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Упркос великом расту цена енергената рачуни за кориснике 
до краја грејне сезоне неће бити мењани
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n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
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n Бесплатни огласи на сајту 
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шити радове на тој деоници пре почет-
ка грејне сезоне. Извршено је чеповање
цеви, чиме се зауставља изградња.
Наставак радова постављања и спајања
нових цеви испод самог саобраћајног
прелаза планирамо када се заврши
грејна сезона, како не би дошло до
вишедневног престанка испоруке
топлотне енергије и топле потрошне
воде корисницима у грејној сезони.

Како директорка ЈКП-а „Грејање”
каже, у периоду од 1. маја до 1. октобра
2021. године извршени су ремонти
опреме за производњу, као и на унутра-

шњим инсталацијама у објектима који
се греју путем даљинског грејања, а на
критичним деоницама топловода у
главним шахтовима и у мешној стани-
ци уграђени су нови кугла и лептир-
-вентили. У вртићу „Веверица” уграђе-
на је нова „вило пумпа”, замењене су
вертикале у више стамбених зграда у
оба рејона који су у дистрибутивном
систему, отклоњена су цурења на уну-
трашњим инсталација по радним нало-
зима, улагано је у топловод на Стрели-
шту и на Котежу... Ипак, и даље је при-
сутан губитак воде у топловодној мре-
жи изазван хаваријама и у рејону
топлане „Котеж”, али у далеко већој
мери у рејону Содаре.

На срећу, мање је хаварија већих
размера које онемогућавају стартова-
ње производње у топланама као што се
дешавало у претходној сезони.

Фале стручни радници

Зденка Јокић додаје:
– Монтирали смо над-

зорни систем са елек-
тронском бравом у 90
најкритичнијих подста-
ница, који је веома
битан за контролу, јер је
досадашња пракса
показала бројне
приступе под-
станицама од
стране нео-
в л а ш ћ е н и х
лица, па тако
и немогућ-
ност утврђи-
вања штете
настале у
објектима
на систему
даљинског
г р е ј а њ а .
Уговором

је предвиђена целокупна монтажа
система у вредности од око 15 милио-
на динара, без ПДВ-а, а отплаћује се у
три једногодишње рате.

Она подвлачи да предузеће сваку
сезону започиње са све већим пробле-
мом мањка кадра из примарне делат-
ности, као што су аутогени и гасни зава-
ривачи и бравари, руковаоци специја-
лизованим машинама, грађевински
радници... Број радника на одржавању
смањује се услед природног одлива и
старе структуре запослених, а насупрот
томе расте број интервенција на старим

инсталацијама и топловодима.
– Ушли смо у трећу грејну сезону с

коронавирусом, који нам опет десетку-
је и овако недовољан број радника, пре
свега на одржавању система. Ми се
сналазимо последњих година тако што
ангажујемо спољне сараднике за
машинске и грађевинске услуге по
спроведеним поступцима јавних
набавки, али и то је недовољно уколи-
ко се у обзир узме чињеница да је
период ремонта и инвестиционог ула-
гања од пет месеци кратак да би се
обновило преко 15 километара 40
година старих топловода, а долазе на
обнову и релативно нови топловоди.
Када је у питању секундарна мрежа
инсталација по објектима на систему,
ту је око 90 одсто инсталација старо
више од 40 година, баш колико и сами
објекти – наглашава директорка ЈКП-а

„Грејање”, које за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије за
загревање 12.700 станова и око

500 пословних простора користи гас и
електричну енергију.

Ово предузеће је благовремено
закључило уговоре о количинама
енергената са ЕПС-ом и „Србијага-
сом”, тако да није било проблема око
стабилног снабдевања.

– За разлику од домаћинстава који-
ма ће електрична енергија и гас бити
субвенционисани од стране државе, па
тако није било поскупљења, за нас, као
и за све топлане у Србији, цена гаса
утврђује се квартално по нафтној фор-
мули, а електрична енергија по понуди

коју добијамо од
ЕПС-а. Писали сте
о томе и раније:
цена за 1.000 куб-
них метара гаса у
последњем кварта-
лу 2021. године за
топлане износила
је око 340 долара.
Такође, на повећа-
ње рачуна за испо-
ручени гас у
последњем кварта-
лу утиче и непово-
љан курс долара.
Да би наши кори-
сници боље разу-
мели, рачун за
утрошени гас у
децембру износио
је око 144.300.000
динара. Очекујемо
поново раст цена
гаса у овом првом
кварталу 2022.
године – каже
Зденка Јокић.

У односу на последњи квартал прет-
ходне грејне сезоне цена гаса је скочи-
ла за скоро 50 одсто, што је велики
ударац на пословање овог предузећа.

Балансирана корекција

Од прошле године дошло је и до раста
цене електричне енергије за привреду.
ЈКП „Грејање” има важећи уговор са
снабдевачем електричне енергије до 1.
фебруара ове године по цени од 6,35
динара по киловат-сату, без ПДВ-а.
Али ствари се мењају, а Зденка Јокић
објашњава и како:

– Цена која нам је понуђена за нови
уговор износи 21,88 динара по кило-
ват-сату, без ПДВ-а, што је око 350
одсто више него у протеклој години.
Пратећи трошкови мрежарине, накна-
да и такса не улазе у понуђену цену.
Поређења ради, рачун за испоручену
електричну енергију у децембру по
старој цени износи око 7.200.000 дина-
ра. Можете да израчунате и сами шта
нас очекује у наредном периоду.

Упркос великом расту цена енерге-
ната, гаса и струје за привреду, а
самим тим и за топлане у Србији, ЈКП
„Грејање” до краја грејне сезоне, као
што је и обећано корисницима, неће
вршити корекцију цена својих услуга.
О томе колико је угрожена ликвидност
предузећа разговараће се у мају, као и
о томе на који начин ће бити одржан
систем и осигурано пословање током
године, а пред нову грејну сезону.

– Обратићемо се и локалној самоу-
прави и Министарству енергетике и
рударства да заједно сагледамо начин
решавања проблема, а уколико тржи-
ште енергената не буде повољније, тра-
жићемо од оснивача корекцију цена
наших услуга. И та корекција мора да
буде балансирана како би корисници
могли да је поднесу, а предузеће да
смањи део дуговања. И ове године смо
узели кредит код банке како бисмо
могли да плаћамо већи део рачуна за
гас и струју у зимским месецима, што
ЈКП „Грејање” практикује већ десет
година. И поред тога што смо се заду-
жили за већа средства него ранијих
година, кредит више не може да
покрије рачуне у зимским месецима –
закључује директорка ЈКП-а „Грејање”.

Зденка Јокић овим путем апелује на
све дужнике да редовно измирују своја
дуговања и избегну додатне трошкове
утужења и извршења. Редовним пла-
ћањем или договором о начину изми-
рења обавеза вансудским поравнањем
дужницима се смањују трошкови, а с
друге стране омогућује се ЈКП-у „Гре-
јање” да стабилно производи и испору-
чује топлотну енергију. С. Трајковић

Напољу је озбиљан минус. Зима гуди.
Неће бити да је у последњих неколико
година оволико тешко било натерати се
на излазак из куће ако се не мора. Хлад-
но, бррр. Има изузетака који потврђују
правило, али у већини станова који кори-
сте даљинско грејање у Панчеву је мили-
на. Јесте, плаћаш целе године, а кад дође
оваква зима, знаш и зашто: радијатори
врели, понекад и до 23 сата увече.

О томе шта је обележило припрему за
ову грејну сезону, какве су цене енергена-
та и како сада, свакодневно, теку ствари
на терену разговарали смо са Зденком
Јокић, директорком ЈКП-а „Грејање”.

Зима је ове године поранила: почетак
грејне сезоне 2021/2022. године обеле-
жио је већи пад просечне дневне тем-
пературе, тако да је ЈКП „Грејање” 7.
октобра, од 7 сати ујутро, почело испо-
руку топлотне енергије корисницима
ове услуге преко система даљинског
грејања из свих производних извора.
Дакле, пре 15. октобра, када би треба-
ло да се „јаве” радијатори.

„Грејање” је било спремно. Подсећа-
мо да је током лета 2021. године ово
јавно предузеће највише пажње, ресур-
са и времена посветило топловодној
мрежи у рејону топлане „Котеж”.
Нерадо се сећамо великог броја хава-
рија у протеклој грејној сезони у насе-
љима Котеж и Стрелиште. А на чему се
радило да би ове године на терену, па
самим тим и у становима, било боље...

Мање хаварија већих размера

Када је реч о радовима на дистрибу-
тивној мрежи, пре свега на топловоди-
ма, по завршетку претходне грејне
сезоне, од маја, постављена су 864
метра предизолованих челичних цеви
за нову топловодну мрежу у улицама
Душана Петровића Шанета, Исидоре
Секулић и Руђера Бошковића на Стре-
лишту и замењено је 114 метара
челичних предизолованих цеви у Ули-
ци Стевана Шупљикца на Котежу,
чиме је обновљен део топловода стар
преко 40 година.

Шта је пратило замену топловода на
тим релацијама, објаснила је Зденка
Јокић:

– Пре свега, радови на враћању тре-
тираних површина у првобитно стање,
од уређења паркинга у Улици Душана
Петровића Шанета, асфалтирања део-
ница до равнања земљаних површина,
а све у зависности од површине испод
које пролази топловод. Паралелно са
обновом топловода на овим деоницама
започета је изградња нове трасе топло-
вода, дужине 337 метара, у који се
поставља четвороцевни систем за гре-
јање и топлу потрошну воду уместо
садашњег троцевног система. Траса
новог топловода креће од шахта у
топлани „Котеж” до саобраћајнице
Стевана Шупљикца и, с друге стране,
од саобраћајнице до шахте код јавне
гараже на Котежу 2. Због великог скока
цена грађевинског материјала, а посеб-
но челика, дошло је до поремећаја на
тржишту, тако да су испоруке касниле,
па самим тим било је немогуће завр-
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Два монаха
Колико пута вам се десило да се
сатима, данима, па и недељама
„свађате у себи” с неким ко је
изневерио ваша очекивања, сла-
гао вас или вас је изнервирао?

Без обзира на то да ли је у
питању бахати возач који вас је
угрозио у саобраћају, или онај
комшија који је опет заузео ваше
паркинг-место, или пак партнер,
или колега, сигурно вам се небро-
јено пута десило да вашу препир-
ку изнова и изнова понављате у
глави. Размишљате о ономе што
нисте стигли или нисте смели да
кажете тој особи, присећате се
свих њених греха и замишљате
шта бисте јој сад све сасули у
лице и та измишљена прича у
вашој глави нема ни краја ни
конца.

Отровне мисли се роје у вашој
глави, све док у једном тренутку
не схватите да, иако се све деша-
ва у уобразиљи, ваше срце у
стварности убрзано лупа, желу-
дац вас боли, шаке су вам стегну-
те у песнице, дланови вам се зно-
је... Да ли вам тада постаје јасно
да на тај начин, репризирајући
један давно завршени догађај или
„снимајући” нови хорор филм о
њему у свом уму, штетите само
себи? Тај отров који стварате
заправо пијете сами... Следећи
пут кад вам се то деси сетите се
ове зен приче...

Путовала су једном давно два
монаха и дошла до потока крај
којег је стајала млада жена.
Поток није био дубок, али га је
требало прегазити да би се стигло
на другу обалу. Жена је горко
плакала, јер је морала хитно да
стигне на другу страну, а није
могла да закорачи у воду јер би
тако оштетила своје дуге свилене
хаљине.

Млађи монах је уочио жену,
али ништа није рекао и прошао је
поред ње. Старији монах, схва-
тивши каква ју је невоља снашла,
без размишљања ју је подигао,
ставио на леђа, пребацио преко
воде и спустио на другу страну.
Она није захвалила старијем
монаху, само га је одгурнула и
отишла.

Kако су наставили путем, мла-
ђег монаха су почеле да муче
мисли. Након неколико сати,
када више није могао да издржи,
рекао је: „Она жена је била веома
себична и некултурна, а ти си је
подигао на своја леђа и носио! А
онда, није ти ни захвалила! Осим
тога, ти си монах, а нама монаси-
ма није дозвољено да додирујемо
жене, а ти си то ипак учинио...”

„Спустио сам жену пре неко-
лико сати”, одговорио му је ста-
рији монах. „Зашто је ти и даље
носиш?”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗДЕНКА ЈОКИЋ, ДИРЕКТОРКА ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Зимске занимације.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

РАДИЈАТОРИ ТОПЛИ, ЦЕНЕ ОСТАЈУ ИСТЕ

Све машине и котлови раде пуном паром, па, нормално, понекад и „искоче”

Зденка Јокић: 
„За производњу и 

дистрибуцију
топлотне енерги-
је за загревање
12.700 станова 
и око 500
пословних
простора 
користимо гас
и електричну
енергију.”

УГЉА НЕМА, ДРВА ТУ ЈОШ МЕСЕЦ ДАНА

Да буде топло у кућама, брину се и

сви они који имају индивидуална

ложишта. Њиховим радијаторима и

пећима потребна је „помоћ” чврстог

огрева који се потпаљује у грејним

системима или у „смедеревцима”, а

то кошта... Позвали смо неколико

панчевачких стоваришта да бисмо

чули колико је грађанима тешко да

буду ван система даљинског грејања.

Што се дрва тиче, буква и храст

су најтраженији. Цена им је од

7.500 динара навише за метар, а ту

спада и превоз и сечење и цепање.

Иако је овај енергент поскупео за

око 20 одсто у односу на прошлу

годину, биће га, како кажу, још само

месец дана. Пелет, који је „најеле-

гантнији” јер за њим остаје најмање

пепела и самим тим и мука око

чишћења ложишта, скупљи је за око

80 одсто него лане, кошта око 300

евра за тону, али га без обзира на

велику потражњу нема.

„Прљави” угаљ има цену – од

десет до петнаест хиљада динара

за тону, али, ипак, немогуће га је

купити. Залихе отишле одавно.
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До краја марта чак 60 одсто
популације Старог континента
заразиће се омикроном, па се,
уз природни и вакцинални иму-
нитет, враћамо нормалном
животу.

Ово је почетак краја, корона трчи
последњи круг са омикроном,
охрабрујуће су прогнозе воде-
ћих стручњака, на које долазе и
добре вести из увек резервисане
Светске здравствене организа-
ције. Чак се и СЗО усудила да
каже да је крај пандемије близу,
барем у Европи, а и наши док-
тори предвиђају да ћемо се убр-
зо вратити нормалном животу.

Ханс Клуге, директор за Евро-
пу у СЗО, изјавио је да је оми-
крон почетак краја пандемије и
да ће корона прећи у такозвано
ендемско стање, попут грипа,
вируса који се јавља ту и тамо,
сезонски, али више нема потен-
цијал да масовно убија.

– Може се очекивати да Евро-
па иде ка завршној фази панде-
мије. Према проценама СЗО, до
марта би око 60 одсто Европља-
на могло да буде заражено оми-
кроном. А након тог таласа неко-
лико седмица или месеци у дру-
штву ће постојати јак имунитет
против короне или захваљујући
вакцинацији, или због тога што
су људи прележали вирус. Уз то
би дошао ефекат пролећа и лета,
када је мање зараза – казао је
Клуге, а пренела „Бета”.

Он је навео да следи време
мира.

– Дакле, можемо да се при-
премимо да ћемо имати једно
време мира пре него што се
ковид врати крајем године. А то
што ће се ковид вратити, не зна-
чи да ће се пандемија вратити –
нагласио је Клуге.

Да омикрон омогућава наста-
вак „неког нормалнијег живо-
та”, нагласио је и вирусолог
Миланко Шеклер.

– Почетак школске године не
значи да је одзвонило и корона-
вирусу, али прешли смо две тре-
ћине и на добром смо путу, то је
свакако – казао је Шеклер за
РТС.

Сезона је респираторних
болести, навео је он, па поред
коронавируса прете и други
вируси и бактеријске боле-
сти.

– То је зато што се највише
времена проводи унутра. Напо-
љу је хладно, хладноћа доводи
до пада имунитета и вирусне
инфекције лакше улазе у орга-
низам. У колективима је веће
заражавање јер велики број деце
борави у мањем затвореном
простору, где су у непосредном
контакту. Ретко ко од нас ради
а да има 30 колега у канцела-
рији. Ако има више људи, то су
углавном хале. Деца су идеал-
ни преносиоци, јер једно дете
за неколико дана зарази оста-
ле, али ми то не можемо да
избегнемо.

И др Радмило Јанковић, заме-
ник директора УКЦ Ниш, рекао
је да ће пик овог таласа бити
средином фебруара, а да ћемо
имати прилично мирно проле-
ће и лето.

– Најзад ћемо се вратити нор-
малном животу. Вероватно ћемо
и скинути маске, јер делује да
корона са омикроном трчи
последњи круг. Омикрон је успео
оно што је природни еволуцио-
ни пут између вируса и његовог
домаћина – да створи суживот.
Вирус ће се преносити између
људи, али им неће угрожавати
живот, а индиректно неће ства-
рати ни проблем планети у сми-
слу нормалног кретања и еко-
номског функционисања – казао
је Јанковић, који ипак наводи
да треба сачекати да на јужној
хемисфери прође зимски
период, па да видимо да ли нас
чека нека нова мутација.

КРАЈ ПАНДЕМИЈЕ

КОРОНА ПОСТАЈЕ БЕЗОПАСНА СЕЗОНСКА БОЛЕСТ

У ПОНЕДЕЉАК, 
24. ЈАНУАРА

Две трагедије 
у Панчеву

У понедељак, 24. јануара, у
нашем граду су се догодиле
две несреће у којима су две
особе трагично изгубиле живот.

Око 20 сати у Долову је
дошло до саобраћајне несреће
у којој је погинуо бициклиста
З. М. (1971). На њега је, док је
управљао бициклом, налетело
путничко возило. Основно јав-
но тужилаштво наредило је
обдукцију тела трагично настра-
далог З. М., а против возача је
поднета кривична пријава.

Исте вечери у пожару који
је избио око пола сата пре
поноћи у дворишној кући у
Улици цара Душана у центру
Панчева једна жена је изгу-
била живот. Како незванично
сазнајемо, реч је о М. Ђ. (1952).
Ватрогасци, који су на лице
места изашли са три екипе,
пожар су успешно ставили под
контролу, а потом и угасили,
али нажалост несрећној жени
није било спаса. Она је про-
нађена тек након што је ватра
угашена. Узрок пожара се
испитује, а наређена је и обдук-
ција тела настрадале. Д. К.

ЗАВРШНИ 
ИСПИТ

Збирке у продаји 
од 25. јануара

Збиркезадатака за припрему осма-
ка за завршни испит у продаји су
од уторка, 25. јануара. Kао и до
сада, комплет обухвата збирку за
српски односно матерњи језик,
математику и за комбиновани тест.

Збирке су припремљене на
српском и на језицима нацио-
налних мањина, а свака садр-
жи по 450 задатака, распоређе-
них на три нивоа: основни, сред-
њи и напредни. На крају сваке
збирке налазе се решења. Публи-
кације су заједничко издање
Завода за вредновање квалите-
та образовања и васпитања и
„Просветног прегледа”, а могу
да се купе у књижари „Просвет-
ног прегледа” у Београду и књи-
жарама широм Србије, или да
се наруче и плате поузећем.

Све три збирке заједно кошта-
ју 970 динара. Појединачно, цена
збирке за српски или матерњи
језик је 400 динара, за матема-
тику 290 динара, а за комбино-
вани тест 280 динара. За оне
који желе да вежбају задатке и
ван ових збирки у продаји су и
тестови са завршних испита
претходних година. Д. К.

ПРОМЕНЕ У 
ДОМУ ЗДРАВЉА

На вакцину у 
Превентивни центар

Од четвртка, 20. јануара, вакци-
нација грађана против ковида 19
у Панчеву се више не обавља у
некадашњој апотеци „Хигија”, већ
у просторијама Превентивног цен-
тра у Улици Милоша Обренови-
ћа 2. Радно време је остало исто:
сваког дана од 8 до 20 сати.

У „Хигији” се од сада издају лабо-
раторијски резултати, који су се пре
тога издавали у контејнеру испред
Дома здравља. Грађани по резул-
тат могу отићи од 12 до 15 сати.

И контејнер испред Дома здра-
вља добио је нову намену. Тамо се
сада тестирају деца са симптоми-
ма ковида 19 коју педијатри из
Школског и Предшколског 
диспанзера упутена брзи антигенски
тест. Брис се вадиод 10 до 17 сати.

Због великих гужви које ових
дана владају у ковид амбуланта-
ма, Дом здравља апелује на гра-
ђане да имају стрпљења и да, у
случају благих симптома, саче-
кају бар 48 сати пре но што оду на
преглед, како тест не би био лажно
негативан. Ковид амбуланта у Змај
Јовиној ради од 7 до 22 сата, а она
у Улици Милоша Обреновића од
8 до 20 сати. Д. К.

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ
У ПАНЧЕВУ

Светосавски 
турнир

У организацији 72. бригаде за
специјалне операције, у касар-
ни „Растко Немањић” у Пан-
чеву у понедељак, 24. јануара,
одржан је „Светосавски турнир
у борилачким вештинама”.

Овај турнир се организује
од 2019. године, уз учешће
припадника специјалних једи-
ница Војске Србије, кадета Вој-
не академије и спортиста из
савеза борилачких спортова
Србије. Ове године, због 
актуелне епидемиолошке ситу-
ације, на турниру су учество-
вали само припадници 72. бри-
гаде за специјалне операције.

Такмичари су приказали сво-
је вештине у боксу и кик-бок-
су, а највише успеха, међу пет
такмичарских тимова, имала
је екипа Батаљона за специ-
јалне операције „Соколови”.

Oбука у борењу представља
део свакодневног оспособља-
вања припадника 72. бригаде
за специјалне операције. Она
доприноси развоју њиховог
самопоуздања, упорности и
способности за адекватно и
благовремено реаговање у
ситуацијама у којима се они
могу наћи. Д. К.

Министар финансија Синиша
Мали поставио је на свој „Инста-
грам” профил објаву испод које
се налази објашњење за грађане
који од Владе Републике Србије
добијају једнократну новчану
помоћ, с циљем континуиране
подршке услед пандемије коро-
навируса.

– У циљу континуиране подр-
шке становништву услед панде-
мије вируса ковид 19, Влада
Републике Србије омогућава
свим држављанима Републике
Србије од навршених 16 до навр-
шених 29 година, који имају пре-
бивалиште на територији Репу-
блике Србије и важећу личну
карту, да у фебруару добију јед-
нократну новчану помоћ у изно-
су од 100 евра. Износ у динар-

ској противвредности је тачно
11.758,56 динара.

Он је прецизирао ко све има
право на 100 евра у фебруару.

– С обзиром на то да је закон
који прописује доделу ове нов-
чане помоћи данас (13. јануар

2022) ступио на снагу, то значи
да се овај датум узима као пре-
сечни за то ко има право на
помоћ од 100 евра. Сви држа-
вљани који закључно са дана-
шњим даном (и данас) напуне
16 година, имају право, као и
сви они који од сутра пуне 30
година у овој години – они тако-
ђе имају право. Ако су данас или
пре овог датума напунили 30
година, онда немају право.

Пријављивање је почело 15.
јануара, а исплата 100 евра кре-
ће од 1. фебруара.

Пријављивање за новчану
помоћ трајаће од 15. до 30. јану-
ара на порталу Управе за тре-
зор, на адреси idp.tre zor.gov .rs.
Након уношења основних лич-
них података (ЈМБГ, број личне

карте и име банке) биће заведе-
на пријава, чији ће статус моћи
да се провери на наведеном пор-
талу. Уколико држављанин нема
рачун у банци, потребно је само
да изабере банку, у којој ће му
аутоматски бити отворен намен-
ски рачун.

Након обраде пријаве прија-
вљени држављанин ће износ нов-
чане помоћи моћи да подигне
са свог или наменског рачуна.
Исплата 100 евра кренуће већ
од 1. фебруара.

– Примаоцима новчане соци-
јалне помоћи и лицима у заво-
дима за извршење кривичних
санкција новчана помоћ се упла-
ћује без подношења пријаве –
саопштио је министар финан-
сија Синиша Мали.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог 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 неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

СВЕ ЗАВИСИ ОД 13. ЈАНУАРА

Пријављивање за помоћ од 100 евра до 1. фебруара

ЧЕТВРТА ДОЗА

НЕПОТРЕБНА

Засад су, навео је Шеклер,

три дозе вакцине довољна

заштита:

– Не ишчекујем четврту

дозу, могуће је само за оне

који су оштећеног имуног

статуса, за онколошке

пацијенте, за јако старе

особе... Не можемо и не

треба да размишљамо о

четвртој дози. По мом

мишљењу, уз ове три дозе

и уз овакво прокужавање

са омикроном мала је веро-

ватноћа да ће до тога доћи.



Сви пријављени
с валидном
документацијом
добиће годишње карте
у року од 48 сати од
момента пријаве

На конференцији за новинаре,
21. јануара, Предраг Живковић,
члан Градског већа задужен за
саобраћај и комуналну делат-
ност, позвао је све суграђане да
остваре право на повлашћени
превоз. Том приликом је обја-
снио процедуру која се тиче
постојећих и нових корисника.
Он је најпре нагласио да је у
току протекле године око 12.500
наших суграђана искористило
право на бесплатан градски јав-
ни превоз, а највећи број њих
чинили су пензионери.

Ове године Град уноси само
техничке новине. Прикупљање
захтева за остваривање права на
повлашћени превоз од 24. 
јануара врши се у Градском услу-
жном центру, на шалтеру 9, па
су грађани који имају то право
по градској одлуци позвани да
до 1. априла, односно до 31. мар-
та ове године искористе своје
право и попуне захтев за изда-
вање годишњих карата за ову
годину, односно њихово проду-
жење. Рокови су продужени из
епидемиолошких разлога, како
се не би беспотребно стварале
велике гужве.

Довољно времена за све

Живковић је рекао и да је про-
цедура у потпуности поједноста-
вљена, па је додао:

– Неопходно је да сви постоје-
ћи корисници, којих ће сасвим
сигурно бити највише, дођу до
Градског услужног центра и да
попуне захтев за остваривање
права на повлашћени превоз, да
заокруже категорију, понесу један
лични документ и попуне ове
генералије. Сви нови корисници
и они који ће то постати у току
ове године, поред попуњавања
овог захтева, морају да доставе
личну карту или очитану личну
карту и неопходну документаци-
ју којом се гарантује да корисник
испуњава право на повлашћени
јавни превоз. С обзиром на то да
су пензионери категорија која
највише користи ову врсту повла-
стица, неопходно је да донесу
само последњи пензиони чек.
Пред нама је више од два месе-
ца, имамо довољно времена.

Дакле, оно што је важно за
постојеће кориснике јесте да
попуњавају само захтев, након
чега се добија потврда да кори-
сник испуњава све услове. Ори-
гинал потврде задржава кори-
сник, а копије се и у електрон-
ском облику аутоматски шаљу
предузећу „Пантранспорт”. Нови
корисници морају да, поред поме-
нуте документације, понесу и
фотографију новијег датума.

Градски већник је рекао и да
ће корисници овог права у року
од 48 сати, с обзиром на то да се
на дневном нивоу материјал шаље
„Пантранспорту”, добити нову
карту, која ће за све категорије
важити до 31. децембра 2022.

– И следеће године ћемо пра-
тити епидемиолошку ситуацију
када се буду продужавале ове
карте, имајући у виду да ће одлу-
ка о повлашћеном превозу сигур-
но важити и у току 2023. Виде-
ћемо, такође, да оставимо један
дужи временски период од нај-
мање два месеца, како би сви

имали довољно времена да иско-
ристе своје право и да добију
бесплатну годишњу карту за град-
ски превоз, а да се притом не
стварају гужве – закључио је
градски већник.

Које су категорије
грађана повлашћене

Повлашћене категорије грађана
с пребивалиштем односно бора-
виштем на територији града Пан-
чева остварују право на повла-
шћени превоз у јавном градском
превозу на релацијама на тери-
торији града Панчева на основу
следеће документације:

– деца до шест година старо-
сти не достављају
никакву докумен-
тацију;

– лако мен-
тално ометена
деца која поха-
ђају Школу за
основно и сред-
ње образовање
„Мара Ман-
д и ћ ”

Панчево достављају једну фото-
графију, а своја права остварују
на основу списка школе, којим
се доказује да припадају овој
установи;

– умерено и теже ментално
ометена деца и омладина и аути-
стична деца и деца с другим
сметњама обухваћена дневним
боравцима у ШОСО „Мара Ман-
дић” и у Дому „Срце у Јабуци”
достављају једну фотографију и
такође своје право остварују на
основу спискова школе и Дома;

– деца оштећеног слуха (глу-
ва и наглува) достављају једну
фотографију и списак Међуоп-
штинске организације глувих и
наглувих Панчева;

– труднице достављају једну
фотографију, личну карту на увид
(очитану или копирану, што важи
и за остале категорије), лекарско
уверење о трудноћи с проценом

термина порођаја, доказ о пре-
бивалишту на територији града
Панчева, а породиље до годину
дана од дана рођења детета доста-
вљају једну фотографију, извод
из матичне књиге рођених за дете
и доказ о пребивалишту на тери-
торији града Панчева;

– слепа и слабовида лица
достављају једну фотографију, а
своја права остварују на основу
списка Међуопштинске органи-
зације савеза слепих Србије,
којим се доказује да припадају

овој организацији;
– параплегичари, дистрофи-

чари и лица сродних обољења
достављају једну фотографију,
личну карту на увид, док своја
права остварују на основу одго-
варајуће лекарске документаци-
је која доказује њихов статус или
потврде удружења или установе;

– болесницинадијализиилица
с трансплантираним бубрезима
достављајуједнуфотографију, лич-
ну карту на увид, као и одговара-
јућу лекарску документацију;

– пензионери свих категорија
безобзиранагодинеживотадоста-
вљају једну фотографију, личну
карту на увид, а свој статус дока-
зују последњим чеком од пензије
или решењем о пензији;

– ратни војни, мирнодопски
и цивилни инвалиди рата доста-
вљају једну фотографију, личну
карту на увид и потврду од Секре-

таријата за јавне службе и соци-
јална питања Града Панчева,
(канцеларија 204, други спрат);

– корисници породичне инва-
лиднине и чланови породица
погинулих у оружаним акција-
ма после 18. августа 1990. годи-
не достављају једну фотографи-
ју, личну карту на увид, као и чек
од пензије и потврду од Секрета-
ријата за јавне службе и социјал-
на питања Града Панчева;

– избегла и привремено расе-
љена лица којима је због тешке
болести потребна чешћа контро-
ла лекара достављају једну фото-
графију, личну карту на увид и
потврду од Секретаријата за јав-
не службе и социјална питања
Града Панчева (Услужни цен-
тар, Зоран Граовац);

– редовни ученици средњих
школа и студенти до 26. године
живота из социјално угрожених
породица имају право на потпу-
но регресирање трошкова пре-
воза (бесплатан превоз) у међу-
месном, градском и приград-
ском саобраћају, које остварују
достављањем одговарајуће доку-
ментације из Центра за соци-
јални рад „Солидарност” Пан-
чево, што је утврђено Одлуком
о изменама Одлуке о оствари-
вању права на повлашћени пре-
воз одређених категорија грађа-
на с територије града Панчева.

Захтев за остваривање права
на повлашћени превоз може се
видети на сајту Града Панчева.
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О УВО ЂЕ ЊУ У ВОЈ НУ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈУ

Није позив на слу же ње вој ног рока, већ оба ве за

Постоји низ кохезивних фактора међу земљама у региону,
језик је само један од њих. Нажалост, проблем је у томе што
политички процеси, којима већ дуго овде управљају нацио-
налисти, интензивно трују јавност, покушавајући свим сила-
ма раскинути оно што је, у суштини, нераскидиво. Ако ћемо
ићи мак на конац, можемо то рећи и овако: толико је људи
овде побијено, толико се зла десило само да би се на крају
испоставило колико је Југославија, као језички и културни
простор, у суштини неразградива. Те наше снажне међусобне
везе, које имају и историјску, и културолошку, и сваку другу
утемељеност, права су благодет, нешто из чега бисмо – да смо
иоле нормална друштва – требало црпити снагу за боље сутра.

(Писац Елведин Незировић, 
портал „Нова.рс”, 23. јануар)

* * *
Идеје напретка које је човечанство имало пре више од сто
година су у нашем времену превазиђене... Оног тренутка када
је транснационална класа капитала препознала да се најлак-
ши начин за умножавање богатства налази у отимању јавних
добара и ратовима, одустало се од пројеката који су доступни
највећем броју људи. Лични интерес се претећи уздигао изнад
општег добра. Једна од реакција богаташа Теслиног времена
на идеју бежичног преноса енергије била је: „Како ћемо ми ту
поставити наше струјомере!” Већ тада је почела да се рађа
глобална финансијска елита, која иако чини мање од једног
процента у мору осиромашеног човечанства, прогресивно
концентрише своје богатство и све већу неједнакост.

(Редитељ Небојша Брадић, 
„Данас”, 21. јануар)

* * *
Имам ти спреман одговор који вреди за свако то питање:
заболе ме више за рат. За четнике и усташе, за антиваксере
и све људе ограничене памети који нам не допуштају да
живимо нормално. Заболе ме ко је први почео, ко је више
погрешио. Одбијам учествовати у тим причама, које су
само храна за идиоте који немају друге среће него да се
мрзе. Да ми је видети да се људи пусте нормално живети.
Сећам се као да је било јуче, седамдесетих година је мало
дражих гостију било од Немаца. Еј, Немци с којима смо
ратовали 25 година раније, били су нам драги гости, а
данас, 30 година од рата, људи и даље хране своје душе тим
причама. Бирамо живети као пси, а не као људи. И то ме
убија. Зато нећу више говорити о томе.

(Бивши кошаркаш Дино Рађа, 
„Недељник”, 20. јануар)

* * *
За разлику од времена када је радничка класа код нас имала
значајну снагу, своја права, глас који се чује, а моја генера-
ција и оне старије памте то доба када смо били социјална
држава и друштво у којем је ипак постојала једна морална
вертикала – радници су данас потпуно маргинализовани.
Они се не виде, не чују, нема их у јавном „оптицају”, раднич-
ка класа је постала некаква групација људи која је апсолутно
небитна у овој држави. Имам утисак да живимо у робовла-
сничком друштву, пошто су на тај начин третирани робови,
само су сурови механизми експлоатације данас савременији
и „суптилнији”. Наш филм „Хероји радничке класе” кроз
причу о грађевинској мафији проговара управо о томе.

(Глумица Јасна Ђуричић, 
„Данас”, 20. јануар)

* * *
Верујемо да је немогуће продати Меморијални комплекс
„Бошко Буха” јер је то до те мере апсурдно и поражавајуће
и поништило би све велике речи о томе како нам је битна
прошлост и како нам је стало до важних ослободилачких
традиција. Меморијални комплекс „Бошко Буха” 1986.
године добио je статус културног добра од изузетног знача-
ја и тај ниво заштите има манастир Милешева на пример –
да ли можемо да замислимо да се такав културни споме-
ник нађе у оваквој ситуацији? Одбор који је формиран како
би меморијал био завршен, спровео је тада једну од најве-
ћих донаторских акција у бившој Југославији, учестовало је
више од 350 градова из целе Југославије... предузећа, орга-
низације, појединци, то је списак дуг преко 84 стране, из
Србије је списак преко 50 страна – он је изграђен средстви-
ма грађана ове државе и он је јавно добро и држава има
интерес да се заитересује за њега. Комплекс је грађен и
средствима пионирског динара – симболичним сумама
које су издвајали пионири.

(Научна сарадница Института за новију историју Србије
Сања Петровић Тодосијевић, Н1, 23. јануар)

КОНЦЕПТ ГРАДСКИ ВЕЋНИК О ПРАВУ НА ПОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ ПРЕВОЗ У 2022.

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА 13 КАТЕГОРИЈА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Мини стар ство одбра не упу ти ло
је позив за уво ђе ње у вој ну еви -
ден ци ју мла ди ћи ма рође ним 2004.
годи не, који ове годи не поста ју
пуно лет ни, као и ста ри јим осо -
ба ма које још увек нису уве де не у
вој ну еви ден ци ју. Из ресор ног
мини стар ства нагла ша ва ју да уво -
ђе ње у вој ну еви ден ци ју не зна чи
пози ва ње на слу же ње вој ног рока,
већ да је то оба ве за дефи ни са на
Зако ном о вој ној, рад ној и мате -
ри јал ној оба ве зи.

Мини стар ство одбра не пре -
ци зи ра да лица мушког пола ту

закон ску оба ве зу тре ба да регу -
ли шу јавља њем у над ле жни цен -
тар Мини стар ства одбра не за

локал ну само у пра ву, а потреб -
но је да на увид поне су лич ну
кар ту или, уко ли ко је лице не
посе ду је, неку дру гу јав ну испра -
ву из које се може утвр ди ти
иден ти тет.

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју
могу ће је оба ви ти сва ког рад ног
дана у вре ме ну од 9 до 15 сати, а
општи позив тра је до 28. фебру -
а ра ове годи не, након чега ће
бити упу ћи ва ни поје ди нач ни
пози ви сви ма који се нису ода -
зва ли. Мла ди ћи који бора ве у
ино стран ству сво је пра во и закон -

ску оба ве зу испу ња ва ју у над ле -
жном дипло мат ско-кон зу лар ном
пред став ни штву Репу бли ке Срби -
је у земљи борав ка, а потреб но је
да на увид поне су важе ћи пасош.

Више инфор ма ци ја о уво ђе -
њу у вој ну еви ден ци ју могу ће је
про на ћи на сај ту Мини стар ства
одбра не.

Предраг Живковић:
„Сви постојећи
корисници треба само
да дођу до Градског
услужног центра да
попуне захтев за
остваривање

права на
повлашћени
превоз, да
заокруже
категорију и да
понесу један
лични
документ.”

У току протекле године
око 12.500 наших
суграђана искористило
је право на бесплатан
градски јавни превоз,
а највећи број њих
чинили су пензионери.



НИС наставља улагање у
продајну мрежу

Инвестиција вредна три
милиона евра

Бензинска станица „Змај 1” у Београду
у потпуности је реконструисана, а у
њену модернизацију НИС је уложио
више од три милиона евра. Овај објекат
се налази на ауто-путу Београд–Загреб
и један је од најмодернијих у мрежи од
више од 400 бензинских станица који-
ма НИС управља у Србији и земљама
региона. Тим поводом су недавно ову
бензинску станицу обишли заменик гра-
доначелника Београда Горан Весић,
генерални директор компаније НИС
Кирил Тјурдењев и директорка марке-
тинга и комуникација у компанији „Мек-
доналдс Србија” Десанка Ландауер.

Реч је о најмодернијем малопродај-
ном објекту у мрежи компаније НИС и
двадесет шестом објекту премијум брен-
да „Гаспром” у Србији. Изграђена у
складу с најсавременијим технолошким,
безбедносним и еколошким стандар-
дима, нова бензинска станица НИС-а
опремљена је врхунском дигиталном
технологијом и поседује пет „острва” с
двостраним мултифункционалним ауто-
матима за точење горива.

Добар партнер

Горан Весић, заменик градоначелника
Београда, захвалио је компанији НИС
на константном улагању у развој Србије.

– Желим да подржим свакога ко ула-
же у нашу земљу, нарочито Београд, и
ко отвара нова радна места. Свако ново

радно место за нас је важно и зато сам
дошао овамо да охрабрим НИС да наста-
ве да инвестирају, а они ће у оквиру
свог плана наставити да улажу како у
Београд, тако и у Србију. НИС је нама
добар партнер и свака инвестиција је
важна – истакао је овим поводом заме-
ник градоначелника Града Београда.

Генерални директор компаније НИС
Кирил Тјурдењев навео је да, захваљу-
јући инвестицијама у малопродају, НИС
данас има једну од најмодернијих и
највећих мрежа у целом региону.

– Од 2009. године у модернизацију
наше малопродаје у Србији уложили
смо више од 200 милиона евра. Ова
улагања и надаље ће бити један од при-
оритета за НИС. Отварањем нове бен-
зинске станице „Змај” истовремено јача-
мо наше стратешко партнерство с Бео-
градом и доносимо најмодерније трен-
дове у области малопродаје у Србију. У
томе имамо снажну подршку наших
партнера из Владе Србије и Града Бео-
града – истакао је Тјурдењев.

Директорка маркетинга и комуни-
кација у компанији „Мекдоналдс Срби-
ја” Десанка Ландауер изјавила је овим
поводом да је ова позната светска ком-
панија брзе хране претходне године
отворила три нова ресторана и ренови-
рала постојећи на пумпи „Змај 1”.

– Жеља компаније је да будемо добар
пословни партнер у заједници у којој
послујемо, тако да смо улагањем у овај
ресторан допринели развоју општине
Земун, као једне од већих београдских
општина. Наставићемо с развојем и ове
годинеотвараћемоновересторанеинова
радна места – изјавила је Десанка
Ландауер, која је овим поводом захвалила

компанији НИС на заједничком пројекту.

Модернизација продаје

„Гаспром” бензинска станица „Змај 1”
шести је дигитални малопродајни обје-
кат компаније НИС у Србији, који потро-
шачима нуди јединствено искуство кроз
спој савремених технологија и инова-
тивних решења у области малопродаје.
Изграђена је на месту некадашњег објек-
та бренда НИС „Петрол”, а нови визу-
елни идентитет и најмодернији дизајн
нове „Гаспром” бензинске станице упот-
пуњује понуда широке палете горива
домаће производње, као и пажљиво
одабран асортиман допунских
производа који је потрошачима досту-
пан у оквиру „Драјв кафе” ресторана.

Модерни амбијент који је већ постао
препознатљив стандард у пословању пре-
мијум бренда компаније НИС додатно
је обогаћен допунским садржајем, а први
пут у региону у саставу малопродајног
објекта компаније НИС налази се и

ресторан „Мекдоналдс”. Најновија бен-
зинска станица НИС-а, „Змај 1”, уједно
је и пети малопродајни објекат у мрежи
компаније на коме ће бити омогућено
пуњење аутомобила на електрични погон.

Да подсетимо, НИС на тржиштима
Србије и региона управља мрежом од
преко 400 бензинских станица у два
малопродајна бренда, НИС „Петрол” и
премијум бренд „Гаспром”. Поред Срби-
је, НИС-ов премијум бренд бензинских
станица, „Гаспром”, послује на тржи-
штима Босне и Херцеговине, Бугарске
и Румуније. Пажљиво одабраном пону-
дом врхунских горива, допунског асор-
тимана, као и сталним унапређењем
услуге и производа, „Гаспром” бензин-
ске станице усмерене су на задовоље-
ње потреба најзахтевнијих потрошача.
На територији Града Београда НИС
располаже мрежом од 63 малопродај-
на објекта, у чији развој и модерниза-
цију је компанија од 2009. године уло-
жила више од 30 милиона евра.

За повећање енергетске
ефикасности између 600
и 700 милиона евра

Локалне самоуправе се увелико при-
премају за нови круг подршке гра-
ђанима у куповини прозора и врата,
постављању изолације или набавци
еколошки прихватљивих ложишта
за грејање. Наиме, ускоро би треба-
ло да стартује нови конкурс за суб-

венције за подизање енергетске ефи-
касности стамбених објеката. Држав-
ни секретар у Министарству рудар-
ства и енергетике Зоран Лакићевић
изјавио је прошле недеље да ће суб-
венционисање замене столарије и
постављања соларних панела допри-
нети смањењу потрошње енергије и
омогућити сваком домаћинству у
Србији да учествује у овим пројек-
тима у наредних пет година.

– Учешћем у пројектима које смо

почели да спроводимо прошле годи-
не, а које ћемо наставити и у овој и
у наредним годинама, сви грађани
ће добити прилику да директно ути-
чу на смањење потрошње и на очу-
вање животне средине. Предвиђено
је да у наредних неколико година
буде уложено између 600 и 700 мили-
она евра у повећање енергетске ефи-
касности, што су потпуно оправда-
не и исплативе инвестиције. То је
као да градимо још један енергет-

ски капацитет – објаснио је Лаки-
ћевић.

Да подсетимо, реч је о програму у
оквиру којег држава субвенционише
реализацију читавог посла, односно
министарство заједно с локалним
самоуправама половином потребних
средстава, док другу половину пла-
ћају грађани. Тренутно је расписан
јавни позив за доделу субвенција за
постављање соларних панела, у чему
учествује 37 градова и општина.

ДРУШТВО
Петак, 28. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Примена реформа плата у
јавном сектору одложена
за три године

Усвојен захтев
синдикалних организација

Предложеним изменама Закона о пла-
тама државних службеника и намеште-
ника, које је Влада Србије усвојила пре
десет дана, унапређује се положај запо-
слених за чије послове се захтева сред-
ње стручно образовање. Овим чином
се стварају услови да се вредновање
пратећих помоћно-техничких послова
у државним органима у што већој мери
изједначи с вредностима упоредивих
послова које обављају државни службе-
ници у истом степену стручне спреме.

За обављање послова сличне сложе-
ности, али у референтским звањима
државних службеника, одређени су кое-
фицијенти у распону од 1,40 до 2,18 у
зависности од остварених резултата
рада, док је за посао намештеника истог
нивоа квалификације који је разврстан
у четврту платну групу утврђен коефи-
цијент од 1,5 без могућности напредо-
вања и трајног увећања коефицијената
по основу остварених резултата рада.

Платне групе

С обзиром на то да је основица за обра-
чун плата запослених намештеника у
државним органима расла спорије од
раста минималне зараде, основне пла-
те намештеника, чија су радна места

разврстана од четврте до шесте платне
групе, остале су испод минималне зара-
де и зато је Влада предузела ову меру.
У питању је повећање зарада правосуд-
не страже, дактилографа, курира, запо-
слених на пријему и експедицији поште
и других сличних послова.

Да подсетимо, иницијатива за изме-
ну Закона о платама државних службе-
ника и намештеника потекла је од
репрезентативних синдиката запосле-
них у државним органима, који су
предложили увећање коефицијента за
обрачун и исплату плата намештени-
ка, имајући у виду природу намеште-

ничких послова и њихов допринос
функционисању органа, нарочито у
правосуђу, који оправдава тражено уве-
ћање коефицијената.

Пандемија кочи реформу

У претходном периоду, како се наводи
у Фискалној стратегији коју је сачини-
ло Министарство финансија, започета
је свеобухватна реформа система зара-
да у јавном сектору, чији је циљ
обезбеђење правичности и смањење
разлика између плата запослених у
јавном сектору. С обзиром на ефекте
пандемије на структуру запослених и

нивое зараде у јавном сектору, приме-
на новог реформисаног система треба
да почне 2025. године. На тај начин је
дуго најављивано увођење платних раз-
реда, односно новог система зарада у
јавном сектору одложено за три годи-
не. У горенаведеној стратегији стоји да
је сада на снази флексибилнији начин
контроле запошљавања, који је бази-
ран на средњорочном планирању броја
запослених у свим областима јавног
сектора у складу с буџетским ограни-
чењима. У наредном периоду очекује
се наставак реформи у области запо-
шљавања, управљања кадровима и систе-
ма плата у сектору државе.

Према наводима надлежних у држа-
ви, циљ фискалне политике у средњем
року је задржавање расхода за запосле-
не на одрживом нивоу, уз адекватну
структуру запослених, како би се
обезбедио већи квалитет пружених услуга.
У наредном средњорочном периоду
акценат је на структурним мерама, које
би преко планирања броја запослених,
с једне стране, и успостављања новог
система плата у сектору државе, с дру-
ге стране, допринеле повећању ефика-
сности и квалитету пружених јавних
услуга.

Да подсетимо, Закон о систему пла-
та у јавном сектору усвојен је 2016.
године, а затим су усвојена и одговара-
јућа подзаконска акта, којима се на
систематичан и транспарентан начин
уређује ова област, с циљем да се у
наредном периоду у целом јавном сек-
тору обезбеди једнак ниво плата за исту
врсту посла.

ИЗМЕЊЕН ЗАКОН О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

У СУДОВИМА ВЕЋЕ ПЛАТЕ
ЗА ДАКТИЛОГРАФЕ, СТРАЖАРЕ, КУРИРЕ

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Креће нови круг субвенција за прозоре и пећи

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОДЛУ КА ВЛА ДЕ 
АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Подр шка роди те љи ма
Недав но је Вла да АП Вој во ди не
доне ла одлу ку да се у овој годи ни
издво ји 250 мили о на дина ра за
реша ва ње стам бе ног пита ња или
уна пре ђе ње усло ва ста но ва ња
поро ди ца с тро је или четво ро деце
на тери то ри ји Вој во ди не. Пра во
на ту помоћ има ју поро ди це у
који ма се, почев од 1. јану а ра ове
годи не до дана рас пи си ва ња кон -
кур са, роди тре ће или четвр то
дете, а про це њу је се да ће то пра -
во оства ри ти око 230 поро ди ца.

Утвр ђен је и месеч ни износ
мате рин ског додат ка за неза по -
сле не мај ке за тре ће или четвр то
дете, у виси ни од 15.000 дина ра.
За ову меру подр шке у теку ћој
годи ни пла ни ра но је укуп но 240
мили о на дина ра, а оче ку је се да
ће пра во на помоћ оства ри ти 1.400
мај ки.

Ујед но, ове годи не посту пак ван -
те ле сне оплод ње суфи нан си ра ће
се са 240.000 дина ра, а кри о ем -
бри о тран сфер са 100.000 дина ра.
За ту меру пред ви ђе но је укуп но
50 мили о на дина ра, а про це на је
да ће пра во на помоћ оства ри ти
око 170 паро ва.

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА 
Е-ФИСКА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

Послед њи позив
Поне де љак, 31. јану ар, послед -
њи је дан када поре ски обве зни -
ци могу да се при ја ве за суб вен -
ци је за нову фиска ли за ци ју – под -
се ти ла је Поре ска упра ва Срби је.
Да би се при ја ви ли за суб вен ци -
је, поре ски обве зни ци нај пре
мора ју да при ја ве подат ке о лока -
ци ја ма про дај них обје ка та путем
пор та ла Поре ске упра ве еПо ре -
зи. Посто је ћи обве зник фиска ли -
за ци је може да оства ри пра во на
финан сиј ску подр шку по сва ком
при ја вље ном послов ном про сто -
ру и при ја вље ној послов ној про -
сто ри ји у изно су од 100 евра, као
и финан сиј ску подр шку по сва -
кој при ја вље ној актив ној фиска -
ли зо ва ној фискал ној каси у изно -
су од 100 евра.

Обве зни ци фиска ли за ци је који
нису еви ден ти ра ни као обве зни -
ци ПДВ-а на дан под но ше ња изја -
ве о заин те ре со ва но сти за финан -
сиј ску подр шку за фиска ли за ци -
ју, финан сиј ску подр шку оства -
ру ју у изно су уве ћа ном за 20 одсто.

Да под се ти мо, при ја вљи ва ње за
суб вен ци је за пре ла зак на нову
фиска ли за ци ју поче ло је 15. окто -
бра 2021. годи не.

ПОЛА МИЛИ ЈАР ДЕ ЕВРА 
ЗА КУПО ВИ НУ СТА НО ВА

Обо рен рекорд
Рекорд на коли чи на нов ца уло же -
на је у некрет ни не у децем бру –
про да то је више од 5.000 ста но ва.
Некрет ни не које су у Срби ји про -
да те током децем бра вре де ле су
рекорд них 698 мили о на евра, а
коли чи на нов ца на тржи шту непо -
крет но сти била је за 48,7 одсто
већа него у децем бру 2020. годи -
не и за 34,1 одсто већа него у
децем бру 2019. годи не. Пре ма нај -
но ви јем изве шта ју са тржи шта
непо крет но сти за децем бар 2021.
годи не Репу блич ког гео дет ског
заво да (РГЗ), од укуп не коли чи не
нов ца, око 48 одсто, одно сно гото -
во поло ви на, иско ри шће но је за
купо ви ну ста но ва.

Током про шлог месе ца у Срби -
ји је закљу че но 15.528 уго во ра о
купо про да ји непо крет но сти, што
је за 2.738 уго во ра више него у
децем бру 2020. годи не, а 27 одсто
ста но ва пла ће но је кре дит ним
сред стви ма. По реги о ни ма, ста -
но ви су се нај ви ше из кре ди та
пла ћа ли у Бео гра ду – 31 одсто,
затим у Вој во ди ни – 28 одсто,
јужној и источ ној Срби ји – 26
одсто и у Шума ди ји и запад ној
Срби ји – 18 одсто.

ЈЕДНА ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА У СРБИЈИ У НОВОМ РУХУ

У складу с потребама тржишта
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6 ЗДРАВЉЕ

Поштуј себе да би те
поштовали други

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, моје прво пита-
ње упућено вама гласи: да ли
бисте поштовали некога ко вас
стално лаже? Ако неко свако-
дневно смисли
нову лаж упу-
ћену вама, да ли
заслужује да
буде уважаван и
поштован? Оче-
кујем да сте
одговорили са
НЕ! Како могу
и да поставим
такво питање?

Зашто онда
тако упорно
лажете сами
себе? Како
можемо изгра-
дити самопо-
штовање ако
стално себе заваравамо обе-
ћањима да: прекидамо с пре-
тераним јелом, пушењем, с
мучењем себе негативности-
ма, с трпљењем нечијих само-
воља и иживљавања; ако стал-
но себи обећавамо да почи-

њемо са: дужим шетњама, дру-
жењем с пријатељима, траже-
њем излаза из бесмисла...
Морамо се сетити да пошту-
јемо себе и да коначно пре-
станемо да себи говоримо неи-
стине, јер је то једини начин
да поставимо границе према
споља, да се заштитимо од све-
присутних атака на нашу цело-
витост. Ово је важно запамти-
ти: само јако САМОпоштова-
ње може код друге особе да
изазове поштовање према
нама.

Наравно да смо током живо-
та развили неке навике које
нас ометају, спутавају и којих
желимо да се решимо. Први
корак у отклањању слабости
јесте да је освестимо, запише-

мо и прихвати-
мо! Свака неси-
гурност, аро-
гантност, пони-
зност, стидљи-
вост, страх од
јавних насту-
па... (допишите
по жељи) про-
изилази из
ниског самопо-
штовања. Ако
не волимо и не
ценимо себе,
( н е с в е с н о )
шаљемо поруку
којом дозвоља-
вамо и другима

да нас омаловаже, јавно кри-
тикују или не примећују. Крај-
ње је време да се концентри-
шемо на наше добре особине
и да неке слабости прихвати-
мо, а неке упорним радом на
себи – елиминишемо!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ако не волимо 
и не ценимо себе,
(несвесно) шаљемо
поруку којом 
дозвољавамо и 
другима да нас 
омаловаже, јавно
критикују или 
не примећују.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Kод артрозе су

исхрана и чајеви

подједнако важни

као и спољна

примена неких

биљних препара-

та. На менију тре-

ба да буду семен-

ке бундеве, суса-

ма, лана, ораша-

сти плодови, мор-

ска риба...

Према речима

траварке Милене

Марић, биљка

жути ноћурак у било ком облику (уље, капсуле, тинктура) биће од

изванредне помоћи.

Чајна мешавина коју би требало пити три месеца састоји се од

једнаких количина: брезе, врбе (кора), коприве, раставића и

рузмарина. Припрема се уобичајено: равну супену кашику прели-

ти са 250 мл кључале воде и оставити поклопљено 15 минута.

Процедити и пити три пута дневно, а било би идеално пола сата

пре јела.

За спољну примену је добро два-три пута дневно мазати гавез

маст или тинктуру. Тинктура се у кућним условима може напра-

вити веома лако. У стаклену теглу допола ставити уситњен корен

гавеза и прелити алкохолом (40–50%). Теглу затворити, промућ-

кати и држати на собној температури три недеље. Сваки дан мућ-

кати и протресати. После цеђења држати у стакленој посуди на

тамном месту, на собној температури.

Прва помоћ 
код артрозе

Нежељена дејства терапија које
се примењују у лечењу малиг-
них обољења могу се донекле
ублажити помоћу препарата на
бази лековитог биља.

Ипак, ништа не смете кори-
стити без консултација с лека-
ром, тим пре што поједине биљ-
ке у комбинацији с лековима
могу произвести контраефекат.

Лечење малигних обољења, наро-
чито у поодмаклим фазама, нај-
чешће се не може замислити без
цитостатика. То су лекови који
се онколошким пацијентима дају
у циклусима, али они, иако могу
бити делотворни, нису чудотво-
ран лек за рак. Штавише, додат-
но исцрпљују већ ослабљен орга-
низам, будући да, поред злоћуд-
них, убијају и потпуно здраве
ћелије.

Тако долази до бројних неже-
љених дејстава: мучнина и повра-
ћање, отежано гутање и проме-
не укуса хране убијају апетит,
баш као и ранице у устима, које
отежавају жвакање. Могу се јави-
ти затвор или дијареја, а чести
су и запаљењски процеси у
мишићима и зглобовима. Паци-
јенти су малаксали и анемични,
а једна од најкарактеристични-
јих нуспојава хемотерапије јесте
опадање косе.

Да бисте ублажили нежељене
ефекте цитостатика, савезнике
можете потражити у лековитом
биљу, али имајте на уму да траве
нису замена за конвенционалну
терапију – користе се искључиво
као њена допуна и обавезно уз
консултацију с вашим лекаром.

Чај за отварање апетита

Маслачак можете користити
током хемотерапије, али и након
завршеног циклуса. Пошто су
истраживања показала да је погу-
бан по малигне ћелије, а да при-
том не отежава посао цитоста-
тицима, чај од његовог корена
одличан је избор ако вас мучи
слаб апетит.

Kашику уситњеног сувог коре-
на маслачка потопите у 200 мл
воде. Све загрејте до кључања,
па склоните с ватре и процедите
после 30 минута. Пијте по шољу
пола сата пре оброка, али води-
те рачуна о томе да не конзуми-
рате више од три шоље дневно.

Елиминишите мучнине

Ако вам мучнина не да мира,
покушајте да једете храну бла-
жег мириса и укуса. Истовреме-
но можете пити чај од ђумбира
и нане, будући да је то добитна
комбинација. Узимање напитка
треба да започнете неколико
дана пре почетка хемотерапије,
а слободно га можете пити и док
циклуси трају.

Прелијте кашичицу нане и
пола кашичице ђумбира у пра-
ху шољом кључале воде, а затим
оставите то да одстоји покло-
пљено 20 минута. Процедите,
засладите домаћим медом и пиј-
те у гутљајима.

Невен санира ранице у устима

Ако цитостатици изазову појаву
раница у устима, позовите невен
у помоћ, будући да његови наран-
џасти цветови подстичу регене-
рацију оштећене слузокоже.

Прелијте кашичицу ситно
исецканих цветова невена
шољом кључале воде, а
затим оставите то да одсто-
ји поклопљено пола сата.
Процедите и испирајте уста
два до три пута дневно. У
исту сврху можете користи-
ти чај од мајчине душице,
који се припрема на исти
начин.

Напитак за јачање
имунитета

Н а п р а в и т е
мешавину од

200 г самлевене или изрендане
гљиве чаге, по 100 г брезових
пупољака, хајдучке траве и шип-
ка и пет грама поленовог праха.

Све прелијте с три литра хлад-
не воде и оставите да одстоји два
сата, а потом загрејте до кључа-
ња и кувајте на лаганој ватри два
сата. Скините с рингле, умотајте
посуду вуненом тканином и оста-
вите то да одстоји 21 сат. Проце-
дите и додајте одвар од 2 дл сока
алоје, 2,5 дл шљивовице и 0,5 кг
меда. Добро промешајте и оста-

вите да одстоји четири
сата.

Потом узи-
мајте препарат
по следећој
шеми: првих
шест дана по
к а ш и ч и ц у ,
трипут днев-
но, пре јела.
Затим узимај-

те по кашику
препарата, три-

пут дневно, сат
времена пре јела –

све до краја
куре,

која траје три месеца.

Kако зауставити дијареју

Дијареја је честа дружбеница
онколошких пацијената на хемо-
терапији. Листови малине ефи-
касно јој стају на пут, нарочито
у комбинацији са уситњеним
листовима коприве и јагоде.

Помешајте по две кашике сит-
но исецканих листова малине,
јагоде и коприве. Изручите меша-
вину у литар кључале воде и оста-
вите то да одстоји поклопљено
два сата. Потом процедите и пиј-
те током дана у гутљајима.

Спречите затвор

Неправилан рад црева неретко
доводи до затвора. Kоришћењем
боквице можете побољшати њихо-
ву моторику. Притом, та биљка
је ефикасна и у случају бола у
мишићима, а најбоље је да током
њеног коришћења узимате и пре-
парате на бази алоје (комбинујте
њихове сокове), будући да та биљ-
ка појачава дејство цитостатика
на злоћудне израслине, истовре-
мено штитећи здраве ћелије.

Kашику сувог листа боквице
прелијте шољом кључале воде.
Оставите то да одстоји покло-

пљено четврт сата, а затим про-
цедите. Пијте трипут дневно по
шољу. Уколико желите, чај може-
те засладити медом.

Помозите јетри

Kао и све што унесете у органи-
зам, и цитостатици морају про-
ћи кроз јетру пре него што се
баце у акцију уништавања малиг-
нитета. Они исцрпљују тај орган,
па би било добро оснажити га,
али не у циклусима хемотера-
пије, већ искључиво између њих.

У томе вам може помоћи
коприва, која ће вам такође очи-
стити крв од токсина, стимули-
шући притом производњу црве-
них крвних зрнаца, која може
бити успорена услед изложено-
сти цитостатицима.

Прелијте кашичицу коприве
шољом кључале воде и оставите
то поклопљено да одстоји 20
минута, а затим процедите. Днев-
но пијте две-три шоље свеже
припремљеног чаја.

Заштита од зрачења

Зрачење убија ћелије рака, али,
као и хемотерапија, изазива низ
других негативних нуспојава, као
што су мучнина, повраћање, опа-
дање косе, пролив, замор, зади-
ханост, црвени осип на кожи...

Током радиотерапије посеб-
но поведите рачуна о здравој
исхрани богатој воћем и повр-
ћем, а сиромашној мастима.
Такође се препоручује да узи-
мате неки добар мултивитамин-
ско-минерални препарат који
садржи све антиоксидансе (бета-
каротен, цинк, селен, витамине
А, Ц и Е). То ће спречити оште-
ћења слободним радикалима,
нестабилним молекулима 
кисеоника у организму, који могу
наудити здравим ћелијама.

Чај од ђумбира може да помог-
не код мучнине изазване изло-
женошћу зрачењу. Направите га
тако што ћете две кашике свеже
наструганог ђумбира прелити са
две шоље воде и кувати 15 мину-
та. Потом склоните с ватре и
оставите да одстоји 10 минута.

Од изложености зрачењу, али
и од многих врста рака штити
зелени чај. Међу лековитим
биљем које помаже у чишћењу
јетре издвајају се маслачак,
госпина трава и шафран. Обно-
ву цревних ћелија потпомажу
глутамин и аспартанска кисе-
лина. За чишћење организма
препоручују се сауна и вреле
купке са епсом солима.

МОЋ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

УБЛАЖИТЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
ХЕМОТЕРАПИЈЕ И ЗРАЧЕЊА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОВЕ БИЉКЕ НЕ СМЕТЕ КОРИСТИТИ

Имајте на уму да поједине биљ-

ке, иако лековите, могу отежати

лечење од карцинома, будући

да улазе у интеракцију с цито-

статицима.

Зато је њихова употреба

изричито забрањена током

хемотерапије.

• Kантарион. Убрзава мета-

болизам појединих цитостатика,

чиме умањује њихову ефика-

сност у терапији за карцином.

• Ехинацеа. Отежава посао

лековима који се користе у

хемотерапији, али може се

користити након завршеног

циклуса за јачање имунитета.

• Бели лук. Иако је познат

као савезник у превенцији кар-

цинома, поједина истраживања

показују да би могао успорити

деловање одређених цитостати-

ка.

• Грејпфрут. То воће је на

црној листи приликом коришће-

ња многих лекова – не само

цитостатика већ и оних који се

користе у терапији за хипертен-

зију, али и након транспланта-

ције органа.



Баш како се и очекивало, кеш
кредити у Србији несумњиво
су оборили рекорд у прошлој
години. Према најновијим
подацима, за 12 месеци у про-
шлој години одобрено их је у
износу од око 58 милијарди
динара, али то није и једини
податак који говори о рапид-
ном расту. Данас, наиме, кеш
кредити код грађана чине чак
61 одсто укупних зајмова и
укупно су тешки 625 мили-
јарди динара! Поређења ради,
стамбени и потрошачки су на
нивоу од 6,5 одсто, а пољо-
привредни око три процента.

Ако се имају у виду нове
пословне политике банака и
њихова жеља да привуку што
више нових клијената на који-
ма ће с временом зарађива-
ти, износ кеш кредита могао
би и надаље само да расте.

Ових дана у једној банци
нуде кредит с готово нултом
каматом, тачније 0,01 одсто.
Како наводе, за износ креди-
та од 100.000 динара, после
12 месеци, клијент враћа бан-
ци само 100.006 динара.
Дакле само шест динара!
Минималан износ је 30.000
динара, максималан 100.000.
Једини услов је да сте банци
нов клијент, без обавезе пре-
носа зараде или пензије. И
све то иде врло брзо, за дан.

Многима оваква политика
економски посматрано није
јасна, али је јасно да банка
има прецизну стратегију
зашто се и одлучила на ова-
кав потез. Незванично, циљ
је повећати базу клијената на
којима би и средњорочно и
дугорочно могла да зарађује.
Незванично, такође, није
искључено и да друге банке
крену са оваквим стратегија-
ма – наравно пре оних које

немају конзервативну послов-
ну политику.

– Кредити су неспорно
повољни и само банка која
их даје зна добро који је њен
интерес да иде с таквом пону-
дом. Економски гледано, они
нису исплативи. Оно што је,
међутим, чињеница јесте да
банке од нових клијената оче-
кују да ће користити и друге
банкарске услуге, а то значи
и да ће се банка од њих с
временом и наплатити –
рекао је економиста Љубо-

драг Савић за „Блиц бизнис”,
говорећи о најновијим пону-
дама банака.

Камате на кеш кредите ина-
че никада нису биле ниже.
Просечно се крећу око осам
одсто, мада има банака које
су спремне да иду и далеко
испод тога, а када су у пита-
њу мањи износи и краћи рок
отплате.

Уколико би се ишло на кре-
дит с дужим роком отплате,
пример говори следеће: за
позајмицу од 5.000 евра коју

ће клијент вратити током пет
година, и то по каматној сто-
пи од 10 одсто, рата би била
106 евра, а укупан износ који
би вратио је 6.300 евра.

Важно је притом знати и
да је за оне клијенте који
аплицирају онлајн кредит у
већини банака јефтинији.

Оно што је, међутим, важно
код кеш кредита јесте да врло
лако можете упасти и у соп-
ствену замку. Зато је важно,
кажу познаваоци, придржа-
вати се неколико ствари.

– За непланиране трошко-
ве, путовања, реновирање ста-
на и сличне трошкове грађа-
ни Србије највише користе
готовинске кредите. Ова врста
позајмице може да буде од
велике помоћи ако се проми-
шљено одабере понуда и нов-
цем пажљиво располаже. На
првом месту, важно је преи-
спитати могућности пре заду-
живања, израчунати прибли-
жну висину рате и да ли након
одбитка остаје довољно нов-
ца за остале животне трошко-
ве. Савет је да се не залећете
ни у погледу износа, ни у
погледу периода отплате. Тре-
ба узети онолико новца коли-
ко је потребно и израчунати
оптималан рок отплате –
наводе у „Каматици”.

Кеш кредити у Србији, ина-
че, имају растући тренд већ
дуже време. Од укупних зај-
мова становништву, у поје-
диним кварталима чинили су
и преко 56 одсто. Просечна
номинална каматна стопа
износила је током претход-
ног периода око осам одсто
– била је непромењена у одно-
су на почетак прошле годи-
не, али је знатно нижа у одно-
су на период од пре десетак
година, када је ишла преко
20 одсто.

ТЕМА БРОЈА
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ГРАЂАНИ И ЗАДУЖИВАЊЕ КОД БАНАКА

КЕШ КРЕДИТИ БЕЗ КАМАТЕ – ЗАМКА ИЛИ ДОБРА ПРИЛИКА

УПУТСТВО ЗА СНАЛАЖЕЊЕ

Чему служи ЕКС, 
а чему НКС

ЗА СВЕ СЕ ПИТА

Шта је Кредитни биро и шта све зна о вама

Банке се непрекидно утркују која
ће дати понуду по повољнијим
условима у односу на конкурен-
цију. Како би њихова понуда
изгледала боље у односу на пону-
ду конкуренције, банке се у про-
моцији својих понуда користе
маркетиншким триковима и у
први план истичу вредност НКС
или ЕКС стопе. Такве понуде
изгледају примамљиво, али у исто
време и збуњујуће за већину гра-
ђана, пише портал „Каматица”.

– НКС је номинална каматна
стопа, тј. основна камата која
представља цену кредита. Њоме
је дефинисано колико морате
платити услугу позајмице. При-
лично једноставно и упоредиво
ако гледате саму позајмицу.
Међутим, тржишна борба за кли-
јента и развијене маркетинг мето-
де донеле су нам доста варија-
ција на тему кредитних
производа, па сада имате ком-
биновање кредита с текућим рачу-
ном, кредитном картицом, оси-
гурањем кредита и слично – каже
Душан Узелац, директор финан-
сијског портала „Каматица”.

Поред тога, често ће услов за
добијање кредита бити и додат-
не активности које представља-
ју додатни трошак, нпр. изве-

штај кредитног бироа, процена
некретнине, осигурање кредита
и друго. Управо то повећава цену
коју ћете на крају платити и тако
НКС губи смисао јер, поред
основне цене позајмице, потреб-
но је да платите и пратеће
производе и трошкове.

– Тада на сцену ступа ЕКС, тј.
ефективна каматна стопа, која
представља обједињену цену
коштања кредита са свим пра-
тећим трошковима. ЕКС тада
постаје упоредив за различите
понуде различитих банака. Зато
приликом потраге за кредитом
тражите да вам кажу колика је
ефективна каматна стопа и иза-
берите понуду која нуди најма-
њи ЕКС – објашњава Узелац.

Он такође истиче да је потреб-
но да претходно дефинишете
колики износ вам треба и коли-
ко дуго бисте га отплаћивали, а
затим исто питање поставите у
више банака. То можете уради-
ти лично, али и телефонски,
имејлом или преко сајта „Кама-
тица”.

– Додатно, уколико имате бољу
понуду, напомените је, изнена-
дићете се када на то одреагују
још повољнијом понудом – каже
Узелац. („Каматица”)

Све чешће можемо чути изјаву:
„Кредитни биро ми не да да
узмем кредит”. Међутим, оно
што не знамо јесте то да Кре-
дитни биро не одобрава креди-
те, већ искључиво банке.

Кредитни биро је институци-
ја која је подршка здравом и
успешном банкарском и финан-
сијском систему који се заснива
на финансијској дисциплини и
прихватљивим задужењима свих
субјеката, пише портал „Кама-
тица”.

Подаци из Кредитног бироа
су апсолутно тачни и прецизни
јер већина институција која сара-
ђује с Кредитним бироом днев-
но доставља потребне податке.

Кредитни биро је централни
национални регистар података
о новчаним обавезама правних
и физичких лица према тзв. пове-
риоцима и о њиховој уредности
у измиривању тих обавеза. Овај
регистар података се ажурира
на дневној основи, а податке
достављају све банке, сви давао-
ци лизинга, осигуравајућа дру-
штва, државне агенције и фон-
дови. Институције које доста-
вљају податке одговорне су за
тачност и ажурност података
који се исказују у извештајима
Кредитног бироа.

Све пословне банке у Србији
користе услуге Кредитног бироа
и достављају податке о својим
клијентима, односно њиховим
задужењима и уредности у изми-
ривању обавеза.

Када кажемо да банке доста-
вљају податке Кредитном бироу
о својим клијентима, неопходно
јенагласитидаседостављајупода-
циискључивоозадужењимаодно-
сно потенцијалним задужењима
која клијент има, али не и о при-
ходима клијената, као ни о ста-
њима на рачунима клијената.

Приликом одобравања било
које врсте кредитног производа
банке су у обавези да повуку
извештај из Кредитног бироа за
клијента, како би извршиле аде-
кватну процену кредитне спо-
собности клијента. Ово значи да
сагледавањем износа редовних
месечних прихода, постојећих
задужења која клијент већ има
по основу кредита, кредитних
картица, лизинга и потенцијал-
них задужења по основу датих
јемстава, као и уредности у изми-

ривању својих обавеза према кре-
диторима, банка врши скоринг
клијента, израчунава максима-
лан износ кредита који се може
одобрити и одобрава односно
одбија захтев.

У случају да банка одбије да
одобри неки захтев, разлози су
углавном крајње једноставни и
реални – или је клијент преза-
дужен по основу кредитних
производа или је регистрован
као неуредни дужник и не спа-
да у категорију пожељних кли-
јената.

Извештај из Кредитног бироа
банкама само даје увид у подат-
ке који су банци потребни како
би одобриле кредит у складу са
законским прописима Народне
банке Србије.

При ступању у пословне одно-
се с клијентом свака банка зах-
тева извештај Кредитног бироа,
који може добити електронским
путем искључиво уз потписану
сагласност клијента.

Извештај Кредитног бироа
садржи све податке о текућим и

потенцијалним обавезама гра-
ђана и правних лица.

Под текућим обавезама под-
разумевају се обавезе по осно-
ву кредита, картица, дозвоље-
ног прекорачења по текућем
рачуну, обавезе по основу лизин-
га, као и обавезе по основу акти-
вираних јемстава. Потенцијал-
не обавезе представљају пода-
ци о датим јемствима (жиран-
ти) по кредитима других гра-
ђана. Сви подаци су потпуно
заштићени третманом послов-
не тајне.

Дакле, Кредитни биро, осим
тога што скупља ове податке, у
сваком моменту води евиден-
цију и о томе да ли сте уредни
или неуредни платиша.

Уредне платише су они кли-
јенти који своје обавезе измиру-
ју у року до 60 дана од дана
доспећа обавезе, док су сви они
који су каснили с плаћањем неке
од обавеза у континуитету дуже
од 60 дана регистровани као
дужници.

Подаци о насталој доцњи чува-

ју се три године након последње
пријаве доцње Кредитном бироу,
односно након измирења уго-
ворних обавеза. И овде је кључ-
ни одговор зашто је банка неког
одбила за кредит.

Сама чињеница да је неко
регистрован као неуредни пла-
тиша значи да су шансе за кори-
шћење неке од финансијских
услуга у наредне три године мак-
симално смањене односно да у
већини случајева банка неће хте-
ти да одобри кредит, позајмицу
или картицу.
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У зимским данима белом покрива-
чу се највише обрадују најмлађи.
Игре на снегу, грудвање и санкање,
гарантују добру забаву деци и чине
битан део детињства. Њихови роди-
тељи ипак на снег гледају кроз пот-
пуно другачију призму, они у њему
виде само додатну обавезу у виду
чишћења испред кућа и успорен сао-
браћај. За раднике ЈКП „Хигијене”
и путаре ово доба године значи вели-
ко ангажовање у три смене, не би
ли обезбедили проходност пешач-
ких стаза, прилаза установама и ста-
јалишта.

Путари спремно 
дочекали падавине

Путари су спремно дочекали снег, сви
путеви су били проходни и саобраћај
се одвијао регуларно. Брзим ангажо-
вањем очишћени су путеви како у
Панчеву, тако и у насељеним мести-
ма на територији града Панчева и
посута је со.

Пешачке стазе проходне

ЈКП „Хигијена” се ангажовала у
три смене радећи на чишћењу сне-
га с пешачких стаза, прилаза
пешачким прелазима и јавним уста-
новама и аутобуских стајалишта у
центру града, за које је надлежна.
Сипање соли и течности против
леда уследило је првог дана пада-
вина због најављених веома ниских
температура. Након тога уследило
је и чишћење снега по насељима,
почев од насеља Младост, где су
очишћене пешачке стазе и прила-
зи пешачким прелазима, школи,
вртићу, цркви и амбуланти. Поред
тога, Радна јединица „Чистачи”
неуморно је радила чистећи снег у
кругу болнице, Лабораторије и
Дома здравља, а места радова су
обишли директор Опште болнице
Панчево др Слободан Овука и

директор ЈКП-а „Хигијена” Панче-
во Мишо Марковић.

За тротоаре одговорни грађани

Према Одлуци о комуналном реду,
обавезно је чишћење тротоара до пет
метара ширине испред кућа, зграда и
локала и ту обавезу и одговорност
имају сви, од станара зграда и кућа,
до запослених у фирмама и локали-
ма, правна и физичка лица.

Залеђени и снегом покривени тро-
тоари су често узрок ломова и повре-
да, посебно за старија лица и особе
које се отежано крећу. Посебна опа-
сност за пролазнике су леденице које
висе с кровова и истурених делова
зграда, које је власник објекта такође
мора да уклони. За непоштовање ових
одредби предвиђене су новчане казне
од 5.000 до 50.000 динара. Уколико
сте физичко лице, платићете 5.000
динара, уколико сте предузетник –
25.000, а ако се кажњава правно лице,

казна износи 50.000 динара.

Обавезно уклањање снега 
и леда са аутомобила

Ових дана, када је температура у мину-
су, многи власници четвороточкаша има-
ју проблем да очисте и „одмрзну” своје
возило. Укључивање у саобраћај „сне-
жним” возилом, поред тога што је опа-
сно, такође је новчано кажњиво. Уколи-
ко кренете у вожњу, а на прозорима, кро-
ву, хауби или таблицама још има снега
или леда, ризикујете да платите казну од
5.000 динара. Уколико изазовете незгоду
у саобраћају због тога, платићете казну
од 6.000 до 18.000 динара. У току вожње
и при наглом кочењу снег или лед могу
да склизну на ветробранско стакло. Ако
је у питању аутобус или камион, снег
може падне на неки од аутомобила поред
или иза њих. У најбољем случају, све се
заврши пуцањем шофершајбне, а у нај-
горем може доћи и до слетања с пута
или преласка у другу траку.

Познато је да полиција и комунална
полиција имају право да легитимишу
грађане, али поред њих документа могу
да вам траже у банци, суду, пошти, овла-
шћени мењачи, друштва за управљање
инвестиционим фондовима, друштва за
управљање добровољним пензионим
фондовима, даваоци финансијског лизин-
га, осигуравајућа друштва, предузетни-
ци и правна лица која врше делатност у
промету и закупу непокретности, бро-
керско-дилерска друштва, организато-
ри посебних игара на срећу, овлашћени
ревизори, мобилни оператери, адвока-
ти, нотари, хотели... Како су ти подаци
који се налазе у нашим документима
осетљиви и могу бити злоупотребљени,
веома је важно бити информисан и зна-
ти да ли је особа која вам тражи доку-
мента овлашћена законом, а не подза-
конским актом. Ако је закон предвидео
да вам се тражи увид у ваш лични доку-
мент, ви сте у обавези да га дате, а уко-
лико није, нисте дужни да дате доку-
мента.

У ери дигиталне технологије и интер-
нета од изузетног је значаја водити
рачуна о томе који подаци се остављају
на друштвеним мрежама, али и при-
ликом онлајн куповине.

Дан заштите података обележава
се 28. јануара. Овим поводом смо 
разговарали с нашим суграђанима и
питали их колико пазе коме дају сво-
је податке.

ЈОВАНА ЈАЊИЋ, пројектни асистент:
– Водим рачуна о подацима, углав-

ном у коришћењу интернета. Радим
при ЕУ, веома смо обавештени и инфор-
мисани; неки фондови су везани за то
и пружају велику подршку и информа-
ције у вези с тим. Водим рачуна свака-
ко. У куповину преко интернета немам
баш поверења, осим када су неки про-
верени сајтови, али примера ради при-
лично је критична апликација „Инста-
грам”. Лично ми се десило да сам погре-
шила и била преварена. Препорука је
да се прате рецензије и препоруке.

СЛАВИЦА КЕТНЕР,
књиговођа у пензији:

– Не купујем преко интернета, па не
остављам ту податке. Једном сам била
преварена. Мој супруг води рачуна о
томе да податке не дајемо тек тако.
Дешава се да примам позиве на теле-
фон, и то не само на фиксни број, већ и
на мобилни. Поставља се питање одакле
њима тај број за разноразне анкете. Деша-
ва се да зову из здравствених центара да
се интересују за моје здравље, питају ме
како се осећам; на то им дам одговор да
о томе разговарам са својим лекаром. И
то ме интересује, одакле им ти подаци
када их ја не остављам тек тако?

ЗВЕЗДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 
техничар за биотехнологију:

– Преко интернета ретко купујем. На

друштвеним мрежама остављам мало
података и слабо сам активна у односу
на децу. Не водим претерано рачуна о
подацима, дајем их установама које их
потражују, овако ми нико и не тражи.

СТЕВАН МИХАИЛОВИЋ, пензионер:
– Имам поверења у институције где

морам да оставим своје податке, ЈМБГ,
број личне карте... Постоји леп закон
на папиру који каже да када некоме
даш податке, тај неко је одговоран за
њих и дужан је да их чува. До сада
нисам имао никакав проблем што се
тога тиче, али сам опрезан, па их оста-
вљам тамо где морам. Припадам ана-
логној генерацији, па нема куповине
преко интернета.

СТЕФАН МИЛЕНКОВИЋ, 
ученик музичке школе:

– Куповао сам преко интернета и
нисам имао проблема с подацима, с
преузимањем у пошти. Брат повреме-
но наручи нешто преко „Алиекспреса”
и стигне кроз два-три месеца. Имам
поверења приликом остављања пода-
така.

МАРКО ТАСИЋ, ученик:
– Водим рачуна о томе где остављам

податке. Слабо купујем преко интер-
нета. Недавно сам извадио личну кар-
ту, па је још не користим толико често.
Нисам довољно информисан о томе.

С. МИХАИЛОВИЋЗ. МИЛОСАВЉЕВИЋ С. МИЛЕНКОВИЋ М. ТАСИЋС. КЕТНЕРЈ. ЈАЊИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Колико новца смем 
да унесем у земљу?

Ко је изгубио гуму?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Знате оне клипове који се могу увр-
стити у рубрику „Веровали или не”
где возач усред вожње остаје без точ-
ка? Наш возач је, по свему судећи,
остао без гуме, и то на необичном
месту да се „изгуби” гума – поред
пруге.

Шалу на страну, овакво понаша-
ње је неодговорно и представља пра-
ву агресију на природу. Аутомобил-
ској гуми је потребно пола века да
се разгради и зато је паметније, одго-

ворније и боље рециклирати је или
од ње створити нешто креативно.
Гуме могу еволуирати у цвећњаке,
или пак занимљиве баштенске фигу-
ре, могу постати љуљашке, оне вели-
ке тракторске могу послужити као
помагало за вежбање...

У Србији се све више рециклира,
постајемо свесни и одговорни, па у
складу с тим имамо и фабрике које
се баве искључиво рециклажом ауто-
мобилских гума. Размислите о томе.

КОЛИКО ПАЗИТЕ ГДЕ ОСТАВЉАТЕ СВОЈЕ ПОДАТКЕ?

Закон је јасан

Колико новца грађани који раде у
иностранству могу да унесу прили-
ком уласка у нашу земљу, постоје
ли ограничења и да ли сав новац
мора да се пријави царини, поново
су питали наши читаоци. Одговор
смо нашли на сајту Управе царина,
на којем иначе могу да се нађу обја-
шњења за све недоумице о преносу
робе и новца.

Наши држављани који живе и раде
у иностранству имају право да уне-
су неограничен износ девиза. Како
објашњавају, износ који уносе дужни
су да пријаве ради добијања потвр-
де на основу које могу да их врате
приликом првог изласка из земље.
У сваком тренутку могу да изнесу
до 10.000 евра, и то новац који су
подигли са свог девизног рачуна у
земљи, односно девизне књижице,
уз потврду банке која важи прили-
ком првог изласка из земље.

Динари се могу изнети до динар-
ске противвредности од 10.000 евра
по особи.

Сума већа од 10.000 евра у динар-
ској противвредности може се уне-
ти само ако је купљена код стране
банке уз потврду те банке. Уколико

се истовремено износе девизе, дина-
ри и путнички чекови, сума не може
бити већа од 10.000 евра. Платне
картице се могу слободно уносити и
износити, као и хартије од вредно-
сти које су стечене у складу с про-
писима, наводе у Управи царина.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ОВИХ ДАНА У ПАНЧЕВУ

ЗАЈЕДНИЧКИМ АНГАЖОВАЊЕМ ДО
ПРОХОДНИХ ПУТЕВА, СТАЗА И ТРОТОАРА

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на електрич-
ној мрежи на територији нашег гра-
да. То значи да би, уколико се нешто

не промени, снабдевање струјом у
данима који су пред нама требало
да буде редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама
евентуалних додатних радова може-
те свакодневно информисати
онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Вредне даме 
брижљиво чувају 
старе добре „шпеције”

Победила Славица
Ђурица, испред
Мице Мандић и 
Јулке Спасковске

Чланице качаревачког Удруже-
ња жена „Етно-кутак” већ дуже
време настоје да очувају многе
традиционалне вредности и отрг-
ну их од заборава.

Поред осталог, ове вредне и
посвећене даме велики акценат
стављају и на кухињу коју су
практиковале њихове маме и
баке, па се на разним местима
веома често појављују са уку-
сним рукотворинама по старин-
ској рецептури – од сланих пита
до разних врста колача и дру-
гих слаткиша.

Кренуло из чисте 
љубави према храни

С тим у вези оне су недавно,
може се рећи и по узору на чуве-
ну „Сланинијаду”, која је годи-
нама бренд њиховог места,
покренуле своју нову манифе-
стацију – „Пихтијаду”.

А све је, према речима Зоре
Чубрић, главне инспираторке
и председнице „Етно-кутка”,
кренуло прошле године сасвим
спонтано.

– Баш у ово време смо колега
Владимир Стоицов и ја, као вели-
ки гурмани који волимо и да
спремамо и да једемо, правили
пихтије. Тако смо их дегустира-
ли и упоређивали, а ту се зате-
кла и једна чланица коју смо
прогласили за жири. Онда ми је
синуло, па сам позвала колеги-
нице, које су донеле још осам
узорака. Истог дана су се у Месној
заједници појавили мајстори да
нам поправе штампач, па смо и
њих позвали да пробају и буду
део комисије, у коју смо уврсти-
ли и директорку Дома културе и
библиотекарку. Све је лепо испа-
ло и, напослетку, ја сам чак и
победила, а као награду добила
сам чоколаду од уваженог коле-
ге Стоицова. Након свега одлу-
чили смо да то прерасте у већу
манифестацију, са основним
циљем да стимулишемо и наше
млађе суграђанке да праве овај
специјалитет – каже Зора Чубрић.

Тако је ове године одржана и
друга „Пихтијада”, у среду, 19.
јануара, баш кад јој је и право
време – на Богојављење. Уче-
ствовало је дванаест такмичара
из места, а победила је Славица
Ђурица, док су друго и треће
место освојиле две жене из удру-
жења „Етно-кутак”: Мица Ман-
дић и Јулка Спасковска.

Тежак посао је поново био на
жирију, којије чинило петоро чла-
нова, а први међу једнакима био је
поменути Владимир Стоицов, који
истиче да су узорци одреда били

квалитетни, па због тога није било
нимало лако издвојити најбоље.

– Било је напорно и због тога
што је све то требало темељно
испробати, па сам се за тај иза-
зов припремао тако што сам гла-
довао цео претходни дан. Морам
да нагласим да је, иако су жене
доминирале, било и неколико
мушкараца, што не треба да чуди,
јер у неким кућама то раде дома-
ћини, па и они могу да буду
добри у томе – каже Стоицов.

Да су укусне, нема збора!

Поред тога што веома воли да
једе пихтије, он их и радо кува,

али изнад свега истиче да је, као
и у било чему, најважнија уме-
реност.

– Пихтије су у прво време пра-
вљене само од делова свиње које
сада многи сматрају неком
врстом отпадака, као што су гла-
ва, уши, папци, с тим да морам
да напоменем да се одатле доби-
ја желатин, који доноси добро-
бит за организам. Што се самог
спремања тиче, основа је вода, у
коју се, поред наведених делова
свиње, обично стави и проди-
мљена коленица и месо од гла-
ве. Кување на тихој ватри треба
да траје минимум пет сати у

зависности од тога да ли је месо
старије или свежије, као и да ли
је свеже или суво. Кад садржај у
лонцу или котлићу буде адекват-
но обарен, било би добро да се
обере маст, а тада се додају и
зачини, попут белог лука, туца-
не паприке, бибера. Није лоше
ни да се иситни месо, како би
било равномерније распоређе-
но по тањирима, а претходно би
требало и одвојити кости. Прем-
да, старије жене то уопште нису
радиле, већ су у посуду убаци-
вале, рецимо, целу коленицу и
потом је наливале водом, па ти
онда преостаје да глођеш коску
како знаш и умеш. И када се
пихтије добро стегну, уз њих,
поред добре домаће погаче, добро
иде и нека киселина, попут тур-
шије, киселог купуса, љуте папри-
чице, а наши Македонци праве
и љутику од празилука и баре-
них сувих љутих паприка. У нови-
је време има разних новотарија,
па се у поменути аспик стављају
и кувана јаја, целер, шаргарепа,
першун, као и говедина, што
ради моја драга колегиница Зора
Чубрић – прича овај качаревач-
ки гурман.

Она наводи да се додавањем
те друге врсте меса, макар у
њеном случају, добија на квали-
тету, а да се притом не губи на
препознатљивости овог специ-
јалитета.

– Стављам розбратну, јер јуне-
тина такође прави желатин, који
је и те како пожељан у пихтија-
ма. Све друго иде мање-више по
добро познатој старинској рецеп-
тури – од ушију и папака до
коленице. У мом случају тихо
кување траје шест-седам сати и
за то време, такође, скидам
вишак масноће, а додам и пома-
ло бибера и лорбера. Кад про-
цедим масу, одстраним уши и
коске, па исецкам квалитетно
месо и распоредим по чинијама
с већ припремљеним белим
луком. На крају пихтије буду
стакласте, прозирне и наравно
укусне – каже ова Качаревка.

А ко их не воли, готово сигур-
но их из неког свог разлога није
честито ни пробао, јер, кад су
праве, попут качаревачких, врхун-
ски укус им је загарантован.

Петак, 28. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Новосељански Дом културе
познат је по квалитетном раду
бројних секција и ансамбала,
као и по разноврсним и инте-
ресантним програмским садр-
жајима, а чак и по томе што
једини издаје штампани (тро-
месечни) билтен у којем пред-
ставља све важније што је ура-
ђено.

Нажалост, у последње вре-
ме, због епидемијске ситуаци-
је, није једноставно организо-
вати наступе уживо, па је тако
најављени концерт Народног
оркестра у Културном центру
Панчева морао да буде одло-
жен због великог броја оболе-
лих учесника.

Овај период је у новосељан-
ском Дому културе, према
речима директора Бојана
Бољанца, искоришћен за неке

друге активности, попут уре-
ђења простора.

– Јануар нам је резервисан
за радове око нашег објекта.
Наравно, колико време то
дозволи. Тренутно је актуелна
реконструкција велике сале и
крова изнад ње. Уређивали смо
канцеларију на спрату и учио-
ницу која ће служити учени-
цима музичке школе. У плану
је и реконструкција галерије у
смислу адаптације зидова за
изложбене потребе, расвете и
грејања. А што се програма
тиче, требало би да крену од
фебруара – наводи Бољанац.

Банатски Брестовац: Радни-
ци ЈKП-а „Kомбрест” чисти-
ли су снег испред свих инсти-
туција у селу. Радионица за
пустовање вуне у организаци-
ји Дома културе и Актива
жена „Сосе”, након што је
одлагана због епидемијске
ситуације, биће ипак ускоро
реализована.

Банатско Ново Село: Пси
луталице и даље представља-
ју велики проблем за грађа-
не, па се, након дописа из
Месне заједнице, очекује реак-
ција надлежних из ЈКП-а
„Хигијена”. У току су радови
на уређењу велике сале Дома
културе, а пробе свих тамо-
шњих фолклорних ансамба-
ла кренуће 31. јануара.

Долово: Радници ЈКП-а
„Долови” правовремено су
очистили снег на свим витал-
ним локацијама. И даље су у

току радови у Дому културе,
пре свега у Меморијалној соби
KУД-а „Јон Kреанге”. Удру-
жење винара и виноградара
„Свети Трифун” одлучило је
да овогодишња, двадесет
четврта „Винаријада” буде
одржана у нешто сведенијем
облику, и то између 8. и 13.
фебруара.

Глогоњ: Савет Месне зајед-
нице је на данашњој седници
усвојио финансијски план за
текућу годину. Претходне
недеље више грађана је при-
јавило нападе уличних паса,
на шта је реаговала ЈKП
„Хигијена” и уклонила агре-
сивне луталице.

Иваново: Велики део настав-
ног кадра је одсутан због зара-

жености коронавирусом, али
се настава, иако у веома оте-
жаним условима, ипак регу-
ларно одвија.

Јабука: Удружење грађана
„Тамиш у Јабуци” посадило

је младице сибирског бреста
на обали реке. У току је акци-
ја помоћи Женском рукомет-
ном клубу, тако што се љуби-
тељи овог спорта позивају да
купе годишњу претплатну кар-
ту, а све информације могу
се добити позивом на број
060/725-24-48.

Качарево: Радници кому-
налног предузећа су, уз
помоћ „скипа” и дежурне
службе за путеве, правовре-
мено очистили све стазе и
прилазе јавним објектима,
као што су пошта, Месна
заједница, амбуланта, шко-
ла, гробље, паркинзи, пија-
ца, аутобуска стајалишта и
улице.

Омољица: Скупштина акци-
онара Пољопривредног добра
„Омољица” а. д. (која је у
већинском власништву држав-
ног Регистра акција) за чла-
на Одбора директора с ман-
датом од четири године поно-
во је изабрала досадашњег
директора Дејана Томашеви-
ћа.

Старчево: Полазници сек-
ције Студија „Пчелица” изве-
ли су позоришну представу
за децу „Божићна бајка” у
понедељак, 24. јануара, у
малој сали Дома културе.
Сутрадан је отворена изло-
жба слика београдске умет-
нице Мине Антонијевић у
галерији „Боем”.

Месне актуелности

АКТИВНОСТИ НОВОСЕЉАНСКЕ УСТАНОВЕ

У току уређење 
Дома културе

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

УДРУЖЕЊЕ „СВЕТИ ТРИФУН” ЗАПОЧЕЛО ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЗНАТУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

„Винаријада” мало сведенија због епидемије
Доловачко Удружење винара и
виноградара „Свети Трифун” још
прошле године започело је при-
преме за предстојећу, двадесет
четврту „Винаријаду”. То се дого-
дило тачно 15. децембра, када
је одржана ванредна скупштина
друштва и формиран одбор за
припрему поменуте манифеста-
ције, за чијег председника је иза-
бран Ђурица Стојков.

У складу са епидемиолошким
мерама, програм ће бити изме-
њен у односу на досадашњу прак-
су.

Према речима првог човека
удружења „Свети Трифун” Бог-
дана Анкуцића, овог пута изо-
стаће тадиционални културно-
-уметнички програм и завршно
вече, који ће, у случају релакси-

рања ситуације, бити приређе-
ни накнадно.

– Приредићемо само дегуста-
ције, а додела признања биће за
око две недеље, док бисмо у слу-
чају ублажавања државних мера
традиционалну завршну свеча-
ност одржали у мају. Што се
тиче припрема, већ смо обезбе-
дили еминентне судије из Вршца
који ће оцењивати узорке – наво-
ди Анкуцић.

Овогодишња „Винаријада” зва-
нично почиње 8. фебруара про-
моцијом у Панчеву. Учесници
који су из удаљенијих крајева
могу да шаљу узорке поштом, и
то две боце истог вина, уз коти-
зацију од двеста динара, што ће
морати да стигне у Долово до
10. фебруара, а такмичари могу

и да их донесу лично 11. или 12.
фебруара. То су и ударни дани
манифестације, док ће 13. фебруара
бити уприличено симболично

орезивање винограда удружења
и резање славског колача, уз
допуштење и присуство свеште-
ника.

НАЈКОРИСНИЈИ ЈЕ ГОВЕЂИ ЖЕЛАТИН

Можда и главна ствар у пихтијама

јестежелатин, који се добијакува-

њем коже, костију или везивног

ткива говеда, свиња или коња.

Реч је о хидролизованомоблику

колагена, који се загревањем топи,

али хлађењем поновоочврсне, док

мешање сводом формира полугел.

Он у себи има протеин који пружа

потпору ткивима и органима.

За најкориснији се сматра гове-

ђи желатин, који садржи дијетет-

ски колаген, пролин, глицин и

протеин и верује се да позитивно

утиче на здравље коже, косе и

ноктију, помаже код болова у згло-

бовима, затеже кожу; добар је за

пробавни и имуни систем, а прет-

поставља се и да смањује појаву

целулита. Трећину свих аминоки-

селина у желатину чини глицин,

који је познат по антиупалним деј-

ствима, па је добар код зарастања

рана и регенерације коже, а

повољно утиче и на квалитет сна.

Због свега тога не би било лоше

да и други љубитељи пихтија, по

узору на Зору Чубрић, у омиљену

банатску „шпецију” додају и гове-

ђе месо.

КАЧАРЕВАЧКИ „ЕТНО-КУТАК” ДРУГИ ПУТ ОРГАНИЗОВАО ГАСТРОНОМСКУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

„ПИХТИЈАДА” ПО УКУСУ ПРАВИХ ГУРМАНА

У деликатесима једнако уживали и домаћини и гости

Лепа манифестација у сваком погледу (из архиве)

Установа за пример
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Ако сте прочитали омладински
роман „Лето кадa сам научила
да летим” Јасминке Петровић и
ако је то постала једна од ваших
омиљених књига (а може ли уоп-
ште бити другачије?), онда ће
за вас једна од бољих вести које
сте у скорије време чули бити
да филм снимљен по том делу
стиже у биоскопе овог фебруа-
ра! Свечана премијера је зака-
зана за 16. фебруар, а већ дан
касније филм ће моћи да се
погледа у биоскопима широм
Србије.

Продукцијска кућа „Sen se Pro -
duc tion” прошле недеље је обја-
вила први трејлер за „Лето” и од
почетног кадра и тона (музику
је радио Васил Хаџиманов) јасно
је да филм обећава колико и
сама књига.

Одушевљење књигом „Лето
када сам научила да летим” од
2015, кад је објављена, до данас
подједнако деле и млади и ста-
ри, а она је у међувремену доби-
ла већи број књижевних награ-
да, преведена је на неколико
језика, објављена на Брајевом
писму и уврштена у препоруче-
ну лектиру за основне школе.

Филм је режирао Раша Андрић,
кога памтимо по култним оства-
рењима „Kад порастем, бићу кен-
гур”, „Муње!” и „Три палме за
две битанге и рибицу”.

„Одлазак на море с баком у
посету код друге баке свакако
не звучи као летовање из снова
једне тинејџерке. А када се све
дешава на Хвару, где не позна-
јеш никог и не разумеш речи и
обичаје, па ни зашто твоја бака
плаче при сусрету са сестром,
летовање почиње да личи на
кошмар. Главна јунакиња Софи-
ја повлачи се у књиге, музику и
сањарење у нади да ће јој тако
брже проћи време. Али лето је
пуно изненађења и Софија пола-
ко открива да и у малом месту
има људских прича достојних
романа, а да се некад с баком и
рођацима које једва познајеш
може лепше испричати него с
најбољом другарицом из одеље-
ња.” Овако је на порталу изда-
вача описана радња књиге „Лето
када сам научила да летим”, а
управо ту причу видећемо и на
филмском платну.

Продуценти обећавају ведру
и духовиту причу снажних емо-

ција у којој ће 12-годишњој
Софији нова пријатељства, први
пољубац и дуго чуване породич-
не тајне претворити лето на иди-
личном јадранском острву у
непроцењиво искуство и неза-
боравну авантуру.

Главну улогу у филму, за који
је сценарио написала Љубица
Луковић, тумачи талентована
млада глумица Kлара Хрвано-
вић, а подршку су јој пружиле
искусне колеге Олга Одановић,

Жарко Лаушевић и
Сњежана Синов-
чић. У филму се у
улози Софијиних
рођака појављују и
млади глумци Лука
Бајто и Ема Kерета
Рогић.

Овај филм је
један од ретких
садржаја намење-
них првенствено
млађој публици, а
продуценти Маја
Поповић Милоје-
вић и Милан Сто-
јановић најављују
да ће „Лето”, због
вишеслојне приче

и значења, бити филм који
ће заједно ићи да гледају
деца, маме, тате, али и баке
и деке.

Филм „Лето када сам научи-
ла да летим” реализован је у
копродукцији већ поменуте про-
дукцијске куће „Sen se” с још три
куће из Хрватске, Бугарске и
Словачке, а уз подршку нацио-
налних фондова и паневропских
фондова „Kреативна Европа” и
„Еуримаж”.

Најновије издање представље-
но у Књижевном кафеу Култур-
ног центра Панчева, у петак,
21. јануара, јесте роман „Тур-
чин шахиста” Александра Шур-
батовића.

Упркос леденој јануарској
вечери окупио се сасвим при-
стојан број љубитеља књижев-
ности, а са аутором је о делу
разговарала књижевница Јасми-
на Топић.

Како се већ на веб-
-порталу издава-
ча, куће „Блум”,
могло сазнати и
пре књижевне
вечери, радња
романа „Турчин
шахиста”, базира-
ног на истинитим
догађајима, почи-
ње сценом у којој
крем хабзбуршке
аристократије
присуствује дога-
ђају после кога
свет више никада
неће бити исти. У
дворцу Шенбрун, 1769. године,
Волфганг фон Kемпелен, нај-
већи проналазач и инжењер у
царству, представља им ауто-
мат који може да игра шах на
равној нози с највећим шахи-
стима тог доба. Након великог
успеха на премијери аутомат
„Турчин” постаје светска атрак-
ција.

Фон Kемпелен окупља трупу
и креће на велику турнеју са
својим „Турчином шахистом”.
Позорница овог романа поста-
ју Париз, Лондон, Лајпциг,
Амстердам, Њујорк, Бостон... И
на њој се покреће питање које
ће наредних 85 година интен-
зивно заокупљати пажњу свет-

ске научне зајед-
нице: да ли је „Тур-
чин” научни фено-
мен, невероватно
вешта превара, или
су на делу неке
друге силе?

Први озбиљан
аутомат

– Овај догађај је много пута тема-
тизован у прошлости у филму,
књижевности и сликарству. Код
нас, нажалост, та прича није
довољно позната, али „Турчин
шахиста” је заправо назив за
први озбиљан и комплексан ауто-
мат за који су људи тог времена,
укључујући и неке велике науч-
нике, мислили да је аутономан,
то јест да функционише сам од
себе. То јесте било једно вешто
справљено инжењерско сокоћа-
ло које у наредних скоро деве-
десет година, од 1769. до 1865,
не само да је задивљавало
Аустрију, Француску и Европу
генерално, него је постало и свет-
ска атракција – објаснио је аутор.

„Турчин шахиста” тематизу-
је неколико егзистенцијалних
питања. Пре свих – шта суштин-
ски конституише живо, мисле-
ће биће попут човека? Kоје су
границе вештачке интелиген-
ције? Да ли је органска мате-
рија од које смо саткани при-
марнија од наших мисли и осе-
ћања?

Антимодеран роман

Роман је потенцијалним чита-
оцима најављен као дело про-
жето фикцијом која од исто-
ријских чињеница ствара сто-
рију испуњавајући задатак књи-
жевности још од њеног настан-
ка – да исприча универзалну
причу која ће нас забавити, али
и подучити. Баш тим редосле-
дом.

– Назвао бих „Турчина шахи-
сту” антимодерним романом.
То пре свега јесте омаж неким
традиционалним поступцима у
књижевности и уметности баро-
ка и рококоа с једне стране, док
сам се с друге стране трудио да

не одустанем од времена у коме
живимо и да те две временске
зоне некако ускладим – обја-
снио је писац.

Александар Шурбатовић је
рођен 1973. године. До сада је
објавио још један роман и две
збирке поезије. Живи у Београ-
ду и уредник је у издавачким
кућама „Блум” и „Дерета”. Бави
се и превођењем поезије и про-
зе са енглеског језика.

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ РОМАН АЛЕКСАНДРА ШУРБАТОВИЋА

„ТУРЧИН ШАХИСТА” – НИТИ ЈЕ 
ТУРЧИН, НИТИ ШАХИСТА, ВЕЋ...

У ФЕБРУАРУ У БИОСKОПИМА

Стиже филм „Лето кадa сам научила да летим”

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Нове аквизиције 2022.
Радош Антонијевић, Мрђан
Бајић, Никола Џафо, Ненад
Гајић, Александар Јестровић и
Зоран Тодоровић аутори су чије
радове можете погледати на
изложби „Нове аквизиције” у
Галерији савремене уметности.
Изложба је отворена у среду,
26. јануара, и трајаће до 13.
фебруара.

Како је објаснила селектор-
ка Ивана Маркез Филиповић,

изложена су уметничка дела
добијена путем аквизиција
спроведених током 2021. годи-
не, стечена откупом на конкур-
су Министарства културе и
информисања или добијена на
поклон.

– Формирање фонда Гале-
рије започето је путем откуп-
них награда на првим мани-
фестацијама Бијенала уметно-
сти, почетком осамдесетих

година прошлог века, кроз
Салон уметности Панчева и
поклоне са самосталних изло-
жби уметника из тадашње Југо-
славије. Панчевачка изложба
југословенске скулптуре била
је актуелна до 11. Бијенала
уметности и до тада је Култур-
ни центар имао прилику да
откупи већи број уметничких
скулптура тадашњих афирми-
саних уметника – рекла је Ива-

на Маркез Филиповић.
Фонд данас чини преко 400

радова из различитих области
уметности (слике, цртежи, гра-
фике, скулптуре, видео-радо-
ви, принтови), од чега је 300
дела из класичних ликовних
уметности, а остатак чине дела
из савремених медија (видео-
-радови, плакати, дигитални
принтови, билборди и инста-
лације).

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Нова „Нетфликсова” серија

продуцента Џејмса Вана, која

полако добија пажњу међу

публиком иако с нула маркетин-

га, јесте „Archi ve 81” (2022).

Реч је о остварењу које би у

реалном свету било еквивалент-

но оним „све за 100 динара”

радњама где на истој полици

можете да нађете покварени

тетрис и хеф-

талицу без

муниције.

Када зако-

рачите у ову

серију, запах-

нуће вас воњ

таквих спле-

това од идеја,

утицаја и

жанрова да

ћете поми-

слити да гле-

дате нешто

налик серији

„Дарк”, али

не лези вра-

же! Идеја је

интригантна и некако ретроно-

сталгична. Почиње причом о

младићу Дену који се бави

рестаурацијом старих филмова

и снимака и који добија мисте-

риозну понуду да за једну кор-

порацију рестаурира и дигита-

лизује касете спасене из пожа-

ра што је, под велом тајне и

мистерије, прогутао једну

њујоршку зграду пре 25 година.

Прегледање спасених касета

које је у згради снимала станар-

ка Мелоди почиње да одмотава

изузетно запетљано и сложено

клупко нечастивих и зачудних

радњи које су се у тој згради

тада одвијале, а које се на чудан

и шокантан начин преплићу с

догађајима и ликовима из сада-

шњости.

Иако је серију најлакше опи-

сати као „Розмaрину бебу” која

се дешава у „фаунд футиџ”

миљеу „Вештице из Блера”, ти

утицаји су само површни. У

реалности овде имамо један

изузетно умрежен спој идеја

који варира од каквог окулти-

стичког хорор трилера до

„Шестог чула”, од паганско-сек-

ташког хорора до истраживачког

трилера, од „Наслеђеног зла”

до „Исијава-

ња”, да ћете у

ј е д н о м

м о м е н т у

помислити да

још само

фали да се

вампири и

в у к о д л а ц и

појаве одне-

куд.

Атмосфе-

ра је, поготово

у првим епи-

зодама, док

се мистерија

зида и разра-

ђује, лепо

погођена, пригодно језива и

мистериозна. Mеђутим, убрзо

постаје напорно пратити све

нити које су се развезале између

идеја и ликова, те ћете пред крај

фрустрирано пожелети да се већ

једном заврши, па како год.

Ни махом недовољно

испраксована глумачка постава

(осим Мартина Донована) не

улива превише поверења у сво-

ју харизму, те делује или дрве-

насто или напротив хистерично,

и води, како се последње епизо-

де одмотавају, у једно генерич-

ко финале, до кога је сам пут

ипак био занимљивији. Суптил-

не референце на Дантеов

„Пакао” кроз имена неких лико-

ва сасвим су излишне и непо-

требно претенциозне.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Archi ve 81”: Све на
екран, па шта прође

Пијанисткиња и композитор-
ка Далида Грмуша Маршон
наступиће са својим „Невидљи-
вим оркестром” у дворани Кул-
турног центра 14. фебруара,
поводом Дана заљубљених.
Вече ауторске музике које носи
назив „За љубав” почеће у 19
сати, а улаз је слободан.

Далида Грмуша Маршон
уписала је Академију музичке
уметности већ са 16 година и
успешно ју је и завршила. Апсо-
лутни је слухиста и ради као

професор у музичкој школи, а
уједно представља своју музи-
ку на позорницама широм
Србије. Два пута је била прво-
пласирана на републичким так-
мичењима младих пијаниста,
а освојила је и бројна друга
признања. Учествовала је у
већем броју музичких проје-
ката, од којих се посебно исти-
чу мултимедијални „Chro nos”
и „У потрази за душом”.

Од 2008. до данас одржала
је преко двадесет ауторских
концерата у нашој држави и у
иностранству. Објавила је два
албума: „Између два света”
(2018) и „Меланхолична шума”
(2020). Оба су освојила симпа-
тије публике и критичара.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

KОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ

Наступа Далида 
Грмуша Маршон

НЕЋЕТЕ ЗНАТИ ШТА

ВАС ЈЕ СНАШЛО

– „Турчин шахиста” као роман

има неколико завршетака.

Неко ће рећи постмодерни-

стички, но ја нећу ићи тако

далеко (или плитко). До

последњих редака нећете зна-

ти шта вас је снашло. Није три-

лер, али ерос читања храни се

таквом енергијом – рекао је о

роману књижевни и филмски

критичар Милан Влајчић.
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СПОРТСКИ ВРЕМЕПЛОВ

НАЈВЕЋИ АСОВИ ПАНЧЕВАЧКЕ ОДБОЈКЕ
У рано пролеће 1944. године, послед-
ње окупацијске године у Панчеву, уче-
ници панчевачке Гимназије заказали
су одлучујући одбојкашки меч између
Ћорине екипе, са ђачког купалишта,
коју је предводио Бранислав Марко-
вић, и екипе с Веслачког клуба на Тами-
шу, у којој је играо ученик петог разре-
да Милан Царина. Био је то сусрет за
назив најбољег у Панчеву, а награда је
била буре пива од 25 литара.

На опште изненађење, победник није
била прослављена Ћорина екипа, већ
тим изазивача, у којем је играо високи
момак, Милан Царина. Неколико њего-
вих неодбрањивих смечева решило је
сусрет. Још нешто је остало у сећању
учесника те утакмице. Уместо догово-
реног заједничког славља, одбојкаши
су морали да напусте Веслачки клуб.
Немачки војници су из брода износили
рањенике који су страдали у судару
њиховог шлепа с мином, на Дунаву,
близу ушћа Тамиша.

И после рата ови младићи су наста-
вили да играју одбојку. Од најбољих
играча створена је екипа која је пред-
стављала Панчево у походима на титу-
лу првака среза, Баната и Војводине.
Играла је у саставу: Милан Царина,
Душан Барјактаревић, Светислав Михај-
ловић, Милета Тешин, Пера Дробац,
Молинац... Милан Царина је матури-
рао 1947. године, па се уписао на сту-
дије грађевине у Загребу. Постао је
репрезентативац Универзитета и члан
Одбојкашког клуба „Младост”, с којим
је већ у првој години играња освојио
титулу првака државе. Милан Царина
и његов клупски колега Зденко Мики-
на били су највиши играчи и најбољи
смечери у Југославији. Уследило је и
ново признање. У мечу са Чехословач-
ком Царина је постао репрезентативац
Југославије. Меч је одигран у Софији,
у оквиру припрема за Балкански шам-
пионат. На Миланову велику жалост,
шампионат је отказан из политичких
разлога. За утеху му је остало што је са
екипом „Младости” четири пута осва-
јао титулу првака Југославије.

У сећању су остали незаборавни сусре-
ти с београдским „Партизаном”, у коме
је тада играо најбољи одбојкаш Југо-
славије – Златко Ковачевић.

По повратку у Панчево Милан Цари-
на је кратко играо одбојку за „Динамо”.
С њим су тада у екипи били Слободан
Чубрило, Драгутин Ћуковић, браћа

Мојин, Ђорђе и Љубисав, Ђорђе Боснић,
Милорад Бајић, Спасоје Ристић....

Зоран Гајић је рођен у Панчеву 28.
децембра 1958. године. Основну шко-
лу је завршио у Омољици, где су му
живели родитељи, а затим Гимназију у
Панчеву, 1977. године. У одбојку се
заљубио још у детињству, гледајући
утакмице Одбојкашког клуба „Младост”
у родном селу. Када је довољно одра-
стао, заиграо је у првом тиму и стекао
драгоцена искуства. Касније се екипа
„Младости” није могла замислити без
Зорана. За време студија на Факултету
за физичку културу у Београду играо је
у „Партизану”. Потом је био тренер
екипе „Младости” из Омољице и „Бор-
ца” из Старчева. Још једну сезону се
вратио активном игрању одбојке, у прво-
лигашкој екипи „Јединства” из Старе
Пазове, а онда се потпуно посветио тре-
нерском раду.

У Новом Саду се запослио у Заводу
за физичку културу, где је седам годи-

на водио школу
одбојке и успут
био помоћни тре-
нер Одбојкашког
клуба „Војводи-
на”, када су глав-
ни тренери били
Душан Вишекруна и Пољак Лешек.
Убрзо потом наишла је тренерска ера
Зорана Гајића, доба славља ОК „Војво-
дине”, с којом је освојио две титуле
шампиона Југославије и један трофеј
намењен победнику Купа наше земље.
Као афирмисани одбојкашки стручњак
провео је четири сезоне у Грчкој, где је
постао најцењенији тренер прволига-
шких екипа. Водио је екипе „Ариса” и
„Орестијаде”. Одбојкашки савез Југо-
славије позива тада Зорана Гајића натраг
у земљу и именује га за главног трене-
ра репрезентације. Од тада, слободно
се може рећи, почиње златна ера одбој-
ке у Југославији. Средином последње
деценије прошлог века наша репрезен-

тација је толико напредовала да је у
квалификацијама за Европски
шампионат у Атини, 1995. године, на
осам утакмица постигла – осам победа!
Тадашња „Плава чаролија” стигла је у
Грчку без пораза, наставила с блиставим
играма и заузела треће место у Европи.

На Олимпијским играма у Атланти,
1996. године, репрезентација Југосла-
вије је под руководством Зорана Гаји-
ћа освојила бронзану медаљу, а најве-
ћи успех у историји наше одбојке постиг-
нут је само четири године касније. Зоран
Гајић је постао други спортиста из гра-
да на Тамишу који се окитио златном
олимпијском медаљом.

Олимпијски сан је остварен у Сидне-
ју, 2000. године. Досањао га је Зоран
Гајић са својим плавим момцима. Одбој-
кашка репрезентација је постала понос
Југославије, а Зоран Гајић је од 1. окто-
бра 2000. године херој и спортски идол
Панчева и Омољице. Своју прву утак-
мицу на олимпијском турниру у Аустра-

лији Југославија је изгуби-
ла од селекције Русије с 3:1,
да би се већ у следећем мечу
наши момци састали с тро-
струким прваком света, еки-
пом Италије. После жесто-
ке игре, у којој смо четврти
сет добили с 33:31, Југосло-
вени су славили с 3:2 у сето-
вима. Потом су редом пада-
ли следећи ривали: Амери-
ка (3:0), Аргентина (3:1),
Јужна Кореја (3:2) и Холан-
дија (3:2). А онда је на ред
дошло полуфинале. Како је
Зоран Гајић припремио сво-
је момке, знају само они,
али тада је екипа нашег
стручњака показала и дока-

зала да је дошло време за смену на
одбојкашком трону света. Југославија је
с 3:0 савладала велику Италију и доспе-
ла до саме завршнице.

Финале одбојкашког турнира у Сид-
неју било је нешто најлепше што
спорт може да пружи. Југословени су
од почетка до краја сусрета с Русима
играли маестрално, остварили још
једну максималну победу и стигли
до звезда. Свака част свима, али чини
се да је за прво југословенско олим-
пијско злато највише заслужан упра-
во – Зоран Гајић.

Приредио А. Живковић
из књиге ”Легенде спорта

Панчева” Марка Дракшана
Никола Kинир је једна од најчита-
нијих дечјих ауторки данашњице,
позната по живописним и упеча-
тљивим илустрацијама. Након обја-
вљених књига „Мали храбриша” и
„Мала ћуталица”, које су оствари-
ле велики успех у Србији, „Вул-
канчић” је одлучио да своје нај-
млађе читаоце обрадује новим
насловом поменуте ауторке.

Kњига је написана једноставним,
питким језиком прилагођеним деци
узраста од три до пет година.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали да
ли бисте пре изабрали да будете нај-
лепши или најпаметнији на свету.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Па ја сам већ изабрала да будем
најлепша, као што стварно и јесам.
Ономе ко мисли да нисам имам да
поручим да му је боље да ћути, јер је
мој муж изабрао да буде најснажнији.”

„Изабрао бих да будем најлепши,
доста ми је да ме се људи плаше кад
ме сретну у мраку.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта бисте очекива-
ли да се продаје у продавници која
се зове „Базар туфнасте зебре”:

„Све што никад не бих купио.”
„Не знам, али ни дивљи коњи ме

не би спречили да уђем и откријем.
Само се надам да ме за пултом или
негде међу рафовима не би дочека-
ла та зебра у природној величини и
жива.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Коју познату
личност бисте волели да видите ужи-
во и шта бисте је тада питали?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову
имејла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Мноштво интересантних, интри-
гантних и мање познатих поједи-
ности из живота популарних музи-
чара открива у свом роману „Пре-
ко трња” легендарни гитариста
„Рибље чорбе” Миша Алексић.

Алексић приказује бројне дета-
ље који су неизоставни део рокер-
ског живота, од кокетирања с поро-
цима до провода с групи девојка-
ма. Ипак, главни мотив је прона-
лажење праве и искрене љубави.

Преко трња

Мала циција

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Ко је нај-
већа циција коју познајете?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Да ли можете да замислите Панчево у
ком одлазите на чашицу разговора и
дружење са интелектуалном елитом у
салону Олге Смедеревац? Панчево у
ком Урош Предић осликава иконостас
Преображенске цркве, Милош Црњан-
ски  се потписује на цигли Евангели-
стичке цркве, град у ком Исидора Секу-
лић предаје природне науке у Српској
вишој девојачкој школи? Можете ли да
се вратите за тренутак у то време? Вре-
ме када су истим овим тротоарима кроз
град корачали великани, на које смо
поносни, онако како ми корачамо данас.

Панчево у ком је Исидора 
Секулић била наставница

Била је српска књижевница, полиглота,
академик, прва чланица Српске акаде-
мије наука и уметности, али и настав-
ница природних наука у Српској вишој
девојачкој школи у Панчеву, где је про-
вела дванаест година, дружила се, писа-
ла и подучавала. Била је борац за прав-
ду и равноправност. Већ током првих
дана боравка исказала је своје незадо-
вољство јер је имала мању плату од сво-
је колегинице Данице Вујашковић.
Неправда је исправљена, али Исидора
није могла да се помири са чињеницом
да наставнице у школи раде за четири
пута мању плату од својих мушких коле-
га. Заједничким снагама угледни Пан-
чевци и женска удружења обратили су
се сабору у Карловцима и Угарском
сабору, тражећи равноправност полова,
у чему је Исидора имала велику улогу.
Исидорине истакнуте ученице су Јеле-
на Шоповић, позната српска пијанист-
киња и професорка клавира, др Марија
Прита, прва жена лекар у Угарској, уче-
сник албанске голготе и носилац број-
них одликовања,Олга Смедеревац, добро-

твор, сакупљач и чувар уметнина. У Иси-
дорину част основна школа у Панчеву
носи њено име и ту се образују неки
будући велики људи.

Дружење у салону Олге Смедеревац

Салон дома Олге и Стевана Смедеревца
био је место где се окупљао сам крем
тадашњег Панчева: интелектуалци, песни-
ци, књижевници, композитори. Имена
попут Петра Коњовића, Јована Бандура,
композитора и диригента Српског певач-
ког друштва, Милана Ћурчина, песни-
ка, Милоша Црњанског, Вељка Петро-
вића, Уроша Предића... Све се догађало
на углу данашњег Корзоа и Војводе Радо-
мира Путника, у кући Алексића, из које
је Олга Смедеревац потекла.

Замислите салон Олге Смедеревац у
ком се све одиграва по протоколу и
бонтону, од поздрављања, љубљења руку,
до послужења, а у амбијенту у ком
доминирају витрине са сребром и пор-
целаном, полице пуне књига, предме-
ти од дубореза. Зидове су красила дела
великих сликара, попут Марка Мура-
та, Живорада Настасијевића, Петра
Добровића, Уроша Предића, који је био
чест гост Олгиног културног салона.
Салон је био место где се разговарало о
култури и уметности, размењивале иде-
је и развијало стипендирање младих
талентованих сликара.

У част уметности и свему у шта је
Олга веровала и што је несебично воле-
ла, на овом месту се налази Галерија
савремене уметности. Чини се да дана-
шњица вапи за неком новом Олгом Сме-
деревац, која би била велики подстицај
младим уметницима и култури уопште.
Иконе у Преображенској цркви, као и
у Цркви Свете Ане којима се данас
дивимо насликао је Урош Предић, један

од најзначајнијих српских сликара реа-
лизма. Његовом кичицом су осликани
портрети многих Панчеваца, од углед-
них имућних породица, као што су
Јагодићи, Милутиновићи, Драгићеви-
ћи, Јовановићи, Хаџи-Павловићи, до
мање познатих лица тог времена.

Иконостас у наслеђе

Народни музеј Панчева у својој колек-
цији поседује тридесет портрета насли-
каних кичицом Уроша Предића, као и
збирку цртежа из нацртне геометрије,
али и цртеже који су настали у току
његовог школовања, а које је оставио
панчевачкој Гимназији, коју је и сам
похађао и чије име она данас носи.

Иконостас Уроша Предића у Прео-
браженској цркви је дело којим се Пан-
чевци засигурно поносе. Ипак, мало
њих зна да је за сам иконостас Предић
инспирацију проналазио управо у лици-
ма грађана тадашњег Панчева. У лику
апостола Павла препознао се свеште-
ник Лука Поповић, док је у лику Бого-
родице сачувано лице Милесе Стоја-
новић. Други ред иконостаса предста-
вља дванаест апостола, а њихова лица
су рађена по узору на ликове свеште-
ника који су тада боравили у Панчеву.
Говорио је да његове црквене слике
нису настале како би им се побожни

гледалац молио, већ да прикажу једно
благо и свето лице.

Потпис из школских дана 
Милоша Црњанског

Евангелистичка црква у самом центру
града је посебна сама по себи. Саграђе-
на је у периоду 1904–1906. од жуте
цигле, по узору на цркву у Лајпцигу.
Баш на једној од тих жутих цигала
налази се оригинални потпис великог
књижевника Милоша Црњанског. Зашто
је своје име урезао баш ту, није позна-
то. Али то је још једна ставка која чини
ову цркву посебном. Потпис се налази
на источној страни цркве, десно од пор-
те, заштићен плочом од плексигласа.

Изградња цркве је била изузетно
важан догађај у тадашњем Панчеву, а
свој допринос су дали готово сви ста-
новници без обзира на веру и нацију.

Веома интересантна прича која се
везује за њену изградњу јесте прича о
звонима, која су носила имена Вера,
Љубав и Нада. Највеће звоно је тежило
820 кг и звало се Вера, друго 539 кг и
звало се Љубав, док је треће тежило
236 кг и звало се Нада.

Данас је црква место одржавања кул-
турних догађаја, као што су такмичење
лимених дувача, фестивал „Lady Wind”.

Сузана Јанковић

КУЛТУРНА ШЕТЊА КРОЗ ГРАД

Панчевачка културна елита

Зоран Гајић

Милан Царина
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Она је свој живот посветила
спорту. Рукомету, боље рећи. Или
једном клубу. Готово од првих
корака на терену, све до светала
највеће позорнице у игри с лепљи-
вом лоптом, а потом и као стуб у
функционисању колектива који
незадрживо осваја симпатије
спортског дела Панчева, она је
увек ту. Преживела је и прожи-
вела са својим клубом и лепе и
оне мање лепе тренутке, али ника-
да није одустајала. Можда је
предодређена за успех? Можда...
Али једно је сигурно – она је
борац без мане. Зна свој циљ и
никада не одустаје. Заједно са
својим најближим сарадницима
крчи пут ка повратку женског
рукомета у град на обали Тами-
ша. Засад јој веома добро иде...

Ово је прича о Светлани
Ничевски, некадашњој рукоме-
ташици, асададиректоркиЖРК-а
„Панчево”, клуба који с много
успеха наступа у Супер Б лиги.

Цеца је рођена 27. августа 1981.
године, а рукомет је заволела
као десетогодишња девојчица, у
Основној школи „Мирослав
Антић Мика” коју је похађала.
У то време било је баш много
талентованих клинцеза које су
желеле да се опробају у игри с
лепљивом лоптом.

– Овом игром ме је „зарази-
ла” Бранка Марић, тада Рупа-
нер. Направила је сјајну селек-
цију девојчица, знала је као тре-
ба да ради с нама и тако је све
почело. Када су 1. априла 1991.
године браћа Миловановић зајед-
но са својим сарадницима осно-
вала ЖРК „Панчево”, Бранка је
постала члан тог клуба, а и ја
сам кренула за својим тренером.
Било је то врло лепо време за
нас. Полако се формирала еки-
па која ће убрзо остварити вели-
ки успех. Иако је та моја генера-
ција 1980/81. била подељена, јер
је један део девојчица остао у
„Динаму”, а други део прешао у
нови клуб, већ 1995. године ЖРК
„Панчево” је, предвођен Бран-
ком Марић и Радетом Стојано-
вићем, постао првак Југославије
у конкуренцији старијих пио-
нирки. Играле су тада и Наташа
Мисаљевић, Исидора Ранисавље-
вић, Андријана Бјелић, Јелена
Јовановић, Јелена Сарафијано-
вић... Надметале смо се против
многих девојчица које су касни-
је оствариле запажене каријере
и играле у репрезентацији. Већ
у седмом разреду сам истовре-
мено играла и за други, али и за
први тим ЖРК-а „Панчево”, који
је битисао у другом рангу так-
мичења – премотава кадрове
сећања наша саговорница.

На свим првенствима и тур-
нирима на којима је наступала
истицаласеодличномигром, про-
глашавали су је за најбољу игра-
чицу, била је најефикаснији стре-
лац такмичења, али никада није
добијала позиве за учешће у некој
од репрезентативних селекција.

– Мене је у то време занимао
само рукомет. Тренинге и утак-
мице нисам пропуштала. Одби-
јала сам позиве за рођендане,
одласке на журке и све друго ако
се поклапало са обавезама на
терену. Ипак, како је време про-
лазило, некако сам почела да
схватам да све то неће отићи у
правом смеру, или бар не у оном
који сам ја желела. Да ли зато
што сам била члан друголига-
шког клуба, да ли због времена у
коме сам стасавала, обележеног

ратовима и инфлацијом, да ли
због тога што није имао ко да ме
„погура”, тек почела сам да откри-
вам и другу страну спорта. Али
никада се нисам потпуно разо-
чарала, никада нисам желела да
напустим спорт који изузетно
волим и коме сам посветила
живот. Сећам се, тада се наша
земља звала Србија и Црна Гора,
а шампионат се одвијао тако што
су екипе биле подељене у групе.
Мој клуб је био у групи у којој су
били и подгоричка „Будућност”,
„Динамо” из Панчева, „Књаз
Милош” из Аранђеловца. Ух, кад
се сетим какве су то играчице
биле! Ја, клинка, против Маје

Булатовић или Сандре Колако-
вић, или Биљане Балаћ, Данице
Павлов... Ма, било је лепо. Иску-
ства за сва времена. Увек сам
имала и одличне односе с тре-
нерима. Кића Рапајић ме је обо-
жавао, сјајно сам сарађивала с
Миланом Ђекићем, одличан је
био и покојни Мајстор. Увек сам
гурала своју екипу напред, ника-
да нисам давала да се посустане,
па чак и кад је резултат на сема-
фору био против нас – са осме-
хом препричава Цеца своје
животне битке, али и битке у
рукометним аренама широм
земље.

На позив сада покојног Зора-
на Милчића, опробала се и у
„Динаму”, са својих двадесетак
година, у екипи коју су, поред

ње, чиниле и Сања Маћешић,
Марија Милићевић, сестре Прва-
нов, Јелена Поповић...

– Била је то кратка епизода.
Тим је био знатно подмлађен, а
клуб у целини већ је почео да се
мучи. Касније су у „Динаму”
почели да дувају неки нови
ветрови, ја сам се вратила у мој
ЖРК, потом сам на Ђекин позив
још једном обукла жуто-црни
дрес, али то је већ био крај...
Имала сам позиве и из иностран-
ства, из „Црвене звезде”, али
нисам желела да идем. У сезони
2007/2008. играла сам у Кучеву,
где сам повредила колено и
потом сам се дефинитивно вра-

тила у ЖРК „Панчево”. Клуб је
био готово у распаду, иако се
тада Милован Ћурчија својски
трудио да опстане. Почела сам
лагано да тренирам, због мене
су се у тим вратиле још неке
девојке, али све је то било веома
тешко, јер нисмо имали терми-
не за тренинг, није нас било
довољно... Мало-помало, реши-
ла сам да се обратим Дарку Јови-
чићу, који је тада био председ-
ник Спортског савеза Панчева.
Изнела сам му проблеме клуба,
идеје које имам и нешто је поче-
ло да се мења. Набоље, наравно.
Од те 2010. године била сам и
играч и први човек клуба. Поче-
ли смо готово од нуле. Добили
смо термине за тренинг, лопте,
дошле су и Маја Радојчин, Мари-

на Самојлов... С минимумом ула-
гања, са два до три тренинга
недељно, биле смо доминантне
у трећем рангу. Тренер је био
Драган Томић, а почели смо
полако и да покрећемо рад с
млађим категоријама. Прва гене-
рација је радила у ОШ „Брат-
ство–јединство” и тако је све
почело. Из почетка. Убрзо је на
место председника клуба дошла
чувена Даница Павлов, а ЖРК
„Панчево” је постајао све озбиљ-
нији тим. Вратиле су се и: Ива-
на Танелов, Лана Жига, Марија
Милићевић, Сања Павловић... С
тренером Иваном Петковићем
смо харале. Имале смо фанта-

стичну серију победа од дваде-
сетак утакмица и без проблема
смо се пласирале у Прву лигу.
Једно време је као тренер екипу
предводио и Игор Шуловић, а
већ пет сезона је на тој позицији
Марко Крстић, с којим имам
изванредну сарадњу. Он
предводи и млађе категорије,
које с много успеха наступају у
својим лигама. Тренутно су две
наше екипе међу осам најбољих
у Војводини, неколико девојчи-
ца је позивано у селекцију покра-
јине, а Уна Бркић се опробала и
у дресу репрезентације Србије –
с поносом прича Светлана.

Није лако предводити један
спортски колектив, искушења
чекају на сваком кораку, али
Цеца се лако носи са сваким
изазовом.

– Хвала Граду Панчеву што
нам помаже у финансијском делу,
јер да нема тога, не бисмо могли
да се такмичимо. Покушавам да
остварим добру сарадњу с клу-
бовима из насељених места, а
најбоље се засад разумемо с Вла-
дом Вемићем и рукометним клу-
бом из Долова. Жао ми је што не
могу да се посветим више раду с
девојчицама, а један од циљева
ми је да покренемо школу руко-
мета и да омасовимо наш клуб.
Полако, идемо корак по корак.
Некако ми се чини да све оно
што нисам успела као играчица,
успећу као спортски радник.
Мислим да ћу тек да направим
нешто велико. Мој спортски
мотив је свакако ЖРК „Панче-
во” у Супер А лиги, али без ика-
квих притисака, без сурових и
сирових амбиција. Када буде
дошло време, играћемо у елити
– поентира наша саговорница.

Ако Цеца тако каже, онда не
треба сумњати да ће тако и бити.
Она је целу себе уткала у свој
клуб. Тачна, одговорна, сада већ
и са завидним искуством у руко-
мету на свим функцијама. Она
је симбол ЖРК-а „Панчево”. И
зна свој пут...

Срећно! А. Живковић

Чумићева улица припада тери-
торији Месне заједнице Тесла.
Под овим називом постоји од
2004. године, а простире се од
Лава Толстоја до Стевана
Шупљикца. Претходно се, до
1946. године, звала Зимска, а
потом Улица Симе Чабраје.
Чабраја је био пекарски помоћ-
ник из Панчева, члан Комуни-
стичке партије, а 21. јуна 1942.
обесили су га Немци.

Најомиљенији професор на бео-
градској Великој школи био је
Аћим Чумић (1836–1901). Сту-
дирао је право у Хајделбергу и
Паризу. Радио је најпре као
професор у гимназији, затим у
суду. За професора кривичног
права на Великој школи поста-
вљен је 1865. године – пише
„Политика”.

Чумић је био полити-
чар конзервативне ори-
јентације, близак ста-
ријим политичари-
ма Илији Гараша-
нину и Јовану
Мариновићу. Био
је темпераментан
човек, оштрог
језика, и успео да
догура до мини-
стра полиције, а
доцније и председ-
ника владе. Сту-
дентима је одгова-
рао његов ратобор-
ни став и није чудо
што је врло брзо постао
миљеник увек на буну
спремне младежи јер је сваки
згодан тренутак користио да
прозове и критикује намесни-
ке малолетног кнеза Милана
Обреновића, а нарочито пред-
седника владе Радивоја Милој-
ковића.

Политичку каријеру започео
је као председник београдске
општине, односно као градо-
начелник престонице. Чумић
је одлуку да ће се кандидовати
за челног човека Београда саоп-
штио марта 1871, најпре сво-
јим ученицима, а потом се
винуо у предизборну кампању.

Ректор Јосиф Панчић поже-
лео је срећу колеги Чумићу
када је овај изабран за пред-
седника општине, а његови
љути противници из владе су
задовољно трљали руке јер су
Аћима могли да сруше само
на политичком плану, пошто
су постојећи закони штитили
позиције професора у Великој
школи. Али по том истом зако-
ну није било дозвољено да се
истовремено буде професор и
професионални политичар, па

је Чумић морао да поднесе
оставку на место професора
кривичног права.

Нажалост, Аћим је врло крат-
ко био градоначелник, јер му
је председник владе Милојко-
вић „наместио игранку” и тако
га приморао да се повуче с тог
места. Међутим, сачекао га је
нови белај, професоре је поста-
вљала влада, те Аћиму Чуми-
ћу није било повратка на Вели-
ку школу. И тако је остао на
улици.

Али ратоборни професор се
није предавао, па је уз помоћ
колега Ђоке Павловића, Јошка
Бошковића и Милана Кујун-
џића организовао побуну ђака
Правног одељења Велике шко-
ле против професора који је

постављен уместо њега. Ђаци
су новог профу прво извижда-
ли, а затим га истерали са часа!

Ни његови противници нису
седели скрштених руку. Пре-
ко министра просвете објави-
ли су наредбу да студенти који
желе да наставе школовање
морају поново да се упишу у
Велику школу. Уз напомену о
поштовању рока стајала је и
претња: „Ко то не учини, сма-
траће се да је напустио шко-
лу!”

Али нико од студената није
поднео захтев за накнадни упис.
Наредба је пропала, а студен-
ти који су за то време углав-
ном глуварили или се излежа-
вали на Калемегдану остали су
уз своје професоре.

Шта је друго могла, влада је
продужила рок за поновни

упис, али се опет нико
није јавио. Данима је

председник владе
смишљао како да
реши овај проблем
и на крају се досе-
тио. Позвао је на
разговор двојицу
из побуњеничке
групе, Лазу Лаза-
ревића и Свето-
зара Анастасије-
вића, који су доби-
ли државне сти-

пендије за наставак
студија медицине у

иностранству.
Милојковић их је

дочекао речима:
– Зато ли вам држава даје

стипендије – да дижете буну!
Слушајте ме добро. Ако се до
истека рока за поновни упис
не упишете, од стипендије нема
ништа!

Обојица су били непопустљи-
ви у својим ставовима, али су
другови наговорили Светозара
Анастасијевића, који је био
пуки сиромах, да се изнова
упише.

И други уписни рок се бли-
жио крају, али уписника осим
сиротог Анастасијевића није
било. Влада, решена да истера
по своме, одлучила је да „бун-
џије” позове на регрутацију
иако су полазници Велике шко-
ле били ослобођени војске.

Кад су се студенти, пред
регрутном комисијом, позва-
ли на овај пропис, одговорено
им је да донесу потврде Ректо-
рата да редовно похађају шко-
лу и да ће бити ослобођени
војске. Јасно, уверење нису
могли да поднесу јер нису били
„уписани”, па је овај маневар
владе и приволео побуњенике

школи и побуна је пропала.
Професори Павловић,

Бошковић и Кујунџић су доби-
ли отказе. Аћим Чумић је и
даље војевао своју опозициону
битку против режима. Чак је
осуђен и на смрт 1878. због
наводног учешћа у Тополској
буни. Казна је преиначена на
десет година робије, али је убр-
зо пуштен на слободу.

А како је прошао Лаза Лаза-
ревић? После годину дана, уз
помоћ неких угледних људи,
враћена му је стипендија и
завршио је медицину у ино-
странству, а кад се вратио у
земљу, постао је лични лекар
и пријатељ тада већ бившег
председника владе Радивоја
Милојковића.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЧУМИЋЕВА

Кад су ђаци страдали
због професора

МУЗИКА И ПЕСМА У КРВИ

ОМИЉЕНА ПРОФЕСОРКА И...

Упоредо са обавезама на тере-

ну и у клубу, Цеца је успешно

окончала студије на Пољопри-

вредном факултету, одсек за

прехрамбену технологију.

– Од 2014. године радим у

Техничкој школи „25. мај”, где

предајем стручне предмете.

Волим да радим са својим

ученицима, сјајни су и о свему

се лако договарамо. Одувек

сам умела да се лепо снађем у

неком колективу. Тако је и у

школи – хвали професорка

Ничевски своје ђаке.

Светлана Ничевски је и

оперативни рукометни тренер

већ једанаест година, делегат

је на утакмицама Прве лиге

„Север”, потпредседница

Управног одбора Супер Б

лиге и председница Управног

одбора градског рукометног

савеза.

– Сада водим тренинге и у

„Атлетик студију” на позив

Горана Поповића, који ми је

првобитно много помогао при-

ликом опоравка од повреде

колена – додаје Цеца.

Светлана Ничевски потиче

из честите, радничке поро-

дице, којој је музика у

крви.

– Пореклом сам Македон-

ка, мама ми је тамо и рође-

на и заиста сви јако волимо

музику. Ја обожавам да

певам и жао ми је што

можда нисам ишла у неку

школу певања. Иако се

нико није бавио спортом,

породица ми је одувек била

сигурно уточиште. Мама

Елица, тата Риста, сестра

Сања и сестричина Срна

увек су моја највећа подр-

шка – прича наша гошћа.

Капетан Мишино здање у коме се налазила Велика школа

НАША ГОШЋА: СВЕТЛАНА НИЧЕВСКИ, РУКОМЕТАШИЦА

ЖРК „ПАНЧЕВО” – МОЈ ПОНОС!

Аћим Чумић



светом месту увек могли да осе-
те истински живот хришћанских
монаха. До 2019. године игуман
је био отац Димитрије Лазић, а
када се он упокојио, заменио га
је отац Теодор Вуковић, познат
по скромности и безрезервној
посвећености богослужењу.

Међутим, да светиње најбоље
чувају верници, могло се видети
и ове снежне недеље, када је на

јутрењу било много махом мла-
дих људи.

Они су након литургије доби-
ли благослов од игумана, с којим
су још неко време у манастир-
ским просторијама, уз песме и
причу о Богу, обогатили још јед-
ну молитву, па су озарених лица
и испуњених душа осокољени
кренули натраг у свакодневне
животне борбе.
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Вероватно највредније здање у
нашем граду јесте манастир Вој-
ловица.

Ова грађевина, смештена
југоисточно од града на путу
Панчево–Старчево, импозантна
је по више основа. Најпре зато
што је најстарија (ако се зна да
је сазидана пре око 630 година),
затим због знамења која се тамо
чувају, због пребогате историје,
чак и због јединствене ситуаци-
је да се практично налази у кру-
гу фабрике (Рафинерије нафте
Панчево), а сасвим сигурно
понајвише због духовне енерги-
је којом је овај храм обасјан.

На њу нико не може остати
имун без обзира на то да ли у
ово свето здање крочи само један-
пут или, попут многих добрих
људи, то чини неупредиво чешће.

То се може нарочито осетити
недељом, када велики број истин-
ских верника учествује у литурги-
јама које служи игуман Теодор...

Једна од највеличанственијих при-
ча испричана на овим простори-
ма свакако је похрањена у све-
тим зидовима најстаријег здања
на територији нашег града- једин-
ственог манастира Војловица.

И, колико год се о овом чуде-
сном храму писало, говорило,
преносило, то никада није довољ-
но, јер је реч о непресушном
богатству духовности чуваном
кроз историју од преко шест
векова.

Стога није згорег понављати
и подсећати, попут молитве и
благослова, колико је исконски
вредно што тако нешто имамо у
најближем окружењу.

Бурна историја

А када је реч о историјату хра-
ма, опточеном фасцинантном
духовном патином, предање гово-
ри да је поменути манастир (који
у основи припада рашкој шко-
ли), заједно с црквом посвеће-
ном светим арханђелима 
Михаилу и Гаврилу, засновао
деспот Стефан Лазаревић, син
кнеза Лазара.

Према одређеним сазнањима,
то је урађено или 1383. или 1405.
године, када је (такође према
претпоставкама), као једну од
шест повеља, издао и ону о осни-
вању Војловице.

Постоји и предање које казује
да су ово свето место основале
српске избеглице након битке
код Лебана, на прелазу између
четрнаестог у петнаести век, пре-
шавши Дунав с Николом Ско-

баљићем, вазалом деспота Сте-
фана. Поменути пресељеници
понели су са собом иконостас
манастира Војловица, по којем
је данашњи храм добио име.

Најстарији писани траг про-
нађен је стотинак година касни-
је, и то на крају прве странице
Зборника Божидара Вуковића,
штампаног у древној Венецији,
по свему судећи 1538. године. У
њему је јеромонах Партеније
записао да је у манастиру Вој-

ловица у то време живело три-
десет шест монаха, а та бројност
братства могла би чињенично
да укаже на то како је овај храм
настао неупоредиво раније.

У наредних око двеста годи-
на није било релевантних
информација о Војловици све
до турбулентног осамнаестог
века, када је, у учесталим и
бруталним ратовима Турске и
Аустрије, манастир трипут
озбиљно пострадао. Најпре се
то догодило 1716. године при-
ликом повлачења Османлија
из ових крајева. Храм је обно-
вљен 1730, алу су га Турци
поново разорили и запалили
осам година касније. До веће
обнове дошло је за време игу-
мана Пајсије Милутиновића
1752. године, који је уз цркву
дозидао данашњу претприпра-
ту дужине три и по хвата (око
6,65 метара). Последњи напад
се одиграо 1788. године, а на
тим остацима игуман Никанор
је 1791. године подигао нови
храм.

Његов наследник Јоаникије
Миљковић уређује унутрашњост,
а 1798. године поставља иконо-
стас. Високи звоник с делом нове
припрате призидан је у време
игумана Теодосија Церњанског
уз цркву 1836. године, док је пет
година касније урађен конак на
западној страни.

На манастирском поседу је
1890. године основана мала
„капела над воденицом”, која и
данас постоји, а за време архи-
мандрита Гаврила Ананијева,
1911. године, подигнута је нова
зграда конака, чији коначан
изглед потврђује и сачувани 
ситуациони план из тог времена.

Ново доба

Након Првог светског рата мана-
стир је ушао у релативно кратак
миран период, јер су почетком
Другог светског рата немачки
окупатори од храма направили

неку врсту казамата за високо
православно свештенство.

Нацисти су већ у априлу затво-
рили тадашњег патријарха Гаври-
ла Дожића и потом су га у мају
1943. године довели у манастир
Војловица. Шест месеци раније
ту је већ био утамничен свети
владика Николај Велимировић,
који је у току свог заточеништва
написао сијасет вредних дела,
поред осталог и Канон Пресве-
тој Богородици Словесници.

Патријарх и владика су остали
у манастиру до пред сам долазак
Црвене армије и партизана, да
би их 14. септембра Немци депор-
товали у злогласни Дахау. У том
концентрационом логору остали
су још неколико месеци, а осло-
бодили су их Американци послед-
њег дана рата – 8. маја 1945.

А онда је уследио период кому-
нистичке владавине. За то вре-
ме је манастир, као и сви друге
верске институције, преживља-
вао тежак период, да би од 1964.
године, по изградњи Рафинери-
је нафте Панчево, практично био
неактиван.

Такво стање је потрајало до
1987. године, када су започете
обнова и реконструкција, које су
завршене 1991. године.
Манастиру је тада удахнут нови
живот, а у њега почињу и да се
враћају верници, који су на том

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

Браћа буразери
Браћасуостављенаукартонској
кутији на минус пет, без хране,
безводе, безбудућности, безсазна-
њаотомештаћесњимабити.

На срећу, ова предивна
шесторка склоњена је ван прометног пута, а добили су и кућицу пуну
сламеиредовнеоброке. Ипак, животнаулицинијерешењезањих, па
штопреморајудапронађусвоједомове.

Сви ови сићушни мужјаци су здрави и за почетак ће бити
очишћени од паразита, а затим следе вакцине против заразних
болести. Ко жели, може да их удоми уз уговор о одговорном
власништву. Превоз до оближњег места је обезбеђен, а све дру-
ге информације могу се добити на телефон 065/529-38-08.

Мишица
Симпатична мешанка, старости око три-чети-
ри године, тражи нову шансу за бољи живот,
након што је стерилисана, микрочипована и
вакцинисана против беснила.

Изузетно је мазна, а слаже се и с другим пси-
ма, па ако неко жели праву безрепу мазу која
ће му украсити кућу, двориште и цео живот, ово је права шанса.

Мишица се привремено налази у градском прихватилишту у
Власинској улици (телефон: 352-148), где чека одговорне удо-
митеље који тамо могу да је упознају.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЗДАЊЕ КОЈЕ ВЕЋ ДУЖЕ ОД ШЕСТ ВЕКОВА ПЛЕНИ ДУХОВНОШЋУ 

МАНАСТИР ВОЈЛОВИЦА – ИСТИНСКА СВЕТИЊА

СУЖИВОТ С РАФИНЕРИЈОМ

Манастир Војловица је у

последњих пола века окружен

Рафинеријом нафте Панчево.

Иако су током времена навикли

једни на друге, много тога је још

увек недефинисано.

Примера ради, поједине слу-

жбе су и даље у манастирским

просторијама, а нема ни директ-

ног улаза до храма, јер постоје

ограда и рампа, коју контроли-

шу запослени у фабрици.

С друге стране, сваки сектор

у поменутој фирми има заштит-

ника и славу, а обреде обавља-

ју свештеници из манастира.

МНОГЕ ВРЕДНОСТИ ПОХРАЊЕНЕ 

У МAНАСТИРУ

Вероватно најважније вредно-

сти у манастиру јесу мошти Гри-

горија Синаита, икона Богоро-

дице Словеснице и иконостас

урађен у барокном стилу, а реч

је о изузетном раду у дрвету.

Притом, мали део фрескописа

потиче из 14. века.

Треба истаћи и то да је 1752.

године, за време игумана Пај-

сија, једнобродној црквеној гра-

ђевини с полукружном олтар-

ском апсидом, правоугаоним

певничким просторима, осмо-

страним кубетом над наосом и

слепим кубетом над припратом

дозидана још једна припрата.

Крајем 18. века, за време

игумана Јоаникија, изграђени

су конаци, осликани унутра-

шњи зидови храма и начињен

високи барокни иконостас, где

се као аутор помиње молер

Аксентије из Панчева.

Приликом изградње високог

барокног звоника с делом нове

припрате 1836. западни зид

Пајсијеве припрате је уклоњен.

Барокном изгледу цркве,

поред карактеристичног звони-

ка, доприноси и низ полукру-

жних аркада на стубићима

изнад кордонског венца на Пај-

сијевој припрати.

ЧУДОТВОРНА ВОДИЦА НА НАДЕЛУ

По предању, водица на Наделу,

недалеко од манастира Војло-

вица, настала је када је неки

човек, који је ишао на штакама,

сањао да треба да очисти и ози-

да бунар поред манастира

чијом ће се водом потом исце-

лити.

Заветујући се Светој Петки,

он је то учинио и проходао, оста-

вивши штаке поред бунара.

Братство манастира Војлови-

ца подигло је 1890. године

капелу посвећену Светој Петки

Трновој, која се прославља 8.

августа.

Храм некад...

Мошти Григорија Санаита

Богородица Словесница

Ходници препуни сећања

Иконостас који оставља без даха

Црвено-бели (рафинеријски)
димњак ипак није део манастира
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Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
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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
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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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Целе недеље ће вас пратити гла-
вобоља. Преконтролишите зубе.
Колико год да вам је мука, мора-
ћете да успорите. Немојте улазити
у сукобе и не правите испаде, јер
сте скоро пред решењем пробле-
ма.

Односи са сарадницима су пома-
ло неусклађени, али успевате да
се наметнете својим шармом.
Вама битни пројекти ће се покре-
нути и већ крајем месеца ћете
одахнути. Очекујте већу суму нов-
ца за викенд.

Ствари су се покренуле, али ви
сте још у страху, па веома битна
питања стављате под тепих. Не
може све сада и одмах. Чека вас
велики успех ако пустите да све
иде својим током – лагано. Не
јурите, само ћете успорити ток
догађаја.

Проблеми с кичмом ће вам додат-
но тањити живце, поред сарадни-
ка који вас константно саботирају.
Време је на вашој страни и пре-
преке ће полако нестајати. Пора-
дите мало на односу с партнером.

Близанци, тренутно нисте способ-
ни да успоставите добру комуни-
кацију. Као да се играте глувих
телефона. Ствари иду полако, али
постоје сви изгледи да стигнете до
циља.

Поље новца се полако стабилизу-
је и створиће се неке прилике. Не
дајте да вас нестрпљење успори.
Крајем седмице ћете добити
повољне вести, могуће из ино-
странства, па ће све доћи на сво-
је место.

Ствари се полако враћају у нор-
малу. Коначно знате на кога
стварно можете да се ослоните, а
коме да кажете збогом. Новац
континуирано долази, довољно да
размишљате о плановима и про-
јектима.

Упорно терате по своме, а ствари
измичу контроли. Потребно је да
покажете више воље и заинтере-
сованости за сарадњу – тако ћете
лакше препознати праве сарадни-
ке и оне које би само да се закаче
за вас.

Имате јасну визију како желите
да се ствари одвијају, а уз мало
стрпљења и мудрости почеће и
реализација. Одаберите провере-
не сараднике и не мењајте екипу
која добија. Чувајте се људи који
вам ласкају, дају вам лажне
информације.

Превише се трошите, а резултати
не прате ваше залагање. Однос с
колегама је на граници усијања,
али имате подршку битних људи.
Коначно ћете добити папире које
дуго чекате – и то је позитивно
решење.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Мањи проблеми у комуникацији
са сарадницима, али и са члано-
вима породице. Склони сте брзим
променама расположења зато
што се све дешава у последњем
тренутку. Све вам виси о концу,
чак и новчани прилив.

Корак напред, корак назад. Све
бисте да преломите преко колена.
Ваши сарадници су склони прово-
кацијама, па користите своју
памет и не дајте да вас избаце из
такта. Непланирани краћи пут
доноси добитак.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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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

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 28. ЈАНУАРА ДО 10. ФЕБРУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

ФИЈАТ браво 1.4, рестај-

линг, 2009, фабрички

плин, фул опрема.

064/130-36-02. (312223)

ПУНТО ван 1.2, 2013,

петора врата, фабрички

плин, клима. 064/130-

36-02. (312223)

МУЛТИПЛА 1.9 рестај-

линг, 2005, фул опрема,

кука. 064/130-36-02.

(312223)

ФИЈАТ добло макс, 1.4,

2009/10, петора седи-

шта, 730 кг носивост,

фул опрема. 064/130-

36-02. (312223)

ДАЧИЈА логан рестај-

линг 1.6, 2008/фул опре-

ма, нов, атестиран плин.

064/130-36-02. (312223)

ПАСАТ Б 7 караван, 20,

дизел, на име, и издајем

гаражу са каналом на

Содари. Тел. 064/318-

90-95. (312271)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

ОТКУПЉУЈЕМ возила,

стање небитно, од 100

до 2.000 евра. 062/193-

36-05. (312289)

ЋУРКЕ уређене на про-

дају, може и живе, кућ-

на достава. 069/280-20-

37. (СМС)

МИКРОТАЛАСНА, ком-

биновани фрижидер, ор-

ман бидермајер, самач-

ки кревет, комоде, теле-

визор. 063/861-82-66.

(312219)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гра-

тис, 5.000 динара.

060/304-16-92. (310200)

ПРЕВОЗ, сеча, бесплат-

ни, мерење код вас,

5.000 динара. 065/420-

78-99. (312006)

МЕШАНО суво дрво са

превозом и сечом, мере-

ње на лицу места, 5.500 .

065/420-79-00. (312006)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,
откуп слупаних и неис-
правних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (312249)

ОТКУП возила од 100 до

1.800 евра. 063/161-08-

19. (312289)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 до 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(312296)

ИЗДАЈЕМ зидану гара-

жу, 15 квм, погодну за

ауто или магацин. Котеж

2. 063/122-55-22.

(312247) 

ПРОДАЈЕМ огревно др-

во: багрем, буква, храст,

цена 5.000. Моб.

064/513-53-63. (312005)

ГАРДЕРОБЕР угаони,

сто компјутерски, трпе-

заријски сто стаклени,

повољно. 063/770-23-25.

(312226)

ФРИЖИДЕР, замрзивач

142 цм, замрзивач сан-

дучар 250 л, продајем.

063/240-784. (312182)

НА ПРОДАЈУ домаћа ра-

кија од шљиве, јабуке,

крушке и дуње. 062/388-

165. (312267)

ВЕШ-МАШИНА, кауч,

фрижидер, уљани ради-

јатор, трпезаријски сто

са столицама.  063/861-

82-66. (312219)

ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ,

коришћен, са уграђеним

гориоником на пелет.

063/118-22-09. (312209)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-

ње и прасиће до 35 кг.

Милан, 064/169-68-54.

(312253)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елемен-

те. 063/773-45-97.

(312282)

ПРОДАЈЕМ клизна алу-

минијумска врата за те-

расу, повољно. 

064/818-86-61. 

(312284)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5

кв, исправна, 100 евра.

Тел. 066/348-952.

(312292)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, стае лими-

зине, веш-машине, фри-

жидере, замрзиваче, те-

левизоре, све остало.

061/206-26-24. 

(312250)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац 49 ари, Новосељан-

ски пут. 064/131-42-02.

(312167)

ГОРЊИ ГРАД, кућа по-

годна за инвеститоре,

6.3 ара, 100.000. „Кров”,

060/683-10-64. (312230)

ДОЛОВАЧКИ ПУТ, 28

ари, викендица 42 + 18

+ помоћни објекти. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (312299)

СТАН једнособан, рено-

виран, намештен, 32

квадрата, на Тесли,

38.000 евра. Тел.

063/736-38-98 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 49 квм, II спрат.

064/155-89-28 (СМС)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита,

поткровље, 34.000 евра,

34 квм. 069/655-214.

(311329)

НА ПРОДАЈУ одмах усе-

љив стан 58 квм, Кара-

ђорђева, први спрат, са

лифтом и паркинг место,

нова градња. 064/371-

62-74. (312131)

СОДАРА, 55, ЦГ, В,

лифт, усељив, укњижен,

леп, 53.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (312142

СТРЕЛИШТЕ, 74, ЦГ, ПР,

тераса, 70.000. 063/836-

23-83. „Трем 01”,

063/836-23-83. 

(312142

ПРОДАЈА ексклузивних

станова, у изградњи, Ка-

рађорђева 109 – 50 квм

– 51 квм – 59 квм.

063/321-327. (312149)

КОТЕЖ 1, двособан, 62

квм, одлична локација,

ИИИ спрат, без посред-

ника. 061/613-10-11.

(312164)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, за-

мрузиваче, шпорете,

сервисирам исте.

060/521-93-40. (312139)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (312224)

КУПУЈЕМО гвожђе, оло-

во, бакар, месинг, алу-

минијум, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре,

прохром. 061/321-77-93.

(312250)

ПЛАЦ, нова Миса, Ма-

кедонска улица, 2,87

ари, струја, вода, кана-

лизација, асвалт.

063/321-327. (312149)

ДУПЛЕКСИ 2 х 80 квм,

терасе, паркинзи, 700-

800 евра/квадрат. 341-

789, 063/818-36-99.

(312286)

ОМОЉИЦА, прелепа ку-

ћа, модеран стил, 104

квм, 4.5 ара, 48.000

евра. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (312299)

ТРОСОБАН, Доњи рад,

70 квм, 52.000 евра,

центар 65 квм, 63.000

евра. „Дива некретни-

не”. 064/246-05-71.

(312-192)

ПРОДАЈЕМ стамбено-

пословни простор, 60

квм, на Содари. Тел.

063/320-588.  (312255)

ТЕСЛА, трособан, ИИ,

надоградња, леп, 74 квм,

72.000. „Кров”, 060/683-

10-64. (312230)

ТЕСЛА, двособан, 53

квм, ВП, ЦГ, 47.700.

„Кров”, 060/683-10-64.

(312230)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

59 квм, ВП, 51.000.

„Кров”, 060/683-10-64.

(312230)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 37, 65 квм, могућ-

ност куповине на кредит.

060/043-52-98. (312269)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,

78 квм, В, 65.600.

„Кров”, 060/683-10-64.

(312230)

ДУПЛЕКСИ 2 х 80 квм,

терасе, паркинзи, 700-

800 евра/квадрат. 341-

789, 063/818-36-99.

(312286)

ДВОСОБАН, Миса, ни-

ско приземље, 53 квм,

повољно. „Дива некрет-

нине”. 064/246-05-71.

(312-192)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-

тежу 2, најалепше место,

85 квм, сређен, или ме-

њам за мањи уз доплату.

064/124-45-07, 064/276-

09-97. (312297)

ТЕСЛА, И, гарсоњера, 25

квм, комплетно сређена,

намештена, 35.000.

069/744-286. (312299)

МИСА, приземље, код

школе, двособан, 46 квм

+ двориште, цело

50.000. (67), 063/744-

28-66, „Милка М”.

(312299)

ЦЕНТАР, двособан, ук-

њижен, 57 квм + остава

+ двориште, ЕГ, фул,

55.000 евра. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (312299)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-

бан, 37 квм, В, сређен,

две терасе, ЦГ, 35.000

евра. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. 

(312299)

ГАРСОЊЕРА, Пепељаре,

16 квм, комплетно сре-

ђена, ИИ, 23.500

евра.(67), 063/744-28-

66, „Милка М”. 

(312299)

БЕОГРАД НОВИ, блок

63, ИИИ, ЦГ, два лифта,

40 квм, 80.000.  (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (312299)
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НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ, 

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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.

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 2 – 75,92 m²
Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m² + I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m² + galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m² + galerija 38,22 m²)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, ИИ спрат, грејање

гас и топлотна пумпа.

063/221-259. (312290)

КУПУЈЕМ стан у згради,

једнособни или двособ-

ни, за кеш, од власника,

укњижен, може у лоши-

јем стању. 062/309-661.

(312205)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, куће,

плацеви, локали. (67),

063/744-28-66. 

(312299)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру. 060/043-52-98.

(312269)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у центру Панчева, кири-

ја 300 евра месечно.

060/010-22-13. (312048)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан

38 квм. Новија зграда на

Тесли,трећу спрат.

064/383-09-32 (СМС)

СТРОГИ центар, двосо-

бан, намештен, ренови-

ран, лифт, ЦГ, тераса,

паркинг. 064/159-79-54

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен ре-

новиран стан у строгом

центру, 40 квм. Тел.

063/812-42-83. (312270)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру Панчева.

064/014-81-37. (312165)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан у центру,

кабловска, ТА, депозит.

063/742-14-27. (312276)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухи-

ње и купатила. 060/031-

07-26. (312261)

СТАН за издавање, на-

мештен, у војловици.

069/260-69-51, 013/348-

.139. (312262)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у центру, двособан.

063/122-41-40. (312144)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера,

намештена, на дуже, Те-

сла, ЦГ. 064/137-63-19.

(312158)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру Панчева.

064/014-81-37. (312165)

ЗГРАДА, издајем наме-

штен двособан стан, ТА,

нова Миса, амбуланта.

064/231-23-59.(312169)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру нова зграда у

С. Милетића иза, Лидла,

на дуже, слободна од 1

марта. 063/106-05-47

(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан не-

намештен стан у центру

Панчева. Тел. 013/348-

486. (312198)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, 65 квм, Новосе-

љански пут 49. 066/310-

029. (312-201. 

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан, зграда, близу цен-

тра, етажно грејање, 200

евра. 063/890-90-60.

(312234)

НАМЕШЕТН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 100 евра.

064/122-48-07. (312293)

ИЗДАЈЕМ стан 489 квм,

Милоша Обреновића 65.

Тел. 060/522-83-22.

(312294)

ЧЕТВОРОСОБАН стан,

намештен, празан, у ку-

ћи, грејање, плин, дво-

риште, Котеж. 061/225-

16-43. (312302)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. (312237)

ИЗДАЈЕМ локал на новој

Миси, близу школе, 250

евра. 063/327-884

(СМС)

ПРОДАЈЕМ стамбено

пословни простор, 59,21

квм, Содара. 063/320-

588. (311763)

ИЗДАЈЕМ – продајем ло-

кал 17 квм, у тржном

центру Трубач, ИИ

спрат, 50/8.000 евра

фиксно. 063/850-02-66.

(311848)

ПРОДАЈЕМ локал код

нове Поште 12 квм +

мокри чвор, 4.000 евра.

060/812-66-63. 

(312099)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

у центру Панчева. Моб.

064/866-22-70. 

(312241)

ИЗДАЈЕМ локал, Осло-

бођења 3, аутобуска ста-

ница, пијаца. Употребна

дозвола. 063/372-124.

(312247)

КРОЈАЧКОЈ радњи по-

требна радница са или

без искуства. 064/196-

86-79. (312070)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48.

(311890/р)

ПОТРЕБАН магационер,

озбиљан, до 45 година

старости за рад у озбиљ-

ној фирми у Панчеву,

који се разуме у поправ-

ке електронике. Тел.

063/744-65-12. (312162)

ПОТРЕБАН кувар/кува-

рица. Кетеринг Царство

укуса. Информације на

тел. 063/870-45-53 (ф)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА

„Голуб” тражи помоћног

радника са искуством у

прављењу торти и кола-

ча и радницу у продаји.

Звати од 8 до 15 сати.

062/680-477. 

(312187)

ПОТРЕБНА радница у

роштиљџиници „Код То-

му Лесковчанина”.

065/900-50-08. (312210)

ПОТРЕБНА маркетинг

особа за слање порука у

ДМ на социјалним мре-

жама. Рад од куће.

060/030-09-59. (312151)

ПОТРЕБАН возач Б и Ц

категорије за рад на те-

рену. 064/119-89-70.

(312236)

ПОТРЕБНА радница или

радник за рад на бувља-

ку, козметика. 064/942-

91-39. (312275)

КОНОБА 32 – потребан

достављач хране са ис-

куством. 062/880-59-99.

(312295)

КОНОБА 32 – потребан

конобар/шанкер.

062/880-59-99. (312295)

КУЋНА нега и помоћ у

кући, помоћ при при-

преми хране, набавци

лекова, третман физио-

терапеута.

062/144-66-94. 

(312038)

ВРШИМО све водоин-

сталатерске услуге: - ре-

новирање старих и изра-

да нових купатила -за-

мена бојлера, вентила,

умиваоника, ве-це шоља

-машинско отпушавање,

позовите и уверите се у

квалитет рада.  Ваш во-

доинсталатер 061/632-

38-32 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(311981)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (311950)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312260)

ПОВОЉНО радим моле-

рај, кречење, фарбање

столарије. Никола,

064/142-53-36. (312132)

КЕРАМИЧАР квалите-

тан, педантан, искусан и

молер тражи посао.

061/203-70-87. (312280)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ

РАДИМО све физичке

послове: рушења, чи-

шћења тавана, подрума,

одношење ствари.

064/122-69-78. (312264)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење дворишта, рушења

кукћа, шупа, одношење,

шут. 060/035-47-40.

(312264)

ОДНОШЕЊЕнепотреб-

них ствари; чишћење та-

вана, шупа, подрума,

дворишта, башта.

063/772-64-56. (312137)

ЕЛЕКТРИЧАР, инстала-

ције, табле, бојлере, Та

пећи, монтажа климе, и

остале ел. Инсталације.

060/521-93-40. (312139)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купа-

тила, замена, поправе,

одмах, повољно.

064/495-77-59, 013/331-

657. (312146)

НАСТАВНИК, дајем ча-

сове енглеског деци од

шест до осам година.

Тел. 063/178-88-97.

(312159)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (312170)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

проврите. 062/816-66-

78. (312215)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (312200)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

са радницима, без. Пре-

воз аутомобила, мотора.

062/816-66-78. (312215)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, поправци, заме-

на котлића, батерија,

бојлера, одмах, повољ-

но. 064/317-03-56.

(312258)



РАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 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, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.1474/1 КО Панчево, за по-

требе изградње вишепородичног стамбеног објек-

та, спратности П+2, у Панчеву, Јове Максина бр.

26, израђен од стране „Мастер Пројект 2015”,

Панчево, за инвеститорa Туцић Николу из Панче-

ва, Танаска Рајића бр.12.

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, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 04. 02. 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 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, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцелама топ.бр.1260, 1262, 1263, 1265 и

1266 КО Панчево, за изградњу вишепородичног

стамбено-пословног објекта, спратности П+4+Пс,

у Ул. Јове Максина бр.1 и 3 и Димитрија Туцовића

бр.108 и 108а, израђен од стране „Art Royal

inženjering”, Панчево, за инвеститорa Димитри је -

вић Бојана из Београда, Војводе Шупљикца бр.19.

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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне 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 04. 02. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnika na pakovanju robe i pomoc u magacinu
(mušski izvršitelj)

Svi zainteresovani mogu da se jave 

na brojeve telefona: 013 310-717; 063/207-114 

(od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati)

- na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и

изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 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, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.пар-

целе топ.бр.4116/2 КО Панчево, за планирану из-

градњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 ста-

нова спратности По+Пр+4+Пс, који се налази у ул.

Браће Јовановића бр. 2, на кат.парцели 4116/2, са

обухватом УП-а и дела улице Браће Јовановића, део

кат.парцеле 8047 КО Панчево, израђен од стране би-

роа „АГП Студио”, Панчево, за инвеститорa „Empora

Construction” из Београда, Љубе Дидића бр.14.

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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 04. 02. 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија 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

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у производном погону
фабрике коже „Eltid tanne-
ry” доо из Панчева. Уговор
о раду на неодређено вре-
ме уз претходни пробни
рад. Контакт за пријаве
013/334-444. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правак, одгушења, заме-

на – шоља, бојлера, бае-

рија, котлића, лавабоа.

064/586-85-39. 

(312258)

РАДИМ унутрашње ра-

дове: керамика, молерај,

ламинат. 065/665-64-64.

(312216)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шут, радимо све по-

слове. 061/321-77-

93.(312250)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: шљунак, песак,

сејанац, ризлу, огрев,

утовар, одвоз шута.

064/354-69-94, 013/344-

645, 063/754-02-72.

(312298)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвожење

непоребних ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, Владимир.

(312148)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче,  шпо-

рете, ТА пећи, бојлере

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (312246)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/078-

47-89, 063/778-47-89. Ул.

Јована Рајића 1, код по-

ште на Тесли. (312249)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(312262)

МОЛЕРСКИ адови, гипс,

ламинат, изолације, хи-

дро и топлотне, најпо-

вољније. 061/155-06-18.

(312177)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”, дубинско прање

тепиха и намештаја.

302-820, 064/129-63-79.

(312291)

МОМАК, 1975. неоже-

њен, инвалидски пензио-

нер, упознао би озбиљну

девојку или разведену

зену(од18 до 40година)

ради брака.064/520-62-

98 (СМС)

ПРЕВОЗ комбије. Панче-

во и околина. Повољно.

061/666-65-25. 

(312213)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 

060/078-47-89, 

063/778-47-89. Ул. Јова-

на Рајића 1, код поште

на Тесли. (312249)

Стоваришту „Голија” ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
• физички радник • возач Ц категорије • трговац 

• кувар са искуством.

Контакт телефон 013/252-06 64, 065/244-41-44

Звати и доћи лицно од  8 до 17 сати.

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

ЦЕНТРАЛА 301-150
БЛАГАЈНА 300-830

УСЛУГЕ

TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.

Последњи поздрав

СТЕВАН МИРЈАНИЋ
1950–2022.

Наш вољени преминуо је 21. јануара, али

ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИЉА, ћерка

ДАНИЈЕЛА и син ДРАГАН са породицама

(22/312163)

СТЕВАН МИРЈАНИЋ

Нема речи за љубав, оданост, топлину и доброту

коју си свима безгранично давао.

Породица МАРИНКОВИЋ
(86/312245)

С великом тугом у срцу растајемо се са драгим и вољеним

ДЕСИМИРОМ АРСИЋЕМ

Последњи испраћај обавиће се 26. јануара 2022. године, у 15 са-

ти, на Старом гробљу.

Ожалошћени: синови АЛЕКСАНДАР и СРЂАН, 

снахе МИЛИЦА и МАГДАЛЕНА и унуке АНДРЕА и СТАША

(33/312176)

Последњи поздрав драгом колеги

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ
1959–2022.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(23/ф)

24. јануара 2022. напустио нас је наш вољени

МИЛЕНКО МИЛЕНКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру.

Супруга СЛОБОДАНКА, син ДРАГАН са породицом

и ћерка ЗЛАТА са породицом
(53/312203)

Последњи поздрав стрицу

ДЕСИМИРУ АРСИЋУ

од ДРАГАНА АРСИЋА са породицом

(85/312244)

БРАНКИЦЕ

Била си неко ко је толико исијаво срећу и тако лако је преносио на

друге. 

Сви смо учили од тебе, учили како човек може да буде благ, да ни-

када никога не увреди и не повреди.

Заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима, у њима је тре-

нутно велика туга... туга за великим човеком и још већим пријате-

љем.

Твој колектив Хемодијализе

(62/312218)

22. јануара остали смо без наше

ЗОРИЦЕ БАХТЈУК
25. V 1969 – 22. I 2022.

Отишла си тихо, без иједне речи на пут без

повратка.

Тугују твоји најмилији

(121/312300)

22. јануара 2022. напустила нас је наша

братичина

ЗОРИЦА БАХТЈУК

Чуваћемо те од заборава.

Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА

(120/312300)

Последњи поздрав

драгој

ЗОРИЦИ

од ДИМИЋА

и ЈОВАНОВИЋА

(124/312304)

На основу члана 9. Правилника о ближим условима,

начину и поступку финансирања потреба у области

спорта на територији града Панчева („Службени

лист Града Панчева”' број 1/2017 и 30/2018) и чла-

нова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Служ-

бени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен

текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) градоначелник Града

Панчева расписује следећи 

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Градоначелник Града Панчева позива све заинте-

ресоване спортске организације и друга правна и

физичка лица да својим програмима и пројектима

конкуришу за су/финансирање својих активности у

области спорта у граду Панчеву за 2022. годину у

следећим сегментима:

А) Појединачна давања на име постигнутих

спортских резултата 

Б) Развој спорта 

6.Рок

Рок за предају документације за суфинансирање

програма и пројекта из области спорта у граду Пан-

чеву за 2022. годину je до 30. новембра 2022. годи-

не, односно до утрошка средстава, планираних Од-

луком о буџету Града Панчева за 2022. годину у сег-

ментима: Појединачна давања на име постигнутих

спортских резултата и Развој спорта. Јавни позив

биће објављен у недељном листу „Панчевац” и на

званичној интернет презентацији Града Панчева,

www.pancevo.rs. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 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, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за реконструкцију FCC и изградњу новог по-

стојења ЕТBE у оквиру комплекса Рафинерије на-

фте Панчево, парцеле бр.3545, 3559, 3557, 3538,

3529/1, 3570, 3571, 3563, 3558, 3552/1, 3547, 3546,

2549, 3548, 3541, 3533, 3532, 3534, 3531, 3556,

3542, 3544, 3561/1 и 3560 КО Војловица, израђен

од стране ЈП „Урбанизам” Панчево, за инвестито-

рa „Нафтна индустрија Србије” а.д. путем: „IMG-

Engineering&Construction” 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, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 04. 02. 2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 28. јануар 2022.24

НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2022.

Преминуо је мој супруг и отац и дека, 22. јануа-

ра 2022. године.

Сахрана је обављена 25. јануара 2022.

Ожалошћени: супруга МИЛА, ћерка ОЛИВЕРА

и унуке ЕВА и МАРИЈОН
(21/312161)

Напустио нас је наш драги Новко

НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2022.

С поштовањем и тугом чуваћемо успомену на

његову изузетну личност.

ВЕРА и МИЛЕ ЧЕРНИЦИН

(30/312173)

НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2022.

Преминуо је добар и племенит човек који је обе-

лежио наше животе.

Нама остаје да га се са љубављу сећамо.

САША, МАРИЈА, ВЛАДИМИР

и АЛЕКСАНДАР ЧЕРНИЦИН

(31/312174)

Последњи поздрав нашем драгом чика Новку

НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2022.

Памтићемо заувек његов ведар дух, његове при-

че и животну мудрост.

МИША, ДУШИЦА, ТИНА

и НИКОЛА ЧЕРНИЦИН
(32/312175)

Последњи поздрав

НОВИЦИ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ

од породице

ФИЛИПОВ

(49/312196)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИ НЕНАДИЋУ

Педесет година нашег дружења оставило је не-

избрисиве успомене које ћемо чувати и након

твог прераног одласка. 

Почивај умиру међу анђелима.

Памтиће те увек: ЛОЛА, ВЕСНА, ЈАСНА, ЗОРАН,

тетка ДЕСА и чика СТАНИША
(37/312180)

ВЛАДА НЕНАДИЋ
14. XII 1971 – 21. I 2022.

Напустио си нас пре времена и оставио

бол и тугу.

Заувек у срцима твојих најмилијих: мајке

ДАНКЕ, твог ПЕТРА и твоје МИЛИЦЕ

(57/312208)

ОЛГА АНТИЋ
1951–2022.

Сахрана ће се обавити у четвртак, 27. јануара 2022.године,

у 15 сати, на Новом гробљу

Мирно спавај, Анђеле наш.

Волимо те.

Последњи поздрав од сина МИЛОША и снаје ЦИЦЕ

(104/312268)

Последњи поздрав својој прији

ОЛГИ

од пријатеља АЦЕ и БЕБЕ са породицом

(105/312268)

Последњи поздрав

ОЛГИ

од кумова ПРЛЕТА, МИРЕ и ЈЕЛЕНЕ

(107/312268)

ОЛГИЦА АНТИЋ

Драга наша, отишла си без поздрава.

Почивај у миру.

Твоји пријатељи МИШКОВИЋИ
(103/312266)

Последњи поздрав

прији

ОЛГИЦИ

АНТИЋ

Почивај у миру.

ДРАГАН и МИЛАНКА

са породицом

(108/312272)

Последњи поздрав драгој

ОЛГИЦИ

од МИКИЈА са породицом

(106/312268)

Последњи поздрав

ОЛГИЦИ АНТИЋ

Породица ЋИРИЋ

(123/312303)

Последњи поздрав

РАДИСАВУ МАРКОВИЋУ
1962–2022

Срећан ти пут дебели наш.

МИЛИЦА, МИЛОШ, СНЕЖАНА и АНА

(98/312259)

Последњи поздрав сину

РАДИСАВУ

МАРКОВИЋУ

Мајка САВКА

(99/312259)

Последњи поздрав

РАДИСАВУ

МАРКОВИЋУ

ВЕРА, НАТАША и БАНЕ

(100/312259)

Последњи поздрав

мајци

ЉУБИНКИ

ЈОВАНОВИЋ
1941–2022.

од ћерке СНЕЖАНЕ

са породицом

(68/312225)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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С тугом и болом опраштамо се од вољеног

мужа и оца

др АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋА
1963–2022.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Супруга СЛАВИЦА и син ПЕТАР

(1/312130)

др АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
научни саветник, члан УО РЦТ

„Михајло Пупин”

Драгом пријатељу, колеги, великом ментору

многих догађаја у РЦТ „Михајло Пупин”.

Последњи поздрав и захвалност.

Сарадници у РЦТ „Михајло Пупин”

(20/312160)

Последњи поздрав нашем другу, професору и

пријатељу

др АЛЕКСАНДРУ НИКОЛИЋУ
1963–2022.

Друштво и колеге из лаб. 538

(2/312130)

МАРИЈА БАРТОЛЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, снаја ЗОРИЦА, унук

НЕНАД и снаја МАРИНА
(12/312147)

Последњи поздрав свом стрицу

РАДОЈКУ ЈОВАНОВИЋУ

од МИЛОИЦЕ са породицом

(47/312194)

Последњи поздрав

РАДОЈКУ ЈОВАНОВИЋУ

од БОГОЉУБА са породицом

(48/312195)

Последњи поздрав

поштованој и драгој

МАРИЦИ

БАРТОЛЕ

од колегиница

ЗЛАТЕ, ДАДЕ

и МИРЕ

(59/312212)

РАДОЈКО

ЈОВАНОВИЋ

Течо, заувек ћеш би-

ти у нашем срцу.

МАРИЈА

МАГДАЛЕНА

ЉИЉАНА

(55/312206)

Са болом и тугом обавештавамо да нас је наш вољени супруг, отац

и деда

ПЕТКО БАДАЛОСКИ
1943–2022.

напустио 23. јануара 2022. године и оставио бескрајно неутешне.

Сахрањен је 26. јануара 2022. године на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек његови: супруга ИВАНКА, ћерке АЛЕКСАНДРА и ДРАГАНА,

зетови МЛАДЕН и ДЕЈАН, унуци МАТЕЈА, АЊА и МИА

(84/312243)

Последњи поздрав на-
шем брату

ПЕТКО

БАДАЛОСКИ
1943–2022.

Од ЉУБЕТА и МИРКА
са породицама

и многобројном
родбином из Струге

(102/312265)

Последњи поздрав

ПЕТКО БАДАЛОСКИ

Колегиници Драгани и њеној породици

искрено саучешће.

Колектив Завода за здравствену заштиту

радника „Панчевац”

(115/ф)

Последњи поздрав

зету

ПЕТКУ

од ЗОРАНА

са породицом

(114/312279)

Последњи поздрав најдражем течи

РАДОЈКУ ЈОВАНОВИЋУ
18. VI II 1944 – 23. I 2022.

Они које волимо не одлазе, они остају са нама сваки дан.

(118/312285)
                                                                    Твоја МАГДАЛЕНА

Изненада нас је напустио наш драги кум

МИОДРАГ ПАНИЋ
1937–2022.

Последњи поздрав од кумова: 

(65/312222)
ЈАСМИНА и ЂУРА СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав драгом

ЈАНКУ КРСМАНОВИЋУ

Породица КРАСАВЧЕВИЋ

(109/312273)

Последњи поздрав

ЈАНКУ КРСМАНОВИЋУ

од другова и пријатеља са Дунава

(110/312273)

БЛАГАЈНА

013/300-830

19. јануара умрла је наша драга

ДИКОСАВА МИЛОШЕВ

Њени најмилији

(125/312305)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ЛОНЧАРЕВИЋУ
Почивај у миру и спокоју.

ОЛГИЦА и ГОРАН ГАВРИЛОВ
(116/312281)

ЖИВКО ТАСКОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом супру-

гу, оцу и деди

Хвала за љубав и подршку коју си нам

пружао.

Буди наш анђео и чувај нас и штити као и

до сада.

Твоја супруга ДОБРИНКА, 

син ЗОРАН, ћерка ВЕСНА

и унуци ПЕТАР, СРЂАН и ВЛАДАНА

(81/312242)

Последњи поздрав нашем

ТАСКОВСКИ ЖИВКУ

Отишао си из наших живота, али никада нећеш

из срца и сећања.

Хвала ти на свему.

Брат БЛАЖЕ са породицом

(82/312242)

Последњи поздрав нашем

ТАСКОВСКИ ЖИВКУ

Отишао си из наших живота, али никада нећеш

из срца и сећања.

Хвала ти на свему.

Брат АЦКО са породицом

(83/312242)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

отац, супруг и деда преминуо 19. јануара 2022. године

БРАНИСЛАВ АТАНАЦКОВ
1946–2022.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИРОСЛАВА, ћерке САЊА

и ВЕСНА, зетови ЖЕЉКО и ДЕЈАН, унуци ДУШАН,

НИКОЛА, МИЛИЦА и НИНА
(78/312238)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

др ПАНЧЕВАЧКИ СНЕЖАНА
рођ. Јајић

1963–2002.

изненада преминула 25. јануара 2022. у 59. години.

Не постоје речи којима се може описати понос што си била део

наших живота, као и туга која остаје иза тебе. 

Била си предвина мајка, супруга, ћерка, сестра и пријатељица.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Сахрана је обављена у среду, 26. јануара 2022,. године, у 14 сати,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруг СИНИША, деца САША и САНДРА, 

мајка МИЛИНА, брат СИНИША

и остала многобројна родбина и пријатељи

(73/312229)

После кратке и тешке болести преминуо је

ЗОРАН БОГОЈЕВИЋ
1959–2022.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

(14/312152)
           Сестре МИЛИЦА и СТАНА са породицама

Последњи поздрав драгом колеги

ЗОРАНУ БОГОЈЕВИЋУ
1959–2022.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(24/ф)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ЗОРАНУ БОГОЈЕВИЋУ
1959–2022.

(56/312207)
            од колега из Инструментације ПЕНГ

3

ЂОРЂЕ ТОРЊАНСКИ

Ујак мојих унука Душана и Александра.

Изгубио је битку са тешком болешћу, али је обе-

лежио овај свет својом добротом.

Вечан му спомен.

Бака РАДА

(25/312060)

22. јануара 2022. го-

дине преминуо је

наш драги

НИКОЛА

СТОЈЧЕВСКИ
1934–2022.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Синови ПЕРО

и ЉУПЧО

са породицама

(89/312252)

После дуге и тешке болести преминуо је наш супруг и
отац

МИРОСЛАВ МИЛИЋЕВ
1949–2022.

из Омољице

Наш вољени преминуо је 20. јануара, али ће заувек
живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син АЛЕКСАНДАР и
ћерке МИРОСЛАВА и МАРИЈАНА са породицама

(91/312256)

Последњи поздрав оцу, тасту и деди

МИРОСЛАВУ МИЛИЋЕВУ
1949–2022.

Ћерка МИРОСЛАВА, зет ЦАПЕ и унуци ЖЕЉКО, МАРКО

и ВЕСНА
(92/312256)

Последњи поздрав оцу, тасту и деди

МИРОСЛАВУ МИЛИЋЕВУ
1949–2022.

Ћерка МАРИЈАНА, зет НЕША и унуци АНЂЕЛИЈА,

АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСА
(93/312256)

Последњи поздрав брату

МИРОСЛАВУ МИЛИЋЕВУ
1949–2022.

Брат МИЛОШ и сестра МИЛИЦА са породицама

(94/312256)

Последњи поздрав

тасту

МИРОСЛАВУ

МИЛИЋЕВУ
1949–2022.

Зет ЦАПЕ

(95/312256)

МИЛИЋЕВ

МИРОСЛАВ

Последњи поздрав

добром човеку, до-

бром сараднику и ве-

ликом пријатељу.

Удружење

инвалида рада

и ОСИ Града

Панчева

(112/312277)

Последњи поздрав

супрузи

ЉУБИНКИ

ЈОВАНОВИЋ
1941–2022.

од супруга ЖИВОТЕ

(66/312225)

Последњи поздрав

мајци

ЉУБИНКИ

ЈОВАНОВИЋ
1941–2022.

од сина СЛАВОЉУБА

са породицом

(67/312225)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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20. јануара 2022, у 89. години, напустио нас је

наш вољени

ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ
1933–2022.

Тугују за њим: супруга ДИВНА, 

ћерка ЈУЛКИЦА, син БРАНКО, зет, снаја, 

унуци, праунук и остала родбина

(44/312188)

Има нека моћ у добрим људима. Они су јаки и

после смрти, и даље живе по својим речима и

делима а највише по доброти срца

ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ
1933–2022.

Ћерка ЈУЛКИЦА и зет ГРАДА

(45/312189)

20. јануара 2022. заувек нас је напустио наш вољени

ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ
1933–2022.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и памћењу. Хвала за

твоју доброту коју си нам пружао кроз живот.

Ожалошћени: син БРАНКО, снаја ЗАГОРКА, 

унуци НЕБОЈША и ДРАГАН са породицом

(50/312199)

Последњи поздрав дра-
гом деди

ДРАГАНУ

ЛОНЧАРЕВИЋУ
1933–2022.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима и сећању.

Унуци: НЕБОЈША и
ДРАГАН са породицом

(51/312193)

29. јануара, у 11.30, на Католичком гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашем

ЂУРИ БУГАРСКОМ
1961–2021.

Чувамо успомену на Тебе у нашим срци-

ма, све више нам недостајеш.

Твоји: мајка ГОРДАНА, супруга ЈЕЛЕНА,

син ЛУКА и снаја ТИНА

(54/312204)

ПОМЕН

МИЛОШ МАРКОВИЋ

МРКА
2. IX 1986 – 2. II 2017.

Годишњи помен даваћемо 29. јануара

2022, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву.

Нека те анђели чувају.

Супруга ЈЕЛЕНА, отац РАДЕ, браћа

ДАРИО и ВЛАДАН са породицама, кумови,

МАТАРУГА и породица ВУЈАНОВИЋ
(58/312211)

Последњи поздрав драгом деки

ДРАГАНУ

Недостајаћеш нам бескрајно.

Унуке МИЛИЦА и САШКА, 

зет САША и праунук МИЛОШ

(61/312217)

ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу

од породица ШОНДИЋ и ЈОВАНОВИЋ

(64/312221)

Последњи поздрав

драгом комшији

ДРАГАНУ

ЛОНЧАРЕВИЋУ

МИРА, ДЕЈАН

и ЗОРАН ЂУРЂЕВ

(63/312220)

Драгој

ДЕСИ

последњи поздрав од

ГОЦЕ и БРАНКА

(70/и)

Вољеној

ДЕСИ

последњи поздрав

од ћерки: СЛАВИЦЕ,

МАРЕ и РАДЕ

са породицама

(71/и)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ
5. II 2020 – 5. II 2022.

Прошле су две годи-

не без тебе – бол и ту-

га још већа.

Неутешни: мама, 

тата и брат
(79/312239)

У четвртак, 3. фебруара 2022. године навршава се четрдесет тужних

дана откако нас је напустила наша вољена

МИРЈАНА МИЈАИЛОВИЋ

Помен ћемо дати тог дана, у 11.30, на Старом православном гробљу

у Панчеву.

Заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(87/312248)

СТОЈАН ИЛИЋ
1943–2021.

Обавештавамо породицу и пријатеље да ћемо давати

годишњи помен, у суботу, 29. јануара 2022. године, у

12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени твоји најмилији који те неће никада за-

боравити: супруга, син и ћерка са породицама и оста-

ла родбина и пријатељи

(97/и)

Драга наша бака Десо

ДЕСИМИРКА ЖИВКОВИЋ
13. IX 1931 – 24. I 2022.

Заувек ћеш живети у нашим мислима и срцима.

Твој унук ДРАГАН, МИКА и СОКА

(96/312257)

Поздрав искреном,

драгом и вољеном

пријатељу

ВИКТОРУ

МАРИЋУ

ЗОРАН СТОЈИЋ

ХОГАР

(117/312283)

Прошло је шест месеци откада нас је напустио

наш тата, дека и свекар

ДРАГАН АДАМОВИЋ

Време пролази, али сећање на нашег доброг тату

не бледи.

Напротив.

Синови, унуци и снаја

(119/312286)

2. фебруара 2022. 
- петогодишњи помен

МИЛОШ

ЗАРИЋ
1940–2017.

Заувек у сећању
и мислима супруге

ЗОРКЕ и сина НЕЂЕ
са породицом

(122/312301)

МИЛОШ

ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2022.

Туга је проузрокова-

на интелигенцијом.

Што више схваташ

неке ствари, више би

волео да их ниси

схватио.

Твоји: РАДМИЛА,

СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(74/312231)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ћемо 1. фебруара, у

10.30, давати четрде-

сетодневни помен

ДОБРИВОЈУ

ПРОТИЋУ

Туга и бол никад не-

ће проћи.

Твоји најмилији

(76/312233)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ВЛАДИ

ЛАЗАРОВУ

МИША ФРЕНЦИЈУ

и МИЛОШ ЂУРИЋ

са породицама

(113/312278)
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СЛАВОЉУБ МИХАИЛОВИЋ

СЛАВКО
30. I 2021 – 30. I 2022.

29. јануара 2022, у 11 сати, дајемо годишњи помен на
гробљу Котеж. Прошла је година као један дан, још
увек те очекујемо да дођеш из твоје собе и причамо,
али још увек смо у неверици да ниси са нама. Ипак,
празнина није нешто што те крије, у нашим срцима си
нешто најмилије.

Твоји вољени
(16/312154)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

ВОЈИСАВЉЕВИЋ
27. I 2001 – 27. I 2022.

С љубављу заувек у на-
шим срцима и мислима.
Супруга ЈАСМИНА, син

СЛОБОДАН и ћерка
МИЛАНА са породицама

(17/312155)

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

Јело, прошло је две године и остала је ве-

лика празнина и бол.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мисли-

ма, јер вољени никада не умиру.

Твоји: ЂОРЂЕ, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

(29/312172)

29. јануара навршава се четрдесет тужних дана

откако нас је напустио

НЕНАД МИЛОРАДОВИЋ
1945–2021.

Помен ће се одржати 29. јануара, у 11.45, на Ста-

ром православном гробљу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(34/312178)

Драгом зету и течи

НЕНАДУ

МИЛОРАДОВИЋУ

последњи поздрав од

МИЦЕ и САЊЕ

(35/312178)

Шест година откако ниси с нама

ВЕРА ЂОКИЋ
Свакодневно си у мислима твојих најмилијих

(38/312181)

Наши родитељи на које смо поносни

РАДИВОЈЕВ

ЖИКА и ВЕРА
1997–2022. 2002–2022.

дали су нам љубав, снагу и идеале.

Чувамо то, памтимо и сећамо се.

ТАЊА и СЕКА са породицама

(40/312184)

СТАНКОВИЋ

РАДОВАН МИРСА
2002–2022. 2016–2022.

Чувамо вас од заборава.

(51/312185)
                                  Ћерка СНЕЖАНА и зет БОРИВОЈ

БОРКА

РАДМИЛА СЛОБОДАН
1990–2022. 1998–2022.

Чувамо вас од заборава.

(42/312185)
                                  Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА

Година прође, али туга
никада

МАЈА

ГЛУМАЦ

Заувек жале за њом: 

супруг ИВИЦА, 

свекрва ИРЕНА, девери

РАТКО и ЗЛАТКО
(43/312186)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

ГОЛУБОВИЋ др ЉИЉАНА
рођ. Стејић

1960–2021.
Твоји најмилији

(60/312214)

БОЖИДАР

ЈОКОВИЋ
2011–2022.

Истина и ти вечно

ћете живети, а ми ће-

мо те увек волети!

Твоја ћерка и унуци

са породицом

(72/312228)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ БОРА ИВКОВИЋ
31. I 2007 – 31. I 2022.

Време пролази, а ти си са нама у сваком разговору, у свакој речи....

Твој топао осмех, велико срце, пажња и љубав заувек ће остати у нашим

срцима.

Био си и остао наш понос, узор и снага. Својом харизмом и ведрим духом

увесељавао си свако друштово. 

С поносом, од заборава, те чувају твоје ћерке: БОКА, МИЦА и ГОГА

(88/312250)

29. јануара, у 11 сати,

на Новом гробљу,

обележавамо годи-

шњи помен оцу и

свекру

СТУПАР

ОСТОЈИ

Породица

(77/312235)

Прошла је најтужнија година откако ниси са

нама наш вољени

БОЖИДАР

Никад те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(80/312240)

29. јануара навршава се година откако није са

нама наша драга

АНА ЋУЋА

Њени: ћерка СНЕЖАНА, зет СЛАВИША, снаја

ЛИДИЈА, унучад МАРИЈАНА, КАТАРИНА,

ДРАГАН и АЛЕКСАНДАР са породицом

(101/312263)

28. јануара навршава се година откако смо

остали без нашег драгог

МРДАК ЉУБОМИРА

Супруга НАТА, синови ЉУБИНКО и ДАРКО

са породицама

(111/312274)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ

У суботу, 29. јануара 2022. године по-

сетићемо њен гроб и положити цвеће.

Породица

(52/312202)

ДРАГОЉУБ МАРКОВ
1937–2021.

Навршило се четрдесет тужних дана отка-

да ниси са нама. Пуно те волимо, нека те

анђели чувају.

Супруга ЕЛИЗАБЕТА, ћерка МИРЈАНА,

унуци ДАНИЛО, МАРИЈА, ЗВОНКО,

СТРАХИЊА са зетовима

(46/312193)
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МИЛОШ

ГВОЗДЕНАЦ

Почивај у миру наш

анђеле.

Породица ЂУРЂЕВ

из Долова

(4/312135)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ

ЖИВКОВИЋ
2017–2022.

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твоја породица

(5/312140

Прошло је већ шест ме-

сеци откако није са на-

ма наш драги кум

ИЛИЈА

МИЛЕНКОВИЋ

Радо ћемо те се сећати.

ВИКТОР и САША

(6/312141)

Шест година откако

није са нама

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји ВИКТОР

и САША
(7/312141)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Увек те се радо сећа-

мо.

Кумови ЛЕНКА

и СТЕВА

(8/312041)

Сећање на наше драге

ЈОВАНОВИЋ

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ МАРИЈУ
2003–2022. 2011–2022. 2016–2022.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији

(9/312141)

Заувек си самном

ВЛАДИМИР

СТОЈКАНОВИЋ
2011–2022.

Владо, једанаест година бола остаје вечно.

Твоја супруга ВЕРА

(10/312143)

Прошле су три године откада није са нама

наш драги

СРЕТЕН ЋАЛИЋ
1934–2019.

С љубављу и тугом чувају сећања

његови најмилији

(11/312145)

САВА САВКОВИЋ
28. I 2007 – 28. I 2022.

Tужно сећање твојих

најмилијих
(19/312157)

Годишњи помен нашем

ШВАБИ

Његова породица

(18/312155)

Прошло је шест година откад ниси са нама

ЧИКА МИЛОРАД ЧИЛЕ
2. II 2016 – 2. II 2022.

Године пролазе, али не и туга за тобом.

Твоји: ЖИВКА, МАРИЈАНА, ДРАГО и ТАМАРА
(3/312134)

У понедељак, 31. јануара 2022. навршавају се три године откако нас је на-

пустила наша драга супруга, мајка и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
рођ. Станковска

27. X 1944 – 31. I 2019.

Најдража наша, време не умањује бол коју осећамо од дана када си нас на-

пустила. Увек си у нашим мислима и недостајеш нам свакога дана све више.

Са поштовањем и љубављу живиш у нашим сећањима.

Твој супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА, син МИЛАН, зетови

ЂОРЂЕ и НЕНАД и унуци ЛУКА и ДУЊА

(13/312150)

МИЛОШ ГВОЗДЕНАЦ

Знао си увек да пронађеш смисао живота, јер си

волео живот.

Не постоје речи утехе, није фер, прерано је.

Мишо, бескрајно фалиш, нека те анђели чувају.

Вечно неутешна породица ЂОРЂЕВИЋ из Доло-

ва, твоји: БАЋКО, НАНА, ујка, ујна, брат и сестра
(15/312153)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо на-

шој драгој

СЛАЂАНИ СТАНИШИЋ
1948–2021.

давати четрдесетодневни помен, у суботу, 29. ја-

нуара, у 10.30, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: породице СТАНИШИЋ и СИМИЋ

(26/312166)

27. јануара 2022. године навршавају се

две године откако је заувек отишао

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ

БРАНЧЕ

Причама и мислима чувамо сећање на тебе.

Много нам недостајеш.

ВЕРА и ДЕЈАН

(27/312168)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

ПЕТКОВСКИ

АЦА
1992–2022.

Чувамо успомену на тебе.

Супруга МАРА и син

ГОРАН са породицом
(28/312171)

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

најмилији

ПЕРОВИЋ

РУЖА и др МИОДРАГ
1933–2007. 1930–2014.

Успомену на њих чувају: ћерка БОБА

и унук ЂОРЂЕ ПЕРОВИЋ

(36/312179)

Последњи поздрав брату, ујаку и шураку

МИОДРАГУ МАНИЋУ

Твоји: МИРА, СТЕВА, НИКИЦА и ИГОР

(39/312183)

У суботу, 29. јануара

2022. године, у 11 са-

ти, на Новом гробљу

даваћемо годишњи

помен нашој драгој

ЕВИЦИ

ЈОВЕСКИ

Породица

(69/312227)

29. јануара 2022. на-

вршавају се три го-

дине откада није са

нама наш вољени

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

Твоји најмилији

(75/312232)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

СТОЈКОВ
2012–2022.

Успомену чува

твоја породица

(90/312254)



Млади стрелци
се надметали
на Купу Србије

Стигле нове медаље

Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано прво коло Купа Срби-
је по Б-програму, у коме су се
надметали млади стрелци који
су гађали из ваздушног оружја.
На овом престижном надмета-
њу учествовало је и дванаест так-
мичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.

Алекса Ракоњац је погодио 597
кругова и на тај начин убедљиво
победио и освојио свих дванаест
бодова у конкуренцији млађих
јуниора у гађању из ваздушне
пушке. Његова сестра Ива Рако-
њац у групи кадеткиња освојила
је бронзану медаљу, али и осам
бодова, у гађању из пушке. Она
је упуцала 388 кругова, а са истим
резултатом је заузела девето место
у надметању млађих јуниорки,
што јој је донело и два бода. Тео-
дора Кондић је такође у конку-
ренцији млађих јуниорки заузе-
ла осмо место и тако освојила
три бода за финале, које ће бити
одржано крајем марта.

У категорији кадета који су се
надметали у гађању из пушке
Огњен Лукић је био једанаести
(549 кругова), а недостајао му је
само један круг за освајање бодо-
ва. Наступили су и Немања Ђор-
ђевић (538) и Огњен Бунчић
(528). У групи пионира у гађању
из серијске ваздушне пушке
Огњен Лукић се пласирао на
шесто место, погодивши 179 кру-
гова, што му је донело и пет
бодова, док је с три круга мање
најмлађи стрелац Огњен Бун-
чић заузео седмо место, осво-
јивши и четири бода за финале.

Још једном је бриљирао сјајни
такмичар у гађању из ваздушног

пиштоља Марко Нинковић. Он
је овог пута погодио 548 кругова
и освојио две златне медаље, али
и по десет бодова у конкуренци-
ји кадета и млађих јуниора. Сте-
фан Кешишјан је с 545 кругова
освојио седам бодова и четврто
место у групи млађих јуниора,
док је Немања Ђорђевић пого-
дио 519 кругова, што му је доне-
ло девето место и два бода у над-
метању кадета. Огњен Бунчић се
са 174 круга пласирао на осмо
место, освојивши тако и три бода.

Друго коло Купа Србије биће
на програму у фебруару у Нишу,
а треће у марту у Смедереву.
Наредног викенда, у Новом
Саду, биће одржано Првенство
Војводине по А-програму за
категорије јуниора и сениора
који ће се надметати у гађању
из ваздушне пушке и ваздушног
пиштоља.

СПОРТ
Петак, 28. јануар 2022.
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Млади панчевачки шахисти,
чланови ШК-а „Аљехин”, били
су веома успешни прошлог
викенда. На два „Светосавска
турнира”, у Кикинди и у Лаза-
ревцу, наши млади суграђани
су освојили чак шест вредних
трофеја.

На такмичењу у Кикинди
одлично је играо Андреј Добри-
чан, који је без пораза освојио
сребрну медаљу. У групи ста-
ријих дечака Вук Каначки и
Алекса Опачић поделили су
друго место, али је по додат-
ним критеријумима Вук био
други, а Алекса трећи.

Млади Панчевци су били
успешни и на турниру у Лаза-
ревцу. Нина Јочић је освојила
најсјајније одличје у групи мла-
ђих девојчица, док је у надме-
тању најмлађих шахисткиња
њена сестра Нора заслужила
сребрну медаљу.

У конкуренцији старијих
дечака Вук Каначки је зарадио
сребрно одличје.

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИНУ” ШЕСТ ТРОФЕЈА

Прошлог викенда су
почела атлетска так-
мичења у дворани,
па је тако у суботу,
22. јануара, одржа-
но Првенство Срби-
је за старије пиони-
ре, а дан касније и
државни шампионат
за млађе пионире.

Атлетски клуб
Панонија из нашег
града, који из дана у
дан помера границе
када је панчевачка
атлетика у питању,
представио се у најлепшем светлу
и на овом важном такмичењу.

Првог дана у трци на 300 м
наступио је Занди Штркаљ, који
је у својој групи био четврти, а у
укупном пласману је заузео пет-
наесто место. Треба напомену-
ти да он пролази кроз процес
убрзаног раста, па је имао про-
блема с левим коленом, али сада
се ситуација стабилизовала, с
обзиром на то да је у претходне
две године Занди важио за јед-
ног од најперспективнијих
спринтера у Србији.

У недељу, 23. јануара, на
Првенству Србије за млађе пио-
нире заблистао је Данило Јова-
нов, који се први пут окушао у
дисциплини спортско ходање на
1.000 метара. Тренери у АК-у

Панонија су у последњих неко-
лико месеци увидели да би он и
у тој дисциплини могао да оства-
ри добар резултат, па се сада
указала прилика да се опроба и
у овом надметању.

Ова дужина уједно значи да у
дворани мора да исхода пет кру-
гова дужине 200 метара да би
дошао до циља. Ово је, поред
такмичења у брзини, и технич-
ка дисциплина јер четворо суди-
ја прати технику рада ногу, руку
и колена, свака грешка се кажња-
ва опоменом, а након треће гре-
шке следи и црвени картон и
искључење из трке. Данило је
од самог старта заузео трећу
позицију, да би већ у другом
кругу прешао на друго место,
које је задржао до самог циља.

Тако је с резултатом
6:25,81 Данило Јованов
освојио сребрно одлич-
је и званично постао
вицешампион Србије у
овој дисциплини.
Треба напоменути да
су Валентина и Влади-
мир Мирков ово так-
мичење пропустили
због болести, а обоје су
били кандидати за
медаље у својим узра-
сним категоријама.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” УВЕК У ВРХУ

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР НА ЗЛАТИБОРУ

СРЕБРНИ ЈОВАНА И РОБЕРТ

Шесточлана „експедиција”
Стреличарског клуба Панчево,
коју су чинили: Роберт Мажинг,
Зоран Бранковић, Стефан
Жикић, Јован и Ивица Шпе-
хар и Теона Јовановић, надме-
тала се прошлог викенда на
турниру који је одржан на Зла-
тибору.

У веома јакој конкуренцији
такмичара из седамнаест клу-
бова стреличари из нашег гра-
да потврдили су свој квалитет.
СК Панчево је у укупном пла-
сману заузео друго место, а
освојене су и две сребрне меда-
ље, које су заслужили Теона
Јовановић и Роберт Мажинг.

СЈАЈАН ПОЧЕТАК ГОДИНЕ

ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ „ПАНОНЦЕ”

ДАНИЛО ЈОВАНОВ
ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ



Крајем прошле године Српски
триатлон савез организовао је
у Београду проглашење нају-
спешнијих триатлонаца и клу-
бова у Купу Србије.

Из ТК-а Тамиш награде за
своје резултате по старосним
категоријама примили су:
Петра Бирка, Стефан Бирка,
Војин Давидовић, Ања Дави-
довић, Лука Глигорић, Марко
Глигорић, Милош Мартинче-
вић, Богдан Јелача, Огњен
Перишић и Владислава Мил-
чић.

Награда је уручена и ТК-у
Тамиш за освојено друго место
у пласману клубова. Поред
пехара, клуб из нашег града је

награђен и са 120.000 динара,
који ће се наменски утрошити
у 2022. години за плаћање тер-
мина за тренинг на градском
базену у Панчеву.

СПОРТ
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Тамиш „стотком” 
до петог тријумфа

Коронавирус опет
одлаже утакмице

После дужег времена љубите-
љи „краљице игара” у нашем
граду поново су могли да ужи-
во присуствују једном кошар-
кашком дуелу у Хали спорто-
ва на Стрелишту. Нови талас
коронавируса потпуно је поре-
метио ритам тренинга и план
играња мечева у Адмирал Бет
кошаркашкој лиги Србије.

Велики број заражених игра-
ча у готово свим клубовима
неминовно доводи до „тумба-
ња” календара, али и поред
изузетно тешке ситуације еки-
пе се некако сналазе, па како-
-тако одржавају форму. Макар
оних момака које тренери у
датом тренутку имају на
располагању.

Тако је било и у среду, 19.
јануара, када је у нашем граду
гостовао последњепласирани
београдски Слодес. Био је то
меч деветнаестог кола елитног
српског кошаркашког карава-
на, у који су обе екипе ушле
знатно ослабљене. Тренер Бојан
Јовичић није могао да рачуна
на ударне игле тима, Ивана
Смиљанића и Гегија Бакрад-
зеа, а много проблема око
састава имали су и Београђа-
ни. Ипак, без обзира на тре-
нутну ситуацију, тим из нашег
града је потврдио да је у овом
моменту за класу бољи так-
мац: Тамиш–Слодес 109:78, по
четвртинама 38:22, 22:22, 25:14
и 24:20.

Тако су Саша Радовић и
његови саиграчи једном изу-
зетно ефикасном партијом пре-
кинули серију од осам узастоп-
них пораза и на најлепши
начин наговестили боље дане
у новој години. Већ на самом
почетку утакмице било је јасно
да су кошаркаши Тамиша у
меч ушли чврсто решени да
коначно остваре тријумф и
обрадују своје симпатизере.
Сусрет су, на радост својих
навијача, „тројкама” отворили
Марко Шиник, Бранислав Тер-
зић и новајлија у тиму Тами-
ша Патрик Харди, потом им
се придружио и Лазар Лугић,
па је већ средином прве четвр-
тине домаћи тим имао велику
предност од чак шеснаест пое-
на (25:8). Прва „виолина” тима
Бојана Јовичића био је распо-
ложени Американац Харди,
који је у првој деоници меча
постигао чак осамнаест поена,
од чега четири „тројке”.

Наставак сусрета донео је
стабилизацију гостујуће еки-
пе, Београђани су заиграли
нешто чвршће у одбрани, иско-
ристили неке грешке домаћих
кошаркаша и успели да смање
„минус” на једанаест поена

(48:37), али су у финишу дру-
ге четвртине Марко Шиник
новом „тројком” и Михаило
Тодоровић ефектним „закуца-

вањем” преко ривала вратили
мир у редове домаћег тима.
Тамиш је на одмор отишао с
лепом предношћу од 60:44.

Није било битније промене
на терену ни после одмора.
Кошаркаши Тамиша су меч
потпуно држали под својом
контролом и ниједног тренут-
ка нису дозвољавали момци-
ма из Слодеса да их озбиљније
угрозе. „Тројке” Бранислава
Терзића и Марка Шиника нај-
боље су показале да су панче-
вачки кошаркаши били изу-
зетно расположени и чврсто
решени да тријумфују.

Момци Бојана Јовичића
„тукли” су кош Слодеса и у
последњој, четвртој четврти-
ни. Победник је тада већ био
одлучен, али Тамиш је играо
своју игру. Димитрије Ђорђе-
вић је погодио за три поена,
придружио му се и Шиник
четвртом „тројком”, а Васили-
је Ковачевић је „закуцавањем”
измамио посебне овације саи-
грача и публике.

– Коначно смо прекинули
дуги низ пораза. Хвала богу да
смо успели да стигнемо до пете
победе. Остаје нам да се спре-
мамо за наредна искушења и
да што пре уђемо у мирну луку.
Неће нам бити нимало лако,
јер ћемо имати и згуснут
распоред, али верујемо у себе
– рекао је на конференцији за
новинаре после меча Марко
Шиник.

Тамиш је играо у саставу:
Иван Соломун (четири поена),
Лазар Лугић (13), Патрик Хар-
ди (22), Саша Радовић (два),
Марко Шиник (18), Михаило
Тодоровић (12), Василије Кова-
чевић (16), Бранислав Терзић
(12) и Димитрије Ђорђевић
(10).

– Најзад победа. Био је ово
јако важан меч за нас, јер смо
морали да тријумфујемо. Пре-
кинули смо црни низ од осам
пораза, од којих је пет било на
једну лопту. Опет смо били
некомплетни, прате нас мале-
ри и даље, али боримо се. Мом-
ци, они који су ми на распола-
гању, добро раде на тренинзи-
ма. Мало смо се освежили,
неки играчи подижу ниво фор-
ме, а овог пута нам је коначно
прорадио и шут за три поена.
Слодес је екипа која је у озбиљ-
ним проблемима, зато ова побе-
да не сме да нас завара. Мора-
мо да наставимо вредно и
напорно да радимо, јер смо ми
и даље у незавидној ситуацији
– истакао је тренер Тамиша
Бојан Јовичић.

Прошлог викенда је требало
да тим из нашег града гостује у
Новом Пазару, али тај меч је
одложен због великог броја зара-
жених у екипи с југа Србије.
Коронавирус је поново одложио
и већ одложени меч између
Тамиша и Златибора, а неће бити
ни утакмице у Панчеву између
екипе Бојана Јовичића и леско-
вачког Здравља која је била пла-
нирана за наредну суботу.

Кошаркашка лопта чека нека
здравија времена...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dh7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КОНАЧНО – ПРЕКИНУТА СЕРИЈА ПОРАЗА!

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРИЗНАЊА ПАНЧЕВАЧКИМ ТРИАТЛОНЦИМА

ГОДИНА У ЗНАКУ ТАМИША

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

БРОНЗА ЗА КСЕНИЈУ МРКЕЛУ
У недељу, 23. јануара, у атлет-
ској дворани у Београду одр-
жано је Првенство Србије за
млађе пионире.

Такмичарка АК-а Динамо
Ксенија Мркела освојила је
бронзану медаљу у трци на 800
метара, с резултатом 2:32,83,
што је уједно и њен
нови лични рекорд.

– Када се говори
о оваквом таленту,
само је питање вре-
мена када ће заси-
јати правим сјајем.
Мишљења сам да
је још увек рано да
се Ксенија убаци у
прави тренажни
процес, јер од ње
тек очекујемо
врхунске резулта-
те. Значај ове меда-
ље постаје још већи
када се зна да се
Ксенија надметала
са старијим девој-
чицама и у трци
где је било потреб-
но показати изузе-
тан труд да се осво-
ји медаља. Ксени-
ја је наследник нај-
перспективнијих
атлетичарки нашег клуба Мари-
је Мркеле и Сање Марић, које
од следеће недеље започињу
своја такмичења – рекао је тре-
нер у АК-у Динамо Љупчо Цвет-
коски.

Ксенија Мркела је бронзано
одличје освојила и недељу дана
раније, на Отвореном првен-
ству Београда.

Она је дистанцу од 800 мета-
ра тада истрчала у времену
2:33,50, што је за скоро 10
секунди бољи резултат од њеног
личног рекорда. Овај успех је
још вреднији ако се зна да се
Ксенија надметала с три годи-
не старијим девојчицама.

Ксенија је до ове године има-
ла право наступа само на улич-
ним тркама и кросевима за сво-
је годиште, на којима је оства-
рила готово све победе. Ово је
прва година да има право насту-
па и на државним првенстви-
ма, па људи у АК-у Динамо
очекују од ње одличне резул-
тате.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Кроз закуцавање
Скоцкао сам се, нисам блесав.

    Хоћу да те надиграм, јер ти учествујеш.

    Дајеш ми назнаку...

    Али испостави се да сам се преиграо.

    Да нисам знао своје лимите.

    И ширине и дужине, што је једнако важно.

    Глупљи сам од већине.

    Закуцано сам глуп, закуцано глуп. Мењам се.

Балон
Скроз сам затамњен, усликан с леђа.

    Небитан сам на фотки.

    Али ту је балон.

    С њим већ све лакше лети.

    И моја неважност, између осталог.

    Треба ли да ми то буде терет...

    Да, важи, одбацићу га.

    У ствари, није ме брига, док ме носи неутемељеност.

Иха
Ма, ни до чега ти није...

    Лаже, имаш ону фору с најбољим пријатељем.

    Као, за све сте ви посебни другари.

    Кад је себи најближој особи описујеш, ви сте цицили.

    Гуд. Добри, добро, брате.

    Онда се она, особа, фолира, јер не зна шта то значи.

    Па се привикне на разметање, загађеност ума.

    Или не: има нешто само и у месу, ух! А тера вас...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Стигла проверена појачања

Прва контролна
утакмица у суботу

Почетак зимског прелазног рока у Србији
протиче у знаку „бело-плавих”. Тако се то
ради у озбиљном спортском колективу,
који је својом организацијом, ентузија-
змом људи који га предводе више од деце-
није, домаћинским односом и поштова-
њем према сваком противнику и великом
љубављу према најважнијој споредној ства-
ри на свету стекао углед широм земље.

Фудбалски клуб Железничар из Панче-
ва из дана у дан доказује да је сазрео и за
највећа дела. Спреман је да достигне оно
што још никоме није успело на овим про-
сторима – да доспе у само фудбалско сазве-
жђе!

Агилна управа клуба, са Зораном Наун-
ковићем и његовим сарадницима на челу,
засукала је рукаве и у договору са шефом
стручног штаба Драганом Аничићем анга-
жовала истинска појачања. Нови члано-
ви Железничара постали су: Милош Стој-
чев, Немања Андријанић, Данило Дашић
и Петар Гигић.

У просторијама клуба у „зеленој оази”
покрај Пескане представљени су момци
који су задужили бело-плаву опрему и ста-
вили се на располагање стручном штабу.

– Тек сам два дана у клубу, али утисци су
заиста феноменални. Дошао сам у одлично
организованклуб, спријатнимљудима, који
знају свој посао. Имам пријатеље у Желе-
зничару, знам већину момака, с Колетом
сам играо у Сарајеву и сигуран сам да ћемо
свизаједнодопринетивеликомуспехуЖеле-
зничара– рекао јенапредстављањуМилош
Стојчев, искусни играч средине терена с
богатом фудбалском биографијом иза себе.

Милош је у Железничар стигао из супер-
лигаша Вождовца, а каријеру је градио
играјући у клубовима као што су: Сопот,
Грбаљ, Бежанија, Војводина, Борац из
Чачка, Спортинг Канзас Сити, Акжајик,
Леотар, Сарајево, Атромитос, Верија, Тузла
Сити и Вождовац.

Заоштрио је „Жеља” конкуренцију и
на голу, па ће се на тренинзима водити
жестока борба и за „јединицу” која ће
стајати међу стативама. Тренеру голмана
у „Жељи” на располагање се ставио мла-
ди Немања Андријанић, момак који је
рођен 9. децембра 1999. године.

– Хвала свима на срдачној добродо-
шлици. Први утисци су сјајни. Клуб има
високе амбиције, а то ми је подстрек за
још јачи рад. Верујем да „Жеља” може да
испуни све зацртане циљеве, јер овакав
клуб то и заслужује – истакао је млади
голман Немања Андријанић.

Популарни „српски Рамбо” у досада-
шњој каријери чувао је гол Слоге из Кра-
љева, Напретка из Крушевца, а у Желе-
зничар је дошао из суперлигашке екипе
Новог Пазара.

Велико појачање за „дизелку” стигло је
и са златиборске „Швајцарије”.

– Дошао сам у велики и озбиљан клуб.
Јако ми је драго што сам постао нови
члан Железничара. Са челним људима
сам лако дошао до договора, поклопиле
су нам се амбиције и верујем да сви зајед-
но можемо да стигнемо до историјског
успеха. Железничар има одличан тим,
који предводи сјајни стручни штаб с Дра-
ганом Аничићем на челу. Познајем мом-
ке, с Пеђом Станимировићем сам сара-
ђивао док смо били у Земуну и сигуран
сам да ћемо се кроз припреме које следе
сви добро укомпоновати – додао је Дани-
ло Дашић, доскора један од најбољих
играча Златибора, с којим је стигао и до

великог успеха и пласмана у елиту.
Данило је млади репрезентативац Црне

Горе, који је рођен 28. октобра 2000. годи-
не, а покрива позицију дефанзивног везног
играча.

– Заиста ми је драго што сам у клубу
као што је Железничар. Хвала свима на
срдачном пријему, као и председнику
Зорану Наунковићу. Поново ћу сарађи-
вати с тренером Аничићем и његовим
стручним штабом и даћу све од себе да
допринесем остварењу зацртаних циље-
ва – рекао је нови нападач Железничара
Петар Гигић, висок 186 центиметара.

Петар је рођен 7. марта 1997. године, а
у Панчево је стигао из шабачке Мачве.
Иако је веома млад, иза себе има богато
искуство које је стицао у: ОФК Београду,
Партизану, Ујпешту, Новом Пазару и
Мачви. Прошао је и млађе репрезента-
тивне селекције Србије!

Прву контролну утакмицу „дизелка” ће
одиграти у суботу, 29. јануара. Од 12.30
сати, на терену с вештачком травом покрај
ХалеспортованаСтрелишту, снагећеодме-
рити Железничар и Бродарац. У среду, 2.
фебруара, на истом месту и у исто време,
гостоваће БСК из Борче. А. Живковић

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

СКЛАПАЊЕ ПОБЕДНИЧКОГ МОЗАИКА

Петар Гигић

Данило Дашић

Милош Стојчев

Немања Андријанић


