/258-87-88. (302090) СТАН, 58 квм, Котеж 2,
продајем усељив. Тел.
СТАНОВИ
013/316-336. (302466)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 9.2 ара на Баваништанском путу. 066/363454. (302407)

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

ДУПЛЕКС 70 + 7 квм, ТА,
колонија, Тип Станко. „Дива некретнине”. 064/24605-71. (302489)
ДВОРИШНИ, Цара Душана,
укњижен, до улице. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(302524)
КОТЕЖ 1, двособан, II, ЦГ,
55 квм, две терасе, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (302524)

(2/299242)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ, 75.000. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (302381)
ПРОДАЈЕМ стан 70 квм, у
легализацији, центар, повољно. Тел. 063/233-558.
(302192)
ЦЕНТАР, 32 квм, ЦГ, ПР, са
новим намештајем, 38.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (302366)

ТРОСОБАН, Моше Пијаде,
трособан 74 квм, приземље,
ЕГ, две терасе, 72.000. (67),
063/744-28-66. (302524)
СТРЕЛИШТЕ, двособан трособан, VI, ЦГ, 58 квм,
49.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (302524)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН мањи стан намештен, на дужи период,
самцу, Тесла. 060/086-2511 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ апартман за четири радника индустријска
зона. Тел. 063/233-35-58.
(302192)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, дворишни, посебан улаз, 100 и 100 евра депозит. Тел. 064/579-86-55.
(302307)
СОДАРА, двособан, полунамештен. 062/852-81-00, Филип. (301760)
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.
ИЗДАЈЕ се соба са заједничком употребом кухиње и купатила. 060/031-07-26. (302282)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 066/575-05-22 (СМС)
СТРОГИ центар, трособан,
грејање, паркинг, ненамештен.
064/280-60-53 (302284)
ИЗДАЈЕМ целу кућу, Кудељарац, Котеж. 064/142-5022, 062/156-99-30. (302285)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
једнособан, у згради код
Идеје, ЦГ, намештен. Тел.
061/112-78-48. (302294)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови и куће у Панчеву,
брза и сигурна реализација.
061/662-91-48. (302522)
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ИЗДАЈЕМ на Миси стан намештен. 063/171-96-16.
(302325)302334)
ИЗДАЈЕ се једнособан стан
45 квм, Ул. Стевана Сремца
14, Стрелиште, грејање, кабловска, намештен. Усељив
од 1. 4. 2021. Тел. 060/32051-42. (302327)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
40 квм, намештена, центар,
радницима, депозит.
061/182-37-90. (302331)
СКРОМНА кућица на Стрелишту за једну особу. Кирија 60 евра. 9065/626-86-88.
(302516)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стоматолошког.
069/360-10-11. (302334)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, грејање по утрошку, паркинг, Ослобођења.
064/320-84-32. (302340)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Содара.
066/342-795, 062/852-81-00.
(302523)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, депозит, од 2.
априла. 063/498-981. (302342)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 063/805-5936. (302422)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу 1, ЦГ.
064/893.-09-13. (302484)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Београду, на Дорћолу. Тел. 064/417-68-77. (302492)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ПОТПУНО опремљен стан у
центру Панчева, центрлано
грејање у згради, 250 евра.
Тел. 063/879-60-68. (302375)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (3023869
НАМЕШТЕН дворишни
стан, издајем самцима код
Преображенске цркве.
/060/161-64-78. (302346)
ГАРСОЊЕРА, центар, добро изолован, комплетно
опремљен, ТА, клима.
064/129-76-04. (302348)
ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан, Котеж 2, ЦГ,
клима. 063/271-248. (302352)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену
собу, употреба кухиње, купатила. 013/321-408. (302400)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Котеж 1, опремљен. 065/6575-10. (302429)
ИЗДАЈЕМ намештен стан са
централним грејањем на
Маргити. 064/171-26-69.
(302432)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж, Војвођански булевар
28, 57 квм. Тел. 061/239-9393. (30’2488)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, прилагођен за сендвичару, могу и остале делатности, 100 евра. 066/86649-00. 066/866-49-00. (301914)
ПРОДАЈЕМ киоск код нове
поште, 12 квм + мокри
чвор, ради десет година.
060/812-66-63. (302378)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
70 квм, поред „Грејања”,
сутерен, сунчана страна.
013/312-189, 064/440-2089. (302440)
ИЗДАЈЕМ локал, Браће Јовановића, код пијаце, близина три школе. 060/35103-56. ((302493)

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

СТРОГИ центар, двособан,
реновиран, намештен, централно, III/VII, лифт, тераса, паркинг, 250 евра.
064/159-79-54. (302245)

ЛОКАЛИ

(4/301480)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (302405)
ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113, Панчево. 063/838-33-97.
(302347)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
ИЗНАЈМЉУЈЕ се пословни
простор, 23 квм, Светог Са- Браће Јовановић 11, између
ве 4. 064/888-60-23. (302081) Poco Loco и „Купеа”.
066/866-49-00. (302508)
ИЗДАЈЕМ магацин, гаражу,
ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
радионицу + плац за аутомобиле, одвојено. 064/482- Обреновића 7-а. 013/314784, 066/333-171. (302305)
65-53. (302107)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

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

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

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

• контролни постоперативни преглед,
• видно поље.

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

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 8. АПРИЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
Цена: 200 динара
Уреа + креатинин
ПАКЕТ 4

•
•

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

+ fT3

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

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

•

Цена: 800 динара

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

Петак, 26. март 2021.

ПОСАО
ПОНУДА

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (301515)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: глетовање, кречење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (301600)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак, утовар и одвоз шута. 064/505-62-44.
(301710)
ПОТРЕБАН тракториста са
искуством за рад у Долову.
064/200-56-92. (302309)

ОГЛАСИ

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

marketing@pancevac-online.rs

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302429)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/33423-38. (302435)
КЕРАМИЧАР, педантан, искусан и молер тражи посао.
Тел. 061/203-70-87. (302439)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђуем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(302418)

Јавнобележничкој
канцеларији
потребан
дипл. правник
advjukic@gmail.com
064/668-87-78
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МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, повољно. Пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-5100. (302496)
ЧИСТИМО таване, шут, подруме, радимо све послове,
рушимо старе објекте.
061/321-77-93. (302518)

ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива. 065/53344-13. л(302502)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Голуб” потребна радница у
продаји. Контакт телефон
060/758-03-24. (302504)

ПОТРАЖЊА

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

ПОТРЕБАН радник за рад на
техничком прегледу возила
са машинском или саобраћајном стручном спремом,
везаном за возила. 013/377087, 069/606-096. (302441)
ПОТРЕБНИ помоћни радници за рад у пекари. Тел.
065/555-94-44, звати од 15
до 17 сати. (302445)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар и КВ
приправник, лимит 50 година. 065/847-00-95. (302473)

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

062/889-81-66

КОМБИ превоз робе. Панчево и околина. Цена договор. 060/631-64-91 (СМС)
ДУБИНСКО прање намештаја, Младен. 064/110-9362 (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,
бојлери, табле, ТА пећи, бела техника, климе. 060/52193-40. (302343)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302049)
ЧАСОВИ хармонике и клавијатуре, УЕУ „Балкан” Панчево. 060/632-46-90. (302205)
БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, зидова, обарање стабала, крчење плацева. 060/035-47-40. (302357)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером сако дрво које
смета. 063/369-846. (302324)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Александар, 064/157-20-03. (302311)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (302350)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунак, песак, ризла, сејанац, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (302362)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301993)

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије особе, мењам пелене. 060/421-05-91. (302373)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором, Дуле.
064/163-58-85. (301768)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (301804)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стирпор, бавалит, фасаде, бетонирање. 063/865-80-49.
(302048)
РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, шупа,
ископи, бетонирања, одношење ствари. 064/122-6978. (302357)
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KIZZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са корпом, прање прозора, чишћење олука, замена црепа, изнајмљивање маказастих
платформи. 063/218-894.
(301582)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (301582)

ПОТРЕБНА радница за рад
у радњи мешовите робе, са
искуством. Позвати 063/341770, Pro Trade. (302477)

ПОТРЕБАН радник за рад на
ПЕРИОНИЦА у Цара Душа- бувљаку. Плата по договору.
на 74 тражи радника, плата, 064/110-39-72. (302512)
пријава. 060/758-30-03.
ПОСАО
(302318)

Ресторану „Стара пивара”
потребно особље:

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење пробушених када.
„Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/288-3018. (300866)

МОЛЕРСКИ радови, фарбање столарије и радијатора.
Мајстор Павел. 063/809-6661. (302448)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е категорије. 063/666-755 (СМС)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајеПОТРЕБНА радница за прављење пица - пица мајстор. ра. 063/884-26-32. (302454)
ПОТРЕБНИ возач и продавачица у пекари. 064/21748-56. (301985)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно а гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (302517)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, заСЕЛИДБЕ, превоз робе, момена вирбли, вентила, батегућност радника, попуст на ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
ванградске вожње. 064/482- одгушење судопере, купати- рија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима
65-53. (302107)
ла, поправке, замена одмах.
екстра попуст. Долазим од064/495-77-59, 013/331КЛИМЕ, монтажа, сервис,
мах. 013/348-139, 063/811657. (302456)
антибактеријско прање,
74-89, Јовичин. (302308)
продаја, сервис беле техни- ПАРКЕТАР: поставка парке. 060/521-93-40. (302343) кета, бродског пода, ламината, хобловање, лаккрање. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренорадови, поставка ламината.
062/247-68-15. (302469)
вирање купатила, санитари061/283-66-41, 064/317-10је, поправке славине, венти- ПАЗИЛИ би старије особе.
05. (302301)
ли, одгушење канализације. 063/140-52-56. (302472)
061/193-00-09. (302397)
83$1A(98.856(9,,2%8.(
КЕРАМИЧАР са дугогодиPX^NL
шњим искуством, квалитетCHQVNL
но , педантно, повољно.
.2=0(7,A$53(',.,5
064/252-51-75, 062/153-370$1,.,5'(3,/$&,-$
06. (302459)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија: пребивалиште на
територији Панчева, завршена средња саобраћајна
школа, пет година искуства
на пословима возача, или
поседовање Ц категорије I
квалификационе картице са
било којом средњом школом. Предност поседовање
сертификата о познавању
града Панчево. Контакт
064/863-13-76. (302394)

064/259-96-62. (СМС)

KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки са припремом и радом. 064/64824-47. (301582)

;/"8&1-64

18

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (302510)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (302520)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (301579)

СЕЛИДБЕ

ПРЕВОЗ, селидбе, чишћење
шупа, подрума, молерај, сечем дрва. Купујем гвожђе,
итд. 061/182-05-65. (302379)

БОМБОНЧИЋ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302395)

Тел. 064/444-66-74

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и помоћ у кући, одржавање личне хигијене простора, помоћ при набавци лекова,
припрема оброка, третман
физиотерапеута. Ако препознате себе и друге у овим
потребама и услугама контактирајте нас. 062/144-6694. (302416)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ: ограде, капије, гелендери,т ерасе, надстрешнице, остало.
Злаја, 065/558-45-17. (302425)

БОРИС
НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад виљушкарима и машинско чишћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка
интерфона. Контакт:
061/682-62-83. (и)
KIZZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи, сечење и разбијање бетона, насипање и набијање
терена. 063/218-894.
(301582)

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(301582)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (301582)
ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
raspisuje konkurs za mašinske tehničare
za rad na poslovima:
– Tehničar pripreme
– Tehničar kontrole
Potrebno je osnovno znanje AutoCad-a, i Offica.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

Потребан возач Ц категорије,
до 40 година старости,
са искукством.
Звати сваког радног дана до 15 сати,
на број. 062/790-112

(ф)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3535/1 КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+3+Пс, у Панчеву, Бранка
Радичевића бр.32, израђен од стране „Art Royal
inženjering”, Панчево, за инвеститорa „Марм Инвест” ДОО, Београд.
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 02. 04.
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.

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из камиона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582)

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)

МОЛАЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 062/976-18-42.
(302393)

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

ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТНИК”,
дубинско прање тепиха и
мебла, комора. 302-820,
064/129-63-79. (302521)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98
(302431)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно грађевински
материјал, утовар, одвозим
шут. 063/754-02-72. (302455)
ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/8189-34-96
(302506)
ПОВОЉНО превозим кипером, пшесак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (302455)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат. парцели топ. бр.1289/2 КО Панчево, за потребе изградње самоуслужне перионице са портирницом, спратности П+0, у Панчеву, Михајла
Пупина бр. 1, израђен од стране „Мастер Пројект
2015”, Панчево, за инвеститорa Растовић Милоша
из Панчева.
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 02. 04.
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.

Петак, 26. март 2021.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”,
бр.135/04 и 36/09)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Наш драги

21. марта 2021, у 85. години, преминуо је наш драги отац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДУШАН МАНДИЋ
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

1943–2021.

да је носилац пројекта, BROSE д.о.о. Београд-Палилула, Ул. Панчевачки пут 38А, Београд, поднео
захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину за пројекат Производног комлекса са пратећим објектима на кат. парцели
9639/3 к.о. Панчево, на територији Града Панчева.
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 617 у периоду од 26. марта до 05. априла 2021.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

напустио нас је 20. марта 2021.

ТОМИСЛАВ СЕКУЛИЋ

Заувек у срцу супруге ЖИВАНЕ,
ћерке МАРИЈЕ и унуке ЛЕНКЕ

1936–2021.

(56/302341)

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав вољеном

Твоје ћерке ЉИЉАНА, БИЉАНА и НАДА са породицама
(58/302334)

22. марта 2021, у 93. години, преминула је наша вољена

ДУШАНУ МАНДИЋУ
од ВЕСНЕ, КРЦЕ, ФИЛИПА и ЦИЦЕ
(57/302341)

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)

Последњи поздрав

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

Сахрана је обављена 25. марта 2021, у 15 сати, на Старом православном
гробљу у Панчеву.

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.2929, 2930/1, 2930/2 и 2930/3
КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта А, спратности П+3+Пс,
са 14 стамбених јединица и вишепородичног
стамбеног објекта Б, спратности П+3+Пс, са 12
стамбених јединица, у Панчеву, Светозара Милетића 85а, израђен од стране „Blockart” ДОО, Панчево, за инвеститорa „Aбa Градња” 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 02. 04.
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.

Последњи поздрав

ДАНИЦА ПЕТРИЋ
ДУЛЕТУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: синови МИЛАН и ВАСА са породицама

од ВЛАДЕ и ЗОРАНА

(124/302446)

(129/302451)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав
нашем комшији

Обавештавамо родбину и пријатеље да
је 21. марта 2021, у
72. години, преминула наша драга

МИТРУ СИМИЋУ
Нека те анђели чувају.
Породица МИЈАТОВИЋ

МИТРУ
СИМИЋУ
7. XI 1970 – 22. III 2021.

(91/302392)

Последњи поздрав
брату

од станара
у Цвијићевој 2

Отишао си тихо и неприметно, али никад
нећеш из наших живота.

(170/302515)

Последњи поздрав

Од брата
ДРАГОСЛАВА
и снаје МИЛИЦЕ
(101/302406)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

МИТРУ
СИМИЋУ
Нека те анђели чувају.
Од сестре РАДЕНКЕ
са породицом

МИТАР
СИМИЋ
Остаје понос, не желимо га крити. Био си најбољи стриц и увек ћеш
бити.
Твоје братанице:
ЗОРИЦА, СЛАВИЦА
и ДРАГИЦА
са породицама

(97/302406)

(100/302406)

МИЛУНКА
СТЕФАНОВ
1949–2021.

Ожалошћени:
ћерка СОЊА
и брат СРЕТЕН
(103/302410)

ЂУРИ
ГАГЕСУ
...путуј голубе мој......

МИРОЉУБУ

МИРОЉУБУ

МИРОЉУБ
ПЕТКОВИЋ

Последњи поздрав
другу и пријатељу

Наш вољени

Ћерка ЈОВАНА, син
МИЛОШ, зет ЖЕЉКО,
унук МАТЕЈА,
унука АНАСТАСИЈА
и кум ЛАЛЕ

1980–2021.

од ВУКАШИНА
(121/302443)

од ЧАНЧЕ
(122/302443)

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

(114/302446)

Сахрана нашег драгог
и много вољеног Мирољуба обављена је
22. марта, у 16 сати.
Ожалошћени:
мајка СЛОБОДАНКА,
брат МАРЈАН,
баба ОЛГА,
деда СЛОБОДАН,
тетка САЊА
и теча ЧЕДОМИР
(120/302442)

МИЛУНКА
СТЕФАНОВ
1949–2021.

Последњи поздрав

МИТРУ
СИМИЋУ
од МИЛОМИРА
са породицом
(98/302406)

Хвала на свему што
си нам пружила, била си нам више од колегинице.

МИТАР
СИМИЋ
Нека те анђели чувају
као што си ти нас.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји: МАРИОЛА
и ВАСИЛИЈЕ
(99/302406)

ЂУРИ ГАГЕСУ
од ЗОРИЦЕ...
(165/302511)

Твоје
инструментарке
(135/302460)
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18. марта 2021. године преселио се међу анђеле наш вољени

Последњи поздрав брату

Драгом пријатељу

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

БРАНИСЛАВ ИЛИЈОСКИ БАНЕ

САВИ БАМБАЛИ

1961–2021.

последњи поздрав од друштва из „Звонцета”: ЈАНКО, ГУМЕНИ, КИНЕЗ, ЊОРЕ,
ЧЕДА, ТИКА, ОШЉАНАЦ, ЕКСЕР, МОША,
АЛЕК, НЕША РИБАР, ШИКИ, ПРОФЕСОРИ ЉУБИША и ХАЛЕ, БАТА ГРК, ПИКИ,
СЕКСИ, ОЉА и РАЈКА

од сестре ЉУБИЦЕ и зета СТЕВАНА

Недостајаћеш људима који су те волели. Ћеркама: БРАНИСЛАВИ, ЈОВАНИ
и АНИТИ, супрузи ГАБРИЈЕЛИ, сестри ВЕРИЦИ са породицом и брату
ЈОВИ са породицом

(166/302514)

(96/302404)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(132/302457)

Драгом колеги, другару и пријатељу

САВИ
ПАНТЕЛИЋУ
од сестре ЉИЉЕ и
сестричине ЈЕЛЕНЕ

САВИ
ПАНТЕЛИЋУ

Његови електричари са посла,
стара постава.

од колектива MANDIS KOMERC DOO
(123/302444)

(169/302514)

(167/302514)

САВИ ПАНТЕЛИЋУ

БИЉИ

од брата МИЛЕТА,
снаје СЛАВИЦЕ и
братанице ЈАСНЕ и
МАЈЕ са породицом

Напустио нас је наш драги пријатељ, другар,
вољени члан наше породице

Драга наша

(25/302315)

Последњи поздрав нашем другу

ДРАГАН
РАДОЊИЋ

БИЉО
САВА ПАНТЕЛИЋ

1948–2021.

Са тугом се опраштају од њега, његови:
ЗЕЛЕ, НАЦА, НИНА, ДЕЈАНА и ИРИНА
са породицама

хвала за све године дружења и незаборавног
пријатељства.
Увек ћемо те чувати у нашим срцима.
Твоје: ДАНИЈЕЛА, СТАНА и СОЊА

(26/302315)

САВИ ПАНТЕЛИЋУ
Његови другови: СПАЛЕ, ЂУРА,
ГОМБИ, АПЦИ, ДУЛЕ, ТОМА,
ДРАГОЉУБ, ЗЕЛЕ, БУГИ и КРЕША

Последњи поздрав
комшији

(105/302412)

Последњи поздрав
пријатељу и члану

Последњи поздрав оцу, тасту и деки

(32/302328)

Трагови твог живота,
мисли, фотографија
и заједничких тренутака ће увек бити ту.
Почивај у миру.
У тузи: супруга
ЂИНА, син САША,
унук СТЕФАН
и снаја ВАЊА
(95/302403)

Опраштамо се од нашег драгог

САВИ
ПАНТЕЛИЋУ

МИЛУТИНУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ

ДРАГОЈЕ
РАДОЊИЋ

Мили, почивај у миру.
од комшија.

САВЕ ПАНТЕЛИЋА
Заувек ћемо сачувати успомену на твој ведри
лик и поштено срце.

ПЕРА, ЦИЦА
и БУБА

Остајеш у срцима ћерке СЛАВИЦЕ и МИРЈАНЕ
са породицама

Удружење голубара
СРБ 824 „Младост
08” Панчево

(168/302514)

(143/302479)

(59/302345)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. 03.
2021. године у 84. години, престало да куца срце
наше драге мајке, таште и баке

Последњи поздрав

Породице: СТАРЧЕВИЋ, АНКИЋ и ЏАКУЛА

ДРАГОЈЕ
РАДОЊИЋ
Последњи поздрав
Драгану.
Обострана љубав никада не умире. Почивај у миру.
Ожалошћени:
брат НИКИЦА,
сестра ВЕРА,
снаја ЈОРДАНКА,
братаница
АЛЕКСАНДРА
и зет ВАЛЕРИО

(33/302328)

Последњи поздрав нашем ујки

ДУШКО ВЕЛИЧКОВ

(78/302376)

ЉУБИЦЕ СТОЈКОВСКЕ
САВИ ПАНТЕЛИЋУ
(161/302500)

од ВЕРКЕ, ДЕЈАНА, МИНКЕ, КАЋЕ
и другара БОГДАНА

Хвала ти за дивно детињство и другарство проведено са тобом и твојом породицом.

1938–2021.

Од друга ЗОРАНА и СЛАЂАНЕ

Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и ЗОРИЦА, зет
МАЛИША и унуци ДЕЈАН, ДАРКО и АЛЕКСА

(119/302438)

(147/302482)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Петак, 26. март 2021.
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Последњи поздрав драгом
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Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је напустио вољени
отац, деда и прадеда. Поносни смо што смо те имали, заувек
ћеш бити у нашим срцима

ЂОРЂЕ
КУТАЊАЦ
Последњи поздрав
од РУЖИЦЕ, ЉИЉЕ
и СЛАВИЦЕ
са породицама

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ
1928–2021.

(131/302453)

ЂОРЂО КУТАЊАЦ
1928–2021.

Последњи поздрав

и са захвалношћу се опраштамо од њега. Нека почива у миру
и спокоју.
Син ЉУПКО, снаја ИВАНКА, унуци НЕБОЈША, НЕМАЊА
и ЂОРЂЕ, снаја МАЈА и праунуци ВИКТОР и ЛАЗАР

ЂОРЂО
КУТАЊАЦ
Николином оцу од
породице СТОЈИЋ

Уз вечну захвалност од њега се опраштају његови најмилији

(152/ф)

(151/ф)

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав

(141/302471)

Последњи поздрав
комшији

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ

1928–2021.

1928–2021.

МИОДРАГУ
ГОЛУБОВИЋУ
Станари у Војводе
Петра Бојовића 24
(111/302426)

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега.

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега.

Нека почивај у миру и спокоју.

Нека почивај у миру и спокоју.

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Син НИКОЛА, снаја ДАНИЈЕЛА
и унуке СЛАЂАНА и СНЕЖАНА

Син ИЛИЈА, снаја МИЦА, унуци ЉУПКО, МИЛЕ
и ДРАГИЦА и праунуци ХЕЛЕНА и ДУШАН

(153/ф)

(154/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИОДРАГУ
ГОЛУБОВИЋУ
ДРАГАН ЂУРОВИЋ
150/302487)

Последњи поздрав
брату, стрицу
и деверу

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ

КУТАЊАЦ ЂОРЂУ

1928–2021.

1928–2021.

и са захвалношћу и љубављу се опраштамо од њега.
Нека почивај у миру и спокоју.

КОСТИ
ЦВЕТАНОВИЋУ
од брата
са породицом
(60/302351)

Нека почива у миру.

Зет МИРКО, унук ДРАГОЉУБ, унука САЊА,
снаја ЈАСМИНКА, праунуци КАЈА, КРИС и ТИЈАНА

Колектив д. о. о. „Кутко” Панчево

(155/ф)

(156/ф)
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Последњи поздрав најмилијем сину, супругу, оцу и деди

Драги мој

ЗОРКА АЛДАН
8. XI 1926 – 17. III 2021.
Престало је да куца племенито срце наше Зоре –
сестре, тетке, баке.
Била је ризница успомена наше фамилије.

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ

ТАТА

1963–2021.

Заувек ћеш остати мој херој, узор и

Заувек у срцима многобројне родбине
(9/302292)

снага.
Ожалошћени: отац ЖИВАДИН, супруга МИЉАНА,
син ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА, унуци УРОШ и ВУКАШИН,
ћерка МАРИЈА, зет НЕМАЊА, унука АНАСТАСИЈА
и унуци МИХАЈЛО и АЛЕКСАНДАР

Хвала ти за све.
Воли те твој ДЕКИ
(45/302335)

Најдражи, прерано си нас напустио
(44/302335)

Последњи поздрав вољеном супругу

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав тати

ЗОРКА АЛДАН ЗОЗА
8. XI 1926 – 17. III 2021.

Заувек у срцу твоје ПИПИЦЕ КАЛИНЕ,
ИГОРА и САШЕ

ДУШАНУ

(10/302292)

од тетка БОСЕ,
сестре НАДЕ и РАДЕ
са децом

ДУШАНУ МИШО

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ

(38/302335)

од ћерке МАЈЕ

Почивај у миру

Последњи поздрав
драгом брату

Волим те

ЗОРКА АЛДАН
8. XI 1926 – 17. III 2021.

(47/302335)

(48/302335)

Драга моја сестра Зоро,
напустила си ме...
да патим сама у белом свету.

Последњи поздрав
свом брату

Последњи поздрав
драгом куму

Твоја сестра ГОРДАНА

Последњи поздрав сину

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ

(11/302292)

Последњи поздрав драгој тетки
од сестре БОРЈАНКЕ
и зета ВЕЉКА

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ
СЛОБОДАН
ЈАЊАНИН
са фамилијом

ЗОРИ АЛДАН

(42/302335)

1926–2021.
Последњи поздрав
најмилијем ујаку

Почивај у миру.

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ

Последњи поздрав
драгом

(80/302380)

Куме, почивај у миру, а ми ћемо твоје
велико срце и добру
душу чувати од заборава.

(157/302490)

Последњи поздрав
вољеном ујки

Нема више наше Зозе

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ

(43/302335)

1926–2021.

(81/302380)

Воли те твој отац ЖИКА

БЛАГАЈНА

013/300-830

ДУЛЕТУ
Породица
ПРОДАНОВИЋ

(49/302335)

Последњи поздрав
зету

Последњи поздрав
зету

(93/302398)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

од САНЕЛЕ и СЛАЂЕ
са породицама

Тугује за тобом заова, ЉИЉАНА МИРКОВИЋ

ДУШАНУ

МИЛИВОЈЕВИЋИ

САШКА са породицом

ЗОРА АЛДАН

(40/302335)

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ
од САШЕ, САЊЕ
и ВАЛЕНТИНЕ
(41/302335)

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

ДУШАНУ

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ

од ВЕСНЕ и ЈОВЕ

од породице
МАТОРЧЕВИЋ

(39/302335)

(46/302335)

Петак, 26. март 2021.
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МИРОСЛАВА ТОДОРОВ
Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки
Последњи поздрав драгој баки
од њене вољене једине унуке ЈЕЛЕНЕ

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ
1938–2021.

(51/302336)

21. марта 2021. године преминула је наша драга мајка,
ташта и бака.

ВЕРИЦИ ТРАИЛОВ
1945–2021.

Последњи поздрав мајци од ОЛГИЦЕ, зета ГАВРИЛА,
унучади ТЕОДОРА и ЈЕЛЕНЕ

Почивај у миру, а ми ћемо те вечно чувати у нашим срцима и мислима.
Твоје БРАНКА и АЊА

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ

(50/302336)

(89/302390)

Последњи поздрав мојој драгој мами, баби и ташти

Последњи поздрав драгој баки
од ТЕОДОРА
(52/302336)

Последњи поздрав драгој нини

ВЕРА ТРАИЛОВ

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ

Сестро, красила те врлина и доброта.
У твом срцу било је места за све.

рођ. Воденичар
1938–2021.

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ
од СОФИЈЕ, СЛАВКА и ФИЛИПА

Родитељи никада не умиру.
Твоји ГОЦА, КОЛЕ и НЕНАД

(134/302458)

Последњи поздрав

3

Последњи поздрав
кума

МИРИ ТОДОРОВ ШИШКОВА

Сестра СЕЈКА са породицом

Породица СТЕВИЋ

(160/302499)

(112/302427)

Последњи поздрав драгој куми

(29/302322)

(54/302338)

Последњи поздрав племенитој и драгој

МИРИ ТОДОРОВ

Последњи поздрав од брата БРАНИСЛАВА,
снаје ТАЊЕ, ДАЛИБОРА и МИЛОША

НЕБОЈША
ПЕТРИЧИЋ
1966–2021.
Вечно ће живети у
срцима супруге
ВЕСНЕ, синова
МАРКА и НИКОЛЕ,
мајке ВОЈКЕ,
сестре НАТАШЕ и
сестрића МИЛОША

Последњи поздрав драгој снаји

Последњи поздрав
куми

ВЕРИ
ТРАИЛОВ

ВЕРИЦИ
ТРАИЛОВ

од породице
КЛИСУРА

од породице
КОЧОВСКИ

(72/302368)

(73/302369)

Последњи поздрав нашој драгој

од кумова МИЋЕ и БРАНКЕ са породицама

од њеног девера ЂУРИЦЕ БУГАРИНОВ

Сахрана је обављена
18. марта 2021. године у Панчеву

(164/302507)

(133/302458)

(94/302401)

МИРОСЛАВИ ТОДОРOВ ШИШКОВА

МИРИ ТОДОРОВ

Нашем драгом прики

Последњи поздрав
драгој пријатељици,
колегиници

Последњи поздрав

ПОПУСТ

Последњи поздрав
чика Сави

ВЕРИЦИ ТРАИЛОВ
од комшиница: МИЛКЕ, ВУЧИЦЕ и РУЖИЦЕ
(88/302389)

ДУЛЕТУ
последњи поздрав.

СМИЉИ
ПЕРОВИЋ

ДУШАНКА и МИЋА

од БИСЕ и МИЛАНА
БОРНЕ са децом

(92/302398)

(4/302281)

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

Последњи поздрав кума

МИРОСЛАВИ
ТОДОРОВ

САВА
БРАШОВАН

нашој комшиници.

ВЕРИ

Од породице
РАДАНОВ

од АЊЕ и ЦЕЦЕ

(87/302388)

(3/302280)

од породице ЈАЊОВИЋ
(159/302498)

24
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Вољеном супругу, тати, деди и тасту

Прошло је четрдесет тужних дана откако
нас је заувек напустила вољена мајка, бака и сестра

БРАНКУ ПЛАНИЋУ
1958–2021.

НИКОЛИЋ Рапајић ОЛГА

ЗОРА ЂОМПАРИН

1933–2021.
Заувек ћеш живети са нама, са нашим
успоменама и у нашим сећањима.
Последњи поздрав нашој најмилијој мајци, баји и прабаји
С љубављу: супруга МИКИЦА,
ћерке МАРИЈА и СВЕТЛАНА, унук КОСТА
и зетови ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

Твоји: ДАНИЦА, НЕМАЊА, ТАЊА и ВИКТОР

Ожалошћена породица

(117/302434)

(27/302316)

Последњи поздрав
драгом брату
и стрицу

30. марта, у 11 сати, биће одржан помен
на Старом православном гробљу.

Последњи поздрав

(148/302485)

31. марта навршава се четрдесет дана од смрти

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАИЋ
БРАНКО
ПЛАНИЋ

БРАНКУ
ПЛАНИЋУ

ЂУРИЦИ
ЋОСИЋУ

Породица ЧЕХ
Почивај у миру велики човече и хвала на
свему.

Чича, воле те
БЕКИ, САША,
МИКИ и СОФИЈА

Брат НИКОЛА
и братаница МИМА

(82/302382)

Последњи поздрав

Хвала ти за безграничну љубав, подршку, време,
знање, инспирацију...
Хвала Господу што си била део наших живота.
Заувек у нашим срцима.
Нека те анђели чувају на путу вечности.
Воле те твоји: ЈОВАНА и СЛАВИША са децом,
ВЕРА и ЈОВАН, СРЂАН и АЛЕКСАНДРА

РАЈКА ЗГОЊАНИНА
1938–2021.
Успомену на тебе чувају:
твоја супруга СЛОБОДАНКА
и ћерка ДРАГАНА, родбина и пријатељи

(144/302481)

Последњи поздрав

(113/302428)

Година без наше

Петнаест година

(71/302367)

(70/302367)

Последњи поздрав

ОЛГИ НИКОЛИЋ РАПАИЋ
ЂУРИЦИ
ЋОСИЋУ

БРАНКУ ПЛАНИЋУ

од породице
ЖИВАНОВ

гл. сестри Опште болнице
МИРЈАНА М. и МИРЈАНА Н.
(162/302503)

25. марта 2021. навршавају се две године откако
није са нама

Породица ВЕЊАЦ
(76/302372)

МИЛОЈКЕ
РАДИЧЕВИЋ

МИЛАН
ЕГЕЉА

Туга је огромна и непролазна, а захвалност
што је била наша мајка,
бака, ташта и прабака
безгранична.
Ћерка ЉИЉАНА

2006–2021.

(83/302382)

21. марта 2021. године преминула је наша дивна мајка,
ташта и бака

Увек си са нама.
Твоји ДАНИЛО
и ЂУЂА
(158/302491)

(163/302505)

Двадесет и пет година
откако ниси са нама

ЉУБИША НИКОЛИЋ
Његови најмилији
(90/302391)

Година туге и бола

ЈОВАНКА
САНАДЕР

ГИЗЕЛА МИТИЋ

ЗЛАТЕ
СИЉАНОВСКИ
БРКА

1947–2021.

Рођ. Сич
С великим болом и тешка срца се опраштамо, али с поносом ћемо чувати успомене на тебе.
Бескрајно хвала за све.
Воле те твоји ТИЈАНА, СРЕЋКО, АНАСТАСИЈА и УРОШ
(149/302486)

Последњи поздрав мом сестрићу

Прошле су две тужне
године откад ниси са
нама.
Заувек ћеш бити у
нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији:
ОЉА са породицом,
ИВАНА, ДРАГАН
и СТРАЈА
(20/302306)

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ ГАГИ
Тетка АНКА са породицом
Почивај у миру

(2/302279)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ДРАГОЉУБ
БАНКОВИЋ

ЖИВКА
ДОМОКОШ

Двадесет четири године
откако није са нама.
Успомене и туга остају.

АРСА
ЦВЕТАНОВИЋ
1996–2021.

Ћерка СЛАВИЦА
са породицом
и син ЗОРАН

Синови ЂОРЂЕ, ДРАГЕ
и СТЕВА са породицама

(102/302410)

(35/302330)

1950–2021.

1940–2020.
Прошла је година
бола откако ниси са
нама, много нам недостајеш.
Воле те твоји:
ћерка ЛИДИЈА,
зет ЗОРАН и унуке
ЗОКА и САНДРА
(140/302470)

Вечно ћеш живети у
нашим срцима.

ВУЧИЋЕВИЋ

Супруг ТОМАШ,
синови АЛЕКСАНДАР
и ДЕЈАН, снаја
СУЗАНА и унуци.
Четрдесетодневни
помен даваћемо у суботу, 27. марта 2021.
године
(14/302296)

МИЛИЦА
2011.
Време пролази, успомене остају.
(171/302521)

ЧАСЛАВ
2012.
ЈОВИЦА и ВЕСНА

Петак, 26. март 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 30. марта 2021. навршава се годину дана откако није са
нама

Прошла је година откако није са нама драга и
мила мајка

25
У суботу, 27. марта 2021. године, у 12 сати, на гробљу у Пландишту даваћемо четрдесетодневни помен нашем никад непрежаљеном

СНЕЖАНА
ФЕЛБАБ
НЕНА

БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ БРАЦА
Недостаје нам твој бистар ум, скромност и доброта.
Твоји пријатељи из ПД „Јеленак” и Кафане „Фамилија”

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(66/302359)

(127/302450)

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК ЕМИЛИЦИ
Заувек ће бити у нашим срцима.

Већ је прошла година
откако није са нама наша вољена

Волим те пуно и јако.
Твоја МИЛИЦА
(136/302465)

ДРАГИЦА
БУНДАЛО

АЛЕКСАНДАР ШКОРО

26. III 2004 – 26. III 2021.

1967–2003–2021.

Много времена је
прошло а све више
нам недостајеш.
Твоји: супруг, ћерке,
унуке и зетови

27. марта 2021. навршава се четрдесет тужних дана откако
није са нама наш

Прошло је осамнаест година од преране смрти
нашег сина и брата.
За њим је остала само непролазна туга.
Породица
(109/302421)

(28/302321)

1. априла 2021, у 11 сати, на гробљу у Омољици
одржаће се четрдесетодневни помен нашем драгом

27. марта 2021. дајемо
годишњи помен вољеној

СНЕЖАНА
ФЕЛБАБ
НЕНА
Сећање на тебе остаје
заувек.
ВИКТОР и САША
(128/302450)

СЕЋАЊЕ

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК
Све више нам недостајеш.
Тугују за тобом твоји најмилији

ЉУБИ
АВДАЛОВИЋ

ДРАГАНУ НИКИЋУ ЦАКИ

Твоји најмилији

Твоји: ћерка ЈЕЛИЦА
и зет БРАНКО

(145/302482)

(64/302356)

(138/302468)

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Последњи поздрав

29. марта навршава
се годину дана откада ниси с нама

ХОЛОК
ЈОЗЕФ

мајстор Мићи
од породице РУЖИЋ
(5/302283)

РАДОМИР
САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2021.

28. марта навршава се шест месеци откада ниси са нама

Куме легендо, недостајеш.
Кум ЂУРА
са породицом

Шеснаест година туге
без нашег драгог сина и
брата.
Неутешни родитељи
и сестра

(146/302482)

(139/302468)

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга МАРА,
синови ЈОЗЕФ,
ЈАРОСЛАВ
и МИРОСЛАВ
са породицама

(142/302478)

(106/302413)

2012–2021.
С љубављу: син БОЖА, снаја НИКА,
унуци ГОРАН и ЗОРАН са породицама

СЕЋАЊЕ

С љубављу, поносом
и захвалношћу.

Тајко, и даље нам
много, много недостајеш!

Увек ћеш бити у нашим срцима, мислима и причама.

Супруга ТЕОДОРА
са децом

ИКА, АЦА, МАРЕ
и ДРАГОЈЛА

ДУЊА, ИВАНА
и ДРАГУТИН

(137/302467)

(67/302360)

(16/302298)

ДУШАНА
ДАВИДОВА
1991–2011.

(68/302363)

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ

ДРАГАН
НИКИЋ

СЛАВКА

ЖЕЉКО и ДАЦА, ЂУРА и ДРАГАНА
и ЈАСМИНА СТАНКОВИЋ

ИВАН
МАТЕЈИЋ
БАТА

ЈАЋИМОВСКИ

ГРОЗДАН

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

16. фебруара 2021.
навршило се четрдесет дана од смрти

31. марта 2021. навршавају се две године од
смрти нашег

(125/302447)

Остаћеш увек у нашим
срцима.
Почивај у миру.

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК

(130/302452)

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

Ујна КОВИЉКА,
САНДРА и МИРОСЛАВ
са породицом

Навршава се четрдесет дана откако нас је прерано напустио наш школски друг и пријатељ

СЕЋАЊЕ

МИЛОМИРУ МАРКОВИЋУ
ДРАГАНУ
НИКИЋУ
ЦАКИ

(22/302312)

25. III 2005 – 25. III 2021.
Заувек у нашим мислима.
Твоји: МАРКО,
ЈОВАНА и ДУШИЦА

Знао си да бол и туга не пролазе док си жив.

Свом драгом куму

РАДОМИР
САВАНОВИЋ

Заувек у срцима његових најмилијих.

ЕМИЛА
ЗАНОВЈАКА
1969–2021.

Много нам недостајеш.
ДРАГАНА
ДЕАНОВИЋ
са породицом
(108/302420)
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Моја племенита, мила мајка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. марта навршава се шест тужних месеци откада није са нама наша драга

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ

ПАУЛИНА

1955–2018.

БОРЈАНКА САНАДЕР
Велика добротворка, са мужем (А. Каначким), можда највећа православка, већ
двадесет година (28. март) како је напустила овај несрећни свет.

Три године како ниси са нама.
Заувек у нашим срцима и мислима.

Волимо те и пуно нам недостајеш.

Супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ, снаја НАТАЛИЈА,
унуци АЛЕКСА, ФИЛИП и ЈОВАН

ЉИЉАНА, ЈАСМИНКА
и КРСТА ЛАМБРИН
(6/302286)

Прошло је тужних шест
месеци без наше

29. марта навршава се годину дана откада
није са нама

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

СТАНОЈКА
(1/30228)

28. марта је четрдесет дана од смрти нашем оцу и деди

Прошле су две године од смрти мога супруга

21. марта 2021. навршило се четири године од
смрти нашег супруга, оца, деде и свекра

из Качарева

Сурова и болна је истина да више ниси са нама.

(37/302333)

(85/302385)

ВЛАЈКА СТОЈАНОВИЋА

МАРА ЛЕОПОЛД
1946–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и сећањима.
Лабораторија
ХИП-Азотара

твоји најмилији

(118/302427)

Драги брате

БРАНКЕ
РУЖИЋ

С љубављу,

С љубављу породица

Успомену на њега чувају супруга ДАНИЦА, син
БАНЕ, унуци ПЕТАР и ВЕЉКО и снаја СТАНА

(55/302339)

(104/302411)

ПОМЕН

26. марта навршава се година откад нас је напустио наш вољени

СТЕВАНУ НИКОЛИЋУ
1936–2021.
Ћерка ВЕСНА, зет ЖИВА, унуци БРАНИСЛАВ и БОЈАН
(23/302313)

ИГОР
БАЊАЦ

СРЕТЕН ВУЧИЋЕВИЋ
1957–2019.

Недостајеш нам много.

Сваког дана све више ми недостајеш.

ЈОСИМОВ

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ

31. III 1991 – 31. III 2021.

Твоја МИЛКА твој ЦВРЛЕ
(110/302404)

Време није избрисало тугу и бол због
твог прераног одласка. Чувам те у срцу,
мислима и сећању.

СЕЋАЊЕ

Твоји: син ЖИВАН, снаја ВАЊА
и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА
(107/302419)

Четири године није са нама наш вољени
Твоја мама ДУШИЦА
БИСКУПЉАНИН

САВА

(30/302323)

КРИСТИНА

мушки фризер и педикир
1979–2021.

1981–2021.
ДЕЈАН и МАЈА
(61/302353)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО
ЛАЛОВИЋ

2004–2021.

1981–2021.

(63/302355)

Омољица
Не постојиш само у нашим мислима.. пуно те више
има у срцима!
Остајеш заувек у души твоје породице

29. марта навршава
се четрдесет дана откако нас је напустила
наша драга

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ
Стално си у нашим мислима и срцу.
Твоји најмилији
(62/302354)

(31/302326)

Четрдесетодневни помен мајци

31. марта је четрдесетодневни помен мајци

Прошло је двадесет
година од смрти нашег драгог

ЖИВКА
КОВАЧЕВИЋ

ЗОРИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
ЗОРАН
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

Почивај у миру.
Твоја деца
(24/302314)

ЗАГОРКА
ПЕЈИЋ
Мила моја мајчице, хвала ти за све.
Почивај у миру.
Од ћерке ЦАНЕ
са породицом
(115/302430)

ЗАГОРКИ
ПЕЈИЋ

Тога дана обићи ћемо њену вечну кућу.

Ћерка СТАНОЈКА
и зет МИЛАН
са породицом

Ожалошћена
породица

(116/302430)

(17/302299)

РАДИША
ШАРАЦ
ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА

23. III 2001 – 23. III 2021.

Успомену на њега чувају његови најмилији

Чувамо те од заборава.
Ћерке НЕВЕНА
и ЈЕЛЕНА и свастика
ЉИЉА с породицама

(7/302289)

(86/302387)

Петак, 26. март 2021.

26. марта 2021. године навршава се шест тужних месеци откако није више са нама наша
вољена мајка, ташта, свекрва, бака и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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24. марта 2021. прошло је осам година како није са нама наш драги

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ
2020–2021.
Дани пролазе, бол остаје, сећања на тебе не
бледе. Нека твоја добра и племенита душа почива у миру. Много нам недостајеш и нека те
анђели чувају.

1938–2013.

СЕЋАЊЕ

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Супруга ЂУВЕЗА, ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН са породицама
(19/302303)

Двадесет две године није с нама наша

СЕЋАЊЕ НА

За тобом ће вечно да тугују и у срцу да те
носе: твоја деца МИРЈАНА и БРАНИСЛАВ
са породицама

ЈАГОТКА КРСТИН
2018–2021.

(36/302332)

Не постоји време које умањује тугу, не постоје
речи којима се може описати колико нам недостајеш.

Прошле су четири године без нашег вољеног

МАРИЈАНА КЕПИЋ

ПЕРУ
КУРЕЉУШИЋА

1988–1999.
Време пролази, али тешко је стегнути срце да не
боли, душа да не пати, сузе да не теку за тобом,
јер си била посебна и непоновљива.
Волимо те до вечности.

(75/302371)

2011–2021.
Прошло је годину дана
откада није са нама наш
драги пријатељ Таса

27. III 2021.
С љубављу
породица

Твоји: мама ЛЕНКА и тата СТЕВА

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА

Породице МИЛЕНКОВИЋ и МАРКОВИЋ

(34/302329)

(18/302302)

1982–2017.
СЕЋАЊЕ
на вољену кумицу

Заувек у срцу и души.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

др НЕБОЈША
ТАСИЋ

Мама, тата, сека и зет
(69/302365)

У суботу, 27. марта, на Новом гробљу, у 10.30, даваћемо једногодишњи помен нашем вољеном оцу и супругу

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ
1. IV 1999 – 1. IV 2021.

МИХАЈЛО ЈАШКО

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2021.

НЕБОЈША
ТАСИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоје: НАТАЛИЈА,
АНЂЕЛИЈА
и ЉИЉАНА

С поносом те помињемо.

(8/302291)

(79/302377)

ДРАГАН, МЛАДЕН
и АГАТА КОСАНИЋ

Године пролазе а туга и чежња за тобом све већа.

Сећање на тебе остаје
заувек.
Кумови ВИКТОР
и САША

Воле те пуно супруга ВЕРОНА, ћерке
НАТАША и ДРАГАНА са породицама

(126/302450)

(15/302297)

21. IV 1961 – 2. IV 2020.
Увек ћемо те волети. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сећање на нашу драгу

Ожалошћени: супруга СТАНА, синови
СТАНОЈЕ и БОЈАН са породицом
(77/302374)

др НЕБОЈША ТАСИЋ
ВАЊА
РАКИЏИЋ

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2021.
Остала си део наших живота и с поносом и љубављу чувамо успомену на Тебе.
Никада те нећемо заборавити.

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2021.

Драга кумо, прошла
је година туге и сећања на тебе.

Смрти су се најмање бојали они чији су
животи имали највећу вредност.

Кумови
ПАНТЕЛИН

Породица ВУКОТИЋ

(84/302384)

(172/ф)

Твоји најмилији
… и пролазе године а осећања су и даље иста...
туга, чежња, бол...
Знај да те чувамо од свега, а највише од заборава
Недостајеш нам!
Волимо те!

(21/302310)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
на моје родитеље

Супруга МАЦА, ћерка ТАМАРА и син МИЛЕ
са породицама
(74/302270)

ЈАРКОВАЧКИ

СЕЋАЊЕ

ДАНИЛУ
НИКОЛИЋУ

ДУШАН РАДОВАНОВ ОЛГА РАДОВАНОВ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ће се шестомесечни
помен одржати 27.
марта, у 11 сати, на
Новом гробљу.

1996–2021.
Недостајете...

2018–2021.

1998–2021.

СЛАВКА МИРЈАНА
ЖЕГАРАЦ
СТАН
1988–2021.

2006–2021.

ЈОВАНКА

НЕНАД
1996–2021.

Вољени се никада не заборављају.
Породица

Ваши најмилији
(65/302358)

МАРИЈА
РИСТИЋ

(13/302295)

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(12/302293)

Успомену на вас чува ћерка НАДА с породицом
(53/302337)
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ЗАПИСИ

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

НАШ ГОСТ: НИКОЛА КРСТИЋ, ПРЕДСЕДНИК КАРАТЕ КЛУБА „ДИНАМО”

ЗАПИСИ ИЗ СТАРИХ КЊИГА

ПОЛА ВЕКА УРАМЉЕНО МЕДАЉАМА

Живот Срба сељака

Та спортска бајка почела је далеке 1971. године, тог 22. фебруара... Карате клуб „Динамо” је
у три основне школе отворио
своје „пунктове”, а један је био
у ОШ „Стевица Јовановић”. С
клинцима је као тренер радила Љиљана Ускоковић (удата
Панчевац ), тада једна од прве
три даме југословенског каратеа. Љиља је била одличан и
строг тренер, па је седамдесетак основаца на најбољи начин
упутила у карате и усадила им
љубав према овом, тада веома
популарном спорту.
Један из плејаде сјајних људи
које је изнедрила ова источњачка вештина свакако је и
Никола Крстић, садашњи председник КК-а „Динамо”, душа и
срце клуба и човек који је недавно прославио и својих пола
века у каратеу.
– У јуну исте године извршено је прво полагање за жути
појас, а већ у јесен сви полазници школе који су завршили
осми разред морали су да пређу у ДТВ „Партизан”, где су
наставили тренирање са старијим члановима клуба. Тренинге су им водили Александар
Наумовић и Милорад Бркић, а
у том периоду почињу и прва
јуниорска такмичења у Војводини. После успешног полагања за зелени појас најбољи такмичари прикључили су се првој
екипи, коју је тренирао Владимир Јорга, а повремено и Илија Јорга и Душан Маринковић.
Карате клуб „Динамо” је у то
време имао сјајну генерацију
такмичара: Мартин Пишпецки, Петар Наумовић, Милан
Нишка но вић, Ненад Арсић,
Бранислав Обрадовић, Владимир Пајковић, Милентије Максимовић, Слободан Божовић,
браћа Губеринић, а уз њих су
се пробијали и млађи такмичари: Драган Шкрбић, Никола
Крстић, Љубиша Миленковић,
Бранко Станојевић, Жарко Смиљанић, Никола Србин, Мирјана Бранковић, Босиљка Пејовић и Биљана Цвијановић – не
заборавља популарни Крца своје саборце и другаре.
Војвођанска лига у каратеу
стартовала је у сезони 1973/1974.
и била је то прва лига која је
формирана у каратеу. С горенаведеном генерацијом бораца
„Динамо” је освојио шампионску титулу. Млађи такмичари
клуба почели су успешно да се
боре на првенствима Војводине, показујући да су кадри да
наследе своје успешне претходнике. „Динамо” је постао масован клуб, с великим бројем чланова и секцијама по школама,
и полако почиње да укључује
своје најбоље такмичаре у тренерски и судијски посао.
– Своју прву групу малишана, карате школу, добио сам да
водим као тренер 1975. године
у ОШ „Ђура Јакшић” и већ
након првог полагања проглашена је за најуспешнију групу
у клубу. Моја најуспешнија такмичарска година била је 1977,
јер сам тада освојио бронзану
медаљу на Апсолутном првенству Војводине и златно одличје с ката-тимом на истом такмичењу, а учествовао сам и на
Првенству Југославије, на ком
сам изгубио од тадашњег првака државе. Упоредо с појединачним наступима, радио сам
и као члан екипе у борбама и у
ката-тиму у оквиру Српске лиге,
која је била подељена на регионе Војводина, Београд, Косово и ужа Србија, а тада је била
највиши степен лигашког такмичења. „Динамо” је сезону у
Српској лиги завршио на првом
месту, али су тада челни људи
Карате савеза Југославије осмислили да се настави други круг
лиге и наш клуб је демонстративно напустио такмичење –
пре мо та ва наш саго вор ник
филм својих сећања.

Никола Крстић
Поред тога што је свој клуб
успешно представљао на татамију, Никола Крстић је успешно предводио карате школу
и пионире, а од 1975. године
почео је да ради и као секретар клуба.
– Једна од првих одличних
такмичарки била је Драгана
Маринковић и био сам веома
поносан на целу генерацију.
Већ 1978. године положио сам
за црни појас први дан и наставио да освајам медаље у полусредњој категорији на првенствима Војводине. Нажалост,
једна сјајна генерација такмичара није успела да се до краја
докаже у сениорској конкуренцији, јер су браћа Јорга нередовно долазила на тренинге, па
је 1980. године с њима прекинута сарадња, а прву екипу је
преузео Милорад Бркић – прецизан је Крца у навођењу историјских података свог клуба.
По повратку са одслужења
војног рока, децембра 1983.
године, постао је тренер нове
карате школе, а успеси су почели да се нижу као на траци.
– Да, створени су сјајни такмичари, као што су: Александра Стајић, Златко Ширка, Снежана Матић, Огњен Поповић,
Волођа Јорга, Немања Ергарац,
Ивица Трајковски, Виктор и
Ладислав Ембели, Дејан Јованов, Љубомир Пашајлић, Миодраг Ристић и други. Као тренер, посветио сам се раду с такмичарима у катама и ова генерација је веома успешно крчила пут према врху југословенског каратеа, а уз нови стручно-тренерски штаб, сачињен од
бивших успешних такмичара,
„Динамо” је кренуо стазама
успеха. Огњен Поповић је 1988.
године постао први пионирски
шам пи он држа ве, а с ката-тимом је освојио сребрну медаљу. У исто време стасавала је
одлична генерација такмичара у борбама, коју су чинили:
Предраг Стојадинов, Саша Живков, Златко Ширка, Срђан Јовано вић, Горан Божић, Бидо
Кучевић, Дејан Репајић и Александар Спасковски. Момци који
су 1989. године освојили бронзану медаљу екипно на Првенству Југославије. Сениорска
екипа, као спој младих и искусних так ми ча ра (Љуби ша
Миленковић, Ђура и Драган
Цвејић, Драган Лозо и Тихомир Макитан), исте године је
постала шампион Војвођанске
лиге, а две наредне године заузимала је четврто место у Другој савезној лиги Југославије

гру па „Запад” – поно сан је
Никола на своје успехе и успехе својих клупских другова.
Била је то једна врста прекретнице у развоју клуба. Ускоро су почеле да стижу и медаље
с највећих такмичења. Предраг
Стојадинов је 1989. године
постао јуниорски вицешампион
државе и репрезентативац Југославије, а већ 1992. освојио је
своју прву јуниорску медаљу на
Првенству Европе, био је најуспешнији и најмлађи такмичар
Прве савезне лиге, у којој је „Динамо” освојио бронзану медаљу.
– Све време сам радио успешно као тренер каташа и секретар који се бринуо о организаци ји клу ба, путо ва њи ма у
тешком периоду због распада
земље и многим другим стварима. У међувремену, стасавале су и нове генерације такмичара, а једна од најуспешнијих
с којима сам радио и учествовао у њиховом напредовању
била је она коју су чинили:
Милан Глишић, Ивана Ђуричков, Саша Браковић, Стеван
Живојнов, Никола Пивашевић,
Јеле на Нико лаш, Биља на
Ћирић, Сања Угрен, Зоран и
Марко Глишић, Марко Будаи,
Страхиња Недић, Никола Цветановић и Милош Каличанин
– додаје наш саговорник.
Никола Крстић је 1996. године постао шеф стручног штаба
и с колегама тренерима створио један нови „Динамо”, који
је знао само за успехе.
– Пеђа Стојадинов је своју
прву сениорску медаљу заслужио 1996. године у Паризу, на
Европском првенству, а од тада
па све до 2002. сваке године је
освајао трофеје на европским и
светским шампионатима, и у
својој категорији и екипно, па
је постао један од најбољих планетарних каратиста, с тутулама првака света и Европе у апсолутној категорији. Организација клуба постајала је све озбиљнија, јер су наши такмичари, и
поред санкција, путовали на
светска, европска и балканска
првенства и друга међународна
такмичења, а „производили” смо
све већи број сени ор ских,
јуниорских, кадетских и пионирских репрезентативаца. У
том периоду постао сам спортски директор коме је поверена
целокупна организација „Динама”, а свесрдну помоћ сам имао
и од председништва клуба, с
Манојлом Глишићем на челу –
истиче јунак наше приче.
И поред орга ни за ци о них
послова у клубу, никада није

престајао с тренерским радом.
Због одличних резултата такми ча ра „Дина ма” у ката ма,
Никола Крстић је именован и
за савезног тренера јуниора и
кадета у катама.
– Тада сам активно учествовао у раду репрезентације Југославије, а окосницу националног тима чини ли су упра во
„динамовци”. За своје напредовање у тренерском раду могу
да захвалим и сталним одласцима и присуству на многим
светским, европским и балканским првенствима и турнирима. „Динамо” је све више растао
и постајао препознатљив на
домаћој и међународној сцени. По престанку активне такмичарске каријере Предраг Стојадинов се веома успешно укључио у клупски и репрезентативни рад. Заједно с младим
тренерима „Динама” Ненадом
Соколовићем, Николом Николашем и искусним Љубишом
Миленковићем, створио је најуспешнију клупску такмичарску селекцију у борбама, предвођену његовим правим наследником Слободаном Битевићем,
а коју су чинили и: Страхиња
Недић, Валентин Попа, Ненад
Глигорић, Зоран Глишић, Марко Будаи, Ненад Ристић,
Милош Кали ча нин, Миљан
Живаљевић, Јасмин Хот и Дарко Марковић. Ови момци су
годинама доминирали српским
каратеом, а врхунац успеха је
пет златних медаља Слободана Бите ви ћа на свет ским и
европским првенствима. У том
периоду имали смо одличну
сарадњу с Карате клубом „Владимировац” – не испушта Крца
ни детаљ у својим сећањима.
Његово ангажовање у клубу
добило је пуну сатисфакцију
управо оствареним резултатима „Динама” у протеклих 20
година, које се могу сматрати
и најуспешнијим у историји
клуба. Тандемски рад са Стојадиновим и осталим тренерима и управом клуба, без било
каквих трзавица, а уз свесрдну
помоћ Града Панчева, дао је
изванредне резултате.
– Врхунац тренерске каријере Пеђа Стојадинов доживео
је као најуспешнији тренер и
селектор репрезентације Србије која је била најбоља на Светском првен ству у Бео гра ду
2010. Наставили смо да школујемо младе такмичаре и опет
смо створили сјајну генерацију: Александра Гагић, Ана Марку шев, Нема ња и Сте фан
Лугић, Небој ша Спа сов ски,
Данијел и Бојан Величковић и
Никола Ковачки, па нешто млађи: Дарко Спасковски, Александар Здешић, Урош Петровачки, Никола Ивановић, Јана
Којчић, Тамара Живић и Марко Пуљаревић, показали су да
клуб има лепу будућ ност –
додаје Никола.
Карате клуб „Динамо” је не
тако давно прославио и свечано обележио јубилеј – 50 година рада и постојања.
– Те 2015. окупили смо све
генерације и доделили им признања, уз присуство бројних
гостију и званица. Била је то
озбиљна обавеза, али и част, да
моји сарадници и ја, као председник Управног одбора, на
достојан начин обележимо леп
јубилеј. Идемо даље. „Динамо”
ради по својим зацртаним програмима, а ми који га водимо
не осећамо умор и уживамо у
раду с младима, који нам дају
мотив и подстрек да и даље
радимо са ентузијазмом и да
наш „Динамо” осећамо и волимо као нашу велику породицу
– поентира човек који је свој
живот посветио каратеу и клубу.
Никола Крстић Крца – срце
и душа КК-а „Динамо”. Учитељ и пријатељ многих генерација. И тако већ педесет година... Свака част!
Александар Живковић

Милан Ђ. Милићевић (1831–
1908) био је књи жев ник,
редовни члан Српског ученог
друштва, члан Академије наука у Петрограду, Југословенске ака де ми је зна но сти и
умјетности у Загребу, члан
Српске краљевске академије
у Београду, председник Српског археолошког друштва и
један од оснивача Српске књижев не задру ге. Оста вио је
обимну историјску и етнолошку грађу. Објављујемо одломак из његове књиге „Живот
Срба сељака”, штампане 1867.

* * *
Сељаци се слабо одају на занате. Реч мајстор у њих одмах
напомиње циганина. Кашике,
вретена, дружице, коленике,
чункови и друге потребе око
разбоја обично им граде цигани. И ковач ћe ретко бити
Србин. Опет црни цигани кују
сикире, мотике, крпе и калајишу котлове, кују синџире,
клепљу и раде раонике и. т. д.
У сељака имају неки обичаји сасвим одвојити од варошких
обичаја, ако им кад кад не буду
и противни. Тако, ако би се
сељаку разболела жена, редак
је ко би сам донео кући воде
или замесио хлебац. Он тражи
жену у родбини да му то уради, и ако рода нема даће посленика само то да мy се сврши.
Женино је изути човека и
бринути се о његовој обући.
Женско мушкоме не сме прећи пут ни по што. Било је а
биће и сада кметова у селима
који за то каштигују као да би
био државни закон погажен.
Жена мушко ме ваља да
приђе руци ма оно годинама
и млађе од ње било.

Жена ваља увек да устане
ма шта радила, кад мушко
прође и Бога назове.
У сељака Бога назива старији млађему; стизајући стигнутоме; пролазећи стојећему;
и никада не сме се против
тога погрешити.
Капе Срби скидају само у
цркви, кад се моле Богу, кад
им ко умре, или кад изиду
пред каквога старешину да се
што суде.
У свакој одабраној кући сеоској имају нека правила и
забране за оно што ваља и
шта не ваља чинити.
Та се пра ви ла изу ча ва ју
самим живљењем и растењем
а нити су где записана нити
их ко може наједанпут сва
побројити.
За све оно што је добро да
човек у животу ради, рече се
само „ваља се” па је доста;
нико више и не пита за што и
крошто се ваља, него ради онако како му се вели „да се ваља”.
3а оно пак што не треба човек
у животу да ради рече се опет
кратко: „не ваља се” па је доста.
На прилику деци се овда
онда рече:
„Не ваља се” да човек једе
неумивен.
„Не ваља се” ходати с једном
ногом босом а другом обувеном.
„Не ваља се” убијати мирне животиње, као: жабе, маре
бубице и друге.
„Не ваља се” седети кад се
моли Богу.
„Не ваља се” мрсити у петак
(сваки постан дан).

„Не ваља ce” пред старијим седети преметнувши ногу
преко ноге.
А напротив:
„Ваља се” скинути капу кад
се Богу моли.
„Ваља се” старијег човека
пољубити у руку.
„Ваља се” ћутати кад старији говоре.
„Ваља се” дати сиромаху
кад проси Бога ради.
„Не ваља се” прислушкивати кад други говоре.
„Не ваља се” говорити оно
што није истина.
„Не ваља ce” јести меса од
марвинчета које је угушено.
„Не ваља се” нару га ти
богаљу.
„Не ваља се” дирати у туђе.
„Не ваља ce” под заход сунца спавати.
„Не ваља се” пити неначете воде т. ј. пошто се донесе
док се не спусти на земљу да
мало стане.
„Не ваља се” сести окренув
леђа ватри.
„Не ваља се” окретати хлеб
у поље на трпези (него к средини).
„Не ваља се” газити на сугреб.
„Не ваља се” седети кад старији Бога назива.
„Не ваља се” сећи питомо
дрво.
„Ваља се” хукнути у нокте
који се почеше по грлу.
На коме се има нешто да
сашије, „ваља се” да он , докле
се то шије, држи какву сламку у зубима.
„Не ваља” хлеб сећи од себе
него к себи.
„Не ваља се” сејати жито
од себе него к себи.
„Не ваља се” окретати печење од ватре него к ватри.

„Не ваља се” окушати из
лонца пошто се налије докле
не провре.

* * *
Кад каква редња (болест, епидемија – прим. ред.) зареди
по народу, онда у оној кући у
којој се још нико није поболео, разделе ватру од једнога
на два места па сви кућани
прођу између те две ватре
говорећи: „Кроз ову ватру прођосмо, друге се не бојимо”.
Или се прелази преко ватре и
говори: „Преко ове ватре пређосмо, друге се не бојимо”.
(Из околине Шапца.)
Неки опет растегну кучине
као велико повесмо на једно
коло земље у које сви укућани уђу па се онда кучине на
неколико места запале те око
њих изгоре. После сви излазе
из тога кола и свако рече: „У
ватри бесмо не изгоресмо; у
болести бесмо не поболесмо
се”. (Из Шумадије.)
Ово се чини и са стоком
кад и у стоку удари помор.
У сврљишком крају (а и у
Рипњу где сам се ја родио) у
оваком случају кучине би се
запалиле „живим огњем” т. ј.
ватром која се нарочито тога
ради трењем дрвета о дрво
произведе.
У 3аглавку би се сви провукли кроз пробушену земљу
где у брегу; један би човек го
обишао око говеда и свако би
се додирнуло угарком од тога
живога огња и нечим гвозденим (неком стрелицом).
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ИЗВИЂАЧКИ ОДРЕД „ЦРНЕ РОДЕ” НЕ ПОСУСТАЈЕ НИ У ОВИМ ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА

ЖИВЕТИ У СКЛАДУ С ПРИРОДНИМ НАЧЕЛИМА
Због наметнутог темпа, све нам
је теже да држимо корак с природом, то јест да живимо у
складу с њеним начелима, и
самим тим да будемо здравији, спокојнији и чистији у души.
Најбоље је започети то још
од малих ногу, а једна од најпријемчивијих опција за такву
негу духа и тела је извиђаштво.
Некада је било сасвим нормално да деца тако стичу вештине
сналажења у природи, а онда
је настала велика пауза, да би
најпре Старчевци покренули
одред почетком овог века.
Њихова посвећеност је пре
пет година допрла и до Стрелишта, тачније до Основне школе „Мирослав Мика Антић”,
откад је под сводовима зграде
те уста но ве акти ван одред
„Црне роде”.
Мало је рећи активан – ни
корона их не може зауставити...
Прича о Извиђачком одреду
„Црне роде” почиње 2016. године, када су искусни скаути из
тада већ увелико познатог и
успешног старчевачког „Надела” ватру ове лепе вештине
сналажења у природи донели
на Стре ли ште у кри стал но
чистој мисионарској намери,
на опште добро, пре свих, оних
најмлађих.

увеселила прилично суморну
атмосферу узроковану пандемијом. Учили смо и шифрована писма, а како нам мере нису
дозволиле да имамо радионицу, па да деца сама направе
своју јелку која би улепшала
хол „Микине школе”, неколико нас старијих је саставило
омиљено новогодишње дрво,
док су малишани код куће фарбали кутије од јаја и сами правили украсе од рециклажног
материјала – наводи старешина.

Посвећени здравим
вредностима
У међувремену је у бањи Ждрело одржана скупштина Савеза
извиђача Србије, када су „Црне

с нама, нећемо дозволити да
га заборавимо. Нажалост, ове
године, из разумљивих разлога, могли смо само да приреди мо так ми че ње за брђа не,
представнике одреда, али ни
огра ни че ност због при ме не
мера није их омела да у свему
томе уживају. Уследило је обележавање Дана сећања, и то
на два места: у шко ли смо
поставили пано и причали о
светском оснивачу извиђача,
док смо, поново њему у част,
у Стар че ву с дру га ри ма из
одреда „Надел” учествовали у
квизу и скечевима. Појавили
смо се и на онлајн међународном сајму колекционара Одреда извиђача „Михајловац” из

Племените „Црне роде” носе разне ствари деци из Панчева којој је то неопходно
скаутског покрета на Стрелишту, а у његову част сваке године приређујемо вишебој. Иначе, име смо добили тако што
смо у то време имали једну
бебу на путу, а притом и у
нашим ата ри ма има црних
рода, које су, као веома ретке,
и заштићена врста, па и на овај
начин симболички указујемо
на то колико је важно сачувати

и помоћ поменуте образовне
установе, као и родитеља и пријатеља. Ипак, много би нам значило да имамо сопствене просторије, као и подршку Града
и других институција. Овако,

– Наравно, све што радимо
под ра зу ме ва и апсо лут но
поштовање свих епидемиолошких мера, а ми изви ђа чи
позна ти смо као изу зет но
дисциплиновани, па никаквих

Деца уче шифровано писмо германикус

Такмичење у оријентирингу у Народној башти

Постројавање пред један од вишебоја
Тада су „Роде” зва нич но
функционисале као самостална чета поменуте организације из највећег панчевачког насељеног места, али су се брзо развијале превасходно захваљујући
ентузијазму појединаца.
У њих спада и Лејла Пуркар,
садашњи старешина одреда,
који је, према њеним речима,
настао на дан рођења прерано
преминулог извиђача Александра Аце Станковића.
– Реч је о младом човеку
који је такође утицао на развој

угрожене дивље животиње и
природу уопште – каже Лејла
Пуркар.

Врата увек отворена
за све малишане
Старешина одреда истиче да
ова организација већ броји око
седамдесет чланова и да се и
даље најчешће окупљају у згради Основне школе „Мирослав
Мика Антић”.
– Поред ангажовања нас старијих извиђача, то јест брђана,
функционисање нам олакшава

довијамо се како знамо и умемо, па се углавном ослањамо
на симболичну чланарину. Не
жалимо се јер ово радимо као
волонтери из чисте љубави и
без ика кве лич не кори сти.
Мак си мал но се
трудимо да што
више знања пренесемо на малишане, што сваког
од нас неизмерно
усхи ћу је.
Иако их превасходно упознајемо с разним
вештинама сналажења у природи, децу учимо и
дру гим вред но сти ма: од тим ског рада до тога
да буду солидарни и што бољи
људи. За сваког
ко жели да буде
део наше заједнице врата су у
сваком тренутку
широм отворена
– истиче Лејла.
Интересантно
је да „Црне роде” не посустају
с разноврсним и креативним
активностима, чак ни у овим
тешким временима када је свако кретање лимитирано.

последица досад нисмо нисмо
имали због наших окупљања.
Иако нам је одлазак у природу
приоритет, ни ових хладнијих
дана не пропуштамо прилику
да организујемо неко креативно

Београда, а деца су учила и да
сама припремају храну и на
тај начин освајала вештарство
кувара – набраја Лејла.
Док чекају да им стигну нове
униформе, „Црне роде” већ планирају следеће кораке, попут
редовних састанака посвећених чворологији и полагања
обећања и завета на Дан планете Земље крајем априла, а у
мају би требало да реализују
тродневни бивак са активностима корисним за живот.
И све за здраво одрастање
деце и њихове чисте осмехе,
што је више него довољно да
напуни свачије срце...

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.

Репуљци

Трећи меморијал
посвећен Аци Станковићу
дру же ње у про сто ри ја ма
„Микине школе”. Пре тога, у
октобру прошле године, рецимо, имали смо такмичење у
оријентирингу, када деца уче
како да се сналазе на карти. Ту
до изражаја долази и тимски
рад, јер учесници трче по двоје како би што пре пронашли
све тачке на карти, али то мора
да буде по тачном редоследу и
за што краће време. Организатор је била Данијела Јајић из
одреда „Надел” из Старчева,
иначе велики пријатељ и почасни члан „Црних рода”. Након
тога, у новембру, деца су, поводом Ноћи вешти ца, боји ла
маске како би на неки начин
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Радионица на којој су прављени змајеви

роде” постале пуноправни чланови тог органа, чему је, поред
Лејле Пуркар, присуствовао и
члан управе Ненад Бјелош, јер
је сваки одред делегиран са два
представника.
– Потом смо у овим ванредним околностима одржали трећи Мемо ри јал „Алек сан дар
Аца Станковић”, што је био
тежак дан за нас који смо много времена проводили с њим.
Стога сваке године на његов
рођендан организујемо помену ти скуп с пре вас ход ним
циљем да измамимо што више
дечјих осмеха, које посвећујемо Аци. Иако он више није

Јордан
Филиповић

Преслатки двомесечни штенци
– једна „девојчица” и два „дечака” – ургентно траже сигурне и
брижне удомитеље.
Тренутно се налазе с мајком,
али су, нажалост, на месту на
којем су константно изложени
прогону и претњама разних особа из околине и комшилука.
Удомљавање би за њих било спас од неизвесне судбине
која их очекује уколико остану ту где су, па сви заинтересовани могу да се јаве на телефон 062/204-573.

Ретриверац
Муж јак меша нац лабра дор
ретривера, старости око годину
дана, сместио би се након хладне зиме у нечије двориште или
кућу.
Он је сада кастриран, микрочипован и вакцинисан против
беснила, а навикао је на поводац и изузетно је мазан и умиљат. Права душа од пса, која ће својом хладном њушкицом
угрејати нечије срце.
Налази се у градском прихватилишту (тел. 352-148), где
га можете упознати и удомити.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би
да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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БОРАЦ СЕ ОПРОСТИО ОД ЕЛИТЕ
Милановчани бољи
у плеј-ауту
Десети узастопни
тријумф Одбојке 013

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

МАРКО ЈУНАК ШАМПИОНАТА
Прошлог викенда у Смедереву је одржано Првенство Србије по Б-програму у гађању из
ваздушног оружја за кадете и
млађе јуниоре. У веома јакој
кон ку рен ци ји над ме та ло се
шеснаест такмичара из нашег
града, а Стрељачка дружина
„Пан че во 1813” била је
најбројнија на шампионату и
имала свих осам екипа – у
мушкој и женској конкуренцији, у гађању из пушке и из
пиштоља.
Јунак дана био је Мар ко
Нинковић, који се надметао у
гађању из ваздушног пиштоља. У основном мечу, у групи
кадета, освојио је златну медаљу, с 541 кругом, а с тим резултатом се пласирао и на треће
место у финалу од осам најбољих млађих јуниора. После
узбудљивог меча на крају је
освојио бронзану медаљу, иако
је већи део финала водио. Марко је дао и велики допринос
освајању трећег места екипе
млађих јуниора СД-а „Панчево 1813”. Поред њега, гађали су и Велимир Нинковић
(522 круга) и Стефан Кешишјан (508).

Екипа кадета се пласирала
на девето место, а поред Марка, наступили су Немања Ђорђевић (457 кругова) и Огњен
Бунчић (404). Тим кадеткиња
из нашег града заузео је седмо,
а млађих јуниорки осмо место.
Надметале су се: Марина Мијатовић (334 круга), Асја Богдановић (312) и дебитанткиње
Ивана Неранџић (269) и Катја
Богдановић (195 кругова).
Алекса Ракоњац је бриљирао у основном мечу, са 619,9
кругова, и био први на листи
за финале млађих јуниора у
гађа њу из вазду шне пушке.
Током финала је водио до задње дијаболе, али је због последњег хица, којим је погодио у
деветку, морао да се задовољи сребрним одличјем Поред
Алексе, тим млађих јуниора
који је заузео пето место чинили су и Нема ња Ђор ђе вић
(557,3 круга) и Огњен Лукић
(549). Они су заједно са Огњеном Бунчићем (540,5) наступили и за екипу кадета, која
се такође пласирала на пето
место.
Ива Ракоњац је била пета
кадеткиња у гађању из пушке.

Одбојкаши старчевачког Борца нису успели. После годину
дана играња у елитном каравану наше земље од јесени ће
се поново надметати у другом
рангу такмичења.
У плеј-аут надметању другопласирани тим Прве лиге био
је бољи од суперлигаша. После
пораза на свом терену, у првом
мечу, Старчевци нису успели
да направе „брејк” у Горњем
Милановцу: Металац Таково –
Борац 3:1, по сетовима 25:22,
29:27, 15:25 и 25:20.
Сусрет у дворани „Бреза”,
који је одигран у недељу, 21.
марта, почео је као и први дуел
ових ривала у Панчеву. Одбојкаши Металца су у меч ушли
концентрисанији, агилнији, с
већом жељом да победе. На време су створили високу предност,
па су без много потешкоћа први
сет решили у своју корист.

наду да његов тим може доћи
до великог преокрета и опстанка у друштву најбољих. Ипак,
у неизвесном финишу, хладније главе имали су домаћи
одбојкаши. Металац је повео
са 2:0 и тако дошао на корак
до историјског успеха и пласмана у друштво најбољих.
Старчевачки „борци” се ни
тада нису предавали. Заиграли
су много боље, искористили све
грешке ривала и просто га „оду-

И други сет је протекао у
доми на ци ји дома ћег тима.
Металац је имао три сет-лопте
при резултату 24:21, а онда је
одличним сервисима коректор
Борца Александар Гмитровић
изједначио резултат и вратио

вали” с терена. Са убедљивих
15:25, тим који предводе тренери
Душан Јовић и Војислав Павловић смањио је предност домаћина на 2:1 и мало подгрејао наде
у још једно одбојкашко чудо,
али оно се, на жалост бројних

поклоника игре преко мреже у
нашем граду, није догодило.
Милановчани су у четвртом
сету додали гас. Заиграли су на
све или ништа и, први пут у својој историји, пласирали су се у
друштво најбољих одбојкашких
екипа које Србија тренутно има.
Борац ће опет у прволигашко друштво. Није то смак света, клуб из Старчева је већ деценијама на великој сцени. Успони и падови су нормалан ток
догађаја, како у животу, тако и
у спорту. Пред овим спортским
колективом су анализа пређеног пута, консолидација и нови
повратак на стазе успеха.
У Другој лиги група „Север”
за одбојкашице – све по старом. Одбојка 013 ниже победе,
а прошлог викенда је уписала
и десету узастопну „рецку”.
Јелена Петров и њене саиграчице путовале су у Футог на
тешко гостовање, на дерби с
домаћом екипом Футог вест,
која је у првом одмеравању снага ове сезоне тријумфовала у
Панчеву. Чврсто решене да се
ривалкама реванширају пуном
мером, да наставе серију победа и освоје нове бодове, девојке које предводи тренер Владимир Јованчић играле су на високом нивоу, па су се и са овог
гостовања вратиле уздигнутих

руку: Футог вест – Одбојка 013
1:3, по сетовима 14:25, 28:26,
19:25 и 21:25.
Већ од самог почетка утакмице девојке из нашег града
показале су домаћинима да су
дошле по победу. „Самлеле” су
ривала у првом сету, а онда су
му дозволиле да се понада да
може остварити изненађење.
Футожанке су водиле у другом
сету, Панчевке су стигле на
24:24 и 26:26, али нису успеле
да преломе. Ништа зато. Све је
надокнађено у трећем и четвртом сету. Девојке из Одбојке
013 нису више давале ни грам
наде својим ривалкама. Сигурном игром, без великих трзавица, успеле су да тријумфују
и освоје сва три бода.
И све су дале свој допринос
вредној победи у дербију. Ипак,
централна фигура овог сусрета
била је расположена Драгана
Марковић, за коју одбојкашице
из Футога нису имале решење.
Одлично је играла на пријему
и била убојита у нападу. Готово
без грешке. Њој уз раме биле су
и Јелена Петров, Бјанка Петковић, Софија Ашанин, Наталија
Пува лић, Милица Кужић и
Александра Гаћеша, а када све
девојке играју на висини задатка, онда ни много јачи противници од Футога немају шта да
траже у дуелима са екипом из
нашег града.
– Свака част девојкама на
борбености и победи. Савладали смо озбиљног ривала, али
било је и грешака у нашој игри.
Све то морамо да исправимо
на тренинзима, јер нас већ у
суботу очекује мегдан с најбољом екипом у лиги – рекао је
први тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Дакле, у суботу, 27. марта,
тим из нашег града дочекује
лидера на табели, НС волеј тим.
Дерби сезоне биће одигран у
сали ОШ „Јован Јова но вић
Змај”, од 18 сати, али без присуства публике.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

МЕТАЛОПЛАСТИКА НАДИГРАЛА ДИНАМО
Дерби у Шапцу
решен већ у првом
полувремену
Следи гостовање
у Лесковцу
Пето коло плеј-офа Суперлиге за рукометаше, које је одиграно прошлог викенда, донело је и трећи пораз панчевачког Динама у овом доигравању. Истина, „жуто-црни” из
нашег града били су на великом искушењу, јер су гостовали у Шапцу, граду надалеко
познатом по рукометној лопти. Металопластика, предвођена легендарним Веселином
Вуковићем, ове сезоне има сјајан тим, надмеће се и у СЕХА
лиги, па је свакако и пре почетка сусрета важила за апсолутног фаворита.
Уз све то, Динамо је на овој
утакмици био лишен помоћи
једног од најискуснијих и најбољих појединаца, капитена
Милоша Костадиновића, па је
тај хендикеп ишао наруку домаћем саставу. Панчевци су своју наду да могу остварити изненађење градили на умору Шапчана, који су за седам дана одиграли три утакмице, али није
вредело: Металопластика–Динамо 34:27 (18:13).
Шабац је тако остао неосвојива тврђава за Панчевце, јер је
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Александар
Живковић

домаћи тим читаву утакмицу
држао под својом контролом.
Већ у првих десетак минута
Металопластика је дошла до
осетне предности, пре свега
захва љу ју ћи разно вр сним
акцијама у нападу, а сјајан је
био и голман домаћег тима,
репрезентативни чувар мреже Милан Бомаштар, који је
својим интервенцијама додатно деморалисао рукометаше
Динама. Од 14. до 22. минута
гостујући играчи нису успевали да нађу пут којим би лопта
стигла до мреже домаћина, па
је Металопластика, серијом
од 7:0, од 9:8 дошла до 16:8

и већ тада најавила сигуран
тријумф.
У другом полувремену Динамо је заиграо мало агилније,
али то није било довољно у
сусрету са изванредним тимом
из Шапца. Домаћин је без великих трзавица рутинском игром
сачу вао висо ку пред ност из
првог дела меча и заслужено
освојио нове бодове.
– Честитам момцима Металопластике на одличној утакмици. Пресудило је прво полувреме, када су они направили
велику разлику у головима.
Покушали смо у наставку да
се вратимо у меч, али није

вредело. Преостаје нам да тренирамо још јаче, да се припремамо за наредне ривале и
да грешке у наредним мечеви ма све де мо на што мању
меру – рекао је после утакмице капитен Динама и голман
тима из нашег града Никола
Радовановић.
„Жуто-црни” су игра ли у
саста ву: Мар ко Иван че вић,
Урош Павло вић (три гола),
Миљан Буњев че вић (два),
Милан Бошковић (два), Стефан Ковачевић (један), Урош
Станић (три), Лазар Павловић
(пет), Иван Дистол, Борислав
Урта, Милан Голубовић (шест),

Данило Радовић (два гола),
Ненад Вучковић, Урош Митровић и Никола Радовановић.
– Све честит ке игра чи ма
Мета ло пла сти ке и тре не ру
Вуковићу на приказаној игри
и победи. Припремали смо се
за ову утакмицу, знали смо да
су момци из Шапца уморни
због густог распореда мечева и
ту смо тражили своју шансу.
Пробали смо да играмо чврсто
у одбрани, с добром транзицијом у нападу, али нисмо успели у својим намерама. Направили смо велики број грешака,
што оваква Металопластика не
прашта. Велика ми је част што
сам водио Динамо у мечу против екипе легендарног Веселина Вуковића. Идемо даље. Остаје нам да добро анализирамо
овај дуел и да се спремимо за
наредне окршаје. Већ следећег
викенда предстоји нам тежак
и јако битан меч с Дубочицом
– истакао је на конференцији
за новинаре после утакмице
тренер Динама Аким Комненић.
Свој коментар о утакмици,
оди гра ној у сали Шабач ке

гимназије, имао је и шеф стручног штаба домаћег тима, некадашњи легендарни рукометни
репрезентативац Југославије
Веселин Вуковић.
– Мало сам се прибојавао
овог меча, јер је Динамо увек
опасан ривал, али моји момци
су добро одговорили свим задацима које сам пред њих поставио и заслужено стигли до вредних бодова. Играли смо без два
битна играча, а мало нам је
посао био олакшан јер су гости
били лишени помоћи бившег
репрезентативца Костадиновића. Мислим да је утакмица
била добра, динамична, с много темпа и контаката. Динамо
је ривал за свако поштовање,
па су бодови у мечу против
таквог тима увек драгоцени –
рекао је тренер Шапчана Веселин Вуковић.
Следећег викенда рукометаши Динама путују у Лесковац,
на мегдан с домаћом Дубочицом. Уколико желе да се врате
на четврто место на табели,
морају да донесу бодове са овог
гостовања.

ДЕВОЈ КЕ КОНАЧ НО КОД КУЋЕ
После кратке паузе наредног викенда се наставља
трка за бодове и у Супер Б
лиги за рукометашице.
Девојке ЖРК Панчева ће
након неколико утакмица у
гостима коначно заиграти у
Хали спор то ва на Стре лишту.
Екипа коју предводи тренер Марко Крстић у суботу,

27. марта, дочекује Јуниор,
а сви они који воле спорт у
нашем граду и симпатизери ЖРК-а Панчево надају
се новој побе ди сво јих
миљеница.
Утакмица почиње у 19
сати, али ће због епидемиолошке ситуације у нашој
земљи бити одиграна без
присуства гледалаца.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПАНЧЕВЦИМА ДВА
ЗЛАТА И СРЕБРО
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ЖЕЛЕЗНИЧАР РЕДОМ ПРЕСКАЧЕ ПРЕПРЕКЕ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ОВОГ ВИКЕНДА
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО

У Суботици је недавно одржано Првенство Србије у стреличарству за сениоре, на коме су
чланови СК-а Панчево постигли изванредне резултате.
Првак државе у гађању компаунд луком постао је Стефан
Жикић, који је погодио 577
кругова, док је Бранко Милојевић успео да се пласира у
четвртфинале.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР
субота, 18 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР 2 – ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЖСК 1955

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – I CAME TO PLAY
субота, 15 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТРАЈАЛ
понедељак, 16 сати

Такође у четвртфинале, али
у гађању олимпијским луком,
ушли су и: Теона Јовановић,
Барбара Бекић, Ивана Орлов
Гајан и Драгиша Јефтић.
Иако су овог пута изостале
индивидуалне медаље, чланови СК-а Панчево потрудили су
се да њихов клуб ипак буде најбољи у земљи, али у екипној
конкуренцији.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ
недеља, 15 сати

Панчевачка
„дизелка” остварила
и четврти узастопни
тријумф
Тежак распоред
утакмица

Тим сениорки из нашег града, који су чини ле Бар ба ра
Бекић, Теона Јовановић и Лана
Најдановић, освојио је шампионску титулу, а екипа сениора
се окитила сребрним одличјем.
Гађали су Предраг Бекић, Ненад
Димић и Драгиша Јефтић.

БРОНЗА ЗА
МАРИЈУ

То више није никаква случајност. Фудбалски клуб Железничар поново је спортски хит,
и то не само Панчева, јужног
Баната и Војводине већ целе
Србије. Дебитант у фудбалском
прволигашком друштву наше
земље прошлог викенда је
остварио и четврту узастопну
победу, па је већ после пет кола
у пролећном делу шампионата Прве лиге Србије прескочио
црту на табели. Црту која дели
екипе из сигурне зоне и оне
које ће на крају трке за бодове
напустити овај ранг такмичења.

Глоговац, изађеш на терен кад
је најтеже – и победиш.
Баш тако су наступили Данило Ковачевић и његови саиграчи прошлог викенда, када је
на Спортском центру „Младост” гостовала Лозница. Нису
се уплашили озбиљног ривала,
који у својим редовима има
сјајне појединце, међу најбољима у лиги. Баш као и против
Жаркова, чачанског Борца или
Земуна – имали су визију, имали су циљ. „Жељини” фудбалски ратници су у још један окршај ушли са срцем великим
као Панчево. И успели су у својим намерама. После деведесет минута „рововске” битке:
Железничар–Лозница 1:0 (1:0).
Од самог почетка утакмице
тим из нашег града држао је
конце у својим рукама. Наметнуо је свој ритам игре, контролисао дешавања на терену, па
ривалу није остављено просто-

У Наци о нал ном бад мин тон
центру на Ади Циганлији, 20.
и 21. марта, одржано је надметање у овом спорту, на коме је
учествовало преко 60 такмичара из осам клубова.
Наши најбољи сениори окупили су се на А-турниру, а бронза ном меда љом се оки ти ла
Мари ја Самар џи ја из БК-а
Динамо.

На „менију” Б-турнира били
су окршаји у дубловима. У женској конкуренцији најсјајнијим
одличјем окитио се пар Маша
Алексић (Динамо) и Миона
Филиповић (Београд).
Са два злата око врата турнир је завршио Иван Косановић. Играч панчевачког Динама победио је у две конкуренције Ц-турнира. Поред трофеја у синглу, победио је и у дублу
с Панчевцем Предрагом Станимировићем. У женском дублу
Ц-турнира најбоље су биле Теодо ра Илић (Дина мо) и Ана
Тодоровић (Београд).

У мушком синглу Д-турнира трофеј је освојио Андреја
Шереметовић из БК-а Динамо.

Нови стручни штаб популарне „дизелке”, који је зимус
дошао у клуб, а који предводи
шеф Драган Аничић, за врло
кратко време покренуо је
„машинерију”, па је од екипе
губитника „Жеља” постао тим
за велика дела. Велике заслуге
за нови процват „старе даме” с
Тамиша има и председник
Зоран Наунковић, који је са
својим сарадницима Ненадом
Бојковићем и Предрагом Санадером вукао праве потезе у прелазном року. Баш као и свих
протеклих година. Када је било
најтеже, ова „тројка” је потурала своја леђа. Гурали су клуб
ка врху и, када није било средстава, сналазили се како су знали и умели. Они једноставно
воле клуб, они су Панчевци
који свом граду увек желе најбоље. И сада су у прилици да
буду поносни на све што је
досад урађено. Али ништа још
није готово. Има да се игра и
да се игра...
Момци који овог пролећа на
грудима носе грб Железничара и који се својски труде да
што пре обезбеде опстанак свог
тима међу прволигашима знају како се стиже до циља. Што
би рекао легендарни Небојша

ра да се размахне, да преузме
иницијативу. Момци тренера
Драгана Аничића изгарали су
за сваку лопту, за свако парче
терена... Јуришали су ка голу
Лознице, стварали прилике,
погађали стативе...
У финишу првог полувремена одбрамбена линија петопласиране екипе на табели више
није могли да издржи… „Жељине” атаке је морала и неспортски да заустави. У 43. минуту
један од најзапаженијих актера овог дербија, Милош Михајлов, срушен је у шеснаестерцу
Лознице, а главни судија је без
размишљања показао на једанаестерац. Сигуран реализатор
најстроже казне био је капитен Данило Ковачевић. Био је
то погодак за велику радост на
клупи домаћег тима и на терену, гол за наставак победничке
серије, гол који широм отвара
врата „Жељиној” прволигашкој
будућности!
– Честитам противнику на
фер борби, а мојим момцима
на великој жељи и борбености
коју су приказали и овог пута.
Била је то права првенствена
утакмица, динамична, са шансама на обе стране. Када се све
сагледа, мислим да смо били

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
1. РАДНИЧКИ 1923
22 15
6
1 36:1 51
2. КАБЕЛ
22 12
7
3 28:1 43
3. КОЛУБАРА
22 11
5
6 27:2 38
4. ИМТ
22 10
5
7 31:2 35
5. ЖАРКОВО
22 10
5
7 24:2 35
6. БУДУЋНОСТ
22 10
4
8 26:2 34
7. ЛОЗНИЦА
22
9
7
6 31:2 34
8. ГРАФИЧАР
22
8
8
6 27:2 32
9. БОРАЦ 1926
22
9
3
10 28:2 30
10. ЖЕЛЕЗНИЧАР
22
9
3
10 22:2 30
11. ЈАГОДИНА
22
6
10
6 19:2 28
12. ДУБОЧИЦА
22
6
9
7 20:2 27
13. ТРАЈАЛ
22
7
5
10 20:2 26
14. РАДНИЧКИ (П)
22
6
6
10 22:3 24
15. ДИНАМО
22
6
4
12 28:3 22
16. РАДНИЧКИ (СМ)
22
5
4
13 20:2 19
17. СЛОГА
22
4
7
11 15:3 19
18. ЗЕМУН
22
4
4
14 16:3 16
бољи баш за тај један гол који Зорица, Александар Мирков,
је и одлучио победника. Радује Милан Томић и Лука Петроме да је ово четврта узастопна вић, а важни шрафови новог
утакмица у којој смо победи- „Жељиног” тријумфа били су
ли, и то без примљеног гола. и: Дамјан Кнежевић, Лука СтоНашу игру краси дефанзива, а јановић, Вукашин Јовковић,
када се тај сегмент одигра како Лазар Марковић, Бојан Триптреба, онда постоји велика шан- ковић и Љубомир Стевановић.
са да се победи. Ипак, моје
– Добра, квалитетна и садропредељење на овој утакмици жајна утакмица. Дали смо све
није било да се бранимо, али од себе, добро смо деловали на
Лозница је јако добра екипа. терену, али против квалитетМи још увек нисмо у могућно- ног домаћина боље нисмо
сти да свих деведесет минута могли. Железничару желим сву
диктирамо темпо, али оно што срећу у наставку шампионата,
ме посебно охрабрује јесте јер овај клуб заслужује место
чињеница да наш тим има још међу прволигашима – истакао
много простора за напредак. је тренер Лознице, некадашњи
Јако само срећан и захвалан голгетер београдске Црвене звемојим момцима на још једном зде Драган Мићић.
тријумфу. Али нема опуштаУ четвртак, када је овај број
ња, идемо даље. Наша је жеља „Панчевца” већ био у штампи,
да игру подигнемо на још виши фудбалери Железничара водиниво – рекао је на конферен- ли су жестоку битку за бодове у
цији за новинаре после утак- Лазаревцу, против домаће Колумице шеф стручног штаба баре, која је у пролећни део
Железничара Драган Аничић. шампионата ушла са амбици-

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИЈАЛ
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – НС ВОЛЕЈ ТИМ
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ

3:1

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

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО

34:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – МЛАДОСТ ТСК

22:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 36:25

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА

112:84
83:94

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ

93:86

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА

1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА

1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
Крајишник: КРАЈИНА–БОРАЦ

5:1
1:5

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА

0:3
0:0
3:1
2:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА

0:5
1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

1:1
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Ween
8
7
6
5

Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Кнежевић,
Марко Конатар, Душан Плавшић, Данило Ковачевић, Стефан Радојичић, Милош Михајлов, Јордан Јовановић, Предраг
Станимировић, Петар Станић,
Димитрије Томовић и Милош
Савановић, прилику су добили
и: Предраг Сикимић, Милан

јом да се пласира и у прволигашко друштво. Већ у понедељак,
29. марта, на програму је ново
првенствено искушење. У Панчево долази крушевачки Трајал, један од главних конкурената Железничару за опстанак
у Првој лиги. Ова утакмица
почиње у 16 сати, а биће одиграна без присуства гледалаца.

4
3
2
1
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F
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H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх1
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Нови тренер Небојша Видић
одлично стартовао
Главни циљ је испуњен –
опстанак обезбеђен
Кошаркашки клуб Тамиш је консолидовао своје редове и поново је на победничком путу. Коронавирус је добро уздрмао овај спортски колектив, „покосио”
је неколико играча и шефа стручног
штаба Бојана Јовичића, па је уследило
и одлагање утакмица. У новонасталој
ситуацији ваљало се добро организовати и припремити за финиш првенствене трке у Кошаркашкој лиги Србије.
Управа клуба с Дарком Јовичићем на
челу муњевито је реаговала. На место
првог тренера, до краја сезоне, постављен је наш суграђанин Небојша Видић,
који је завидну репутацију стекао предводећи иностране клубове. Није било
лако новом „шефу” на првим тренинзима. Тим је био десеткован, али морало је да се ради.
Прво искушење било је у среду, 17.
марта, у Старој Пазови. Тим из нашег
града на располагању је имао осам играча, али воља и жеља момака који су
носили грб Тамиша на грудима била је
огромна. Успели да савладају неугодног противника и да већ после те утакмице испуне главни циљ – опстанак у
Кошаркашкој лиги Србије.

Била је то врло битна утакмица за оба
тима. Победу су жарко желели и једни и
други, али клуб из Панчева је ко зна
који пут био најбољи када је то било најпотребније: Дунав–Тамиш 82:93, по четвртинама 23:28, 20:20, 25:18 и 14:27.
Панчевци су држали ову утакмицу
под контролом од првог минута, мада
победник није могао са сигурношћу да
се наслути пре последње четвртине. А
онда, када је било најважније, кошаркаши Тамиша су „тројкама” дотукли
свог противника.
Није било много времена за одмор и
рехабилитацију после дуела у Старој
Пазови. Већ у недељу, 21. марта, у Хали
спортова на Стрелишту гостовала је Колубара из Лазаревца. У питању је врло неугодан противник, који је у првом овосезонском одмеравању снага био успешнији, а
који предводи некадашњи кошаркаш
Тамиша и његов капитен Никола Симић.
Иако некомплетни, момци тренера Небојша Видића опет су играли на високом
нивоу и остварили тринаести тријумф у
сезони: Тамиш–Колубара 112:84, по четвртинама 20:28, 35:21, 28:19 и 29:16.
Гости су боље „отворили” овај дуел,
мада је све до средине прве четвртине
резултат био егал (17:17). Финиш првог
дела донео је нешто боље издање тима
који као тренер предводи некадашњи
играч Тамиша Марко Димитријевић.

Закључани

Тачније, кошаркаше Колубаре је служио
шут, док су играчи Тамиша направили
неколико лоших решења у нападу. Такав
однос снага на паркету допринео је да
гости после првих десет минута буду у
предности од осам поена – 20:28.
Ипак, коцкице су почеле да се слажу
већ после двоминутне паузе. Тамиш је у
другој четвртини заиграо много боље у
нападу, а серију погодака „тројком” је
отворио Никола Вујовић. Расположени
су били и Бревин Прицл и Џонатан Џор-

дан, а сјајним Американцима у дресу
Тамиша прикључио се и одлични Зоран
Крстановић, који је у финишу другог
дела утакмице играо „симултанку” с
гостујућим кошаркашима. Наговештај
потпуног преокрета утакмице и новог
тријумфа тима из нашег града десио се
четири секунде пре краја првог полувремена. Лопту је узео плејмејкер домаћег тима Саша Радовић. Уследила је
муњевита контра, а онда је он непрописно заустављен под кошем противника.
Капитен је био сигуран с линије слободних бацања, па је Тамиш завршио овај
део утакмице са чак 35 поена, а на одмор
је отишао с предношћу од 55:49.
Друго полувреме
је донело потпуну
доминацију Тамиша.
Гости као да су нестали с паркета панчевачког „храма спорта”. Разиграо се и
Марко Павићевић, а
тек опорављени Иван
Смиљанић подсетио
је на своја најбоља
издања, па је с неколико „тројки” потопио све наде гостију
да у овом мечу
можда могу доћи до
повољнијег резултата.

– Хвала мојим играчима на томе што
је успела моја премијера у Хали спортова на Стрелишту. Заиста је било лепо
стајати поред аут-линије и предводити
Тамиш у Кошаркашкој лиги Србије.
Знали смо да Лазаревчани играју мало
другачију кошарку, па смо се добро припремили за ову утакмицу. У првој четвртини је било грешака, али то је сасвим
нормално, јер су моји играчи примили
велики број информација одједном.
Како је време одмицало, бивали смо
све сигурнији. Искрено, нисам очекивао овако убедљиву победу. Драго ми је
и што смо меч завршили с млађим играчима. Лепо је тријумфовати у свом граду – рекао је на конференцији на новинаре после утакмице тренер Тамиша
Небојша Видић.
Најефикаснији у победничком тиму
био је Бревин Прицл, са 20 поена. Џонатан Џордан је постигао 18, а двоцифрен
учинак имали су и Зоран Крстановић
(15), Марко Павићевић (14), Филип
Анђушић (13), Саша Радовић (11) и
Никола Вујовић (10 поена). Велики
допринос вредном тријумфу дали су и
Петар Ребић (три) и Иван Смиљанић
(осам поена).
– Тамиш игра нај ор га ни зо ва ни ју
кошарку у лиги. Био сам играч у том
клубу и знао сам шта нас чека у Панчеву. Свака част тренеру Видићу. Остварио је максималан учинак, два меча и
две победе. Домаћи тим је заслужено
дошао до победе, а све је окончано
почетком другог полувремена. Још једном бих захвалио на гостопримству.
Лепо је доћи у Панчево, Дарко и Бојан
Јовичић су моји пријатељи, као и други
људи у клубу, с којима сам имао сјајну
сарадњу – истакао је тренер Колубаре
Марко Димитријевић.
Већ у среду, 24. марта, када је овај
број „Панчевца” био закључен, Тамиш
је у Хали спортова на Стрелишту одмерио снаге с новосадском Војводином.
Идућег викенда момци тренера Небојше Видића путују на мегдан Златибору.
А. Живковић

Повезани смо у последње време на посебан начин.
Закључани смо.
Па немамо куда да одемо, него на друштвене мреже.
Јако је то дружење кад не можете да баците коску.
Или да се куцнете чашама. Или да се...
Виртуелни свет је некад био резервисан за виртуелност.
Сада је за стварност. Пих!
Гаднија од ове виртуелне реалности беше незамислива.

Ходај у мојим ципелама
Има нас разних.
Разликујемо се по количини иметка емпатије.
И по коефицијенту интелигенције.
И по способности да волимо.
И по величини жеље да будемо вољени.
И по броју ципела које носимо.
Ко каже да можемо да будемо исти – лаже, јер то му лежи.
Зато, покушај да ходаш у свачијим ципелама.

Да под водом видиш
Ако ти удари сунце у очи, стави одговарајуће, тамне наочаре.
Исто важи и ако умислиш да си много важна особа.
Тако нико неће да види празнину у твом погледу.
Ако не видиш добро, ако ти се муте слике, метни цвике.
То је боље него да те убеде да је црно – ружичасто.
Постоји и решење за гледање под водом.
Само, ако зарониш мало дубље, фали ти кисеоник.
Без кога мозак не ради, а без њега смо духовни слепци.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мина Је, ученица:
– Отићи ћу
до „Диса” да купим
храну. Одмараћу се,
возићу ролере
и шетаћу.
А мораћу
и да учим.

Иван Катана,
машински
техничар:

Небојша Катана,
електротехничар
рачунара:

– Немам посебне
планове. Бићу с
породицом. Послова
око одржавања
домаћинства увек
има, па ћу их
завршити у недељу.

– Због нових
епидемиолошких мера,
нећу ићи никуда. Остаћу
код куће, у друштву
с девојком. Суботу ћу
провести радно, тако
ми је запала смена.
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