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У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. ЈАНУАРА 2021.

Број 4901, година CLII

ВЛАДА ДОНОСИ НОВЕ ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ

ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ ДВА ПУТА ПО 30,
ПЕНЗИОНЕРИ ЈОШ 50 ЕВРА ПРЕКО
Први део помоћи стиже у мају, други у новембру,
а за приватни сектор исплата почиње 1. априла

Град
На седници
Скупштине
о развоју
туризма
» странa 4

страна 3

Тема
Сексуално
узнемиравање се
дешава поред нас
» страна 7

Запис

Жарко Војновић:
Обнова библиотека
обнавља и народ
» страна 12

Фото-репортажа

ЗАГРЉАЈ
ПРОБЛЕМ КОЈИ ЧЕКА РЕШЕЊЕ

страна 2

СУЗБИЈАЊЕ ПАНДЕМИЈЕ

страна 3

СВЕ ВИШЕ ЗАСТОЈА У ГРЕЈАЊУ Вакцинација за Панчевце
ЗБОГ ЗАСТАРЕЛОГ ТОПЛОВОДА уз позив, на пет пунктова
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Лепота је њихов посао
до 1 ме
Ауто-центра „Зоки”
6с
ПАНЧЕВКЕ КОЗМЕТИЧАРКЕ
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

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

Пише: Мирјана Марић

БРОЈ ХАВАРИЈА НА ТОПЛОВОДУ
СВЕ ВЕЋИ ЗБОГ ЊЕГОВЕ СТАРОСТИ

Тужни
понедељак
Кажу да је ове године најдепресивнији дан у години био 18.
јануар. Овај дан је установљен
пре четрнаест година када је
један психолог појаснио да се
таква осећања баш у овом периоду дешавају из неколико разлога:
време је и даље лоше, дан прекратак, празници су завршени,
сви се враћају у уобичајене рутине, а на рачунима је премало или
нимало новца. С друге стране, од
новогодишњих одлука ни О се
није остварило, па све то заједно
резултира појачаном тугом и
ниским нивоом мотивације. Када
на све ово додамо и пандемију
која траје скоро годину дана,
јасно је у каквом смо хаосу сви
тренутно. Као да јануар није сам
по себи довољан... И понедељак...
Баш понедељак, наредне недеље, био је за мене лично један од
тужнијих дана које памтим. Као
неко ко се бави културом и ко
познаје људе који су своје срце,
душу и све уложили да ова
област опстаје и напредује током
година, упркос свим недаћама и
кризама, много тугујем када
неко од њих оде – заувек. У понедељак је Стојан Бошков испраћен на вечни починак.
За оне који су га знали јасно је
колико је током свог живота
пожртвовано радио на промоцији културе, првенствено ликовне
уметности нашег града. Захваљујући његовим напорима, а све
кроз тимски рад са уметницима
нашег града, успео је да одржи
манифестацију Ликовна колонија „Делиблатски песак” да
траје преко педесет година. У
ову колонију долазили су и
уметници из ликовних центара
у Србији и из иностранства. Чак
и у најкритичнијем тренутку,
усред пандемије, организовао је
једнодневни одлазак панчевачких уметника у Пешчару, где су
се дружили и правили планове
за наредни период. У тој колонији сам била и ја, и сада ми је
посебно драго што сам се одазвала позиву да направим
репортажу. Увек сам била почаствована уважавањем медија у
ком радим и мене као професионалца који је о овим темама с
љубављу писао.
Не могу ни да дочарам његов
допринос у области аматеризма.
Своју пензију је дочекао као секретар у Савезу аматера Србије.
Био је организатор догађаја, први
директор Дома омладине, секретар за културу, председник
Покрајинског фонда културе, а
годинама уназад на челу Културно-просветне заједнице Панчево.
Такви људи се ретко рађају…
Култура каже хвала...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

Постоје два актуелна повода за разговор с директорком ЈКП-а „Грејање”
Зденком Јокић. Први је тај што су до
дубоко у ноћ, када су температуре
биле добрано испод нуле, радијатори
били врући у становима у центру града, као и у свим насељима где у тим
тренуцима није било хаварија. Други
је већ поменут: то су озбиљне потешкоће с хаваријама од почетка грејне сезоне у великим насељима – на
Стрелишту, Тесли и на Котежу.
ПАНЧЕВАЦ: Хајде да кренемо од
проблема које запослени у предузећу
које водите имају на терену, а грађани у неким насељима у становима.
ЗДЕНКА ЈОКИЋ: И поред великог
броја активности на ремонтима и
текућем одржавању, сваке године
број хаварија на дистрибутивном
систему – топловоду – повећава се у
односу на претходну годину. Узрок
пуцања цеви су нагле и велике температурне разлике и дотрајалост
материјала цевовода. Ако узмемо у
обзир да је, од укупно 75 километара
цевовода којим се врши дистрибуција топле воде за кориснике грејања у
Панчеву, 25 километара старије од
30 година, а „нови топловоди” у просеку старији од 10 година, онда не
чуди што настају хаварије. JКП „Грејање” Панчево је, као и сваке године,
искористило период између две грејне сезоне за текуће одржавање,
ремонтне активности и отклањање
проблема уочених у току претходне
сезоне, а у складу са испланираним
активностима. У периоду од маја до
октобра све планиране активности
касниле су због ванредних околности изазваних пандемијом и рађене
су у нешто мањем обиму него претходних година. Грејна сезона у Панчеву стартовала је 12. октобра и,
уобичајено, старт грејања после
више месеци „мировања” топловода
ометала су цурења, као и вишак
ваздуха у инсталацијама и честа
допуна воде, што у топловодима,
што у унутрашњим инсталацијама у
објектима корисника.
l Потом су наишле озбиљније
потешкоће.
– Да. У зимском периоду, када је
систем под притиском, топловоди
„пуцају” углавном на правцима где
су због старости у најлошијем стању.
Осим хаварија на топловоду, повремени прекиди у испоруци топлотне

енергије настају и на секундарној
мре жи, одно сно на уну тра шњим
инсталацијама у самим објектима
корисника. Узрок пуцања цеви и
грејних тела је њихова старост, која
прати старост објеката, а знамо да
су колективне стамбене зграде на
систему даљинског грејања у већини случајева такође старије од 30
година.
l Све јед но, има гра ђа на који
хлад не ради ја то ре „оправ да ва ју”
разним теоријама завере, причама о
неспособности запослених у ЈКП-у
„Грејање”...
– То није на месту. Осврнула бих се
на коментаре појединаца на тему
хаварија. Неки се односе на то да

система. Ту не рачунам на максималан ангажман запослених који раде
на отклањању квара, као ни на ангажовање грађевинске механизације и
људства по уговорима ван предузећа.
Толико о уштедама.
l Где се од почетка ове грејне сезоне ЈКП „Грејање” суочава с најозбиљнијим потешкоћама?
– Дефинитивно, у рејону који се
греје с топлане „Котеж”. Конзум који
се снабдева топлотном енергијом с те
топлане чини две трећине укупних
корисника и обухвата насеља Тесла,
Котеж 1, Котеж 2 и Стрелиште, а
дневни губици воде због цурења
топловода су између 60 и 90 кубика.
Када због великих хаварија губици

ЈКП „Грејање” насумично искључује
кориснике и „тако штеди енергенте”,
питају нас „што нисте отклонили
хаварију летос”... Одговорно тврдим
да није било насумичних искључења
корисника, већ се то ради систематски: пронађемо велике губитке на
мрежи, отклонимо узроке, али се
нажалост у међувремену јављају
нови. Места нове хаварије у току
грејне сезоне не могу се предвидети
пре почетка сезоне, па се не могу ни
санирати у току лета. И, нема ту
никакве уштеде, напротив, свако
хаваријско искључење повлачи нове
трошкове за воду, со за омекшавање,
гас за поновљени старт и за продужетак грејног дана по успостављању

воде нагло скоче и пређу 100 кубика
на дан, котлови не могу да стартују и
тада долази до потпуне обуставе у
топлани и тражења локације у насељима. Лоцирање хаварије није тако
једноставно као што се мисли. Отежавајућа околност је та што пуцање
топловода није увек видљиво голим
оком, па смо, нажалост, приморани
да искључимо и већи број објеката
како бисмо лоцирали само место
квара, а када то учинимо, крећемо
прво у грађевинске, па тек онда у
машинске радове. У већини случајева ради се о топловодима који се
налазе испод бетонских плоча или
саобраћајница и онда санација хаварија дуже траје.

l Има ли инвестиција које могу
променити овакву ситуацију?
– Свесни чињенице да је и производни и дистрибутивни систем стар,
у протекле три године инвестирали
смо више у производњу и после тридесет година набавили два нова
котла веће снаге и ефикасности за
обе топлане, као и два економајзера
за бољу искоришћеност енергије на
два стара котла на топлани „Котеж”.
Сада нам предстоје већа улагања у
дистрибутивни систем. То је свеобухватнији и компликованији захват,
који мора да се ради фазно у више
година, јер је временски ограничен
на радове ван грејне сезоне. Осим
тога, вредност радова на замени старих топловода за двоцевни систем по
тренутној процени оквирно, у зависности од трасе, износи између 1,6 и
два милиона динара по километру.
Потребне су и реконструкције у
мешним станицама и шахтовима и
треба набавити нове парне вентиле
како би у случају хаварија било могуће искључити минималан број
потрошача. То изискује велика
додатна средства и то ћемо радити
фазно у више година.
l Како је, укупно гледано, прошао
јануар?
– И поред тешкоћа које има, ЈКП
„Грејање” се труди да побољша своје
услуге: пратимо метеоролошке прогнозе и водимо рачуна да на ниским
температурама појачамо капацитете
грејања. Грејни дан радним даном
траје од 5 сати до 21 сат, а викендом
од 6 сати до 21 сат. У периоду од 1. до
21. јануара, у складу са одлуком Града и, додатно, с метеоролошким
условима, у току седам дана смо
наше кориснике шест сати дневно
дуже грејали. Планских пауза готово
није било ни када је температура
била виша. Што се тиче хаваријских
прекида, на крају месеца ћемо
направити извештај о броју сати
током неколико дана у јануару без
грејања наших корисника у Кикиндској улици, на Војвођанском булевару, у Улици Моше Пијаде на Котежу
и Улици Стевана Сремца на Стрелишту. Наравно, сразмерно томе, обрачунаћемо умањење рачуна. Овим
путем додатно захваљујемо свим
нашим корисницима на стрпљењу,
као и на разумевању проблема које су
изазвале хаварије на систему.
С. Трајковић

ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ ВРАЋЕН НА ДОПУНУ

Тек ће бити суђења у вези сa Апотеком
Виши суд у Панчеву вратио је недавно на допуну оптужни предлог који је
у новембру Више јавно тужилаштво
поднело због злоупотреба у Апотеци
Панчево. Тужилаштво је оптужницом обухватило инкриминишуће

Сушилица.
У Скробари, ових дана
Снимио: Драган Дакић

радње четири лица из периода од
2012. до 2015. На терет им се ставља
злоупотреба службеног положаја
којoм је Апотека Панчево оштећена
за 13,2 милиона динара.
Оптужницом се терете тадашња
директорка Апотеке Б. М. и помоћник директора за економске послове Д. С., јер су, како стоји, „прекорачењем овлашћења и искоришћавањем свог службеног положаја прибавили себи и другим физичким и
правним лицима имовинску корист
у укуп ном изно су од 13.234.417
динара”. Тужилаштво је као помагаче опту жни цом обу хва ти ло оца
окривљеног Д. С. – окривљеног Љ.
С, власника фирме „Интерпо” из
Пожа рев ца, и окри вље ног М. А,
директора фирме „Арс тонус” из
Београда.
Да подсетимо, одборници Скупштине града 29. октобра 2020. године
усвојили су одлуку о укидању и
ликвидацији Апотеке Панчево, чиме
је ова установа примарне здравствене заштите с традицијом дугом 230
година – званично престала да постоји. Дуг Апотеке нарастао је на 403
милиона динара, а по пресуди Привредног суда у Панчеву Граду као
оснивачу запало је да намири највећег повериоца, који потражује 327
милиона динара. Локална самоуправа ће тај износ исплаћивати у ратама
до 31. децембра 2022.

Оволики дуг према добављачима,
који су камате увећале, направило је
руководство на челу с директорком
Б. М., која је из фирме отишла под
истрагом за више проневера, уз тридесетак судских спорова, с вишком
од 49 запослених мимо прописа и
вишемилионским месечним материјалним трошковима. Уочавајући
важност Апотеке Панчево за заједницу, Град је у једном тренутку исказао
спремност да јој помогне, али су се
доброј вољи испречили прописи што

забрањују надокнађивање дугова за
лекове, за које је Фонд за здравствено
осигурање већ дао 80 одсто новца, а
он je ненаменски утрошен.
Због потраживања поверилаца, 31.
децембра 2015. године рачун ове
установе је блокиран, а део радника
је, после низа протеста, уз минималну отпремнину отишао на биро за
незапослене.
Неки
добављачи,
махом из Панчева, финансијски су
пропали јер нису могли да наплате
своја потраживања.
С. Т.
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ПОСЛЕ НАЈАВЕ НОВИХ ЕКОНОМСКИХ МЕРА

ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ ДВА ПУТА ПО 30,
ПЕНЗИОНЕРИ ЈОШ 50 ЕВРА ПРЕКО

Само један
телефонски позив
довољан за
добијање помоћи
од 60 евра за
грађане и
110 за пензионере
Држава је у оквиру новог пакета мера, који је вре дан 2,5
милијарди евра, обезбедила
помоћ за грађане и привреду.
Тако, свим грађанима Србије
који то желе држа ва ће
уплатити 30 евра у мају и 30
евра у новембру, а пензионерима још 50 евра. Пензионери ће тако доби ти укуп но
110 евра.
Ова мера је слична претходној мери када је држава
давала по 100 евра. Дакле, сви
пунолетни држављани Републи ке Срби је, који има ју

важећу личну карту и пребивалиште у Републици Србији,
моћи ће да се пријаве путем
кон такт-центра за испла ту,
овог пута двократне, новчане
помоћи у износу од укупно
60 евра.
Приликом подношења пријаве пунолетни држављани Републике Србије достављају следеће податке: јединствени матични број грађанина (ЈМБГ), регистарски број важеће личне карте, назив банке код које је отворен или ће бити отворен рачун
на који се уплаћује једнократна новчана помоћ.
У контакт-центру ће грађани имати прилику да чују аутоматски наснимљен глас, коме
ће моћи да оставе своје податке. Матични број и број личне
кар те ће гра ђа ни уно си ти

користећи бројеве телефонске
тастатуре, а име банке ће изговарати или бирати притиском
на тастер.
Примаоци пензија и корисници новчане социјалне помоћи су аутоматски пријављени
за исплату једнократне помоћи, односно нема потребе да
се пријављују.
Једнократну помоћ добијају
сви пунолетни грађани, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. То је уједно и одговор на
питање да ли ће на суму утицати евентуална промена курса.
Очекује се да ће ова мера
утицати на личну потрошњу
грађана, која ће се одразити на
привредни раст, јер је она једна од глав них ком по не на та
нашег БДП-а.

ПОМОЋ
ПРИВРЕДНИ ЦИ МА
Од 1. априла почеће исплата три пута по 50 одсто
минималне зараде као
помоћ за предузетнике,
микро и мала предузећа,
за компаније и запослене.
На питање одакле новац за
те мере председник Србије је
одговорио да су то „српске паре,
из српске касе, из озбиљне српске државе”.
Нагласио је да због тог економског пакета држава неће
имати проблеме и додао да јавни дуг Србије неће прећи 61
одсто.
Р. П.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)
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Вакцинација у току на неколико пунктова у граду
Вакцинисање против ковида
19 почело је прошле среде, 20.
јануара, и у Панчеву, а од уторка, 26. јануара, вакцину могу
примити искључиво грађани
који су се претходно пријавили за то.
Вакцинација се тренутно обавља на укупно пет пунктова: на
једном у Превентивном центру
Дома здравља у Улици Милоша Обреновића 2; на два пункта у амбуланти „Доњи град” у
Улици Жарка Зрењанина 42 и
на још два пункта у некадашњој апотеци код диспанзера
Дома здравља у Улици Милоша Обреновића 2–4. Амбуланта „Доњи град” ради од 8 до 20,
а остали пунктови од 8 до 15
сати. Тренутно је могуће примити само вакцину кинеског
произвођача „Синофарма”, док
они који су се пријавили за друге вакцине морају да сачекају
да оне стигну у нашу земљу.

ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО

Када крв можете
дати по подне?
Црвени крст Панчево обавештава грађане да се, почев
од 27. јануара, сваке последње среде у месецу, акције
прикупљања крви организују у термину од 13 до 17
сати. Ова измена важи само
за последњу среду у месецу,
док ће се осталим недељама
градска акција реализовати
у уобичајеном термину – средом од 9 до 12 сати.
У Црвеном крсту наводе
да је до ове измене дошло
како би крв могли да дају
даваоци који, због радних
или других обавеза, нису у
могућности да на акцију дођу
пре подне. Ако сте здрави и
имате између 18 и 65 година, крв можете дати у просторијама Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15.
За прикупљање крви задужен је војвођански Завод за
трансфузију.
Д. К.

До уторка, 26. јануара, могли
су да се вакцинишу сви грађани, без обзира на то да ли су
се претходно пријавили теле-

доласка грађана који немају
заказан термин.
Тако сада вакцину можете
доби ти само ако се нај пре

фоном и преко еУправе, али
је Влада Србије у међувремену променила то правило да
се на вакцинационим пунктовима не би стварали редови и
гужве због све масов ни јег

пријавите на порталу еУправа
или телефоном, путем контакт-центра 0800/222-334, сваког дана од 8 до 20 сати.
„Под се ћа мо све гра ђа не
Републике Србије да, без обзира

ПОТВРЂЕН СПОРАЗУМ

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

У Албанију и
с личном картом
Потврђивањем Споразума о
изменама и допунама Споразума између влада Србије и
Албаније о узајамном путовању грађана од стране Скупштине Србије у уторак, 19. јануара, и званично је омогућено
грађанима Србије да у Албанију путују само уз личну карту (или пасош). Споразум омогућава и прелаз српске границе за грађане Албаније такође
уз личну карту.
За пре лаз гра ни це соп ственим аутомобилом неопходан вам је зелени картон,
али не и међународна возачка дозвола.
У случају да одлучите да у
Албанију путујете преко Kосова,
потребна вам је такође лична
карта, док за дете које нема
тај доку мент мора те има ти
извод из матичне књиге рођених с прикаченом и печатираном фотографијом детета.
Д. К.

Просечна зарада
60.926 динара
Просечна нето зарада у Србији у новембру прошле године
износила је 60.926 динара,
објавио је Републички завод
за статистику. Заједно с порезима и доприносима просечна зарада је била 84.201 динар.
Медијална нето зарада за
новембар 2020. године износила је 46.861 динар, што
значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до
тог износа. Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2020. године у односу
на исти период прошле године износио је 9,4 одсто номинал но, одно сно 7,7 одсто
реално, док су нето зараде
порасле за 9,3 одсто номинално и за 7,6 одсто реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2020. године номинално је већа за 8,1 одсто, а
реално за 6,3 одсто.
Д. К.

на то што је вакцина стигла у
нашу земљу и што смо тренутно међу водећим државама у свету по броју вакцинисаних грађана на милион становника, епидемија никако
није готова. Без обзира на то
да ли смо примили вакцину
или не, морамо носити маске
у затво ре ним про сто ри ма,
водити рачуна о хигијени руку,
одржавати међусобну дистанцу кад год је то могуће и редовно проветравати просторије”,
наводи се на сајту Владе.
Ради правовремене и тачне
информисаности грађана у вези
са имунизацијом, Институт за
јав но здра вље Срби је „Др
Милан Јовановић Батут” отворио је имејл адресу за сва питања у вези с том темом. Питања можете послати на адресу:
imunizacijaCOVID19@batut.org
.rs, а на њих ће одговарати
стручњаци Института. Д. К.

ЦРНА ХРОНИКА

Буран викенд
у Панчеву
У суботу, 23. јануара, у поподневним сатима, из Тамиша је
извучен мушкарац Ч. Т. (1941),
с пребивалиштем у Панчеву,
који је након покушаја реанимације преминуо.
Више јавно тужилаштво извршило је увиђај и установило да
на телу није било трагова насиља, те да смрт није наступила
од последица крвичног дела.
Истог дана при пад ни ци
МУП-а у Београду ухапсили су
С. Ј. (2000) и М. М. (2000) због
постојања основа сумње да су
извр ши ли кри вич но дело
разбојништво, а за исто кривично дело биће поднете кривичне пријаве против два малолетника. Они се терете да су у
петак, 20. јануара, у вечерњим
сатима, у околини Панчева,
маскирани ушли у кућу оштећених, где су их везали, тукли,
а затим након преметачине узели телефон, златан накит и
мању суму новца.
Д. К.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Дакле, Милена, Ива и друге девојке које су проговориле
заслужују сваку врсту наше подршке и нико нема права
да пита зашто су ћутале до сада. До када тачно ћутати (?)
– питам оне који се нарочито истичу на друштвеним
мрежама (тамо иначе, под велом анонимности, можеш
свашта). Ниједна од жртава не сме да буде изложена осудама, омаловажавању и стиду, а до тога директно доводе
коментари попут „не могу да верујем” или „шта је чекала
до сада”. Траума, понижење и патња понављају се изнова
управо овим питањима, јер се очекује да жртва треба
доживотно да „доказује” оно кроз шта је прошла. На ово
треба стално подсећати докле год има оних који мешају
жртву и насилника, докле год су жртве препуштене на
милост и немилост различитих медија, најшире јавности.
(Повереница за заштиту равноправности Бранкица
Јанковић, НИН, 21. јануар)
* * *
Нико није лишен злостављања, ниједна професија, ниједан човек, не постоји граница у годинама нити у образовању и може да се догоди свакоме. Треба имати храбрости и изаћи у јавност с тим, јер деца расту научена да
ћуте. Ми нисмо као друштво спремни да прихватимо
сопствену одговорност, кривац је увек ван нас. Па није
баш тако. Злостављање се дешава у свим земљама, али у
неким постоје регулативе, превенције и уџбеници како
да приближе родитељима и деци шта се дешава. Код нас
на студијама психологије не постоји ниједан час који је
посвећен томе шта је злостављање, нити на специјализацији из психијатрије постоји један час посвећен томе.
Како онда мислите да се пробудимо? Када ћемо да дрекнемо? Ово је био тренутак да сви други заћуте и да чујемо жртве.
(Психотерапеуткиња Весна Брзев Ћурчић, „Нова С”,
24. јануар)
* * *
„Вратити” можете само нешто што немате, а догма каже
да је Косово све време „наше”, само можда пролази кроз
малу кризу идентитета, кроз својеврсни „етнички пубертет”.
(Писац и колумниста Теофил Панчић, „Време”, 21.
јануар)
* * *

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

О РАЗВОЈУ ТУРИЗМА И ИЗМЕНАМА
ГРАДСКОГ СТАТУТА
Нове надлежности
локалног парламента
Градски катамаран
пловиће на више рута
Осма седница Скупштине града Панчева у овом сазиву, а
прва у 2021, заказана је за 29.
јануар. Председник панчевачког парламента Тигран Киш
потписао је дневни ред на коме
су, засад, четири тачке. Неће
бити изненађење ако се до саме
седнице тај број увећа.
Одбор ни ци ће доби ти и
информацију о поступању Града Панчева поводом коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини без правног основа у агроекономској
2019/2020. години.
Мења се Статут града Панчева. Скупштина града је 12. јула
2019. године донела одлуку о
изменама и допунама Одлуке о
празнику града Панчева, којом
је уз Празник града – 8. новембар утврђено и да је празник
Велика Госпојина, дан Успења
Пресвете Богородице 28. август
– слава града Панчева. Сходно
томе мења се члан 8. Статута
града. У надлежности локалног
парламента биће додате оне за
давање сагласности на статуте
установа у областима културе,
социјалне заштите и предшколског васпитања и образовања.
Исто тако, Скупштина града ће
убудуће усвајати План јавног
здравља Панчева.
Градско веће је 20. јануара
изнело мишљење да одборници могу да дају сагласност на
Програм рада и финансијски

план Туристичке организације
Панчева за 2021. Према овом
јавном документу, планирани
приходи ТОП-а за ову годину
износе непуних 20 милиона
динара, а највећи њихов део
доћи ће из градског буџета.
Планирани расходи су једнаки приходима.
За организацију манифестација „Дани Вајферта”, „Летњи
дани”, „Улица новогодишње
чаролије”, као и многих других у којима се ТОП појављује
као суорганизатор, за потребе
ангажовања катамарана у туристичке сврхе, те за подршку
удружења грађана што својим
радом поспешују туризам у граду – предвиђено је 4,1 милион
динара. ТОП ће подстицати
програме изградње туристичке
инфраструктуре и уређења простора, промовисати сувенире,

рукотворине и производе старих заната у оквиру градске
сувенирнице, промовисати Панчево као туристичку дестинацију на домаћим и међународним туристичким сајмовима и
орга ни зо ва ти актив но сти с
циљем развијања туристичке
свести и културе и заштите
животне средине.
Током 2021. године радиће
се на промоцији културно-историјског и индустријског наслеђа и на развоју наутичког туризма захваљујући томе што је
ТОП од града добио на управља ње ката ма ран „Пану ка”,
који је прет ход них годи на
вожњама по Тамишу и Дунаву
привлачио велику пажњу посетилаца Панчева. Како бициклизам и организовано пешачење
пред ста вља ју велики потен цијал који није у потпуности

искоришћен, ТОП ће ставити
акценат на ове видове активног туризма.
На крају, представници грађана биће информисани о томе
да ако правно или физичко лице
користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, дужно је да за његово коришћење плати троструки
износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на коме се налази. Ако особа која узурпира
заједничко природно добро не
изврши обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна
је да скине усев на основу акта
надлежног органа.
Овакви „пенали” ће сигурно
натерати на добро размишљање свакога ко жели да присвоји државну земљу без учешћа
на јавним лицитацијама.

ГРАД ДОДЕЉУЈЕ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА
* * *
Јуче сам примила вакцину против коронавируса. Осећам се одлично. На Сави сам на језеру, уживам, пијем
џин-тоник, ништа ми не фали. Све честитке људима
који су ово организовали. Све лепо функционише, све
је добро, пресрећна сам. А притом имам једну замерку.
Ја сам се прва јавила, ја сам дубоко годиште, имам
високе године, а нисам још добила позив. Ја сам дошла
у колону која долази без позива. А прво су обећавали да
иду по годиштима, ја сам то чекала, није се појавило.
Веома сам срећна што сам све ово завршила, ја верујем
у вакцине, не само у ову. Узимала сам све вакцине за
грип, децу и унуке вакцинишем. Сад сам добро и чекам
ревакцинацију.
(Глумица Јелисавета Сека Саблић, портал „Нова.рс”,
24. јануар)
* * *
Сви ми родитељи смо аматери. Ово што ми живимо је
цивилизацијско питање, а не политика. Пожелим да се
бавим дечјим темама и да радим с децом, али сам покушао себи да одговорим шта се догодило да ја целог професионалног живота гурам две линије: посебну окренутост деци, а с друге стране бавим се изузетно драматичним и мрачним стварима. Ја сам себи објаснио да, с једне стране, радећи с децом и за децу, донекле лажем ту
децу. Ми их лажемо, не говоримо им пуну истину.
Откривамо им лепе пределе, а онда се редовно догађа
да дођу до пунолетства и ударе главом у живот који их
чека. Закључио сам да политичком карикатуром враћам дуг што сам ту децу лагао.
(Карикатуриста Душан Петричић, „Нова С”, 24. јануар)
* * *
Како ми изгледа Америка, свијет? Јако лоше. Опасно.
Чини ми се да смо сви, цијела људска раса, у великој
опасности да напросто нестанемо, са својим Чеховима и
Годоима. Ту је огромна количина нуклеарног и другог
оружја које је моментално у рукама потпуних луђака. Ту
је и глобално загријавање око којег нитко ништа не подузима, а чини се и тако кажу они који знају, да више и
није битно подузимамо ли или не јер је напросто прекасно да се заустави безумно трчање за профитом које ће
нас на крају уништити. Након свих ових година сам
дошла до закључка да је нашим људима издаја некако
лако, прелако ишла. На свим нивоима, у свим категоријама, од јавних до приватних. Било је и још је увијек
тако лако издати пријатеља, идеју, став. И, на крају,
самог себе. Издаје су кукавичке јер су најчешће мотивиране опортунизмом или, још горе, страхом. Кукавичлук
и издаја иду заједно.
(In memoriam глумица Мира Фурлан, 1955–2020,
„Недељник”, лето 2018. године)

За набавку нових основних средстава
Минималан износ
за машине и
опрему 100.000,
а максималан
700.000 динара
Пред у зет ни ци ма, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима с територије нашег града локална самоуправа додељује бесповратна
средства за набавку искључиво нових основних средстава
од зна ча ја за уна пре ђе ње
пословне делатности, тј. машина и опреме прибављених од
привредног субјекта. Минималан износ који се додељује је
100.000, а максималан 700.000
динара. Средства се додељују
највише до половине вредности купопродајне цене основних средстава, без ПДВ-а.
Право на доделу средстава
имају предузетници, микро и
мала правна лица – привредни

субјекти регистровани код Агенци је за при вред не реги стре
(АПР) који имају седиште на
територији града Панчева и
оба вља ју про из вод ну или
услужну делат ност најмање 12
месеци пре распи си ва ња овог
конкурса. Услови
су и: да подносиоцу пријаве није
био
бло ки ран
рачун дуже од
седам дана у претходних 12 месеци, да је измирио
доспе ле оба ве зе
по основу јавних
прихода Републике Србије и изворних јавних прихода јединице
локалне самоуправе, да није у
групи повезаних привредних
субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна
лица, да подносилац пријаве и

доба вљач/про да вац маши не
или опреме која се набавља
нису повезана лица у смислу
Закона о привредним друштвима, да над привредним субјек-

том није покре нут сте чај ни
поступак или поступак ликвидације… Услова има још, а могу
се наћи на сајту Града.
Важно је истаћи да се средства не додељују за програме

примарне пољопривредне производње, за било који облик
трговинске, туристичке и угоститељске делатности (изузев
хоте ли јер ства), за пека ре и
посла сти ча ре, за делат ност
забавних игара и игара на срећу, за куповину путничких возила и транспортних средстава,
за консултантске, маркетиншке и рачуноводствене услуге,
те за извођење грађевинских
радова.
Пријава с пратећом документацијом може се поднети до
утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра ове године,
у затвореној коверти поштом
на адресу: Град Панчево, Трг
краља Петра I број 2–4, или
лично предајом у писарници
Градске управе, с назнаком:
„Не отварати – Јавни конкурс
за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро
и малим правним лицима у
2021. години”.

АКТИВНОСТИ ОПОЗИЦИОНИХ СТРАНАКА

Платформе о договору у форми предлога
Председништво Српског покрета Двери усвојило је Платформу о договору унутар опозиције и дијалогу с влашћу и послаће је свим колегама у опозицији на даље консултације и
усаглашавање. Истичући у свом
саопштењу да дијалог власти и
опозиције треба да почне што
пре, Двери као први захтев у
заједничкој платформи опозиције наводе раздвајање избора, и то тако што би ванредни
репу блич ки, покра јин ски и
локални избори били одржани
пре председничких избора.
Двери траже и промену изборног система и гласање за кандидате по имену и презимену у

својим изборним јединицама.
Предлог Двери је да се изаберу
коминистри из редова опозиције у кључним министарствима за спровођење изборног процеса (по узору на Црну Гору)
или оснује заједничка комисија састављена од представника
власти и опозиције (по узору на
Северну Македонију). У саопштењу Двери стоји да главни
заједнички захтев опозиције у
будућем дијалогу с влашћу треба да буду гаранције да ће „оно
што се договоримо заиста бити
и примењено”.
Одлучено је и да представници Двери убудуће неће учествовати ни на једном састанку

унутар опозиције који је унапред медијски најављен, већ
само на интерно организованим
састанцима. Можда је то у вези
са два дана раније преко медија
упућеним позивом Нове странке и Социјалдемократске странке свим опозиционим странкама и покретима да се састану у
просторијама Нове странке. Тема
састанка је разговор о заједничкој платформи за дијалог о
изборним условима.
Ове две странке саопштавају да су се ДС, ПСГ и Странка
сло бо де и прав де ода зва ле
њиховом јавном позиву за израду заједничке платформе за
дијалог, под покровитељством

ЕУ, и поручују да ће разговарати и о том предлогу, као и о
предлозима осталих опозиционих странака. СДС и Нова
странка сматрају да је неопходно да опозиционе странке
у дијалогу наступе с јединственом платформом и тиме покажу озбиљност и одговорност
пред гласачима, али и способност договора и креирања заједничких захтева.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ФОНДАЦИЈА „АЛЕК КАВЧИЋ” ОБЈАВИЛА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ НА ИНТЕРНЕТУ

ШТА ЈЕ РЕАЛНО, А ШТА НЕ!?
Издавачи прете тужбама
Зарада је загарантована
када имаш обавезно
тржиште
Делови уџбеничких комплета за трећи и седми разред основне школе у
издању Завода за уџбенике од средине јануара су доступни бесплатно на
сајту Фондације „Алек Кавчић” (besplatnabiblioteka.com). Како је најављено, ускоро ће грађанима бити омогућено да скину PDF формате комплета за четврти и осми разред.
На сајту Фондације тренутно се
нала зе уџбе ни ци за срп ски језик,
математику, природу и друштво
и енглески језик за трећи разред, а за седми књиге за
српски, математику, физику, информатику, технику и технологију и енглески језик за трећу и за
седму годину учења. Сви
ови уџбе ни ци у елек тронској форми могу се
преузети и одштампати,
али је на сајту назначено
да је дозвољена употреба
за личне сврхе, а забрањена
дистри бу ци ја и умно жа ва ње.
Постоји и опција за наручивање, а
када се на њу „кликне”, излази обавештење да Фондација ради на томе
да ђацима који су заинтересовани за
папирни облик уџбеника обезбеди
штампана издања по цени од два
динара по страници.

тирања. Тренутно воде
преговоре с потенцијалним партнерским
штампаријама које би
величином свог тиража
могле да поднесу ову ниску
цену. Очекују да ће четири
месеца пре почетка школске године, дакле у мају, имати развијен систем
штампе и дистрибуције за свега два
динара по страници. Моле учитеље,
наставнике и директоре, а и родитеље да апелују на њих, да се у својим
школама опредељују за бесплатне
уџбенике објављене на њиховом сајту
– пише у обавештењу.

Јасна процедура

Александар Кавчић

ФОН ДА ЦИ ЈА
Фондација „Алек Кавчић” основана је у Америци 2017. године.
У Србији је почела да ради 2020.
Основни циљ ове фондације је
промоција образовања и науке.
Оснивач је професор Александар
Кавчић, инжењер и научник,
познат по свом патенту за читање записа с магнетних меморија,
који се користи у милијардама
рачунара и дискова широм света.
Како кажу у овој фондацији, оваква цена је ниска и покрила би само
трошкове рада, материјала, штампе
и дистрибуције, без икаквог профи-

Треба знати да се уџбеници са овог
сајта могу користити као допунско
наставно средство јер, према закону,
одлуку о званичном коришћењу доноси наставничко веће школе. Наиме,
крајем августа, пре почетка наредне
школске године, активи наставника
и професора одређују који ће се од
уџбеника користити. Постоји званични списак, односно каталог, који утврђује Министарство просвете, а наставничко веће школа усваја или одбија
предложено. Пошто је постојећа школска година у пуном јеку, директори
могу да сазову ово школско тело на
коме ће бити усвојен предлог за коришћење PDF-а и тек тада, у складу са
законом, ови материјали улазе у званичну употребу. Наравно, електронски уџбеник мора бити идентичан
оном који је усвојен на почетку школске године. У супротном, васпитнообразовна установа крши закон.
Завод за уџбенике и Фондација
„Алек Кавчић” склопили су уговор о
пословној сарадњи у оквиру кога је
Фондација купила по 1.000 примерака одређених уџбеника и радних свезака за трећи, четврти, седми и осми
разред. Сврха ове сарадње је да се та
издања донирају основним школама

у Србији, као и њихова промоција на
интернету, искључиво на сајту Фондације. Вреди истаћи да је Завод у
време ванредног стања прошле године на интернету омогућио слободан
приступ свим својим образовним садржајима, што је довело до сарадње с
Фондацијом „Алек Кавчић”. Дакле,
потенцијалним корисницима је доступан електронски садржај, али искљу-

С дру ге
стра не, у
овој фон дацији
истичу да
су прошли
прописану
процедуру, добили одобрење Министарства просвете и да је сада све на
директорима школа и наставницима

НОВИ УЏБЕ НИ ЦИ
Поставља се питање зашто се Фондација определила да поклони
баш ове комплете.
Ово је иначе прва школска година у којој важе нови уџбеници за
трећи и седми разред, пошто ђаци
уче по реформисаном програму
наставе и учења. Законом је прописано да се за школску годину у
којој се први пут примењује нови
програм наставе и учења уџбеници бирају на период од једне
чиво за личне потребе и без права на
умножавање и дистрибуцију.

Сукоб идеја
Овакав потез је изазвао незадовољство многих водећих издавача који
послују у Србији, јер многи од њих у
овом чину виде озбиљно кршење ауторских и тржишних права. Они тврде
да пуштање у етар PDF формата није
ништа ново и да је проблем што овакав облик уџбеника није добар материјал и дидактичко средство за употребу у настави – не могу да се адекватно користе на таблету, нити на
смартфону. С друге стране, кажу да
је скупље штампање PDF формата уз
повез и остало него званична књига –
на пример, 3.000 динара кошта штампање у боји Заводове физике од 100
стра на, док је 750 дина ра цена
званичног штампаног издања.

школске године. То значи да учитељи и наставници имају право да
за идућу школску годину изаберу
издања неке друге издавачке куће
или се поново определе за књиге
по којима сада раде. Али то што
одаберу, школе ће морати да користе у наредне четири године.
Од јесени у реформу улазе
четврти и осми разред, па ће и за
предмете у тим разредима бити
објављени нови уџбеници.
да одлуче да ли ће родитељима уштедети новац и одабрати бесплатне уџбенике за своје школе.
Ствар је јасна: на тржишту уџбеника обрће се велики новац, а плаћају родитељи. За многе, нарочито
оне који имају два или три ђака, то
је озбиљан издатак, јер комплет уџбеника за један разред основне школе
кошта више од 20.000 динара. Проблем је што у Србији постоји слободно тржиште уџбеника, а основна
школа је обавезна и држава је дозволила слободно тржиште за нешто
што је обавеза. Фондација „Алек Кавчић” нуди своје решење и спремни
су да, и по цену плаћања огромних
казни ауторима због кршења ауторских права, докажу да су издавачке
куће прецениле своја штампана издања, тј. да су цене уџбеника нереално
високе.

ПОДРШКА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА

НИС даровао децу из прихватилишта
Традиционална
новогодишња кампања
Ове године више него раније морамо
бити солидарни и мислити једни на
друге и у том духу компанија НИС и
њени запослени обрадовали су децу
из прихватилишта у Београду. Њима
су уручени персонализовани пакетићи са обућом, одећом и средствима
за хигијену, као и пакетићи са слаткишима, које су прикупили и паковали запослени у овој друштвено одговорној фирми.
Свечаној додели су присуствовали
Горан Весић, заменик градоначелника Београда, и Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а и
директор Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације. Том приликом Вадим Смирнов је истакао да је НИС опредељен
да улаже и помаже онима којима је
помоћ најпотребнија.
– Прошла година је била изазов за
све, али нас је у исто време научила
да морамо да будемо солидарни и да

мислимо на друге, поготову на оне
којима је помоћ најпотребнија. Као
друштвено одговорна компанија, помогли смо у складу са својим могућностима, и то не само у главном граду
већ и у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и другим градовима. Ове пакетиће
су паковали наши запослени и то је

за нас велико задовољство – могућност да помогнемо категорији становништва за коју је потребна посебна брига – рекао је Вадим Смирнов.
Горан Весић, заменик градоначелника Београда, навео је значај улагања компаније НИС у заједницу, као и
то што је у време економске кризе

она издвојила део своје зараде како
би помогла онима којима је помоћ
најпотребнија.
– Када тешке године наступе, тада
је солидарност потребнија више него
икад. Управо зато захваљујем компанији НИС на томе што је добар партнер Града Београда и што су њени
запослени одлучили да обрадују малишане из Прихватилишта. То су деца
којима је потребна посебна помоћ и
која се, нажалост, суочавају с нимало
лаким проблемима за које нису крива – рекао је Весић приликом примопредаје вредних поклона.
У години у којој је готово сва пажња
усмерена искључиво на борбу против
пандемије компанија НИС је, поред
многобројних донација здравственим
установама у Србији, у сарадњи са
запосленима, обезбедила и пакетиће
за децу у прихватилиштима у Крагујевцу и Новом Саду, као и у основним
и средњим школама за децу с развојним сметњама у Београду, Панчеву и
Нишу. На овај начин компанија је
наставила традицију поделе персонализованих новогодишњих пакетића.

НИКО НИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН
ЗА „АЗОТАРУ”

Неуспела продаја
Агенција за лиценцирање стечајних управника прогласила је продају панчевачке „Азотаре” неуспелом. Наиме, продаја комплекса за
производњу вештачког ђубрива није
ни одржана јер до 22. јануара није
уплаћен ниједан депозит и није
достављена ниједна банкарска гаранција за учешће у јавном надметању
за куповину „Азотаре” у стечају.

Накадашњи гигант понуђен је на
продају по почетној цени од 5,8
милијарди динара, а депозит за учешће износио је 2,3 милијарде динара.
Да подсетимо, ово није први пут
да овај панчевачки гигант из државних руку пређе у приватно власништво. „Азотару” је својевремено
приватизовао српско-литвански
конзорцијум, а после пропасти те
приватизације у име државе 10
година српским гигантом у производњи амонијака и вештачког
ђубрива управљао је „Србијагас”.

ИМУНИЗАЦИЈА
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Све иде по плану
Према речима надлежних у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, одзив просветних
радника за имунизацију је добар и
у једном дану је вакцинисано 8.000
запослених.
Како кажу, држава је обезбедила
вакцине и сачињен је план вакцинације, а просветни радници су
међу приоритетима, што није случај у многим земљама. У овом министарству хвале организацију на Сајму и осталим пунктовима за вакцинацију и захваљују здравственим
радницима, запосленима у Канцеларији за информационе технологије и еУправу, волонтерима из
медицинских школа и свима другима који су укључени у овај посао.
Овом приликом позивају просветне раднике и остале грађане
који се још нису пријавили да то
учине на веб-адреси.

ОБАВЕШТЕЊЕ
„ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Стали, па поново
стартовали
„Петрохемија” обавештава грађане Панчева да је у току покретање
производње у погонима тог петрохемијског гиганта. Услед поремећаја производње у фабрици Етилен у понедељак, 25. јануара, дошло
је до краткотрајне обуставе рада
петро хе миј ских фабри ка. Како
тврде, заустављање процеса рада
обављено је у складу с радним
упутствима, уз строго поштовање
безбедносних правила.

У уторак, 26. јануара, предузете
су мере за поновни старт и оне се
спроводе уз поштовање прописаних безбедносних правила и у складу с важећим процедурама компаније. Како кажу, појачан пламен
на бакљи и појава буке представљају нормалне пратеће ефекте
безбедног покретања процеса производње. Значајног утицаја на радну и животну средину нема, а све
надлежне институције су благовремено обавештене.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
ХИ Т НА ПО МО Ћ

Болест нам је
однела колегу

Пише:
др Мирослав Тепшић
Први хладни талас ове зиме
донео је многобројне проблеме нашим суграђанима, али и
здравственим радницима.
Неколико дана залеђених
плочника и прилаза стамбеним
објектима било је довољно за
вишеструки раст ортопедских
повреда. Овим невољама придружила се виша стопа смртности, која нам је скренула
пажњу на угроженост пацијената с хроничним болестима.
Нагле промене температуре и влажности ваздуха, истовремено праћене променама
атмос фер ског при ти ска и
ваздушних струјања, веома
утичу на тонус крвних судова
и проходност дисајних путева. Не треба занемарити утицај атмосферских прилика на
психички и хормонски статус, који пси хо со мат ским
механизмима погоршава негативне ефекте хладног времена на рад кардиоваскуларног
и респи ра тор ног систе ма.
Последице су јасне – повишен крвни притисак, учестале ангинозне тегобе, инфаркти срца, инфаркти мозга и
астматични напади. Психичке промене у виду узнемирено сти, раз дра жљи во сти и
депресије нису ништа мање
биле пра ће не гла во бо љом,
умором и несаницом.
Када говоримо о здравственим радницима, јасно је да
они нису изолована острва
имуна на болест, депресију
или уми ра ње. Иако се од

запослених у здравству очекује да пронађу одговоре на
све изазове животне и радне
средине, границе издржљиво сти поста ју све тање, а
тежња да се с једнаким интензитетом одговори на егзистенцијалне и професионалне захтеве постаје велики терет који
угрожава живот и здравље
медицинског радника.
Тимски дух и сарадња лекара, медицинског техничара и
возача на терену неопходан
је услов сваке успешне интервен ци је ургент не слу жбе.
Много пута смо истицали да
возач Хитне помоћи није само
неко ко има Б-категорију. То
је људско биће одговорно за
животе целокупне екипе и
пацијента, неко ко ће безбедно и брзо довести животно
угроженог пацијента до здравствене установе. Не постоји
неко други, сем возача Хитне
помоћи, ко ће донети дефибрилатор, руковати носилима, помо ћи у извла че њу
невољника из смрсканог возила или поне ти полу жи вог
пацијента са четвртог спрата
згра де без лиф та. Можда
здравствени систем не препознаје ову важну улогу и
задатке неопходног члана екипе, али његове колеге и многи пацијенти то и те како препознају. Оно што смо, нажалост, мање разумели јесте
нешто што се одвија далеко
од очију јавности: битка да
се истовремено буде узоран
колега и глава породице, отац,
брат или нечији син, а све то
под тере том нема шти не и
тешког живота.
Наш колега Пеђа, возач службе Хитне помоћи, био је све
то и још много више, достојанствен и достојан да још
дуго дели добро и мање добро
са свима нама. Нажалост, није
издржао. Напустио нас је онда
када је могао највише да пружи. Болест га је однела из
наше радне средине, али није
из живота свих нас који смо
га познавали и имали прилику да радимо с њим овај племенит и хуман посао.

Глобос осигурање, број 1
у ажурности решавања одштетних
захтева у аутоодговорности
Званични подаци НБС потврђују: Глобос осигурање је
број 1 на српском тржишу у
ажурности решавања одштетних захтева у аутоодговорности у 2020.
Критеријум ажурности
решавања штета је кључан
параметар Народне банке
Србије приликом оцењивања поузданости осигуравајућих кућа, а Глобос осигурање заузима прво место од
11 на тржишту Србије са чак
98,3% ажурности у 2020.
години у осигурању од аутоодговорности. На другом
месту се нашло Граwе осигурање са 92,7%, а на трећем Дунав осигурање са
88,9% ажурности. На овај

ПРОМО

начин, Глобос осигурање
потврђује озбиљност свог
пословања и посвећеност
клијентима којима овај податак пружа сигурност у исплату штете у ситуацијама када
се догоди осигурани случај.
За врхунску ажурност потребно је да компанија инвестира у ефикасност кадрова, технике, процедура и процеса,
као и да успостави савремен информациони систем
који то може да подржи. Како
истичу у Глобос осигурању,
захваљујући партнерском и
пријатељском односу са клијентима, већ 27 година са
поносом могу да се похвале
да су како њихов слоган каже
Сигуран животни ослонац.

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ С КОРОНОМ НОСИ РАДИОЛОШКА СЛУЖБА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СВАКИ САЧУВАНИ ЖИВОТ БРИШЕ
СТРЕС, УМОР И СТРАХ
Протеклих годину и кусур дана
читава планета ће, без икакве
сумње, упамтити по вирусу који
нам се свима, на овај или онај
начин, увукао у животе и изврнуо их наопачке.
Свако чудо за три дана – рећи
ће можда они којима корона
није нанела непоправљиву штету било у организму, било у
породици, доневши дугорочне
тего бе или однев ши зау век
неког драгог. Ти што би се сетили поменуте изреке једноставно су се с временом прилагодили условима пандемије и
наставили са својим животом.
Има, међутим, и оних који би
радо, макар на тренутак, искусили баш тај осећај, али за њих
одмора и посустајања нема. То
су лекари, медицински техничари, сестре, лаборанти – тешко
је и набројати сва занимања –
али, укратко, сви они незаменљиви точкићи у механизму који
покреће здравствени систем.
Они су ти који стоје на првој
линији одбране од коронавируса и који су, упркос умору,
страху, стресу и неизвесности,
и данас, као и првог дана,
спрем ни да „неви дљи вом
непријатељу” храбро погледају
у очи и кажу му: „Но пасаран!”
У последњих неколико бројева под лупом „Панчевца” су
управо они – хероји данашњице у белим мантилима који
раде у Општој болници Панчево и на својим одељењима
даноноћно бдију над нашим
здрављем. Овог пута у фокусу
је Служба радиолошке дијагно сти ке – место где, поред
„стандардних” пацијената, од
марта прошле године, на дијагностику обавезно долазе и они
оболели од ковида 19.
Радиолошка служба Опште болнице Панчево и пре пандемије
радила је 24 сата: у две смене
и дежурству. На одељењу је
укупно 37 запослених: 11 радиолога, 17 рендген техничара,
осам сестара и једна спремачица. Откад је болница уведена у ковид режим, цело одељење је, због природе посла, ангажовано и у „црвеној” – ковид и
у „зеленој” зони.
– Од почет ка пан де ми је
наши рендген техничари свакодневно су у „црвеној зони”,
где по ковид одељењима снимају лежеће ковид пацијенте.
Дневно се ту прегледа и до 80
оболелих. Након тога радиолози читају снимке, а ту послу
није крај: настављају да снимају у новој Пријемној, то јест
„црвеној зони”, спољне пацијенте сумњиве на корону. Ту
свакодневно сниме до 20 пацијената. Осим тога, болнички
радиолози три дана у седмици по 24 сата читају снимке
пристигле из ковид амбуланте Дома здравља. Реч је, наравно, о пацијентима сумњивим
на корону. Прочита се и до
300 РТГ снимака пристиглих
с те адресе – описује свакодне ви цу ренд ген тех ни ча ра

пад имунитета, а самим тим и
појачан страх од болести и преношења заразе члановима породи це. Наши паци јен ти које
болест доведе у болницу готово увек имају исти коментар –
да, пре него што се лично нису
уве ри ли, нису могли ни да
наслуте кроз шта пролазимо и
коли ко енер ги је даје мо да
бисмо сачували животе људи.
Али не одустајемо и не посустајемо! Боримо се, дан по дан,
јер знамо да и пандемији једном мора доћи крај – оптимистична је ова докторка.

Ветар у леђа

др Бранка Вујасиновић, начелни ца Слу жбе ради о ло шке
дијагностике Опште болнице
Панчево.

И црвено и зелено
Иако се све описано већ чини
као превише посла за релативно мали број људи запослених
у тој служби, треба имати у
виду да исти ти запослени упоредо раде и посао који су обављали пре него што је коронавирус ушао у наше животе.

сумња на плућну емболију или
код којих постоји неко друго
нерешено стање. И тада се примају хитни случајеви, како они
са одељења, тако и они који су
упућени из Пријемне службе.
Даноноћно, током 24 сата, ради
се и ултразвучна дијагностика,
било да је реч о пацијентима
који су на болничком лечењу,
било да се ради о хитним случајевима или пацијентима којима треба ултразвучни налаз за
конзилијум, операцију или контролу – заокружује докторка
Вујасиновић причу о обавезама свог тима.

Посао деле на равне части

Бранка Вујасиновић
– Радиолошка служба 24 сата
ради и у „зеленој зони”, где се
врше снимања лежећих пацијената са свих одељења болнице. Предњачи ортопедија, а ту
су и пацијенти са интерног,
хирургије, гинекологије и других одељења, затим хитни случајеви из Пријемне службе, као
и спољни пацијенти из Специјалистичке амбуланте: онколошки пацијенти којима су неопходни налази за конзилијум,
паци јен ти за опе ра тив ну
обраду, као и они којима требају снимци за контролу код
специјалисте. Дневно се у „зеленој зони” сни ми пре ко сто
пацијената – наставља причу
начелница.

На питање шта њеном тиму
даје снагу да, упркос тешким
условима, настави даље, она
има кратак и јасан одговор:
– Снагу нам даје ЖЕЉА да
помогнемо оболелима! Није
при јат но виде ти чове ка у
тешком стању, нарочито ако је
у питању млађа популација.
Али без обзира на године или
било шта друго, сваки живот је
битан и сваки пацијент нам је
на првом месту. Сваки сачувани живот, сваки човек који
оздрави и врати се својој породици наша је мала победа и то
нам даје ветар у леђа да не
посустанемо ни на тренутак.

Најважнија порука

Иако Радиолошка служба 24
сата, седам дана у неде љи,
покрива и „црвену” и „зелену”
зону, запослени нису подељени по тим зонама, већ сви раде
све делећи посао равномерно
и равноправно. И не жале се.
– Посао се у нашој служби
значајно повећао у односу на
период пре короне. Искрено,
рад нам је сада много тежи.
Због константно повећаног обима посла, особље је већ уморно, а томе доприносе и непрекидни стрес и велики притисак коме смо сви изложени.

А с места с ког се најјасније
види штета коју коронавирус
може нанети, докторка Вујасиновић има поруку за све оне
који су имали срећу да се са
заразом до сада не сусретну:
– Народу бих поручила да
ситуација није нимало наивна,
јер онај ко види уживо пацијен та, схва ти коли ко је ова
болест опака и до краја неизвесна, будући да се неретко
мења из минута у минут. Апелујем на све људе да ову ситуацију озбиљно схвате, да прихвате сваки савет, да се не окупљају у веће групе и да користе

Људи смо од крви и меса, а
напори које улажемо су често
надљудски. На мом одељењу
су сви рендген техничари, два
лекара, четири сестре и спремачица прележали корону. Све
то доводи до отежаног рада јер,
кад се неко разболи, преостали мањи број запослених мора
да на себе преузме сав посао.
То онда проузрокује још умора,

заштитну опрему, маске и рукавице. Ако чувају себе, чувају
своје најмилије, али и нас –
здравствене раднике, који морамо и желимо да останемо на
висини задатка и у данима који
су пред нама. Ми не смемо да
поклекнемо ни у једном тренутку и заиста нам највише
помажете тако што дајете све
од себе да останете здрави!

Рендген, скенер,
ултразвук...
Ни ту није крај. Упоредо с рендгеном раде се и ЦТ дијагностика (скенер) и ултразвук.
– ЦТ дијаг но сти ка ради
пуним капацитетом 24 сата. У
смени се раде и лежећи и спољни пацијенти који нам долазе
као хитни случајеви, тако да
уопште нема листе чекања. Сви
који морају бити прегледани,
добијају своје снимке и резултате благовремено. Од 15 сати
снимају се они ковид пацијенти са одељења код којих се

ПИСМО ЧИТАОЦА

Медицинари – хероји великог срца
У време короне тешко је пронаћи праве речи којима бих
изразио захвалност за изузетну бригу о болеснима, стрпљење, пожртвовање, љубазност и
доброту свих запослених на
Инфективном одељењу панчевачке Опште болнице – од жена
које брину о хигијени и куварица, преко медицинских
сестара и лабораната, па све
до доктора и специјалиста који
се даноноћно боре за сваког
оболелог.

На панчевачком Инфективном одељењу провео сам на
лечењу, као човек у осамдесет
петој години живота, три пуне
недеље – од 21. децембра прошле до 13. јануара ове године
– и том приликом се уверио да
су медицински радници заиста хероји нашега доба. Свима
који су се овде лечили подједнако су прилазили – брижно,
са оптимистичким и топлим
речима – без обзира на друштвени статус, националност,

године старости. Управо то нам
је највише давало додатну снагу и вољу да истрајемо, савладамо опаку болест и вратимо
се нашим најмилијима.
Сада сам, на срећу, код куће,
али често размишљам о овим
вредним и великим људима
којима време пролази испод
скафандера, док се боре за
живот сваког човека. Зато
желим овим путем, а то је
најмање што могу учинити, да
захвалим
свим
нашим

медицинским радницима на
несебичном труду, племенитости, љубави, храбрости, доброти... Нека им Бог подари много среће, здравља и свако добро
у животу!
Василије Вујичић, Панчево

Страну
припремила
Драгана

Кожан

7

ТЕМА БРОЈА

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ ТУ, ПОРЕД НАС

ОСЕЋАЛА БОЛАН, ТУПИ СРАМ, НИКО ТО НИЈЕ СМЕО ДА ВИДИ
„Фејсбук” страница „Нисам тражила” преплављена исповестима жена о трауматичним искуствима сексуалног злостављања
Након што су наше глумице
отвориле причу о сексуалном
узнемиравању, жене из целог
региона се за само неколико
сати повезују на ФБ страници
„Нисам тражила” како би поделиле своја трауматична искуства и поручиле једна другој
#НисиСама.
Већ након три-четири дана
ова плат фор ма поста ла је
непрегледан простор ослобађа ња лич них дожи вља ја и
годинама потискиваних емоција, страха, кривице, стида
и несигурности.
Оно што је видљиво на први
поглед јесте да се највећи број
ових прича односи на сексуално насиље у школским установама, од најнижих разреда до
факултета.
„Особ но не знам нијед ну
жену која није, бар једном у
живо ту, иску си ла бар неки
облик сексуалног узнемиравања: од добацивања на улици од
странаца, ’дјечачког’ дирања у
разреду… неумјесних коментара професора…”, почиње једна исповест и наставља се личним примером из основне школе, када су она и њене другарице имале 13-14 година.
„Ако ти је вруће, скини се”,
рекао би им наставник и намигивао.
„На врата WC-а долази тај
исти професор, гледа нас, смјешка се и шути. Ми пропале од
неугоде, журимо на сат, треба-

мо изаћи ван из WC-а, а он стоји с обје руке раширене на вратима, као да нам пријечи пут.”
Неколико њих је потом скупило храброст да се пожали
разредној, која им је рекла:
„Ма, професор се само шали,
можда мало претјерујете”.
Тако су и оне почеле да верују да су ипак „претерале”.
Ако је сексуално злостављање про жи вље но у рани јем
детињству, оно ће још снажније бити потискивано.
Како каже психолошкиња
Тања Игњатовић, млађој особи
је теже да препозна злоупотребу и да реагује, поготово ако се
она одвија у приватном контексту, у породици или шко-

НЕДОПУСТИВО ПОНАШАЊЕ НА ФАКУЛТЕТИМА
На „Фејсбук” страници
„Нисам тражила” велики
број жена говори о сексуалном насиљу на факултетима у свим градовима региона. „На пријемном испиту
на Акаде мији драмске
умјетности у Загребу, речено ми је да станем четвероношке. Тадашњи професор
ме је ударао својим дланом
по гузици и говорио да
мучем као крава. Знам да
нисам била једина којој је

то радио.” „Бијесна сам,
тужна и љута. ГОТОВО СВИ
НА АСУ СУ ЗНАЛИ ГОДИНАМА шта се догађа са
спорним
професо рима!”
Потакнуто овим причама,
неколи ко факултета из
Србије, БиХ, Хрватске издало је саопштења којима
позивају и охрабрују све
своје студенте и студенткиње да пријаве сваки облик
узнемиравања, насиља или
дискриминације.

Шта је сексуално узнемиравање?
У јуну 2017. године донете
су допуне Кривичног законика, па су сексуално узнемиравање и прогањање
постали кривична дела.

вање на састанак упркос
јасном одговору да особа
није заинтересована – само
су неки од облика сексуалног узнемиравања.

Сексуално, односно полно узнемиравање, како је у
законику дефинисано, јесте
било који вид сексуалног
понашања који на било који
начин утиче на то да се особа осећа понижено, увређено, уплашено.
Оно може бити вербално,
невербално и физичко.
Добацивање, фотографисање и снимање без дозволе, показивање гениталија,
пипкање, грљење, љубљење, штипање, упорно пози-

Сексуално узнемиравање
је најблажи облик сексуалног насиља, али може изазвати исте последице. То су
најчешће страх, пониженост, уплашеност, повлачење у себе...
Омаловажавање, вређање по сексуалној основи, у
смислу да жене нису
довољно привлачне, да треба другачије да се облаче да
би биле привлачне – све су
то облици узнемиравања,
Р. П.
кажу стручњаци.

ли, где је злостављач особа којој
жртва верује.
„Била сам дјевојчица 2. основне школе када је наш учитељ
који је тада био око 50 г почео
са својим узнемиравањима.”
Учитељ је захтевао да му домаће задатке доносе до катедре,
где би их привукао уз себе тако
да се ништа није могло видети.
„Тада би једном руком као
писао док прегледава задаћу, а
другу је гурао у моје гаћице.
Ужас је то који дјечја психа не
може схватити нити годинама
касније. Радњу је често понављао и ја сам примијетила да
још неколико мојих школских
пријатељица невољко одлази
за његов стол. Онај језиви звук
његовог мрмљања на ухо и ти
прсти који се провлаче и стићу
у мојим гаћицама су нешто што
никада нисам заборавила нити
успјела пребољети.”
У тренутку проживљавања
сексуалног насиља типичан је
страх који паралише и снажан
осећај беспомоћности.
„Размишљам о монструму,
који ме је, када сам имала 7
година, у нашем хаустору неочекивано сатерао у ћошак, скинуо ми панталоне и набио руку
у гаћице. Чврсто ми је стезао
вагину и дубоким шаптом понављао ’ЈЕЛ ТИ СЕ СВИЂА? ЈЕЛ
ТИ СЕ СВИ ЂА, А? ХОЋЕШ
ЈОШ?’ Нисам ни покушавала
да побегнем, нисам имала куда,

осећала сам како ме само још
школска торба дели од зида.
Нисам му ни одговорила, била
сам констернирана, без гласа
и беспомоћна.” Она се и данас
јасно сећа како је након тог
догађаја улетела у стан, протрчала поред баке и прибила се
уз телевизор да јој „нико не
види лице и дрх та ла, немо
ридала, осећала болан, тупи
срам, нико то није смео да види,
нико то није смео да сазна”.
Психолошкиња Јелена Вељковић у својим Белешкама са
психотерапије наводи неке од
доказаних психолошких механизама којима се жртва било
ког узраста носи с траумом,
разјашњавајући и разлоге из
којих се проживљено насиље
не пријављује.
Жртве по правилу буду у стању шока, смрзнутих, потиснутих осећања, јер су права осећања „превише за поднети”.
Истовремено, објашњава она,
постоји страх да им нико неће
веро ва ти, јер су напа сни ци
често уважени чланови друштва, учитељи, професори, доктори или чланови породице,
познаници („човјека познајем
читав свој живот, гледао ме
како одрастам”; „живим са тајном глумећи да сам је заборавила и живим са братом који
је учествовао у злостављању и
који је старији од мене пар
година”; „угледни доктор из

Коме могу да се обрате
жртве насиља?
Сексуално и свако друго
насиље може се пријавити
било којој полицијској станици на број 192, или у просторијама Полицијске управе.
Ово је једна од адреса на
које и иначе могу да се јаве
све жртве сексуалног узнемиравања и злостављања.
Процедура се разликује у
зависности од тога да ли је
реч о случају новијег датума
или насиљу које се догодило пре неколико година.
У првом случају – када се
насиље пријави у року од
72 сата – жртва треба да се
јави полицији, која издаје
налог за лекарски преглед.
А у случају да се жртва
прво јави лекару, према протоколу Министарства здравља, лекари зову полицију,
којој пријављују насиље.
Медицински извештаји су
важан доказ у судском
поступку и зато је битно
обратити се лекару уколико
постоје видљиве или невидљиве повреде како би биле
саниране и забележене.
Међутим, истичу стручњаци,

често је онима који су преживели сексуално злостављање најтеже да учине тај
први корак, да се повере
неком и проговоре о оном
што им се десило.
Жене које су биле жртве
сексуалног злостављања
могу да се јаве на СОС телефоне женских организација
како би с неким поделиле
то што им се десило без
икакве бојазни да ће наићи
на осуду или неразумевање. Посредством СОС телефона жртве сексуалног
насиља добиће подршку и
информације о томе на који
начин могу да пријаве насиље институцијама ако се и
када се на то одлуче.
Психичку,
правну
и
лекарску помоћ жртве могу
затражити и позивима на:
– СОС линије за жртве
насиља 0800-222-003;
– СОС телефон Аутономног женског центра 0800100-007;
– јединствени СОС телефон за Војводину 0800Р. П.
101010.

Козарске Дубице на прегледу…
ставио ми је руку међу бутине… померао је све више између мојих ногу и питао да ли ми
то ради момак”).
Огроман број жртава сексуалног насиља носи у себи кри-

Вељковић, „адаптивни је психолошки механизам”.
Када жртва након неког периода ојача, психолошки, емотивно и на сваки други начин,
стиче снагу да потиснуте садржаје обради.
Тада се код неких јави и
потреба за пријавом насилника.
Неизбежни коментари после
сваке јавне оптужбе за сексуално насиље којима се пита
„зашто није пријавила, шта је
толико чекала”, „вероватно је
сама тражила” застрашујући су
и мучни за сваку жртву.
„Чекала је јер је силовање
неизговориво”, каже Адријана
Захаријевић.
„Јер у највећем броју случајева не буди гордост и јуначење,
посебно не код девојчица које у
патријархалним културама не
учимо да буду јунакиње.”
Један од начина да силовање постане „изговориво”, да се
препозна сваки вид телесног
узнемиравања и без стида артикулише јесте увођење сексуалног образовања у школе.
То је и био приступ образовног пакета о сексуалном насиљу над децом Инцест траума

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА „НЕ ЗНА ЧИ НЕ”
Након вести о сексуалном
насиљу и силовању које су
пријавиле Милена Радуловић, Ива Илинчић и још
барем 24 жене, група грађанки и грађана покренула
је петицију за увођење теме
сексуалног насиља над
децом у образовне програме предшколског или основношколског узраста. Иницијатива захтева враћање
дозволе Министарства просвете, науке и технолошког
развоја за употребу обравицу, уверење да су на неки
начин допринеле самом чину –
својим понашањем, својом личношћу, неким огромним дефектом свога бића („ја сам наравно
себе увијек кривила и питала
се како је могуће да ми се то
опет дешава, мора да је у мени
нешто криво или да ја нешто
криво радим или изгледам”).
Непријављивање сексуалног
насиља дуго времена, истиче

зовних пакета о теми сексуалног насиља над децом,
чије су ауторке стручњакиње из Инцест траума центра. „Једини начин да адекватно заштитимо девојчице и дечаке који данас иду у
школу јесте да им дамо знање и алате да препознају
понашање које може да их
угрози и да их оснажимо да
пријаве знаке упозорења.
Ћутање не помаже никоме
осим насилницима”, наводи
се у саопштењу.
центра, испрва подржаног од
Министарства просвете.
Али је тај пакет пре неку
годину прошао кроз медијски
линч уз згражавање јавности
што ће им деца учити о сексу,
интимним деловима тела, телесном интегритету, истополној
оријентацији и другим стварима које „нису у духу наше
традиције”.
(„Данас”)

Зашто жртве ћуте?
Жртве насиља и узнемиравања се често повлаче у
себе, депресивне су, анксиозне, не желе да причају о
томе, а некад изаберу
погрешну особу којој се
жале.
– Наша култура је таква
да нас не учи шта је здрава сексуалност, где су границе тела, шта је у реду, а
шта не. Жена ће од других
жена често чути да, ако је
у бра ку, тре ба мало да
истрпи, да ради и оно што
јој се не ради, јер је то
њена дужност – кажу
психолози.

Кад је у питању сексуално насиље, жртве ћуте пре
свега због осећаја кривице
и срамоте, који је израженији него у било ком другом
облику насиља.
С дру ге стра не, људи
који су у детињству преживели сексуално узнемирава ње или наси ље, тек
касније то схватају, а често
такве
тра у ме
оста вљају трајне последице по
личност.
О овој проблематици се
ретко прича, а жртве по
правилу захтевају да остану
Р. П.
анонимне.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да пронађете
изгубљену пошиљку?
Понекад се деси да вам неко пошаље писмо или пакет а да пошиљка
никада не стигне до вас, јер се негде
успут изгубила. Покушали смо да
сазнамо да ли је таквим пошиљкама могуће ући у траг и која је процедура уколико се нађете у тој ситуацији. На сајту Поште на ту тему
кажу следеће.
„Уколико се ради о регистрованој
пошиљци, неопходно је да пошиљалац, на основу потврде о пријему
пошиљке, покрене потражни поступак. Потражни поступак се, по правилу, покреће у пошти у
којој је пошиљка предата,
али може бити покренут и
у било којој другој пошти.
За пошиљке од чијег пријема није прошло више
од десет дана, не може
се покренути потражни
поступак, осим ако је
реч о упутници и експрес пошиљци или
пакету са посебним
карактеристикама у
погледу рокова преноса (у
унутрашњем поштанском саобраћају), за које се потражни поступак
може покренути по истеку рока за
уручење. За експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају
потражни поступак се може покренути по истеку 3 (три) радна дана
од дана пријема пошиљке. За нерегистроване пошиљке потражни поступак се не може покренути.”
На истом сајту се наводи и то да
је Пошта у обавези да се о резултату
рекламационог поступка у унутрашњем поштанском саобраћају

изјасни у року од 30 дана, а у међународном поштанском саобраћају у
року од два месеца од дана сачињавања потражнице.
Уколико желите да поднесете
рекламацију на рад Поште, то је
могуће у случају да сматрате да услуга која вам је пружена није сагласна
уговореној и нема својства која сте
захтевали односно основано очекивали. У Пошти прецизирају да рекламацију можете поднети у случају:
неизвршења или делимичног извршења услуге; у случају оштећења и
умањења садржине регистроване пошиљке;
због погрешно
обрачунате цене
услуге (поштарина) или у случају
одбијања пружања услуге која се
иначе могла пружити. По окончању
потражног поступка имате право и
да поднесете захтев за накнаду штете услед губитка односно прекорачења рока за уручење регистроване
пошиљке.
Потрошач (физичко лице), по правилу, рекламацију подноси попуњавањем обрасца – захтева за пријаву
рекламације. Рекламација се подноси редовном или електронском
поштом, а може се предати и непосредно у Пошти или стручним службама организационих делова
Поште, надлежним за пријем поднесака. Потрошач је у обавези да, уз
захтев, приложи и копију потврде о
пријему пошиљке односно другог
доказа у вези с реализацијом услуге
због које подноси рекламацију.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Дефиниција ината

Ми смо такав народ да бисмо и оно
што се не једе, из ината појели. И то
са апетитом. Инат нам је национално обележје, нешто чиме се увек и
свуда дичимо. Иако због тог ината
радимо потпуно неразумне ствари,
испадамо будале и допуштамо да
нам се цео свет смеје, ми не хајемо,
јер очито волимо тај осећај.
Из ината нећемо носити кишобран
по највећем пљуску. Из ината ћемо
отићи на славу код комшије који нас
не подноси и удавити госте причама
о политици и успут појести и попити
све што нам дође под руку, па макар

се недељу дана опорављали од тог
атака на сопствени организам. Е баш
нећемо да примимо вакцину само
зато што кажу да мора. Проговорићемо и на позадину кад нам нареде
да ћутимо, па макар нам то било
последње. Е нећемо кад морамо! Е
баш хоћемо кад не смемо!
Слика овог смећа поред полупразног контејнера само би се тим инатом могла објаснити. А томе што
дефиниција каже да је инат оно у
шта се уздамо у недостатку памети
и знања, културе и васпитања, баш
из ината нећемо да придамо значај!

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ВАУЧЕРА ЗА СМЕШТАЈ У СРБИЈИ

КАКО ДО 5.000 ДИНАРА ЗА
СУБВЕНЦИОНИСАНИ ОДМОР
Буџетом за 2021. годину Влада Републике Србије издвојила је 500 милиона динара за нову акцију доделе ваучера за субвенционисани одмор у
Србији.
То значи да је грађанима ове године
понуђено 100.000 ваучера у вредности
од по 5.000 динара. Подела је већ почела, па ако желите на зимовање или
бисте желели да унапред резервишете
летњи одмор, информишите се о процедури и пријавите се што пре.
Током 2020. године подељено је око
300.000 ваучера, што представља највећи број ваучера подељених током једне године, од почетка акције до данас.
Преузимањем бесплатних ваучера
за смештај у Србији добијате могућност да, веома повољно, обезбедите
за себе тренутке активног одмора у
пензионерским данима или кратак
предах у брзом ритму радне
свакодневице.

Уколико је износ рачуна за смештај већи од 5.000 динара, дужни сте
да остатак суме исплатите сами. Уколико је пак рачун мањи, разлику не
можете накнадно потрошити. Ваучер
се може искористити закључно са 20.
новембром текуће године.

Kако добити ваучер
До ваучера можете доћи врло лако.
Пре свега морате да резервишете смештај и попуните пријаву. Образац
пријаве за ваучере можете преузети
на порталу Министарства туризма или
на сајту mojasrbija.rs.
Уз пријаву, обавезно стављате на
увид фотокопију личне карте или
пасоша, као и потврду угоститеља да
је извршена резервација смештаја на
његово име. Потврда треба да садржи
период резервације и име и презиме
лица на које гласи.

Основне информације
Ваучером за субвенционисани одмор у Србији могу се
платити искључиво услуге
смештаја, а не исхрана, пиће,
здравствене и друге услуге,
боравишна такса и слично.
Ваучер се може користити
искључиво у угоститељским
објектима изван места пребивалишта
односно изван места студирања корисника ваучера, а смештај морате изнајмити на најмање пет ноћи.

Уз пријаву се обавезно стављају на
увид и одређени документи у зависности од тога да ли сте пензионер,
запослено лице или студент.

KО МОЖЕ ДОБИ ТИ ВАУ ЧЕР
Могућност добијања ваучера имају:
1) корисници права на пензију;
2) незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне
новчане накнаде и привремене
накнаде);
3) корисници права на додатак за
помоћ и негу другог лица који то
право остварују у складу са законом
којим се уређује социјална заштита;
4) корисници права на додатак
за помоћ и негу другог лица који
то право остварују у складу са
законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;

ВАЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Министарство туризма је прописало да угоститељ може пружати
услуге смештаја од наредног
дана од дана објављивања његовог имена на листи угоститеља.
У поменутом министарству
наглашавају да обавезно обратите пажњу и питате угоститеља да
ли је његов објекат већ објављен
на листи оних који примају ваучере, како се не би десило да
будете одбијени јер имате резервацију од објекта који још увек
није на листи.
Пензионери стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на
пензију или оригинал пензионог чека, односно други оригинални документ који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију. Радно ангажована лица, с
примањима која не прелазе
износ од 70.000 динара месечно, стављају на увид оригинал
потврде о запослењу и остваре ној зара ди испла ће ној у
месецу који претходи месецу
у коме се подноси пријава. Студенти
уз пријаву прилажу оригинал потврду
високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу школску годину.

Где предати документа

5) радно ангажована лица с
примањима која не прелазе нето
износ од 70.000 динара месечно;
6) ратни војни инвалиди и
цивилни инвалиди рата с примањима која не прелазе нето износ
од 70.000 динара месечно;
7) корисници права на накнаду
на породичну инвалиднину по
палом борцу;
8) носиоци активног породичног
пољопривредног газдинства који
су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава;
9) студенти првог, другог и трећег степена.

Ова документација се искључиво подноси преко шалтера ЈП „Пошта Србије” најкасније до 15. октобра. Рангирање пријава ће се вршити на основу
датума и времена пријема на шалтеру Поште, а лицима која стекну право на ваучер, Министарство га доставља лично на адресу, путем препоручене пошиљке.
Министарство туризма наглашава
да акција поделе ваучера може бити
прекинута и пре наведених рокова
уколико буду потрошена сва предвиђена буџетска средства, односно уколико раније буде подељена комплетна пред ви ђе на коли чи на вау че ра.
Додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси
Министарства: www.mtt.gov.rs, као и
на бројеве телефона: 011/26-06-521 и
011/26-06-576.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЧЕСТО ЈЕДЕТЕ РИБУ?

Месо које чува здравље и младост

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје делови
Панчева и Омољице
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 29. јануара, од 8
до 9 сати, без струје ће бити део Улице Бранка Савића од Спољностарчевачке до Улице Браце Петрова и део
Спољностарчевачке од Улице Бранка Савића до Улице Олге Петров.
Истог дана, од 11.30 до 13 сати,
струје неће имати ни непарна страна Улице патријарха Чарнојевића у
Омољици, и то бројеви од 91 до 135.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Засад нису најављена искључења
у осталим деловима града и околним селима. Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова
и привременој обустави испоруке
електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
радови бити отказани, као и да ће
у случају ранијег завршетка радова напа ја ње кори сни ка бити
укључено пре планираног времена. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на
телефон 319-220.

Г. МИЈАТОВИЋ

Н. МАТИЧИЋ

За рибље месо се обично каже да је
нутритивно највредније и најздравије. Риба садржи беланчевине високе
биолошке вредности, врло мало масти,
обилује минералима и витаминима.
По калоријским вредностима пореди се с говеђим и спада у меса лакше категорије. Проверили смо колико је често риба на трпези наших
суграђана.
ГОРАН МИЈАТОВИЋ,
машински техничар:
– Два до три пута годишње спремамо рибу за ручак. С друге стране,
туњевину и рибе у конзерви једем у
просеку око пет пута месечно.
НИКОЛА МАТИЧИЋ, ученик:
– Још као јако мали добио сам алергију на рибу. Зато је, нажалост, никада нисам пробао. Иако бих стварно

Ј. БУГАРСКИ

С. БУГАРСКИ

волео, не могу ни да претпоставим
каквог је укуса. Због те озбиљне алергије не смем чак ни да додирнем рибу.
Никада нисам био на пецању, а и то
ми је једна од жеља.

Е. ПАНТЕЛИН

В. ЖИВАНОВ

прерађевине. Риба одржава и здравље и младост.

ЈЕЛЕНА БУГАРСКИ, васпитачица:
– Углавном једном недељно конзумирамо рибу. Претежно једем пастрмку и ослићa. Највише волим да је
спремам с кромпиром и лимуном.
Такође, волим конзервисану рибу, као
што је туна, сардина...

ЕВДОКИЈА ПАНТЕЛИН,
физиотерапеут:
– Одрасла сам поред воде и обожавам све што живи у њој и поред ње.
Тако ми се свиђају све врсте риба,
спремам их на све начине. Волим
пржену, печену, рибље чорбице, рибу
с роштиља, пуњеног шарана... Риба је
специјалитет за онога ко зна да је
спреми и да ужива у њој.

СРЂАН БУГАРСКИ,
ауто-механичар:
– Велики сам љубитељ рибе и доста
времена проводим на Дунаву, тако
да слободно могу рећи да рибу једем
сва ко днев но. Чак бих из свог
искуства и посаветовао грађане да
уносе више рибље месо него месне

ВЕСНА ЖИВАНОВ, фризерка:
– Родитељи су ме научили да редовно једем рибу, па тако и ја сада учим
своје дете. Два до три пута недељно
припремамо углавном речну рибу,
шарана, сома, а ја највише волим
смуђа.
Јелена Катана

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs
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Прва прихрана се ради од средине фебруара
до краја прве декаде марта.

СЕЛО

Дипл. инж. Богдан Гаралејић,
сарадник за ратарство Института „Тамиш”

СТАЊЕ ОЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА У НАШЕМ РЕГИОНУ

ПШЕНИЦА ИМА РЕЗЕРВИ ЗА ДОБАР РАЗВОЈ
Пожељно је да се
овакво време настави
Савети струке за прву
прихрану биљака
Ове временске прилике на подручју јужног Баната одговарају озимим усевима.
Тако кажу анализе стручњака из Пољопривредно-саветодавне службе (ПСС) Институт
„Тамиш”.

Препоруке за ђубрење
Према речима једног од њих,
Богдана Гаралејића, штете од
ниских температура на озимим
стрним житима нису евидентиране јер је у том периоду
поља прекрио снежни покривач у висини од пет до десет
центиметара, што је довољан
изолатор на температурама које
су се од вечерњих до јутарњих
сати кретале од – 4 до – 11 степени Целзијуса.
– Озима пшеница је сада у
фази развића, по BBCH скали,
од четири до пет развијених
листова и од један до два-три
секун дар на ста бла, одно сно
BBCH четрнаест до петнаест и
BBCH од двадесет један до двадесет два – двадесет три. Ово је
практично период мировања и
на биљкама које смо донели с
тере на нисмо уочи ли нове
коренчиће из чвора бокорења,
што је био случај ранијих зима,
које су биле топлије и блаже
него ова. Пожељно је да се овакав период времена настави јер
омогућује повећање зимских
резерви влаге за пролећни период. Kао пример наводим да је
децембар 2018, заједно с јануаром и фебруаром 2019, имао
мање падавина него рецимо мај
те године – рекао је Гаралејић.
Он је додао да у овом периоду биљке не користе азот из земљишта, а да би се он активирао,

Узоркована парцела „Веровац” у Омољици
потребно је да средња температура најмање пет дана буде изнад
пет степени Целзијуса.
– У последњих петнаест година, заједно са Институтом за
ратар ство и повр тар ство из
Новог Сада, узимамо контролне узорке земљишта за утврђивање садржаја лако приступачног минералног нитратног
азота у земљишту, познатом
Nmin методом, у слоју 0–90
центиметара. Добијене вредности су: Огледно поље ПСС –
169 кг/ха, Омољица – 83 кг/ха,
Црепаја – 86 кг/ха, Владимировац – 79 кг/ха и Дебељача –
402 кг/ха. На основу ових вредности видимо које су тренутне
количине нитратног азота у
земљишту, али то нису вредности које можемо користити
за препоруку ђубрења азотним
ђубривима у првој прихрани –
истиче стручњак.

С тим у вези, прва прихрана
се ради од средине фебруара
до краја прве декаде марта.

Упоредни огледи у
Омољици и Владимировцу
– Обично се у фебруару користи амидни облик азота у минералном ђубриву уреа. Kрајем
фебруара користи се амонијачно-нитратни облик азота јер
се тада биљке „буде”, па им је
неопходан азот који је лако
усвојив и за чију је трансформацију у облик који биљка усваја потребно седам до десет дана.
Непосредно пре прве прихране потребно је урадити узорковање. Не постоји уношење
азота „на резерву” у земљишту,
јер амо ни јач ни облик веже
земља за себе, док је нитратни
слободан и може се падавинама испирати у дубље слојеве –
каже Гаралејић.

Он издваја и пример: у Омољици распоред азота по дубини на карбонатном чернозему
од 0 до 30 цм износи 22,75 кг/ха;
на 30–60 цм је 35,75 кг/ха и на
60–90 цм је 24,3 кг/ха. Садржај
у Владимировцу на трећој тераси на песковитом чернозему у
слоју 0–30 цм је 9,04 кг/ха, на
30–60 цм је 26,65 кг/ха и на
60–90 цм је 43,81 кг/ха. Практично с падавинама у октобру
и крајем децембра видимо да
је на чернозему надомак Делиблатске пешчаре највећа количина азота у најдубље узоркованом слоју. За крај овог примера је важно запамтити: потреба за азотом на лакшим земљиштима је за 20 кг/ха активне
материје већа него на тежим
типовима земљишта.
– У основи се мерење садржаја азота и препорука за ђубрење ради непосредно пре примене азота. Kористи се анализа
земљишта уз употребу ручног
сензора – NDVI сензора Green
Seeker, или хлорофил-метра као
што је N-тестер. Не постоји
начин да се узорци узимају месец
дана или две недеље раније и
да се да поуздана препорука.
Садржај азота може се изменити променом температуре и влажности земљишта. Искуство произвођача у познавању парцеле
игра важну улогу поред обављеног мерења, исто као и обрада,
предусев, сорта и густина сетве,
то јест стање усева на парцели.
Друга прихрана се ради крајем
марта и у првој декади априла.
Биљке су тада у фази пораста у
стабло односно прво коленце је
изашло изнад површине земљишта. Ако смо дали препоруку
да се користи 250 кг/ха АН-а,
онда смо 150 кг урадили у првој
прихрани, а преосталих 100 кг/ха
ћемо у другој прихрани. Наравно, могу се претходно урадити
мерења потреба биљака за азотом
– истиче Гаралејић.

СТАРЧЕВАЧКИ ДОМ КУЛТУРЕ У ПРОТЕКЛИХ ДВАНАЕСТ МЕСЕЦИ

Ни пандемија није омела висок ниво активности
Упркос познатој ситуацији с
коро на ви ру сом стар че вач ки
Дом културе успео је да одржи
квалитет реализованих садржаја, речи су директора те установе Дарка Јешића.
– Искористили смо сваки
слободан моменат, који су нам
допуштале мере, да организујемо неке од препознатљивих
програма. Тако смо очували
традицију приреређивања летњих манифестација, попут „Екс-Ју рок феста”, када је у јуну
гостовао легендарни Ален Исламовић. Уз учешће еминентних
гостију, уприличени су и други „Старчевачки дани књиге”,
посве ће ни нашем вели ка ну
Бориславу Пекићу. Јединствено је то што је отворен својеврстан музеј Старчева посвећен периоду од неолита па до
кра ја Дру гог свет ског рата.

Постављене су и четири изложбе у галерији „Боем”, али су,
рецимо, због пандемије, изоста ли музич ки фести ва ли,

Упоредо с тим ова установа
је решавала свакодневне проблеме у вези са одржавањем
зграде или наплатом закупа.

Детаљ с летошњих „Дана књиге”
попут „Старчевачке тамбурице” и „Гашиних акорда” – каже
Јешић.

– Довели смо у ред хигијену
у тоалетима, нормализовали
снабедевање струјом и, што је

најбитније, након тридесет година очишћени су олуци, из којих
је извађена скоро тона земље,
па кров више не прокишњава и
сада тражимо начин да га комплетно санирамо. Имали смо и
две водоводне хаварије, што је
увећало наше сталне трошкове, због чега планирамо ургентну промену проблематичних
инсталација. Набавили смо нову
миксету и огласну витрину са
LED осветљењем. КУД „Неолит”
сређује малу салу, а на путу
смо да реконструишемо и галерију „Боем”, као и главни фоаје. Што се тиче закупаца, с
већи ном има мо нор ма лан
однос, а несугласице с појединцима управо решавамо за опште
добро, што не иде тако брзо,
јер су ти проблеми наслеђени
и тињали су годинама – истиче
директор.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница планира да, када
временске прилике то дозволе, монтира нове тезге на пијаци и промени им распоред.
Позивају се грађани да наставе учешће у акцији прикупљања чепова, а у овој тури
биће предато осам џакова.
Ускоро ће бити одржана скупштина Актива жена „Сосе”.
Ако све буде по пла ну, 8.
фебру а ра поче ће да ради
вртић, који ће функционисати при основној школи.

сваки разред са својим одељенским старешином посветио време животу и делу првог
српског просветитеља, а потом
је резан славски колач. ФК
„Стрела” је у првој овогодишњој припремној утакмици
победила ФК „Хајдук” с Лиона с резултатом 3 : 1.
Јабука: Радници ЈKП-а „Водком” прочистили су кишне
канале у проблематичним

Банатско Ново Село: Фолклорна секција Дома културе
је, од 24. јануара, обогатила
свој фундус костима за ношњу
из Босилеградског Крајишта.
деловима села, као и уставе на
Тамишу. Уређена је ограда на
сеоском гробљу, а засађене су
и нове младице дрвећа у парку.

Долово: Управни одбор „Винаријаде” одлучио је да ова манифестација буде одржана од 12.
до 14. фебруара. У току су
молерски радови у економату
фолклора у Дому културе, где
ће бити постављен и ламинат,
а замисао је да обе постојеће
просторије добију пријатан
изглед са аранжираним
ношњама, признањима и фотографијама с наступа ансамбла.
Глогоњ: У току су радови на
кречењу учионица и спуштању плафона у старој школској згра ди. Хума ни тар ни
мини-базар дечјих радова, за
помоћ у лечењу девојчица
Зорице и Ане, биће одржан у
недељу, 31. јануара, од 14 до
18 сати, у Дому културе.
Иваново: Ближи се крају ренови ра ње про сто ри ја Месне
заједнице. Школа је обележила Светог Саву, тако што је

Качарево: Савет МЗ је у четвртак, 28. јануара, одржао седницу, на којој је усвојио финансијски план за текућу годину. Недавно је у организацији Месне
заједнице спроведена акција
добровољног давања крви.
Омољица: Савет МЗ одржао
је седницу, на којој је усвојен
финансијски план за ову годину, када су постављени приоритети у вези са уређењем
села. Моментално је пауза у
уређењу сметлишта, али ће
то ускоро бити настављено.
Старчево: КУД „Неолит” сређује малу салу Дома културе,
који намерава да реконструише и галерију „Боем”, као и
главни фоаје у згради. Представници Одреда извиђача
„Надела” протеклог викенда
су учествовали на саветововању Савеза извиђача Србије
у бањи Врујци, којем су присуствовали старешина Предраг Станковић и начелник
Марко Ивошевић.

УТВРЂЕН ДАТУМ ДОЛОВАЧКЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„Винаријада”
средином фебруара

Архивски снимак од пре неколико година

БРОЈНЕ ПРОШЛОГОДИШЊЕ АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

Пензионери као омладинци
После дугог затишја Удружење пензионера из Долова доживело је свој процват у 2020.
години. Поново је успостављена чвр ста сарад ња како с
Месном заједницом, тако и с
Домом културе, а изабран је и
нови председник, Влада Димитријев, који је унео свежину на
психолошком и организационом плану.
– Много смо путовали и обишли бројне манастире у Србији, почев од Раванице до Жиче
и Студенице. Посетили смо
колегинице и колеге у Младеновцу, где су нас домаћини
сјај но доче ка ли, уз добро

послужење и одличну музику,
а имали смо и узвратну посету
колега из Јагодине. У то време, почетком године, обележавали смо и рођендане наших
чланова, али је корона спречи ла да буде дале ко више
таквих окупљања. Заједно с
Месном заједницом и Домом
културе, у нашим просторијама орга ни зо ва ли смо вече
посвећено туристичким потенцијалима Долова. Повод су била
ископавања на археолошком
налазишту Циглана, у оквиру
којег су пронађени слојеви из
периода антике и средњег века
– наводи Димитријев.

Трибина о археолошком налазишту Циглана
Због свега тога сваког дана
нагло се повећава број чланова,

што је најбољи доказ квалитетног рада.

Извршни одбор доловачког
Удружења винара и виноградара недавно је одлучио да
двадесет трећа „Винаријада”
буде одр жа на сре ди ном
фебруара и у складу с државним мерама за борбу против
коронавируса.
Програм је постављен и на
дисплеју на кућици на централном доловачком платоу,
а одвијаће се од 12. до 14.
фебруара. Првог дана, поред
отварања пригодне изложбе,
у просторијама Дома културе поче ће при јем узо ра ка
младих вина, с тим да ће учесници који нису из Панчева
морати да их шаљу поштом
у пластичним флашама. Цена
по узорку, који чине две флаше истог пића, биће двеста
динара.

Другог дана, у суботу, на тргу
у центру села, по традицији,
биће поново организоване дегустација и продаја вина, меда,
штрудле, колача и других производа. Биће и настављен пријем узорака младог вина, након
чега ће стручна комисија започети оцењивање.
И последњег дана биће организовано симболично орезивање винограда удружења „Свети Трифун” и резање славског
колача, а термин церемоније
проглашења победника биће
накнадно утврђен.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ИЗЛОЖБА ГРАФИКА ИВАНЕ ФЛЕГАР

НОВИ БРОЈ „ЧИТАЛИШТА”

Фрагменти стварања

ИСТОРИЈА, ДИГИТАЛНЕ ЗБИРКЕ
И ВЕЛИКИ ПОДАЦИ

У фоајеу Културног центра Панче ва у поне де љак, 25. jануара,
отворена је изложба
гра фи ка
уметнице Иване
Флегар под називом „Фрагменти
стварања”.
Серијали графика су резултати рада на доктор ском умет ничком пројекту
„Колаграфија –
експерименти у
графици”. Уметница представља
иновативна
решења у процесу израде матрице (некласичним материјалима), као и приликом самог отискивања (колажирање, додатне
интервенције, рециклирање).
Овај начин истраживања омогућава уметници шири спектар
ликовних текстура, којима се
она успешно игра, и даје јој
могућност да изнедри оригинална решења која употпуњују
њен ликовни израз. Представљени радови, средњег и минијатурног формата, апстрактних
су форми, са акцентом на структурама карактеристичним за
графичку дисциплину.
Ивана Флегар је рођена у
Бео гра ду
1981.
годи не.
На Факул те ту при ме ње них

МОЈ

уметности у Београду је дипломирала, магистрирала и докторирала. Завршила је специјализацију на Криминалистичко-поли циј ској ака де ми ји у
Београду. Од 2012. године ради
као уметнички сарадник на
ФПУ, на коме је била хонорарни сарадник у настави од 2009.
до краја 2011. Члан је УЛУС-а
и УЛУПУДС-а. Имала је девет
самосталних изложби и учествовала на преко деведесет
међу на род них колек тив них
изложби у иностранству и на
преко сто колективних изложби у Србији. Добитница је
девет награда.
Изложба ће трајати до 10.
фебруара.

избор

МОЈ

Истраживач
ноћних мора
Кристиан Флора,
кувар
Љубав пре ма књи га ма је
јединствена. Ако једном заволиш књигу, та љубав остаје за
цео живот! У мом случају, а
верујем да има још таквих, и
љубав према стриповима је
велика.
КЊИГА: Први роман о којем
ћу писати је „Исијавање”, који
је објављен још давне 1977.
године и по којем је снимљен
један од најбољих филмова
тог жанра 1980, а у главној
улози је непоновљиви Џек
Николсон (Џек Торенс). Хотел
„Видиковац” далеко у планинама Колорада сам по себи
изгледа застрашујуће ако сте
гледали филм, вероватно и
још више ако сте читали књигу, а нисте гледали филм, јер
онда сами себи створите слику у глави… У пролеће и лето
хотел и дво ри ште хоте ла
изгледају импресивно, с прекрасном баштом, статуама
лавова и великим лавиринтом. Далеко од хотела Џек
(бивши тешки алкохоличар
и писац) тражи посао и место
где ће завршити књигу и где
ће се зближити с породицом…
Џек и његова жена Венди не
знају да њихов син Дени има
телепатске моћи, такозвано
„исијавање”, које му омогућава да чита мисли и да зна
унапред шта ће се догодити,
а хотел се храни таквима као
што су Дени и њему слични… Нећу вам све открити.
Други део романа, по ком
је снимљен и филм, зове се
„Doctor Sleep” и изашао је
2013. Дени је одрастао човек
и, погодите, исти је као и
његов отац – тежак алкохоличар и не зна шта ће од себе.
Лута од града до града јер је

Страну припремила

Мирјана
Марић

потпуно изгубљен и жели да
побегне од свог „исијавања”,
што и успева донекле у једном малом градићу, где упознаје свог будућег најбољег
пријатеља, који му помаже
да се сабере и да се реши
алкохола…
Тре ћа књи га је „Зеле на
миља”, која је написана 1996.
године и екранизована 1999.
годи не. Држав ни затвор
„Хладна планина”, Блок Е и
„Весела варница”. Мислим да
су многи чули причу о великом Џону Кофију, доброћудном џину, који је осуђен на
смрт због убиства двеју девојчица и који има посебне моћи.
Пол Еџкомб и компанија која
је у Блоку Е дочекују великог
Кофи ја који чека смрт ну
казну. Кофи има необичне
моћи које могу да помогну
другима, што ћете и видети у
филму, или још боље у књизи, јер је феноменална!
СТРИП: Стрипове скупљам од
своје једанаесте године. Омиљени стрип-јунак ми је Дилан
Дог, истраживач ноћних мора,
срцоломац и бивши полицајац Ско тланд јар да. Ту су,
нарав но, и дру ги јуна ци
(Напо ле он, Загор, Мистер
Но...). Захвалан сам „Веселом
четвртку” зато што је моје
детињство, а и детињство других клинаца учинио посебним због својих издања и нека
само наставе тим путем.

Градска библиотека је, упркос
значајним тешкоћама условљеним глобалном здравственом
ситуацијом у целом свету протекле године, успела да објави
два редовна броја „Читалишта”,
научног часописа за теорију и
праксу библиотекарства. Реч је
о најутицајнијем и највише рангираном библиотекарском часопису код нас, који има категорију научног часописа националног значаја.
Рубрика „Тема” у новембарском броју била је посвећена
универзитетским и високошколским библиотекама. Анализа
кадровске структуре запослених у овим библиотекама показала је мали број ангажованих
библиотекара који су завршили студије на Катедри за библиотекарство и информа тику
Филолошког факултета Универзитета у Београду или Катедри
за библиотекарство Педагошког
факултета у Сомбору. Стање је
исто и у јавним библиотекама
о којима се писало у једном од
претходних бројева „Читалишта”. Анализирани су утицај
академских друштвених мрежа
на видљивост научних радова
истраживача и „мегачасописи”
као релативно нова појава у свету научних часописа.
Дигитализација библиотечке
грађе у Србији наглу експанзију
доживела је у последње две деценије, те је данас корисницима,
потпуно бесплатно, доступан
огроман број дигиталних објеката. У овом процесу предњаче
Народна библиотека Србије,
Библиотека Матице српске и
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду.
„Читалиште” је представило најновији пројекат, у коме је учествовала Универзитетска библиотека, а у оквиру кога је развијена платформа за аутоматско
препознавање, транскрипцију и
претраживање историјских докумената – „Транскрибус”. Она,
поред осталог, омогућује бржу
и лакшу дигитализацију и рашчитавање рукописне грађе на
српској ћирилици. Тематски део
новембарског издања приредила је др Бранка Драгосавац, члан
уредништва.
Рубрика „Тема” у мајском
броју бавила се дечјим библиотекама и дечјим одељењима
јавних библиотека. Представљене су инвентивне сторителинг радионице зрењанинског
Музеја и Библиотеке, „Причам
ти историју”, које су приближиле локално наслеђе младима, и „мала села”, програм за
децу Библиотеке града Београда између два светска рата.

Пажња је посвећена и моделима сталног стручног усавршавања библиотекара који раде
с децом и младима у Хрватској и њиховој примени у Књижници и читаоници у Копривници. О библиотечким услугама за децу и младе које представљају саставни део друштвеног живота и образовања у Финској пише Ула Потсонен. Она
приказује историјски развој и
садашњост узорног финског
библиотечког система. Рубрику закљу чу је текст Рази не
Акхтер из Бангладеша у ком
се истиче да библиотеке за децу
и мла де обез бе ђу ју широ ки
спектар услуга, значајно утичу
на њихов духовни и интелектуални развој и пружају научно и културолошко знање из
различитих области.
Текст Горана Траиловића,
одговорног уредника часописа и уред ни ка овог тема та,
говори о Читалачком клубу за
осо бе са инте лек ту ал ним
тешкоћама Градске библиотеке Панчево. Реч је о локалном
партнерском програму Библиотеке, Центра за културу и екологију „ПанАрт” и удружења
„На пола пута”. Његов рад је

пратио и усмеравао стручни
тим састављен од дефектолога, педагога, психолога и библиотекара, који су ујединили снаге у овом пионирском подухвату на српским просторима.
„Читалиште” је представило
библиотеке у Пироту и Чачку,
који ма је зајед нич ко да су,
недавно, удомљене у зграде у
којима су доскора били домови војске. Чачанска библиотека је уз целу зграду добила на
располагање и дограђен анекс
и тиме стекла најбоље услове
за рад у односу на све друге
библиотеке у Србији. То је био
разлог да стилизовану фотографију ове библиотеке часопис објави на корицама новембарског броја. Фотографију једне од најлепших дечјих библиотека у САД и на свету, која је
објављена у мајском броју, снимила је на молбу уредништва
Сара Норис, задужена за односе с јавношћу градске управе
Брентвуда у Тенесију (у коме
је библиотека њен организациони део).
У рубрици „Библиотека” објављени су и прилози о Библиотеци женског стваралаштва у
Истан бу лу, ста рој и рет кој

књизи легата академика Драгутина Анастасијевића у Крагујевцу, ревизији и отпису библиотечких фондова у Градској
библиотеци у Новом Саду, сукобима запослених у Народној
библиотеци у Београду између
два светска рата и писаној традицији и библиотекама Јермена у протеклих шеснаест векова.
Текстови у „Одразу” били су
посвећени културној политици и стратешком планирању у
библиотекама, мотиву читања
на плакатима с краја деветнаестог века у дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке и технологији великих
података (Big Data) и њеној
примени у библиотекама. Аутор
последњег текста је рођена Панчевка, Јелена Цуца, која је после
рада у панчевачкој и вршачкој
библиотеци прихватила ангажман у једној великој компанији у иностранству. Реч је о
првом прилогу о овој теми код
нас и једном од малобројних у
стручној литератури у свету.
Приказана су нова издања
стручних часописа и књига:
„Град међу вихорима: хроника
града Панчева” Ђорђа Влајића
(издање панчевачке библиотеке), при руч ник за сти ца ње
вештина информационе писмености Библиотеке Дома културе „Студентски град”, монографија посвећена периодици у
Свилајнцу од 1871. до 1929. и
зборник радова с другог научног скупа „Библиотеке и идентитет”, одржаног у Панчеву
2019. године.
Главни уредник „Читалишта”
је проф. др Гордана Стокић
Симончић с Катедре за библиоте кар ство и инфор ма ти ку
Филолошког факултета у Београду, председница Управног
одбора панчевачке библиотеке. Уредништво чине истакнути стручњаци у овој области,
који имају највиша академска
и стручна звања и раде у библиотекама и на универзитетима у
Панчеву, Београду, Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Загребу и Абу Дабију. О дизајну и
прелому брине некадашња техничка уредница „Панчевца”
Дуња Шашић, а његово објављивање подржавају Министарство кул ту ре, Покра јин ски
секретаријат за културу и Град
Панчево.
Заинтересовани могу пронаћи часопис у стотинак библиотека које су претплаћене на
њега, укључујући Конгресну
библиотеку у Вашингтону и
Британску библиотеку у Лондону, а бесплатно је доступно
на веб-адреси www.citaliste.rs.

ПРОДУЖЕН РОК КОНКУРСА

Савременост, иновативност
и лични уметнички израз
„Wolf Art Studio” позива младе
уметнике из Панчева да своје
радове представе на конкурсу
који је отворен до 20. фебруара.
Овогодишњи наградни фонд за
најбољи рад износи петсто евра.
Циљ оснивања награде је да
на локалном и националном
нивоу пружи подршку и видљивост младим уметницима из
Панчева, као и да се кроз сарадњу размењују знања и искуства
неопходна за развој савременог уметника на почетку његове каријере. Награда се додељује на територији града Панчева други пут.
На конкурс се могу пријавити уметници од осамнaест до
тридесет година, који су рођени или живе на територији града Панчева, с насељеним местима. Конкурсом је предвиђена

изложба радова финалиста у
просторијама Народног музеја
Панчево.
Млади уметници могу конкурисати с максимално три
рада, а на конкурс могу послати сли ку, цртеж, гра фи ку,
скулптуру или инсталацију.

навести интернет презентацију уметника – сајт или неки
други профил на коме је могуће детаљно се информисати о
раду умет ни ка („Феј сбук”,
„Инстаграм”, Behance…). Потребно је доставити и контакттелефон и имејл адресу. Непот-

Пријаве треба послати на
имејл адресу kontakt@vukvuckovic.com. Потребно је доставити кратку уметничку биографију (једна страна) и фотографије радова у JPG формату (до
три рада). Треба написати назив
рада, технику и димензије, и

пуне прјаве неће бити узете у
разматрање.
Рок за пријављивање је 20.
фебруар до поноћи. Финалистима конкурса ће најкасније
до 25. фебруара бити јављено
када да донесу радове у музеј
ради изложбе. Изложба радова

фина ли ста биће отво ре на у
Народном музеју Панчево, а
тачан датум биће благовремено обја вљен. Про гла ше ње
победника конкурса биће одржано на отварању изложбе.
Жири чине исто ри чар ка
уметности и директорка галери је „X Vitamin” Ксе ни ја
Маринковић, уметник Душан
Марино, историчар уметности
Димитрије Јованов, уметник
Вук Вучковић и директорка
студија „Wolf Art” Ива Вучковић Лујански.
Достављени радови морају да
буду спремни за поставку, с пратећим инструкцијама о начину
поставке (уко лико их има).
Потребно је обезбедити систем
за качење и поставку. Охрабрују се савременост, иновативност
и лични уметнички израз.
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ПАНЧЕВКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ НЕГОМ И ЛЕПОТОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕПОТА ЋЕ СПАСТИ СВЕТ
Сви ми волимо да изгледамо лепо, свеже и неговано,
али често немамо времена
да се сами посветимо томе.
А када се препустимо некоме ко је стручњак у сфери
неге и лепоте, схватимо да
је право уживање приуштити себи то задовољство.

њену спољашност, помажем јој да
чини добро себи и на дру гим
нивоима – закључује она.

Што природније, то боље

Мина Абрамовић (43) бави
се шминкањем још од средње школе, када је почела
да купује модне магазине и
да шмин ка себе и сво је
другарице.
– Пошто сам из уметничке породице, након гимнази је спре ма ла сам се за
ликовну академију, али занесена модом и естетиком,
одлучила сам да своје животно опредељење усмерим у
другом правцу – ка шминкању. Завршила сам „Матисову” школу за козметику и
преко једне колегинице из
школе упознала сада већ
покојног дивног шминкера
и пријатеља Ивана Кукоља.
Он ми је доста помогао у
каријери. Увео ме је у бизнис,
чак ми и понудио могућност
да се запослим на ТВ БК,
тада једној од водећих телевизија на нашем простору.
Тамо сам и испекла занат – прича
Мина.
Сматра да је данас много лакше
стећи знање, захваљујући „Јутјубу” и
„Инстаграму”. Каже да ова професија
има доста везе са осталим уметничким позивима.
– Са сликарством има доста сличности. Шминкери, на пример, добро
познају палету, као и анатомију лица.
А они који се баве спе ци јал ним
ефектима за филмове морају имати
склоности и према вајарству – каже
она.
Мина тренутно живи и ради у Америци.
– Да сам се доселила овамо десетпетнаест година раније, пре појаве
„Инстаграма”, можда би било мало
лакше налазити послове. Сада је мало
теже, јер је тржиште презасићено
шминкерима. У Србији је било нешто
лакше, али не могу да кажем да ме
срећа није послужила и овде – објашњава Мина.
Добар шминкер мора да буде талентован и вредан. Њој су увек били најзанимљивији они који се издвајају
неким својим специфичним стилом.
– Каријеру сам започела на телеви зи ји, а упо ре до с тим стал ним
послом била сам ангажована на многим пројектима, као што су рекламе, музички спотови, едиторијали

Фото: М. Вулевић

Специфичан стил

Мина Абрамовић
их треба слепо пратити. Најбоље је
изградити неки свој стил и експериментисати у оквиру тога.
– Не значи да ће нешто што је
тренутно модерно пристајати нашем
лицу, на пример дебеле обрве или
обрве зачешљане нагоре – закључује
Мина.

Професионалност и стручност

Тијана Малиџан (34) власница је и
рад ни ца у козме тич ком
салону и едукативном центру за лепоту. За професију козметичара определила се пре пет година.
– Свет козметике, уопште неге лица и тела, све
брже се развија и неопходно је ићи у корак са иновацијама. Уз то, неко ко ради
у овој области мора бити
услужан, професионалан и
стручан – прича Тијана.
Поред неге лица, она се
бави маникиром и педикиром.
– Тренд у педикиру као
такав не постоји. Најважније је бити прецизан и
опрезан, уклонити сва задебља ња коже, обра ди ти
нокатну плочу на прави
начин. Најчешће радимо
педикир гел-лаком, где се
после
завр ше ног третмана наноси трајни
лак на нокте, што
омо гу ћа ва да они
дишу, а на крају следи масажа стопала,
ручна и апаратом –
објашњава она.
Козметички салони
имају широк спектар услуга.
– Постоје сезонски
третмани, на пример
трет ма ни
мршављења, који су
актуелни од почетка пролећа па све
до краја лета, затим
мадеротерапија,
антицелулит масажа, vacuum fit ,
електростимулација миши ћа или
мало инва зив ни ји
Тијана Малиџан третмани лица, који
се раде углавном у
за пре сти жне мага зи не. Нај ви ше јесе њем и зим ском пери о ду. Али
волим модну шминку, јер ту увек постоје и третмани који су тражени
можеш да испољиш своју креатив- целе године: маникир, надоградња
ност. Осим тога, сарадња с позна- трепавица, трајна шминка усана и
тим личностима велики је изазов и обрва, депилације, масаже – каже
велика одговорност, јер су све очи Тијана.
Свој посао воли јер је у сталном
упрте у њих, што повлачи добре и
контакту с људима.
лоше коментаре – прича она.
– Кад некој жени у пријатној атмосКаже да се трендови нон-стоп мењају, као и мода, али да то не значи да фери пружам услуге које улепшавају

Александра Стојчевски завршила је
фризерски смер у Техничкој школи
„23. мај” у Панчеву. Од малих ногу
волела је да се игра косом и да прави
фризуре. Како каже, била је у стању
да пред огледалом седи по читав дан.
– Највише волим да фенирам косу
и да правим фризуре. Ту моја креативност највише долази до изражаја.
И мислим да сам у томе најбоља
– прича Александра.
Каже да је данас тренд да коса
изгледа што природније, па већина жена тражи таласе.
– Увек говорим клијенткињама да никако не експериментишу саме с косом, а поготово када
је у питању бојење и нијансирање
– објашњава.
Александра је завршила више
обука за обликовање и бојење косе
и досегла врхунско знање у овој
области.
– Код мене долази доста девојака с различитим захтевима и
99% њих је отишло потпуно задовољно. По томе могу да закључим да добро радим свој посао.
Можда ми је најкомпликованије
када се захтева велика промена,
рецимо из тамне боје у светлу,
или нијансирање, јер од косе клијента доста зависи каква ће нијанса испасти. Ту има неизвесности,
али на крају увек све испадне одлично – закључује Александра.

Слобода и креативност
Мирослава Гошић (36) ушла је у свет
неге и лепоте када је уписала Средњу
школу за негу и лепоту, смер сценски
маскер и власуљар.

услуге које пружам женама у свакодневној нези – прича Мирослава.
Каже да одговорно и с љубављу ради
свој посао, а задовољство клијената
то потврђује. Бави се шминкањем,
маникиром, јапанским исцртавањем
обрва…
Захтеви клијенткиња су разни, али
после четрнаест година искуства више
јој ништа није необично.
– За трајну шминку морате имати
предзнање бар из неке области естетике,
да сте педантни, одговорни, уредни,
стрпљиви. Прво се исцртава облик,

Прва дамска
детективска
агенција

Одбегле кћери. Нестали мужеви.
Прељубници. Ако имате проблеме
и више нико не може да вам помогне, обратите се Драгоценој Рамоцве, јединој и најбољој дами детективу у Боцвани.
Два читаоца који до 3. фебруара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „За шта сте ви најбољи детектив?”, наградићемо по једном књигом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наредном броју.

Александра Стојчевски
уклања вишак длачица, уколико га
има, а затим у стерилним условима
исцртавају длачице. Обавезно је мазање обрва седам дана и на прву корекцију се долази за три-четири недеље.
После тога се освежавање обрва ради
на око годину дана у зависности од
типа коже – прича Мирослава.
У свом послу највише воли слободу, креативност, дружење и то што, и
поред брзог темпа живота, сви изађу
из салона опуштени и задовољни.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Синиша,
мој отац

Занимљиво и узбудљиво
Ивана Ирић (40) по занимању је козметичар. Од тинејџерских дана желела
је да ради у салону лепоте. Оглас за
посао је нашла у „Панчевцу” и, неколико дана након што се пријавила,
добила је посао. У истом салону ради
већ двадесет година.
– Бавим се надоградњом ноктију и
трепавица, депилацијом, епилацијом
и самопотамњивањем коже. Све набројано подједнако волим да радим, али
издвојила бих посебно надоградњу
ноктију, јер ту може да се искаже
пуна креативност. Оно што сам прво
савладала у салону била је депилација – прича Ивана.
Депилација се ради топлим и хладним воском. Оба воска садрже активне састојке који олакшавају поступак
Мирослава Гошић уклањања длачица.
– Предност депилације воском је у
– У школи сам савладала основе томе што се длаке чупају из корена,
фризуре, шминке и израде власуљар- па ефекат депилације траје четири до
ских додатака: бркова, трепавица, шест недеља. Редовном применом дларазних уметака и перика. А после чице постају тање, ређе и самим тим
волонтирања у „Атељеу 212”, с лепим спорије расту. После депилације кожа
искуством у раду с људима, креће је глатка и нежна. Данас је ипак све
моје усавршавање за остале естетске присутнији хладни восак. Депилицаја
хладним воском је једноставнија, чистија и не постоји ризик од опекотина, јер
је радна температура воска
приближна телесној температури човека. Воском се
могу депилирати цело тело
и лице – објашњава она.
У последњих пар година самопотамњивање је све
популарнији код жена јер
је сто одсто безбедно, за
раз ли ку од сола ри ју ма.
Поред препланулог тена,
кожа буде мека и баршуна ста, а осим жена све
чешће долазе и мушкарци.
– Посао у салону је занимљив, узбудљив, креативан и одго во ран. После
двадесет година рада могу
рећи да се осећам задовољном и испуњеном, јер
сма трам да је у живо ту
веома важно радити посао
који волиш – закљу чу је
Ивана.
Ивана Ирић
Мирјана Марић

Синиша Михајловић је, без сумње, један од највећих српских спортиста свих времена, фудбалер који
је стекао светску славу и поштовање навијача, саиграча и свих заљубљеника у спорт. Показао се као
велики човек, шампион и борац.
Књига „Синиша, мој отац”, настала из визуре његове ћерке Викторије, представља залог за генерације које стасавају.
Два читаоца који до 3. фебруара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „О коме бисте ви писали биографију?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта значи бити жртва. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„То значи не умети рећи ’не’!”
063/1975...
„Кад би моја ташта била ваша
ташта, знали бисте шта значи бити
жртва!” 063/1249...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање какав је био ваш
најлепши састанак:
„Мој најлепши састанак догађа
се свако вече кад муж и деца оду на
спавање. Тад скувам чај, умотам се
у ћебе и састанем се с ликовима из
неке добре књиге!” 065/8022...
„У последње време ми се чини да
би ми најлепши, а и најкориснији
био састанак са – психијатром! Јавите ако имате неког да препоручите.” 064/2254...
Д. К.
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ДР ЖАРКО ВОЈНОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА

КАДА СУ СЕ ПОДИЗАЛЕ БИБЛИОТЕКЕ,
И НАРОД СЕ ОБНАВЉАО

Један од највећих
државника

Др Жарко Војновић рођен је
1971. у Карловцу. Основну и
сред њу шко лу завр шио је у
Вуковару. На групи за српску
књижевност и језик са општом
књи жев но шћу Фило ло шког
факултета Универзитета у Београду дипломирао је 1997. Од
1998. до 2000. радио је као професор српског језика. Од 2000.
до 2011. био је запослен у Градској библиотеци Панчево, као
руководилац Позајмног одељења за одрасле и Завичајног одељења. Од 2011. године ради у
Народној библиотеци Србије на
Одељењу за библиографију, као
главни редактор „Српске библиографије књига 1801–1867”, где
је од 2016. начелник. Бави се
исто ри јом срп ске књи ге и
библиотека, историјом књижевности, националном ретроспективном библиографијом, као и
историјом српског издаваштва.
Докторску дисертацију „Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у
18. веку” одбранио је на Филолошком факултету у Београду
2018. године, пред комисијом
у саставу проф. др Гордана Стокић Симончић (ментор), проф.
др Светлана Томин и проф. др
Жељ ко Вуч ко вић. Аутор је
монографија, каталога, превода, великог броја чланака у
моно граф ским и сериј ским
публикацијама и учесник на
научним и стручним скуповима. Носилац је награде „Најбољи библиотекар у јавним библиотекама Србије” 2009. године,
као и Плакете „Читалишта” за
оригинално дело на српском
језику које представља изузетан допринос проучавању историје библиотекарства.
ПАНЧЕВАЦ: Недавно сте за
своје ауторско дело „Српске
манастирске библиотеке до краја XVIII века” добили угледну
награду „Стојан Новаковић”,
која се доде љу је у обла сти
библи о теч ко-инфор ма ци о не
делатности. Колико ова награда вама лично значи?
ДР ЖАРКО ВОЈНОВИЋ: Осећања су ми овде сасвим подељена. С једне стране, добити
награду која носи име једног од
најзначајнијих интелектуалаца
новије српске историје представља не само велику почаст него
и терет, јер је треба оправдати.
С друге стране, атмосфера око
тих награда је таква да човеку
дође да се по сваку цену од свега тога склања. Приличан је број
медиокритета жељних макар
какве славе, мада је у библиотекарском свету смешно очекивати да се до тога стигне.
Нажалост, код нас нема превише квалитета, па да се може
рећи како ће конкуренција бити
жестока и зато су се награде
додељивале често ради реда,
као и онима који су се највише
за њих лактали. Стога ја никако ни раније ни сада нисам
желео у томе учествовати, али
овај пут су неки, који су сматрали да ова књига мора добити награду, успели да ме кандидују мимо моје воље. Кад је
већ тако испало, највише бих
волео да она добије свој круг
читалаца којима ће користити
у научном смислу. Њих је свакако мало, а било би их у сваком случају, без обзира на ову
награду. Нађе се понеко и ко
воли приче о средњем веку и о
томе како је некад било у Карловачкој митрополији.
l Коли ко дуго је тра ја ло
истраживање за ово дело и које
је ваше највеће сазнање до ког
сте дошли?
– Истраживање је започело
готово случајно, још 2011, кад
сам отишао да својевољно уредим библиотеку манастира Војловице. Тада се преда мном
отворио један непознати свет.

Тешко је било поверовати на
шта се све наиђе кад човек дође
у једну библиотеку која траје
вековима и кад се заједно с
тим проучи архива манастира.
Књига о Војловици изашла је
2015. године и тада сам решио
да ово искуство применим на
корпус свих наших манастира,
јер је та идеја почела да ме
опседа. Непобитно сам утврдио да манастирске библиотеке имају директан утицај на
очување традиционалног идентитета народа, као и да се судбина народа огледа у судбини

трежњења од романтичарских
заблуда. А морам рећи да сам
готово преко ноћи, иако Сремац, постао прави Панчевац,
који је оним фамозним старим
Панчевцима откривао ствари
о којима појма нису имали, као
што су браћа Јовановић и њихово време, о чему је Градска
библиотека издала књигу још
2010. године.
l На Позајмном одељењу сте
се сусретали с разним људима.
Које догађаје памтите?
– То је био мој први прави
контакт са шареном стварно-

Жарко Војновић
његових књига. Кад год су гореле књиге, горели су и људи, а
кад су се нано во поди за ле
библиотеке, и народ се обнављао. Да није било тих манастирских књижница, тешко да
би било и нас. Довољно је рећи
да су их монаси спасавали по
сваку цену и носили стотинама километара у изгнанство.
l Завршили сте српску књижевност са општом књижевношћу на Филолошком факултету, а када вас је свет књига уопште заинтересовао?
– Ја сам из читалачке породице. И отац и мајка су професори, међу књигама сам одрастао и за мене није било другог пута. Рекао бих да у неким
раз до бљи ма живо та нисам
радио ништа друго осим што
сам читао. Чинило ми се тада
да књи жев ност пред ста вља
апсолутни смисао живота. На
срећу, ипак сам на време проширио занимања.
l На који начин је најбоље
децу усмерити да се „заљубе” у
читање?
– Данас је то огроман проблем. Дигитална технологија
учинила је знање немогућим, а
информације исувише јефтиним. Данашња деца су робови
брзе комуникације, немају капацитет за обимније форме и реагују инстинктивно на основу
онога што су научили на друштвеним мрежама. Чини ми се
да ће прави читаоци убудуће
бити ретка људска сорта. У сваком случају, биће им тешко да
живе у симулираној стварности.
l Радили сте и као професор, али је ваша каријера од
2000. везана за рад у библиотеци. До 2011. године били сте
запослени у Градској библиотеци Панчево. Како памтите
тај период?
– Занимљиво је да сам, чим
сам завршио факултет, покушавао да се запослим у некој
библиотеци. Као што рекох,
није било другог пута. Бог ми
се убрзо смиловао и тако стигох у панчевачку библиотеку.
Испоставило се да сва дотадашња знања не вреде ништа ако
немају везе с конкретном људском заједницом. На срећу,
било је ту много финог света, а
они који нису били фини
највише су ми користили. То
је за мене било доба великог
ентузијазма, уједно и болног

шћу људског рода, уједно и шок
због сазнања да нисам чуо за
већину писаца које народ чита.
Ја сам упорно водио битку да
жене не читају више Данијелу
Стил, безуспешно им потурао
Пруста, долазио чак у непријатне ситуације због тога, мислећи да је моја улога просветитељска. Очигледно да сам у
томе претеривао, јер су се неки
читаоци жалили на мене управи. Утеха су ми били студенти
књижевности, којима сам на
силу уваљивао по двадесет књига, иако су биле дозвољене три.
Неким крхким девојчицама сам
чак те товаре књига доносио
до капије. Мени је то било драго, али су се зато колеге до
миле воље спрдале с мојом неурачунљивошћу; осим оних које
је то нервирало, јер се претварало у анархију. Сад се дивим
некима који су то и којешта
друго што сам радио успели
истрпети. А некако ми баш буде
драго кад ме сретне неко кога
ја не препознам и каже ми: ја
сам долазио у библиотеку док
си ти тамо радио.
l У том периоду, 2009. године, проглашени сте за најбољег библи о те ка ра у јав ним
библиотекама. Које особине и
вештине треба да поседује добар
библиотекар?
– То зависи од типа библиотеке. У јавној попут панчевачке мора бити близак пријатељ
посетиоцима, потом и интелектуални ауторитет, али не и
повереник за празне приче. У
националној мора обиловати
знањем и свешћу о томе да се
на њега сви угледају чак и мимо
његове воље, а мора и разумети да се најважнији послови
обављају на сопствену штету и
с тим се помирити. И одустати
од идеје да буде неко и нешто.
Међутим, бојим се да је то у
мно гим слу ча је ви ма пра зна
прича, јер ван библиотека остају они који би успели да их
претворе у рај, а запошљавају
се они којима би било најбоље
да раде негде на шалтеру.
l Сада сте у Народној библиотеци Србије начелник Одељења за библиографију, главни
редактор „Српске библиографије књига 1801–1867”. Како
бисте описали свој посао? Шта
је специфично у овом периоду
и у ком процесу рада највише
уживате?

– Национална библиографија је процес утврђивања идентитета народа преко књига које су
за њега и на његовом језику издате у одређеном историјском
периоду. Не морате познавати
човека, али ћете по његовој
библиотеци видети ко је. Тако је
и с народом. У овом периоду је
формирана модерна национална свест, што се из саме књижне
грађе види. Нажалост, не уживам више ни у чему, јер су институције културе од врха до дна у
катастрофалном стању и тешко
је уопште радити у таквој атмосфери, стално човек мора с нечим
да се бори и да троши снагу на
глупости. Оне су често плен ловаца на синекуре који само сметају и баве се својом личном коришћу. Не бих волео да плашим
народ причама до које мере смо
у том смислу у опасности. Довољно је што се чудим како било
шта уопште функционише.
l Какво је ваше мишљење о
култури читања данас?
– Читање је с једне стране
увек било ствар елите – мада
мрзим ту реч – ако мислимо о
квалитету; а читалачки квантитет, који се није претварао у
јефтину забаву, био је, колико
знам, могућ једино у Русији. За
читање је потребан све већи
напор, јер се човек и нехотице
квари савременим видом комуникације, у којој се све скраћује, преко свега се олако прелази, теме постају хистеричне и
краткотрајне, а за пола сата се
прелази на другу занимацију.
Међутим, не треба апсолутизовати читање. Стоји већ у „Књизи проповедниковој” да нема
краја састављању многих књига, што значи ни читању, а питање је да ли је корист од свега
тога апсолутна. Рекао бих да
неки међу најмудријима нису
никад прочитали ништа. Не би
ми сметало да се с њима мењам.
l Осим историје коју проучавате и о којој пишете у својим књигама, какве модерне
књиге читате?
– У суштинском смислу не
постоје модерне књиге. Мени
је Хомер најмодернији зато што
је непро ла зан. Таквих могу
набројати много. Инсистирање
на модерности гроб је духа, а
они који то за себе тврде обични су преваранти. Књижевност
се данас заглибљује у безводној пустињи политичке коректности, мерила су јој ванкњижевна, што се код нас види по
циркусу око НИН-ове награде.
То су просто знаци декаденције цивилизације. Лош и празан
писац, а ту не мислим само на
књижевност, никад не може
бити модеран. У односу на такве,
упутство за кориштење швајсапарата је модерније, јер је, ако
ништа друго, барем корисно.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Осећање поноса није ми
баш блиско, али ако треба да
кажем шта ми је драго између
онога што сам урадио, то би
било следеће: не живим више у
граду, постајем полако сељак,
сваке године узгајам башту, једем
своје плодове, примам госте који
једва чекају да седе под ведрим
небом, проводим сате по шумама и ливадама, берем печурке,
димим рибу и хвалим се свима
који хоће да то слушају и који
би можда такође хтели да изађу
из градова. Осим тога, рад у
Народној библиотеци Србије
омогућио ми је и рад на хиландарским библиотекама, што ми
је најважније искуство до сада,
а такође и онима у Сентандреји. Сад могу рећи да сам обишао српски културни простор
од крајњег севера до југа. Остају ми још запад и исток, а знам
да ћу и тамо стићи.
Мирјана Марић

Улица Илије Гарашанина припада територији Месне заједнице Тесла. Под овим називом постоји од 2004. године,
а претходно је, од 1969. године, носи ла име Сло бо да на
Пенезића Крцуна. Простире
се од Улице кнеза Михаила
Обреновића до Улице Стевана Шупљикца.
Илија Гарашанин је рођен
1812. године у селу Гараши
поред Аранђеловца. Као син
имућног трговца, школовао се
код приватних учитеља, а
затим је похађао школу у Земуну. Помагао је оцу у трговини, а кад је имао 25 година,
Милош Обреновић га је поставио за цариника у Вишњици,
на Дунаву. Доцније ће га Милош преместити у војну службу и даће му чин пуковника.
У отимању Карађорђевића и
Обреновића за власт његов отац
и старији брат погинули су у
борби против кнеза Михаила
Обреновића. Илија Гарашанин
постао је код кнеза Александра Карађорђевића министар
унутрашњих послова, па министар спољних послова и председник владе (1852–1853), али
је на захтев Русије морао да
поднесе оставку.
Гарашанин се доцније окренуо и против кнеза. Хтео је
да га на пре сто лу заме ни
његовим малолетним сином
Петром, а да влада намесништво у којем би и сам био.
Када је Све то ан дреј ска
скупштина затражила од кнеза Алек сан дра да под не се
оставку, овај се уплашио и
решио да се склони код турског паше на Калемегдану.
Гарашанин га је превезао својим коли ма, али је одмах
потом то представио као напуштање престола. Дан касније
скупштина је прогласила збаци ва ње Кара ђор ђе ви ћа и
одмах успоставила династију
Обре но ви ћа. Гара ша ни нов
план о намесништву је пропао.
После повратка кнеза Милоша, Гарашанин се држао по
страни. Када је кнез Михаило
ступио на престо, Гарашанин,
кога је Михаилу препоручила

Илија Гарашанин
Русија, постао је опет председник владе (1861–1867) и министар иностраних послова. Радио
је на склапању ратних савеза с
Црном Гором и с Грчком, како
би Михаило могао да поведе
рат против Турске. После протеривања Турака из Србије
избачен је из владе јер се жестоко противио Михаиловој
женидби сестричином Катарином Константиновић.
Историја Илију Гарашанина оцењује као „једног од највећих државника и администратора свог доба”. Створио
је полицију у Србији и државни апарат. У спољној политици његов највећи допринос
је у формулисању идеје о стварању велике југословенске
државе, под предводништвом
Србије, у којој би сви Срби
живели у једној држави. Документ о томе назван је „Начертаније” и био је актуелан све
до пре двадесетак година.
Током атентата на кнеза
Михаила 1868. године, тада
већ пензионер, затекао се у
Топчидеру и одмах пожурио
у Београд да обавести министре о несрећи која се десила,
оставивши на месту погибије
рањеног сина, кнежевог ађутанта. Захваљујући присебности Илије Гарашанина, осујећене су намере атентатора да
преузму власт у држави.
Послед ње годи не сво га
живота Гарашанин је провео
удаљен од политике, на свом
имању у Гроцкој, где је и умро
1874. године.

IN ME MO RI AM

Стојан Бошков
(1945–2021)
Рођен је 1945. године у Ковину и
као петнаестогодишњак је дошао
у гимназију у Панчеву. После друге године студијa права на Београдском универзитету Стојан је
1967. постао секретар Културно-уметничког друштва „Aбрашевић”. Захваљујући његовом раду,
КУД се сврстава у једно од водећих фолклорних друштава у оној
великој Југославији. У то време
оженио се Снежаном, професорком у Хемијско-техничкој школи.
Када је 1976. године оформљен Дом омладине, Стојан је
изабран за његовог првог управника. Окупио је око себе
многе младе и способне наше другове: Чеду Кесића, Мирослава Јуричана, Радослава Лемајића и друге. Покренуо је
часопис „Рукописи” уз сарадњу Момчила Параушића, затим
Фестивал малих и експрименталних позоришта Војводине
и окупио многе драмске ствараоце око себе: Милоша Николића, Ивана Ракиџића, мене и још многе знане и незнане.
Из Дома омладине прешао је у Културно-просветну заједницу града Панчева. С Богданом Мрвошем покренуо је
часопис „Свеске”, а са Зораном Ротаром Панчевачку изложбу југословенске скулптуре. Искључиво Стојановом заслугом Ликовна колонија „Делиблатски песак” није се угасила
са смрћу њеног оснивача Миливоја Ђорђевића.
Последњих година, пре одласка у више него заслужену
пензију, био је секретар Савеза аматера Србије, који окупља
више од триста хиљада аматера. Фолклорни ансамбли,
хорови, драмски ансамбли и остали аматери били су његова
породица. Они ће дубоко у срцу носити његов лик као једног од највећих њихових заштитника пред бирократијом
која је настојала да им ускрати средства за даљу делатност.
Ми који смо га ближе познавали, најпре његова верна Снежана и братанац Боба, носићемо га такође у срцу и сећаћемо га се по његовим делима и доброти којом је пленио.
Нека ти је лака ова наша банатска земља, добри мој
друже...
Мирослав Жужић Жуле
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДАЛИБОР МАЈЕТИЋ У ТОРОНТУ

У КАНАДИ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ДА СЕ ДОБРО ЖИВИ
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели
свет у потрази за издашнијим
извором егзистенције, а будући
да свако, у већој или мањој
мери, чезне за родним местом,
„Панчевац” им пружа прилику
да се мало олакшају у тренуцима „носталгичарске” кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наш гост
је Далибор Мајетић, који велики део времена проводи у Канади и Америци, где је досад
радио многе послове – од предавања математике на колеџу,
преко „Крајслера”, до финансијског консалтинга.
Наш суграђанин Далибор Мајетић рођен је 1979. године. Након
завр шет ка основ не шко ле у
Старчеву он се заједно с породицом запутио чак у далеку
земљу јавора – Канаду, где је
завршио средњу школу, да би
потом дипломирао на машинском факултету у Америци.

МАЈ СТО РИ НАЈ ТРА ЖЕ НИ ЈИ
Према Далиборовом мишљењу, Kанада и Америка
су сличне државе...
– Систем обеју држава
захтева да су људи углавном заузети, не остављајући много времена за разоноду или опуштање, па понекад помислиш да су људи
програмирани као роботи.
Највише тог времена је

Торонто, обећани град за многе наше сународнике
Далиборови родитељи су пресекли и одлучили да се преселе у обећану америчку земљу.
– Тог, првог лета живели смо
код поменуте мамине сестре у
Торонту, али се, срећом, тата
веома брзо запослио као варилац, а мама је почела да ради у
радњи за ауто-делове. Мени је

ВЕОМА АКТИВАН У ШИРЕЊУ ПАТРИОТИЗМА

дискриминације од канадских
белаца, али када сам на прву
провокацију жестоко реаговао,
отада ми нико ништа није рекао.
С друге стране, мени је можда
и највеће изненађење било када
сам у школи морао да учим да
кувам, што сам најпре одбио,
али сам се с временом и томе
некако прилагодио. Упоредо с
тим у то време сам похађао и
неку школу за језике, а могао
сам и да тренирам разне спортове, захваљујући чему сам имао
прилике и да много путујем.
Наравно, као и сви млади, излазио сам, а популарни су били
разни клубови. Негде је било
слободније, негде мало затвореније, али како код нас долази
и много Американки, нарочито
за викенд, тада зна да буде баш
откачено, јер оне не пропуштају прилику да се опусте. У сваком случају, занимљиво је у том
миксу разних раса и народа, у
којем су сви равноправни и имају исту шансу – каже овај наш
гастарбајтер.

Код Индијанаца на
сопствену одговорност

Највећи Србин у Америци – Никола
Тесла je један од Далиборових узора
Главни хоби му је спорт,
дуго је и тренирао фудбал и
амерички фудбал у склопу
колеџа, а веома је активан и
као навијач. С тим у вези,
управо он је 2002. године
повео наше навијаче из
разних делова Канаде и
Америке у Индијанаполис
на одлучујуће утакмице, на
чувеном победничком походу репрезентације до титуле
светског шампиона.
– Тада сам упознао и све
актере величанствене победе – од селектора Светислава Пешића до Владе Дивца.
Пратио сам и фудбалску
Након тога је и магистрирао,
па се запослио и отада је променио велики број радних места
и компанија, међу којима се
издваја чувени „Крајслер”, где
је провео преко десет година.
Био је и професор математике и менаџмента на колеџу, да
би се у последње време посветио финансијама и пословима
консултанта и стручњака за маркетинг. Поред тога, квалификован је и за област продаје.
Будући да му је база у канадском велеграду Торонту, он веома често пређе у оближњу Америку, тако да се може рећи да
практично живи у обе те државе.

Земља равноправних људи
По завршетку основне школе
1994. године, након вишегодишњег убеђивања тетке која је
већ дуго живела „преко баре”,

селекцију, као једанпут у
Торонту када је Србија играла против Италије, а том
приликом сам учествовао у
приређивању незаборавне
бакљаде, какву тај град
није видео. Био сам и део
организације
концерата,
попут наступа Северине и
„Министарки” у Чикагу и
Лас Вегасу, у чувеном хотелу „Космополитен”. Дан
после тог концерта направили смо и журку на базену, где су „Министарке”
биле звезде дана, а и Севе
је ђускала и уживала –
присећа се Далибор.
било на старту, првих шест месеци, мало проблематичније, пре
свега зато што нисам знао енглески, јер смо у школи учили
руски. Када сам с братом од тетке отишао да се упишем у тамошњу средњу школу, директор
ме је питао да нешто прочитам
на енглеском. На моје велико
изненађење, када сам то некако
смандрљао, рекао је да је одлично. А будући да му је име Далибор било немогуће за изговор,
предложио ми је да постанем
Дени. И то сам за многе и остао...
– почиње причу Далибор.
Он се присећа како му је у
почетку све било некако несагледиво огромно. Но с временом се навикавао...
– Много нација тамо живи,
менталитет је сасвим другачији
и сви некако гледају своја посла.
У том периоду осетио сам мало

Након средње школе он је кренуо на колеџ у Детроиту и одлучио се за машински факултет,
јер је волео дизајн.
– Касније ми се то више није
толико свиђало, па сам се окренуо менаџменту, будући да ме
је све више занимао рад с људима. Што се тиче посла, лако

СВУ ДА ПОЂИ...
Далибор је први пут кући
дошао тек после пет година, али отада, нарочито од
2006. године, све више
времена проводи овде.
– Увек сам осећао велику носталгију, јер обрни-окрени свугде у свету си
странац. Сада долазим и
два-три пута годишње, јер
ми недо ста је овда шње
друштво. Пратим и спорт,
па рецимо не пропуштам
утакмице одбојкаша „Борца”. Био сам чак и на
овом последњем вечитом
дербију, без обзира на
корону... – наводи овај
Старчевац на привременом раду у Канади.
само што ме је примио и саслушао већ ми је на крају тог разговора чак понудио да идем у
Аустрију. Прихватио сам највише зато што је тада тамо било
Европско првенство у фудбалу.
Иначе, у том светском гиганту
радио сам као пројектни инжењер на дизајну ентеријера и био
у сталном контакту с добављачима, чак и с неким партнерима из Европе. Сада сам финансијски консултант и маркетиншки струч њак за бро кер ску
кућу, па сам практично „сам

од кога, па сам постао и професор на колеџу... – каже овај
амерички Старчевац.
Мултинационална Канада је
земља једин стве не лепо те,
богатства разноликости и толеранције, а Далибор ју је обишао уздуж и попреко.
– Као изузетно фасцинантне
издвојио бих мени оближње
Нијагарине водопаде, где више
нема вратоломног спуштања у
бурету као некад, али и сама
пловидба зауставља дах. Има
територија настањених Индијанцима, који живе по својим
правилима, па свако ко тамо
оде, то чини на сопствену одговорност. Они су стекли велике
привилегије и много тога им је
бесплатно, што је вероватно нека
врста компензације за то што
им је некада земља отета. Занимљив је и Квебек, чији становници причају само француски,
иако они, нормално, знају и
енглески, али једноставно неће
да га говоре. Интересантан је
Ванкувер, предиван град, с невероватно благом климом, блажом него у Калифорнији, па
температура не пада испод 13-14 степени. Тамо додуше падне много кише, која је опет веома топла. И Велика језера су
препуна лепих места, нарочито

изгубљено у путу, најчешће
од куће до посла. Када је
реч о избору занимања,
највише се траже занатлије
из области грађевинарства,
јер се тамо гради невероватном брзином. Како
ствари стоје, за мајсторе
још дуго неће бити зиме –
истиче овај успешан млади
човек.
на језеру Мичиген, на којем се
налази Чикаго, мени један од
најомиљенијих градова. Што се
хране тиче, има кухиња из свих
крајева света, али преовлађују
макароне или стејк, то јест бифтек, који је изузетан нарочито
ако је од говеда из провинције
Алберта. Што се тиче људских
права, има их напретек, па и
много геј парова. Посебна прича су њихове параде, а интересантно је да то ником не смета,
као рецимо овде. И, уопште,
људи тамо нису претерано заинтересовани за политику, важно
им је само да се добро живи... –
закључује ову занимљиву сторију наш саговорник.

Са екипом у Лас Вегасу

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Брка
Овај малиша, стар око три
месеца, склоњен је са улице
код једне дивне породице, а
још дивнија девојка га је лечила и излечила.
Тренутно живи с још једном куцом и сада када се опоравио он би да потражи људе
који ће му пружити сигуран и
топао дом.
Све информације се могу
добити на телефон 064/81079-23.

Журка у базену након добро организованог концерта
сам га налазио и често мењао.
Рецимо, на једном месту, које
су многи желели, остао сам
„рекордна” два сата. Заправо,
то ме је научило да будем сналажљив и прилагодљив. Можда
и због тога сам, примера ради,
успео да комуницирам с другим човеком „Крајслера”. Не

свој газда”, јер радим кад хоћу
и како хоћу, будући да имам
своју дозволу. А када је настала криза 2008. године и људи
почели масовно да губе посао,
иако Торонто није осетио ништа
за разлику од Детроита, некадашњег центра ауто-индустрије,
одлучио сам да не зависим ни

Са атрактивном Севе пред њен наступ у Америци

Гара
Преслатка малена куца већ неко време тражи сигуран дом, јер људи који
су је узели нису могли да је задрже.
Пронађена је на качаревачким улицама, након што ју је неки несавесни човек ударио колима, па је услед
удара имала прелом ноге. Оперисана је и сада се потпуно опоравила –
нормално хода, може да трчи, а веома је енергична и воли да се игра и
мази.
Још увек је штене и не може да
буде напољу, па тражи неког доброг
човека, који треба само да окрене
број 061/131-86-47.

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

ПУНТО 1.2, 8 В, 5 В, атестиран плин, клима, серво,
власник. 064/856-60-65.
(300383)
ПРОДАЈЕМ пежо 308,
2009. годиште, гаражиран,
у супер стању, купљен у
Србији. 064/194-69-03.
(300363)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
атестиран плин, динамик
опрема. 064/130-36-02.
(300475)
ШКОДА фабија 1.2, 2014,
децембар, у фулу, атестиран плин. 064/130-36-02.
(300475)
СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, петора врата, шест брзина, ук
првој боји. 064/130-36-02.
(300475)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, сва опрема, 160.000
км. 064/130-36-02. (300475)
ПРОДАЈЕМ фијат стило 1.9,
ЈТД, 2003, 5 В, 1.300 евра.
065/832-48-18. (300556)

marketing@pancevac-online.rs

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, аутоматик, 2010, регистрација до априла 2021.
063/725-99-37. (300579)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, 3 В,
метал69ик сив, клима, сер- КУПУЈЕМ аутомобиле у биво. 064/142-55-93. (300383) ло ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
ДОБЛО теретни, макс, 1.4,
(300590)
2007, атестиран плин.
064/587-50-24. (300475)

ОГРЕВНО дрво: багрем,
цер, исечено, 4. 800 динара. 063/770-64-22 (СМС)
ПРОДАЈЕМ брачни лежај,
два ормана, калорифер,
кварцну пећ и покућство
ради селидбе. Тел.
066/888-22-89. (300351)
ПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 1.800м, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(300376)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до
1.800 евра. 063/165-83-75.
(300591)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражу, први
ниво Конструкторове гараже на Котежу 2. 063/12255-22. (300521)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД, телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (300526)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ бицикл, штампач, скенер и ЛЦД ТВ, Тел:
062/850-56-11, звати после
16 сати. 062/850-56-11
(СМС)
ЈАГЊАД, прасад на продају. Мица. 064/303-28-68
(СМС)
НОВИ дрвени кревети –
200 џ 90 од 5.900, кликклак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (300376)
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ПРОДАЈЕМ у Војловици,
плац од 10 ари и стару кукћу од 123 квм. 064/154-2763. (300484)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ДВОСЕД, кревет, судопера,
полуугаона гарнитура, орман с ципеларником, столице, фотеље. 063/861-8266. (300222/р)

ПРОДАЈЕМ две куће на 33
ара плаца, све легализовано. 064/194-03-87. (300570)
ТЕСЛА, 2.61 ари плац, кућа
за рушељње, 29.000.
069/744-286. (300600)

ПЕЋ за печење прасића, на
струју са три коморе.
060/310-99-55. (300348)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст, 4.500 динара.
ПРОДАЈЕМ детелину.
064/356-03-93, бесплатан
013/262-44-31. (300446)
превоз. (299087)
ПРОДАЈЕМ две веш-машиДРВО исечено: багрем,
не, потпуно исправне и два
цер, цена 4.800 динара.
старинска ормара.
062/147-93-51 (СМС)
064/587-50-24. (300475)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/488-40-22. (300416)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два плаца
37+12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24
(СМС)
ПЛАЦ на Кудељарском насипу, излаз на две улице,
27,43 ара, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (299649)

ФРИЖИДЕР, веш-машина,
електрични шпорет, уљани
радијатор с калорифером,
телевизор. 063/861-82-66.
(300222/р)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (300538)

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
превозом и сечом. Цена
4.500 динара. 065/440-0965. (299835)

ПРОДАЈЕМ нову кућу 100
квм + 60 таванског простора, Панчево, Преспанска
25, на 5,90 плаца, 78.000
евра. 063/637-673. (300425)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (300386)

СВИЊСКЕ полутке на продају. Тел. 060/500-30-91,
013/632-145. (300547)

ПРОДАЈЕМ ракију од шљиве – на веће количине. Тел.
013/377-257, Дукић Јово.
(300358)

ПРОДАЈЕМ: гардеробни ормани – 2 комада, нови; регал, школске ормаре са столом – 4 комада, кухињски
сто, собни столић, кухињски
ормар, нов. 064/276-08-08.
(300565)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет стакло-керамика,
две године стар, 15.000 динара. 060/099-33-68,
013/354-852. (2300498)

НА НОВОЈ МИСИ кућа 170
квм, два купатила и три терасе, без посредника.
061/406-35-49, 063/807785-61. (300140)

НА ПРОДАЈУ кућа у Горњем граду, може и пола.
060/626-22-48. (300398)

ДВЕ фотеље, старинска витрина, повољно. 064/29046-44. (300377)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ букову пиљевину,
300 динара џак. 063/78713-33. (300562)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9.03
ари, 2.500 евра/ар, 25 м
фронт. 069/744-286. (300600)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ за станове, кућу,
120 квм, 3.75 ари, Миса.
061/600/49-00 (СМС)
БЛИЗИНА Тесле, сређен једнособан, 31 квм, са двориштем, 24.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (300451)
СОДАРА, комплетно реновиран двоипособан, 67 квм,
VIII/XII, два лифта, гаража,
63.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (300451)
СКРОМНА кућица на Стрелишту, за 1 – 2 особе, 60
евра. 065/626-86-88.
(300378)

ДВОРИШНИ стан издајем,
самцима, код Преображенске цркве. 060/161-64-78.
(300397)
ИЗДАЈЕМ четворособан
стан на Тесли, ЕТ, I спрат,
250 евра. 065/626-22-66.
(300406)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 44 квм, Војловица, Булевар 24, преко пута Дома
стараца. Телефон 013/25164-25, или 069/254-64-25.
(3003956)

КУПУЈЕМ станове, куће,
плацеве, дворишне, све локације., 069/744-286. (300600)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76. (300149)

ИЗДАЈЕМ два и по ланца
земље поред канала, Скробара. 065/344-85-77. (300370)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију
од: шљиве, јабуке, крушке и
дуње. 062/388-165. (300432)
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ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта,
северна зона. 062/102-8916. (300426)
НОВА МИСА, нова спратна
кућа, завршни радови, дељива, власништво.
064/221-36-12. (300429)
ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, градско грађевинско земљиште. 064/212-5252. л(300406)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,
8 ари плаца, Горњи Град,
063/829-89-48. (300482)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ,
54 квм, 41.000. 069/744286. (300600)
БАВАНИШТАНСКИ, стан
83 квм, приземље, укњижен, 15.500. 069/744-286.
(300600)
ДВОРИШНИ, до улице, 39
квм, Цара Душана, 20.000.
069/744-286. (300600)
ТРОСОБАН, центар, приземље, 78 квм, две терасе,
паркет, ЕГ, 70.000.
069/744-286. (300600)

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

ЦЕНТАР, I, 60 квм, ЕГ, двоипособан, 60.000. 069/744286. (300600)
СТРОГИ центар, нов двоипособан, 67 квм, III, лифт,
77.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (300451)
СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II, 106.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (300451)
СТАН на Тесли, I спрат, 56
квм, без грејања, преко пута Поште, без посредника.
Тел. 061/180-26-30.
(300517)
ПРОДАЈЕМ два стана, на
Котежу 1, од 45 и 52 квм,
укњижени, недовршени.
065/997-64-44. (300575)
КУПОВИНА станова. АМК
некретнине. АМК некретнине. 061/262-08-44.
(300577)
СЕНИОРСКИ програм 65+
, купујемо слтан са вашим
плодоужитком. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (300577)
ТОП ПОНУДА, 60 квм (90),
плус поткровље, врт, гаража, Стрелиште, само
37.900 евра. Продаја са
плодоужитком старијег лица. АМК некретнине.
061/262-08-44. (300577)
КОТЕЖ 2, трособан дуплекс, 70 квм, V, ЦГ,
46.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (300598)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. Брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (300598)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен лукс
стан 100 квм преко пута
Авива 062/471-951 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у кући за
више људи. 064/217-48-56.
(300054)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру града. 064/134-06-08
(300356)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, 064/23569-32. (300365)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у центру града,
40 квм, самац,самица.
065/344-85-77. (300370)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу у
центру Панчева. 013/404467. (300411)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!
ИЗНАЈМЉУЈЕМ дворишну
гарсоњеру у Горњем граду,
до 40 квм. 060/626-22-48.
(300398)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, са делимично опремљеном кухињом. Звати од 31. јануара после 16 сати. 064/48473-31. (300563)

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (300499)
СТАН, 50 квм, намештен +
одрум. Центар, 150 евра.
063/256-000. (300506)
ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011-9666. (300545)
ИЗДАЈЕМ асмештај за раднике, самце, студенте, центар града. 063/502-211.
(300532)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеруи на Тесли.
063/805-59-36. (300551)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамешен стан у центру, ЦГ.
064/237-05-28. (300558)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру, намештену, у приземљу, са ЦГ. Тел. 062/81611-49. (300567)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи
и потпала, спремно за употребу.
Достављам на адресу у року
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
(1/298016)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 29. ЈАНУАРА ДО 11. ФЕБРУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин +
Цена: 350 динара
мокраћна киселина
ПАКЕТ 4

•
•
•

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

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

•

Цена: 740 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, 063/666-755. (СМС)
PIZZA SHOP потражује
раднице за припрему сендвича и палачинки.
064/555-33-34. (299652)

ОБАРАЊЕ стабала, крчње
плацева, рушења кућа, зидова, одношење ствари.
060/035-47-40. (300386)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб- одношење ствари, чишћења подрума, итд. 064/122не раднице. 062/339-279,
69-78. (300386)
063/820-87-61. (300280)
ПОТРЕБНИ вредни и одго- ТВ и сателитске атене, монворни људи за поделу фла- тажа. Дигитализација.
064/866-20-70. (300391)
јера. 060/664-60-06.
(300306)
HIT PONUDA:
900 evra/m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ИЗРАДА пројекта за озакоњење у изградњу стамбених објеката. 064/129-8177. (300484)

ФРИЗЕР са искуством потребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-5444. (299710)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,,
гипс, повољно, пензионерима, попуст. 061/626-54-06.
(300531)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у ауто-перионици у Стевана Шупљикца. 062/214765. л(300413)
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)

ЧАСОВИ енглеског, дугогодишње искуство, сви нивои,
уживо и online. 062/760036. (300540)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак,, утовар и
одвоз шута. 064/505-62-44.
(300408)

ПОТРЕБНИ трактористи са
искуством, за рад у Долову, ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
СТАНОВИ
и то двојица. Тел. 064/200- ња, одржавање воде, канаНовосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
ИЗДАВАЊЕ
56-92. (300350)
лизације, кабине, славина,
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
бојлера, котлића. 063/836- МЛАД масер за даме траВРШИМ превоз, селидбе,
ПОТРЕБНА радница у пеИЗДАЈЕМ једноипособан
жи
по
сао.
Пр
ва
гра
тис.
84-76.
(299906)
са радницима, у свим правКонтакт:
Љупко,
063/313-844,
кари и посластичар.
стан на Тесли, празан, не064/064-95-58.
(300440)
Маријана
063/693-944,
Далиборка
063/693-291.
цима, износим стари наме062/404-144.(300354)
ма ЦГ, звати после 16 сати.
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
штај, повољно. 063/196-54069/441-20-16. (300568)
бојлера, шпорета, индикаПОМАГАЛА бих старијој
56. (300529)
ЈЕДНОИПОСОБАН, строги
тора, разводних табли, ин- особи, имам искуство од 20
ИЗДАЈЕМ намешен стан на центар, намештен, wi/fi, суПРОДАЈЕМ
станове
у
Светозара
МилеЕЛЕКТРИЧАР, поправка, изсталација. Мића, 064/310- година у том послу. Тел.
Тесли. Звати после 16 сати. пернова, клима, 150 евра.
44-88. (299830)
рада инсталација бојлера,
064/468-05-19. Предност
тића
5
и
Војводе
Радомира
Путника
22/1.
063/803-45-51. (300571)
069/113-00-73. (300458)
ТА пећи, најјефтиније у граСодара, центар. (300453)
СТОЛАРСКЕ и браварске
ду. 066/354-412. (300593)
Контакт: Маријана, 063/693-944,
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
услуге + хаус мајстор. Алек- АЛУ ПВЦ столарија, ролетЉупко – 063/313-844
65 квм, Новосељански пут
сандар, 064/157-20-03.
не, венецијанери, комарниРАДНИЦИ/Е 49. Панчево. Тел. 066/310УСЛУГЕ
(300418)
ци, уграђујем, поправљам,
029. (300469)
СТАЛАН ПОСАО
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, POCO LOCO ресторану по(300481)
гурт
не.
064/181-25-00.
ДРВОСЕЧА, исећи ће мотребан кувар и помоћно
код Аутобуске станице.
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
торном тестером свако др- ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
особље за рад у кухињи.
063/278-421. (300165)
Карађорђева 13, први
Потребни помоћни радник
во које смета. 063/369-846. услуге, замена дел.ова, бојСЕЛИДБЕ
064/874-03-01. (300485)
спрат, 48 квм, 200 евра.
на пољопривредном газдин(300424)
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
лера,котлића, одгушења,
062/320-355. (300599)
ству. Потребно знање рада
угао Светог Саве и Браће
СЕЛИДБЕ, превоз друге ро- адаптације. 013/377-930,
на машинама: трактор, пумПОТРЕБНЕ раднице
ИЗДАЈЕМ двособан стан на Јовановић. 064/231-07-33.
бе, Панчево-даље. Цена до- 062/144-40-64. (300486)
пе, машине за сечење тра(300456)
за рад у кухињи
Котежу 2, 150 евра, плус
говор. 013/366-843,
ВОДОИНСТАЛАТЕР, све у
ве, итд. Возачка дозвола.
депозит. 065/610-06-72.
и за роштиљем.
063/193-22-29. (299775)
ИЗ
ДА
ЈЕМ
ло
кал
по
го
дан
за
купатилу, поправци, замена
Тел. 061/288-28-38
062/889-81-66
(300473)
Почетна плата за
мењачницу. 064/267-72-17.
одгушења, нова купатила.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
раднике са искуством
(300510)
062/832-09-81. (300486)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
радови, глетовање, кречеЕЛЕКТРОСЕРВИС попраИЗДАЈЕМ полунамештен
50.000 + пријава
код Стоматолошког, погоње,
сто
ла
ри
ја,
ра
ди
ја
то
ри,
вља: веш-машине, шпорете,
ИЗ
ДА
ЈЕМ
ло
кал,
Стре
ли
ште,
стан у центру, у згради, ТА
СЕ
ЛИД
БЕ,
тран
спорт
ком
+ топли оброк,
дан за студенте. 069/360фасада. 064/280-26-15.
пећи, електроинсталације.,
код Гомекса, зграда, обезбегрејање. 063/809-59-66.
би
пре
воз.
065/665-75-10.
без искуства 45.000 +
10-11. (300477)
(300142)
(300581)
060/180-02-83. (300282)
ђен, повољно, 17 квм.
(300493)
пријава + топли оброк.
064/006-43-33.
(300512)
НА
МЕ
ШТЕН
дво
со
бан
54
МАЛ
ТЕ
РИ
СА
ЊЕ,
зи
да
ње,
СОБА са употребом купаЋевабџиница „Хало ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,
реновирање кровова, ститила ли кухиње, центар, но- квм, први спрат, код Хоте- ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
ПОТРЕБАН РАДНИК
ла
Та
миш,
гре
ја
ње
на
гас,
ропор, бавалит фасаде, бевоградња. 064/552-33-27.
063/897-55-04
Улица Светозара Милетића
200 евра. Тел. 062/260-194.
(1/295685)
(300585)
то
ни
ра
ње.
063/865-80-49.
за сакупљање, превоз
35. . 063/272-583. (300533)
(300495)
(300156)
ИЗДАЈЕМ стан, преко пута
и сортирање неопасног отпада.
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ лоПОТРЕБНИ радници у
Биг парка. 066/631-42-31.
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
кал на Зеленој пијаци.
ЛОКАЛИ
Маркету Идеал. 063/106-02- одгушење судопере, купаУслов: положен возачки испит Б категорије,
(300442)
061/320-15-24. (300580)
84,
013/333-160.
(300550)
рад у excell и word програму.
ти
ла,
по
прав
ке,
за
ме
не,
од
ИЗДАЈЕМ једнособан намемах.
013/331-657,
064/495штен стан у центру, са греја- ЈНА, ретко у понуди, 30
CV са сликом и биографијом послати на mail
ПОСАО
ПОСАО
77-59. (300427)
њем. 063/617-421. (300488) квм, приземље, само
ekomilano013@gmail.com
ПОНУДА
ПОТРАЖЊА
МОЛЕРСКИ радови, брзо,
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50 24.900 евра, АМК некретОдговор добијате у најкраћем могућем року.
нине. 061/262-08-44.
ПОТРЕБАН возац Ц и Е ка- ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
квалиетно, педантно.
квм, опремљен. 065/665(7/300594)
тегорије. 063/222-653 (СМС) услуге, замена и уградња
(300577)
75-10. (300493)
066/565-66-97. (300438)
бојлера, славина, цеви од
00-24. 063/708-00-24 (СМС)

ПОТРЕБНИ

ИВАН

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ТРАНСПОРТ

Pančevo, Ružina 14

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ и
фасадарски радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)
УСЛУЖНО шетање паса.
Уколико сте спречени обавезама, радо ћу прошетати
вашег пса уместо вас. Тел.
064/508-24-85. (300230)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, славине,
санитарије, поправке, одгушење канализације.
061/193-00-09. (300331)
СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење
просторија, дворишта, 0623. 061/644-14-06.
(300117)
ЧИСТИМ шут, таване, подруме, шупе, гараже, дворишта, рушим старе објекте, износим стари намештај, повољно. 063/196-5456. (300529)

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

СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70. (300366)

Петак, 29. јануар 2021.

УСЛУГЕ

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-6379. (300541)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/39000-87. (300539)

Тел. 064/444-66-74

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

(7/274828)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98
(300502)

РАЗНО

ПЕНЗИОНЕР, удоавац, тражим женску особу за дружење, опд 55 до 65 година,
слободну, без обавеза. Тел.
060/671-33-68. (300392)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Тесли). (300526)
МОЛЕРСКИ радови, комплетне адаптације станова,
гипс, подови, технике, гаранције. 060/145-99-09.
(300564)

(6/300576)

Тел. 065/883-09-24

ПРАВА жена за доживотна
времена. Телефон у руке,
око 65 и + година на
060/510-67-87. Задовољство те чека. Ето без муке и
стреса и лажи. (300437)
ТОПЛА соба намештена,
купатило, Ц. Грејање, клима, интернет, велико двориште, башта.. Бесплатно,
уз мању помоћ у кући,
озбиљној жени, слободној,
поверљивој, без њених обавеза. Пензионерка шездесетих година. Тел. 060/51067-87. (300437)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

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

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о увођењу у војну евиденцију
регрута рођених 2003. године
и старијих годишта у 2021. години
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.
РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ
НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ
ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.
РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
НАЧЕЛНИК
потпуковник
Дејан Здравковић

19

marketing@pancevac-online.rs

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

МУШКАРАЦ, 63 године,
ситуиран, у пензији, жели
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде- познанство са женом 66-60
ре, замрзиваче, климе, бој- година. Мића, 063/142-22лере, ТА пећи, шпорете, по- 37. (300393)
прављамо квалитетно са гаОБУЋАРСКА РАДЊА,
ранцијом. „Фриготехник”,
Ул. Војоводе Радомира
064/122-68-05. (300514)
Путника 16.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(300480)

ОГЛАСИ

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

Са великом тугом у срцу опраштамо се

ЧЕДОМИР ТАСИЋ
1941–2021.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга ВИДОСАВА, ћерка ДРАГАНА, зет МИЛЕНКО и унука МИЛИЦА
(183/300584)

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

26. јануара 2021. напустила нас је наша мама и бака

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцелe топ.бр.2020 КО ПАНЧЕВО, за планирану изградњу стамбеног објекта са 8 стамбених
јединица, спратности Пр+2+Пс, у ул.Браће Јовановића бр.92, са обухватом УП-а и дела улице Браће
Јовановића, део кат.парцеле 8027 КО Панчево, израђен од стране „Adecom group” ДОО Панчево, за
инвеститорa „Princip Spec” ДОО, Београд.

ДРАГИЦА СТАНЧЕВИЋ
1937–2021.
Сахрана ће се обавити 30. јануара 2021, у 12 сати, на гробљу Котеж.
Ожалошћени: ћерке ЈАСМИНА и ДРАГАНА, унуци МИЛОШ и МАТЕЈА, и
унуке МИЛЕНА и МИЛИЦА
(174/300573)

Најбоља бако на свету

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
05. 02. 2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2– 4,
Панчево.

БОЈА
ЂЕРИЋ

Последњи поздрав
куму од кума ЂУРЕ

бака ДРАГИЦА

ПИВАШЕВИЋА
са породицом

Нема тих речи које могу описати нашу
тугу и празнину која ће остати у нашим
срцима.
Твоје: МИЛИЦА и МИЛЕНА

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

(175/300573)

27. јануара 2021. године преминула је

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

ОГЛАШАВА

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 02. 2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр. 6457 и 6458 КО ПАНЧЕВО, за
потребе изградње вишепородичног стамбеног
објекта, спратности По+П+3+Пс и помоћног објекта гараже и ограде, у Панчеву, Цара Душана бр.
70, израђен од стране атељеа „Студио 3” Панчево,
за инвеститорa „Stemi Invest” ДОО, Качарево.

(92/300461)

СОФИЈА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ
Сахрана ће се обавити 30. јануара 2021, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: брат СТЕВАН, братанац
АЛЕКСАНДАР, снаха АЛЕКСАНДРА, унуке
СОФИЈА и МАРИА и остала родбина
(186/300588)

свим
радним
данима
осим
средом.
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Петак, 29. јануар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашој

20. јануара преминула је моја мајка

ВУКОСАВИ МАРИНКОВИЋ
НАНИ

ЂУРЂЕВКА КНЕЖЕВИЋ

21. X 1935 – 22. I 2021.

ИВАН ЂУРОВ

1934–2021.

Мила наша нано, вечно ћеш живети са нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној љубави
коју си нам пружила.
Поносни смо што смо те имали.

1949–2021.
Мама, бескрајно сам тужна. Недостајеш ми.
Твоја ћерка ДУШИЦА и зет МИЛЕ
(149/300537)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

Последњи поздрав мом супругу који нас је прерано
напустио.

Твоји: син СПАСОЈЕ, снаја РАДМИЛА, унук
ДЕЈАН, унука ЈЕЛЕНА, зет ПРЕДРАГ и праунук
ВЛАДИМИР

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

(173/300572)

Супруга АНКА и синови БРАНИМИР и АЛЕКСАНДАР

Заувек нас је напустио наш драги тата

(2/300352)

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ
рођеној 1. III 1934 – преминулој 20. I 2021.

СТЕВАН ПОМАР

Пуно ћеш нам недостајати.

ДЕЈАН
ЈАРКОВАЧКИ

Ожалошћени: ћерка АНЂЕЛИЈА, зет КОСТА,
унуке СЛАЂАНА и СВЕТЛАНА са породицом
(156/и-26.1.)

ИВАН ЂУРОВ
Последњи поздрав драгој баки

Последњи поздрав
чика Деји од
породица ШЕГИЋ
и ЈАНКОВИЋ

1949–2021.
Последњи поздрав брату Ивану
од сестре МАГДАЛЕНЕ и њене
породице и његове братанице
МАРИЈЕ

1944–2021.
Нека те анђели чувају као што си ти
чувао нас.
Твоји најмилији: ћерка САЊА
и син СИНИША са породицом
(148/300536)

(169/300559)

23. јануара 2021., у 93. години заувек нас је напустила наша драга

БЛАГАЈНА

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ

(3/300352)

013/300-830

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. јануара 2021. године преминула

Хвала ти на свему. Много те волимо.
МАРКО, ТАЊА и СТРАХИЊА
(150/300537)

НЕВЕНКА ШАЈИЋ
Последњи поздрав најбољој баки

1928–2021.
Остаћеш вечно у нашим срцима.

ТОТ ВИЛМА

Сахрана је обављена 25. јануара 2021, на православном гробљу у Старчеву.

1946–2021.
Кремација је обављена на Новом гробљу у Београду.

ЂУРЂЕВКИ КНЕЖЕВИЋ

Ожалошћени: братанац АЛЕКСАНДАР са супругом НАДОМ и сином ФИЛИПОМ и
снаја ВЛАДИСЛАВА
Тетка почивај у миру.
(62/300422)

(167/300557)

Напустио нас је мој
вољени брат

Последњи поздрав

Увек ћемо те волети и носити у срцу.

Ожалошћени: син ВЛАДА, ћерке МИЛИЦА,
ВУКА, ЈЕЛА, БОСА и ИВАНА са породицама,
као и остала родбина и пријатељи

Последњи поздрав
прији

Твој МИРКО и УРОШ

БОЈА
ЂЕРИЋ

(151/300537)

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

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ

АЛЕКСАНДАР
ТУБИЋ

1934–2021.

1934–2021.
ОЛГА, ЛИДИЈА, КОНСТАНТИН, САША,
ДРАШКО, ЗОРИЦА, МИЛИЦА и ЛАЗАР

Сестра ОЛГА

(77/300445)

(76/300445)

Последњи поздрав
од кума НОВАКА
ПИВАШЕВИЋА
са породицом
(91/300461)

НЕВЕНКИ
ШАЈИЋ
од пријатеља
НИКОЛЕ
и МИРЈАНЕ
ПЕРОВИЋ
(168/300557)

Петак, 29. јануар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

Последњи поздрав
драгој мами

Најдражи мој

ПЕЂА

МИРЈАНИ
ДАМЈАНОВ

Био си мој стуб, моја мирна лука, мој заштитник.
Обећао си да ћеш увек бити ту, да нас нећеш
оставити. Око мене је сад празнина. Не могу да
прихватим, за мене ниси отишао.
Очекујем да се појавиш на вратима широког
осмеха и чврстог загрљаја.
С љубављу твоја ЈАСМИНА

Ћерка ЕМИЛИЈА
са породицом

(26/300382)

(87/300459)

Последњи поздрав

Мом хероју, мом

ПРЕДРАГ ТРИВАНОВИЋ
1975–2021.

МИРЈАНИ
ДАМЈАНОВ
Недостајaћеш нам.
Унука ЈЕЛЕНА
са породицом

ПЕЂИ

Ако ти јаве: умро сам, не веруј, то не умем...
Ноћу, кад гледаш у небо, и ти намигни мени. Нека то буде тајна.

На крају кости постану прах,
јава и сан бивају једно.
Наша тела немају дах,
а срце памти све што је вредно.

Упркос данима сивим кад видиш неку комету да небо зарумени, упамти:
то ја још увек шашав летим, и живим.

Воли те твој ИЛИЈА

(88/300459)

(25/300382)

Последњи поздрав Пеђи од колектива Хитне помоћи Панчево

Последњи поздрав
драгој баки

Последњи поздрав нашем колеги и другару

(96/300467)

21. јануара 2021. преминуо је

ПРЕДРАГУ ТРИВАНОВИЋУ

МИРЈАНИ
ДАМЈАНОВ
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Унуци СТЕВАН
и ВЛАДИМИР
(89/300459)

Пеђа лимар

ПРЕДРАГ ТРИВАНОВИЋ
ПЕЂА

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
1942–2021.

Последњи поздрав
куми

За њим жали његова сестра СВЕТЛАНА
са породицом
(78/300447)

21. јануара 2021. године преминуо је
наш отац

Последњи поздрав
супрузи и мајци

МИРИ
ДАМЈАНОВ

Драги Пеле, другару мој, тужно је сазнање да те
нема више са нама. Жал и неверица је превелика. Увек си ми помогао од срца као и осталима.
Делили смо дуги низ година дружења и рада којих ћу се увек радо сећати.
Нека ти се узврати та твоја доброта тамо горе,
као што си је ти безгранично пружао нама овде.
Сматрали смо те чланом наше породице.
Нека те анђели чувају.
Твоји другови и колега
МИЛЕ и МАЈА

од другова из радионице: БОКИЈА, СУБЕ,
ПИЛЕТА, СТЕВЕ, ЗОКИЈА и ФИЋЕ
(51/300411)

Последњи поздрав колеги

(112/300491)

ПРЕДРАГУ ТРИВАНОВИЋУ
Последњи поздрав драгом

од ДАНИЈЕЛЕ,
НЕНАДА и ЖЕЉКЕ
КНЕЖЕВИЋ

Колектив Дома здравља Панчево

(189/300595)

Последњи поздрав
брату

МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ

Живећеш у нашем
срцу и мислима.
Син МИРОСЛАВ
и ћерка ДРАГАНА

ЈАНУ
ИВАНИЋУ

СМИЉКИ
БАРИШИЋ
чије је срце престало
да куца 24. децембра
2020, у 14 сати.
Хвала ти на свему
што си учинила за
нас.
Ожалошћени: супруг
ВОЈИСЛАВ
БАРИШИЋ и синови
ДРАГАН и МИРОСЛАВ

(27/300384)

(105/300476)

Протеклих дана су сахрањене наше колеге

ПЕЂИ
од тетка СВЕТЛАНЕ и ДУЦЕ са породицом
(52/300411)

Последњи поздрав драгом

ДРАГА
ТУБИЋ

ЈОВАНКА

наставник математике

ВЕЛИЧКОВИЋ

и помоћник директора

учитељица

Јарић

и

(1/300348)

ВИДОСАВА ТРИЧКОВИЋ
школски психолог

ПОПУСТ
Брат ЈАРОСЛАВ
с породицом

(152/ф)

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

ПЕЂИ
од породице ЗЕЉКОВИЋ

Уз захвалност памтиће их генерације ученика и
радника ОШ „Исидора Секулић”

(24/300382)

(123/300503)
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Последњи поздрав вољеном

26. јануара 2021. године преминуо је наш

РАТКО ТАУШАН
1953–2021.
Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу,
свекру и деди.
Супруга БРАНКА, синови ЊЕГОШ,
АЛЕКСАНДАР, снаје НЕВЕНА и МИЛИЦА и
унуци ОГЊЕН, УРОШ, ВУКАН и РАСТКО
(17/300371)

ДУШАНУ БОРКОВИЋУ

ДОБРИЦА М. РАДОВАНОВИЋ

1942–2021.

из Белог поља код Куршумлије
Вољен и поштован живео је срећно и достојанствено.
Поседовао је сплет најлепших људских особина, благу нарав и
спремност да свакога разуме и помогне.

Последњи поздрав драгом стрицу

Испраћај за кремацију обавиће се у суботу, 30. јануара, у 13.30,
на Новом гробљу у Београду.
Његови: РАДМИЛА, МАРИЈА, МИЛАН, БОБАН, ВЕСНА,
ДУШАН, АЛЕКСАНДАР, ДРАГАН, ГОРДАНА, ДАНИЛО,
МИЛОШ, ГОРДАНА, НЕДА, РУМЕНА, ДРАГИША, ЉУБИНКА,
ДУШАН, ЈЕЛЕНА, БРАНА, СВЕТЛАНА, ЗОРИЦА, ДУШАН,
ЉИЉАНА, МАРИНА, АЛЕКСАНДРА и ЂОРЂЕ

Твоји најмилији: син САВО,
ћерка СНЕЖАНА, унука МАЈА
и унук МИРОСЛАВ са породицом
(106/300478)

Последњи поздрав нашем драгом

(177/и)

РАТКУ ТАУШАНУ
1953–2021.
Успомену на тебе стрикане чуваће:
ЗОРАН, НАДА, НЕНА и МИЉА

Последњи поздрав супрузи и мајци

(102/300472)

ДОБРИЦИ РАДОВАНОВИЋУ

Последњи поздрав драгом
С поштовањем његови ЈЕЛЕНКОВИЋИ
(171/300566)

Последњи поздрав нашем вољеном

СНЕЖАНИ МИЛЕНКОВИЋ
РАТКУ ТАУШАНУ
1953–2021.
Увек ћемо те помињати и чувати од заборава.

од супруга НЕНАДА и синова ДРАГАНА и ДАРКА
Снаха ДРАГИЦА, РАДЕНКО
и ДРАГАНА са децом
(113/300492)

(103/300472)

БАТИ АЛЕКСАНДРУ
28. IX 1943 – 25. I 2021.

Последњи поздрав вољеном куму

Последњи поздрав

од супруге БИСЕРКЕ, ћерке НАТАШЕ, зета
ДРАГАНА, унуке КРИСТИНЕ и ЂУРИЦЕ
(160/300548)

Последњи поздрав

ТАУШАН РАТКУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и много нам недостајати.
Породица ЧОБЕЉИЋ
(107/300479)

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ МИЛЕНКОВИЋ
од мајке ЧЕДИЦЕ, брата ГОРАНА и снајке ГОРДАНЕ

БАТИ АЛЕКСАНДРУ
од ВЕСНЕ, ГОРАНА, МАРИНЕ и ИВАНЕ

(114/300492)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашој

Породица
МИТРОВИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом брату Аци

ТАУШАН
РАТКУ

РАТКУ
ТАУШАНУ
Почивај у миру.

Последњи поздрав
куми

(161/300548)

од комшија
из зграде у Улици
Косте Абрашевића 6

(66/300430)

(127/300511)

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

СНЕЖАНИ
МИЛЕНКОВИЋ
од свекрве ЗАГОРКЕ,
девера ЗОРАНА
и јетрве СЛАВИЦЕ
са децом

СНЕЖИ
СНЕЖИ
НЕРТА, ЕГА, ЈАСМИНА, ОКИ и ЉИЉА

Породица КРСТИЋ

(137/300520)
(115/300492)

(138/300520)

БАТИ
АЛЕКСАНДРУ
од комшија
из зграде
(128/300511)

БАТИ
АЛЕКСАНДАР
од брата СТЕВЕ
са породицом
(170/200560)
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Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

Мојој дивној ујни

ДЕЈАН ЈАРКОВАЧКИ
1951–2021

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

СТОЈАНУ БОШКОВУ

Хвала за сву пажњу и љубав коју си ми
пружила.
Сигурна сам да и сада ослушкујеш наша
срца и пазиш на нас.
Увек ћемо те волети.
ЈЕКА и ПЕЦА

Драги наш,

Имали смо велику част, срећу и привилегију да више од четири деценије
познајемо Стојана Бошкова и да се често и породично дружимо са човеком универзалних вредности који је својим прегалачким радом неуморно
стварао лепше, занимљивије, боље и вредније Панчево. Иза себе је оставио велика дела која га чине бесмртним и пријатеље који му се бескрајно
диве и захваљују за сва незаборавна дружења и све вредности које означавају лепоту и смисао људског живота.

напустио си нас изненада и за собом оставио
огромну празнину, тугу, жал за свим плановима које си имао за твоју Јању, за временом са
тобом које нам је тако неправдно одузето, а
које је требало бити најсрећније за све нас.
Нека те анђели чувају, а и ми ћемо увек у нашим срцима.

ЈЕЛЕНА, МИРКО и ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

Твоји: ЗОКА, ЈЕЛИЦА, КАЋА и ЈАЊА

(53/300412)

(118/300496)

(180/300583)

Последњи поздрав
зету

Последњи поздрав драгој снаји

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ
Драга Јецо, била си ми много више од снаје.
Никада те нећу заборавити,.
Заова НАДА и зет МИЋА

СТОЈАН БОШКОВ

ДЕЈАН ЈАРКОВАЧКИ

1945–2021.

1951–2021

Хвала ти што си био најбољи супруг.
Твоја љубав, твоје знање и твоја дела ће заувек остати
у нашим сећањима.
Воле те твоји најмилији.
Сахрана је обављена 25. јануара на Старом православном гробљу.
Твоја супруга СНЕЖАНА и братанац БОБА

(181/300583)

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

од НАЛЕТА
са породицом.
Почивај у миру.

(79/30044890

Последњи поздрав
зету

Последњи поздрав драгој ујни

СТОЈАНУ

СТОЈАНУ

Последњи поздрав супругу наше другарице Снежане

Напустио нас је наш
друг и пријатељ

СТОЈАНУ БОШКОВУ

СТОЈАН
БОШКОВ

ВЕРА, МИОМИРА, ЗОРИЦА, МАРЈАНА,
ДРАГАНА, МИЛА, МИНЕРВА, ДАНА, МАРИЈА,
ЉУБИЦА, НАДА, СНЕЖА, ВИДА и МИРА

Мир и спокој његовој
души.

(124/300505)

(12/300363)

(134/300516)

Последњи поздрав
сестри

Последњи поздрав драгој

(117/300496)

од ДРАГАНА,
ДРАГИЦЕ и ЦЕЦЕ

СНЕЖА са породицом
(182/300583)

толико смо се волели и толико си ми се радовао, а
тако мало времена нам је дато да будемо заједно.
Мама и тата ће за мене чувати успомену на најбољег деку на свету.
Твоја ЈАЊА

(73/300443)

нашем другу и пријатељу.

Живећеш заувек у нашим сећањима.
Вољени никада не умиру.
Нека те анђели чувају.

Драги мој деко,

Последњи поздрав
нашем драгом

ДЕКСИЈУ
Пријатељи
БОШКОВИЋИ

МИЛА и ШПИРА
(119/300496)

Последњи поздрав поштованом господину

БРАНКА ИВАНКОВИЋ

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ
Отишла си прерано. Хвала ти за дивне успомене које смо заједно створили.
Породице АЛЕКСОВСКИ и ГРАБОВАЦ
(13/300364)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

од пријатеља ЂУРЕ, КОРНЕЛИЈЕ и ЈОВАНКЕ
(162/300548)

(147/300535)

СТОЈАНУ БОШКОВУ

Последњи поздрав
од брата ЂУРЕ
са породицом

Чланство и управа КУД
„Станко Пауновић” НИС-РНП

(36/300395)

(179/300582)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БАТИ АЛЕКСАНДРУ

Тужна сам због твог одласка. Тешко је поверовати да те више нема.
Кума МИРА са породицом

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

Изненада нас је напустио супруг наше другарице

СТОЈАН
БОШКОВ
Последњи поздрав
брату, шураку
и ујаку од породице
ДЕЈАНОВИЋ

СТОЈАН БОШКОВ
Саучешће породици.

СТОЈАНУ
БОШКОВУ
првом управнику
Дома омладине
ДАНКА и МИЛЕ

Прва генерација Хемијске школе
(80/300449)

(164/300552)

(191/300597)
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21. јануара 2021. године заувек нас је напустила наша
Последњи поздрав

ЧЕДОМИР ТОПИЋ

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ

1. VI 1962 – 21. I 2021.

СТАНКА БОДИРОГА

Поносни смо што смо те имали, опака болест те је рано узела од нас. Неутешни смо што смо те изгубили.
Вечно ћеш живети у нама.
Твоји најмилији: твоја ТАЊА, син ТОМА,
снаја ЈЕЛЕНА и твоји унуци АЊА и УРОШ
(42/300402)

1965–2021.

1934–2021.
Драга наша мајко,
била си и заувек ћеш бити, најхрабрија, најбрижнија, најбоља мајка коју
нам је Бог подарио. Хвала ти за неизмерну љубав, бригу и мудрост којом си
нас водила кроз живот. Поносни смо што смо баш тебе имали за родитеља.
Остаћеш у вечном сећању и срцима твог сина МИШЕ, ћерке МИРЈАНЕ, зета
МИРОСЛАВА, снаје ВЕСНЕ, унука МИЉАНА, ЈЕЛЕНЕ, ЛУКЕ и АНДРИЈЕ
као и остале многобројне родбине и пријатеља
Нека ти је вечна слава и хвала. Почивај у миру.

Последњи поздрав тати

Брату од сестре ВЕСНЕ са породицом
(37/300401)

Последњи поздрав брату

(38/300399)

Срели су Те у ходнику,
било је много нових
предлога, а сада следи
последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ
1965–2021.

Нека те анђели чувају.
Ћерка ТАМАРА, зет ДЕЈАН,
унука МАРИЈА и унук БОГДАН
(56/300417)

Од брата САВЕ са породицом

СТАНКА БОДИРОГА

(40/300401)

Збогом Црна, живот ти је био тежак али
успешан. Као самохрана мајка са двоје
мале деце, успела си да их школујеш, запослиш и дочекала њихове наследнике.
На крају придружила ти се самоћа, старост и болест, која те је победила. Почивај у миру.

ЋАЛЕ

СТАНКИ
БОДИРОГА

Последњи поздрав брату

од станара зграде
(172/300569)

Последњи поздрав

Твоје колегинице: ЗАГА, РАДА и СТАНА
Ћале мој... шампионе мој. Хероју мој, идолу мој,
најбољи мој пријатељу...
Зашто је Бог баш тебе одабрао? Зашто!!!
С поносом ћу носити твоју слику, вечно ћеш живети у мени.
Нека су ти бистре све небеске воде!
Твој ТОМА

(15/300368)

1965–2021.

СТАНКИ
БОДИРОГА

(43/300402)

Последњи поздрав.
БАНЕ, ЉИЉА, МИЛОШ, МИМА,
ХАНИ и БОГДАН

Била си најбоља
стрина. Чуваћу успомену на тебе.
Твоја ЋАНА са
породицом ПЕРИЋ

(68/300433)

(178/300578)

СТАНКА БОДИРОГА

Последњи поздрав брату и деверу

МИЛАНУ МИХАИЛОВИЋУ

Од брата МИКЕ са породицом
(41/300401)

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

Комшији

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

Последњи поздрав стрицу

НАДИЦИ КРСТИЋ

од брата НЕДЕЉКА и снаје РУЖИЦЕ

3. V 1944 – 20. I 2021.

(45/300403)

Вољени не умиру док живе они који их се сећају.
Верујемо да постоји неко боље место у вечности,
где ћемо се опет једном срести.

Последњи поздрав стрицу

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ
ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

од братанца САШЕ са породицом

од братанице СЛАЂАНЕ, зета ГОРАНА, НЕМАЊЕ
и НИКОЛЕ
(44/300403)
Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ
ТОПИЋУ

(30/300387)

Отишао је диван човек.
Недостајеш, почивај
у миру.
Породица РАДАК

(74/300444)

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруг СТАНОЈЕ и синови НЕНАД
и МИЛАН са породицама

(187/3200589)

Последњи поздрав драгом колеги

НАДИЦА
КРСТИЋ

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

ДУЛЕТУ НИКОЛИЋУ

ЧЕДИ

Нека те анђели чувају.
Брат ЗОРАН, ДРАГИЊА и ИВАН са породицом
(146/300434)

од САВКЕ и ВЕСЕ
(75/300444)

(116/300494)

ОД КОЛЕГА из Лабораторије
„Азотаре” Панчево

Последњи поздрав
од сина МИЛАНА,
снаје МАРИЈЕ
и унука МЛАДЕНА,
АЛЕКСАНДРЕ
и МИХАИЛА
(31/300388)

НАДИЦА
КРСТИЋ
Последњи поздрав
од сина НЕНАДА,
снаје ГОРДАНЕ
и унука
КОНСТАНТИНА
(32/300388)

Петак, 29. јануар 2021.
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Последњи поздрав нашој драгој тетка
Мири

ПРЕДРАГ МАРИЋ

МИРОСЛАВИ КЕЛЕМЕН

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. јануара 2021., у 95. години, преминула наша драга

1934–2021.
Са поштовањем: МАРА, ДАРКО
и ДАНИЈЕЛА са породицама.

Многе си спасао, избавио и сачувао, само ми нисмо тебе...

Сахрана је обављена 27. јануара 2021. године на војловачком гробљу

ИВАН ЗАРЕВ и НЕНАД КАЛАПИШ

(46/300404)

(61/300421)

АНКИЦА Ђуре КНЕЖЕВИЋА

Последњи поздрав

1926–2021.
Од ње смо се опростили 25. јануара 2021, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Заувек ћемо те носити у нашим срцима.

ДРАГАНУ ЗАФИРОВИЋУ

Ћерке ДРАГИЦА и РУЖИЦА, унуци НИКОЛА,
СУЗАНА, ТАТЈАНА и МИЛАН, праунуци ВУК,
СОФИЈА и ЕМА, зет КОСТА са сестром ЈАСМИНОМ и остала родбина и пријатељи

СПАСОЈЕ ЋОЈБАШИЋ

(11/300362)

15. VII 1933 – 31. XII 2020.
Хвала ти на свему што си нам пружио и бринуо у животу.
Супруга ВАЊА, ћерке ДЕЈАНА и ЈЕЛИЦА,
зет ДРАГАН, унуке НИНА и СОФИЈА

Био си величина и громада у свему!
Син МИКАИЛО и снаја ЈАСМИНА

(71/300435)

(6/299857)

Отишао је наш стриц и девер

бака АНКИЦИ КНЕЖЕВИЋ

Последњи поздрав мом драгом деди

од њеног МИРКА
(97/300468)

Последњи поздрав нашој

ДРАГАН ЗАФИРОВИЋ ЋЕЛА
Остају успомене.
САША и ГАГА и снаја ЉИЉА
(70/300435)

СПАСОЈУ ЋОЈБАШИЋУ
од унука БОЛЕТА са породицом
(7/299857)

АНКИЦИ КНЕЖЕВИЋ
Последњи поздрав мом драгом деди

Знала си колико те волимо. Била си човек
благе нарави, да сваког разуме и сваком
помогне.

СПАСОЈЕ ЋОЈБАШИЋ

Хвала ти Анчи.
Последњи поздрав куму
од кумова ТОШИЋА

Твоје комшије: МИЛИВОЈЕВИЋ,
ВУЈКО, ЂУРЂЕВИЋ и ЛУКИЋ

(64/209/299999/р)

(176/300574)

СПАСОЈУ ЋОЈБАШИЋУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав
госпођи

од унуке МАЈЕ са породицом
(8/299857)

МИРОЉУБУ СИМОВИЋУ
1938–2021.
Син СЛАВКО, ћерка ЉИЉАНА,
унуке ЈЕЛЕНА, САРА и СОФИЈА
и унуци МИЛОШ и СТРАХИЊА
(144/300528)

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

Наша драга кума

АНКИЦИ
од породице ЧЕРНАК

тетка АНКИЦИ

(159/300516)

НАДЕЖДА УРОШЕВ НАДА
Породица ОТАШ

остаће заувек у лепом сећању.
ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ
(63/300423)

(190/2300596)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Петак, 29. јануар 2021.

Последњи поздрав вољеној мајци и ташти
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2. фебруара 2021. навршава се четрдесет дана
откада није са нама наша драга

Навршило се четрдесет дана откако нас је напустио наш најдражи
супруг, отац, свекар и дека

ИВАНКИ ГОЛУБОВ
1940 –2021.

АНА МИТРОВИЋ

Ко ће ми сада рећи да се обучем и обавезно јавим кад
стигнем кући.
Ћерке ГОРДАНА и ВЕСНА и зет ЗОРАН

Помен ће се одржати 30. јануара 2021, у 11 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Заувек у нашим срцима и сећању.

Сахрана ће се обавити на гробљу Котеж, 29. јануара
2021, у 12 сати.

Твоји: ћерка МИРЈАНА и син НЕНАД
са породицама)
(188/300592

(184/300586)

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

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: супруга СЕЈА, ћерка СЛАЂАНА, син ГОРАН,
снаја БИЉАНА, унука ТИЈАНА и унук АЛЕКСАНДАР
(145/300530)

Прошло је четрдесет
дана

БОЖИДАР ЈОКОВИЋ

ИВАНКА ГОЛУБОВ

2011–2021.

3. II 1940 – 26. I 2021.
Најлепше зелене очи које знам уснуле су 26.
јануара дубоки сан.
Радовала си се сваком мом успеху. Више од
мене туговала си сваку моју тугу болније него
ја. Била си мој анђео чувар. Упокојила си се за
свет, али ћеш у мени и кроз мене живети док
ме буде! Спавај спокојно бако.
С љубављу,
унука ЈЕЛЕНА, зет СТЕФАН и праунука МИЛА

Било је лепо тебе
имати
знати
волети
звати
Вољени не умиру, чувају се у срцима.

ПЕТАР ТАДИЋ
Твоји најмилији
(140/300523)

31. јануара 2021, у 9 сати, дајемо шестомесечни помен

Нема Те шест година
брате!

ЖИВА
МИЛОВАНОВ
2. XII 1950 – 20. XII 2020.
Недостајеш,
твоја породица

(185/300587)

(120/300497)

Последњи поздрав брату

1949–2020.
Навршава се годину дана откада ниси са нама.
Знамо где је твоје тело, али где си ти? Да ли можеш да осетиш колико нам недостајеш.
Твоји: СЕКА, ЉИЉАНА, НОВАК, ТИЈАНА, ЂУРА,
ДРАГАН, ЦЕЦА, ДРАГАНА и ВЛАДИМИР
Почивај у миру и љубави Божјој!

2. фебруара 2021. године навршава се годину дана откако није са нама наш драги

ЗОРИЦА
ПЕТРОВИЋ
1956–2020.

ШЕПА ЈОВИ
од брата ЂУРЕ са породиоцм
(14/300367)

Ожалошћени: супруг
ДРАГАН, син ВАЊА,
ћерка ТАЊА
и унук РЕЉА

брату

IN MEMORIAM
У недељу, 31. јануара
2021. навршава се шеснаест година од смрти
наше драге

И даље живиш кроз наша сећања и лепе успомене.
ЉУБИНКА
са породицом
(143/300527)

(158/300544)

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ

Прошло је десет година...

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја супруга ЉИЉАНА, ћерка ДРАГАНА,
син МИКИ и ћерка ГОЦА са породицама

ЈОСИФ СТАНКОВИЋ

1950–2021.
Вољени брате волеће те
заувек твоја сестра
КОВИЉКА, сестричина
СНЕЖА, ЈАЊА
и АНДРИЈА

рођ. Исаковић

СЕЋАЊЕ
2. фебруара је пет година од смрти нашег

С љубављу, породица

29. јануара 2021. навршавају се две године откада није са нама наш вољени

(157/300543)

РАДМИЛА СИМИЋ

Двогодишњи помен

Четрдесет дана, јако нам недостајеш.
Супруг ЖИВКО и ћерке СНЕЖАНА
и ГОРДАНА са породицама

(154/и)

(82/300452)

Нека твоја добра и
племенита душа почива у миру. Увек
ћеш бити вољен и никада заборављен.
Мајка МАРА
и сестра СНЕЖАНА
са породицом

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СЛАВКА са ћеркама, унукама
и унуцима
(121/300500)

БРАНИСЛАВЕ
ВУКАЈЛОВИЋ

СИНИША
ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

(142/300525)

МИЛИНКУ
ВЕСИЋУ

Драги сине

ЈОВИЦА
СТОЈОВИЋ

1940–2020.
Свом једином
– бати

(136/300519)

(104/300474)

Помен драгим родитељима

ЧИКА
МИЛОРАДА
МИЛОШ
ЈАШИН

РАДМИЛА
ЈЕЛАЧА

30. I 1998 – 30. I 2021.

2007–2021.

Чувати некога ко није ту...
То је магија...
Твоји: РАДМИЛА,
СРЕДОЈЕ и ТАЊА

Иако те нема, вечно
ћеш живети у нашим
срцима.
Ћерка ЗЛАТА
са децом

(141/300524)

(165/300553)

2016–2021.
Време пролази, туга
не. Сећања и даље
живе.
Твоји: ЖИВКА,
МАРИЈАНА, ДРАГО
и ТАМАРА
(166/300555)

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ
БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
С љубављу, поносом
и захвалношћу чувамо те у срцима.
Супруга ВЕРА, ћерке
ЦАЦА и ОЛГИЦА
са породицама.

ЉУБИША
ЛАЛИЋ

ГЕРТРУДА
ТАНГЕЛ

21. година

6 месеци

(54/300414)

Посетићемо њихову вечну кућу.
Породица

(135/300518)

Понекад у сновима,
увек у срцу, мислима
и причи.
Твоја ЈАГА

(34/300390)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Петак, 29. јануар 2021.

У понедељак, 1. фебруара 2021, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен
нашем драгом
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СЕЋАЊЕ

Прошло је пола године откада није са нама
наш драги муж, отац и деда

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

ЖАРКО ГРУБЕТИЋ

1979–2020.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од времена и заборава.
Твоји најмилији
(95/200465)

Поносни што смо те имали, тужни што смо те изгубили.

1959–2020.

Породица
(33/300389)

Туга и бол не престају.
Воле те, тугују и не заборављају
супруга РУЖИЦА, ћерке КРИСТИНА и
ЉУБИЦА и унуци ЛУКА, ЛЕНА и ВОЈИН

СЕЋАЊЕ

2011–2021.

ДУШАН МАРИНКОВИЋ

Дан по дан... сузом почиње, сузом завршава

(122/300501)

28. јануара навршава се пет тужних година откако није с нама наш вољени

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА

31. I 2007 – 31. I 2021.

2. IX 1986 – 2. II 2017.
У срцу те носимо, с поносом о теби причамо, с
љубављу те од заборава чувамо.

Прошле су четири дуге, тужне године откако недостајеш у сваком новом дану.
У души тмина, у срцу празнина.
Твоја ЈЕЛЕНА, мајка ЉИЉАНА, тата РАДЕ, браћа ДАРИО и ВЛАДАН с породицом,
породица ВУЈАНОВИЋ и кумови МАТАРУГА

Твоје: БОКА, МИЦА и ГОГА
(126/30508)

(84/300455)

ФРАЊА КЕЛЦЕР
1933–2016.

Навршава се тужних четрдесет дана од смрти
нашег драгог

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Породица
(67/300431)

30. јануара даваћемо шест месеци на Новом гробљу, у 11 сати, нашем драгом супругу, оцу, тасту
и деди

ЗОРАН МАЏЕВСКИ МАЏА

КАМЕНКА ЋИРИЋА

Дао си нам све... Чувао нас као мало воде на длану. Ти си наш витез и наш
миран сан. Понос и снага да живимо онако како си нас научио.
Сваки дан се радујемо што те имамо и бескрајно смо тужни што ниси са
нама.
Твоја породица

Помен ће се одржати у петак, 29. јануара, у 12
сати, на Новом гробљу.
Твоји најмилији: супруга, деца и унуци

(125/300507)

(130/300513)

ДРАГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ
СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Сећање на драге родитеље
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

СТОЈКОВ РАЈИН

Супруга, син, ћерка, зет и унук

из Црепаје

(129/300512)

Прошло је осам година
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

Вољени

ВЕСЕЛИН
ВУЈАНИЋ

ЗОРКА
ВУЈАНИЋ

2016–2021.

2017–2021.

Увек ћете бити вољени, никад незаборављени у
нашим срцима и мислима.
Син ЛАЗАР и снаја АЛЕКСАНДРА
(111/300490)

ДРАГИЦА

2001–2021.

2020–2021.

Понекад у сновима, увек у срцу, мислима и причама.

РАДОСАВ
НИКОЛИЋ
29. I 2016 – 29. I 2021.

30. јануара навршава
се пет година откако
је преминуо наш

БЛАГОЈА

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

Син ЗОРАН, снаја ЦИЦА, унуке ДЕЈАНА и БЛАГИЦА са породицама

РАДОЈКА
МУНИЋ
Рођ. Ловић
29. I 2013 – 29. I 2021.

(139/300522)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МЕНЕШИ

Тугују за тобом
твоје сестре и браћа

(72/300436)

(108/300483)

СТАНКОВИЋ

СЛАВИША
ВОЈВОДИЋ
ТОМА
КУЗМАНОВИЋ

Тата, године пролазе,
све више недостајеш...

Супруга БРАНКА
са децом
КУЗМАНОВИЋ

Твоје: БОКИ
и БРАНКИЦА

(16/300369)

(98/300470)

РАДОВАН

МИРСА

2002–2021.
2016–2021.
Чувамо Вас од заборава.
Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА
и СНЕЖАНА са породицама
(86/300457)

ДРАГАН
КОВАЧ ГУС

ДОБРИНКА

ИМРЕ

1960–2015.

2018–2021.

2010–2021.

Твоје: КЕВА
и сестра НЕНА

Ни сво ово време не може избрисати тугу и сећање на вас.
Ваше ДАНИЈЕЛА и КАЈА

(4/300355)

(109/300487)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 30. јануара 2021. године, од
11.30, на гробљу у Јабуци, одржати шестомесечни помен нашој драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 31. јануара 2021. навршавају се две године откако са нама није
наша драга супруга, мајка и бака

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
СНЕЖАНИ БУКВИЋ
ДИМИЋ

рођ. Станковска
27. октобар 1944 – 31. јануар 2019. године
Са љубављу, поносом и поштовањем што смо те имали, чувамо успомену
на Тебе, твој лик, доброту и љубав коју си нам несебично даривала.
Увек си у наши мислима и све више нам недостајеш.

Твоји најмилији

Твоји: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА, син МИЛАН,
зетови ЂОРЂЕ и НЕНАД и унуци ЛУКА и ДУЊА

Твој брат ГАНЕ

(94/300463)

(35/300394)

(60/300420)

31. јануара, у 11 сати, на гробљу у Јабуци, обележићемо шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ
1. II 2019 – 1. II 2021.

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНУ ЈАЋИМОВИЋУ
1983–2020.
Буди звезда на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде
други дом. Ни бол ни тугу време не брише, боли све
више, остаје понос што не желимо крити, био си најбољи и заувек ћеш бити.

(99/300471)

Драга моја секо, прође и четрдесет дана а сваки дан без тебе буди тугу, али и
најлепше успомене.

БРАНКО
МАРИЋ

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ
Године пролазе, али сећање остаје заувек. Са поносом чувамо успомену на
Тебе и твоје поштење и доброту од заборава. Почивај у миру.

Отац ДРАГАН, мајка ЕМЕРЕНЦИЈА,
брат НЕНАД и супруга МАРИНЕЛА

30. јануара, у 11 сати,
на Старом православном гробљу, одржаћемо четрдесетодневни парастос

Супруга ЛЕПА, синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА
и унуци АЛЕКСАНДАР и НИКОЛАЈ

У нашим срцима ћеш
бити вечно. Недостајеш...
Твоје најмилије

(22/300379)

(153/и)

ГОРДАНИ
ПАВЛОВИЋ
Рођ. Несторовић
Истина је тешка.

Поштованом

Драги брате

10. фебруара навршава се тужних пола
године

Твоји: ВЕСНА,
ГОРАН, СТЕФАН
и НЕМАЊА
(50/300410)

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

Остављаш празнину у
нама. Недостајеш нам.
Остаћеш наш анђео чувар.

Време које је прошло
и време које долази
неће умањити тугу и
бол за тобом.
Твоја сестра САЊА
са породицом

Супруга МАРИНЕЛА,
таст ВОЈА и сваја
ЕЛЕНА са породицом

(101/300471)

(100/300471)

Драгом братанцу

Драгом

25. I 2000 – 25. I 2021.

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ
ЧАРУГА
Вољени никад не умиру,
остаће сећања и бићеш вољен док постојимо.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(90/300460)

Пет година откако
није са нама

Остаћеш у нашим срцима и сећању док
смо живи.
Стриц ДРАГЕ
и стрина МАРА
са породицом

СЛАЂАНУ
ЈАЋИМОВИЋУ
Хвала ти за све успомене.
Почивај у миру.

Мајко, заувек ћеш
остати у нашим срцима и души.

СЕЋАЊЕ
27. I 2001 – 27. I 2021.

Тетка ЉУБИНКА и теча
ЂОРЕ са породицом
(132/300515)

(10/300360)

Увек те се радо сећамо.
Кумови ЛЕНКА
и СТЕВА

(20/300374)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ
БОРОЈЕВИЋ
1938–2020.
Бол, туга, празнина
не престају. Заувек
ћеш живети у нашим
срцима и мислима.
Твоја породица
(55/300415)

(83/300454)

(28/300385)

Сећање на наше драге

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ
МИРЈАНА
СРЕТЕНОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СЛОБОДАН

1990–2021.
1998–2021.
Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(85/300457)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји ВИКТОР
и САША

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ

Ћерка ЈОЈА
и син ЖЕЉКО
са породицама

28. I 2017 – 28. I 2021.

БОРКА

РАДМИЛА

МИЛАН
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

ДРАГИЦИ
ПОПОВИЋ
1949–2020.

(133/300515)

Заувек у нашим срцима.
Супруга ЈАСМИНА,
син СЛОБОДАН
и ћерка МИЛАНА
са породицама

(131/300515)

СЕЋАЊЕ

Брат САША са породицом

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ

ЧАРУГИ

28. јануара 2021. навршава се година дана откада није са нама наш

ДРАГУТИНУ ПЕЧЕНИЦИ

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

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ МАРИЈУ
2003–2021.

2011–2021.

2016–2021.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.

3. II 2014 – 3. II 2021.
Твоји: супруг
СЛОБОДАН и ћерка
СТАНИСЛАВА

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

(47/300405)

(163/300549)

Ваши најмилији
(29/300385)

СТЕВАН
ГАЂАНСКИ

Петак, 29. јануар 2021.
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Навршава се двадесет година откада није више са нама наша
вољена

МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
2017–2021.

Једногодишњи помен и сећање на моје драге
родитеље

МИРЈАНА ЈОРГАЧЕВИЋ ЗЕЦ
2001–2021.

Све док је нас живеће и најлепше сећање
на тебе.

ХАЛМАЈ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоја породица

Супруг НИКОЛА, синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР
са породицама

(5/300359)

(19/300373)

27. децембра навршила се двадесет једна година откако није са нама

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИРКО

ГОРДАНА

20. XI 1933 – 28. I 2020.

7. XII 1938 – 23. X 1994.

Како, кад склопе се очи и настане тама,
кад нестане живот и живот у нама,
кад сузе потеку и угасну речи,
а живот и даље треба тећи?
С вечном љубављу, тугом, болом
и захвалношћу син БОЈАН
(110/300489)

нашем ШВАБИ

РУЖИЦА ЋОЈБАШИЋ
ДЕСЕТ ГОДИНА

С љубављу која никад не престаје.
Твоја породица

Син МИКАИЛО са породицом

(21/300375)

(9/299857)

30. јануара 2021. навршавају се две године откада није са нама наш драги

ВЛАДИМИР СТОЈКАНОВИЋ
2011–2021.
Владо, године пролазе, бол остаје, вечно почивај
у миру вољени.
Недостајеш,
тако
нам недостајеш, за
све што прошло је и
за све што долази.
Недостајеш нам тата.

ДАЛИБОР СИМОНОВИЋ
Сунце наше не грејеш нас више. Истина је тешка, рана за тобом болна и доживотна.
Сваки дан почиње са тобом, у свакој нашој сузи
си ти, твоја младост, твоја лепота, твој осмех.

Твоји: ВУК, АЊА
и ЖАКА

Са љубављу и болом твоји родитељи
РУЖИЦА и ДРАГАН

(59/300419)

Твоја супруга ВЕРА
(49/300409)

СРЕТЕН ЋАЛИЋ
Сећања, љубав, захвалност, понос и туга остају
заувек у срцима и мислима твојих најмилијих

30. јануара 2021. навршавају се четири године
откако нас је напустио наш вољени

(18/300371)

(57/300419)

Пет година откако ниси с нама

Прошло је четрдесет дана откако је преминула наша драга

РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ
Бескрајно нам недостајеш. Ништа није исто као
са тобом.

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ

ВЕРА ЂОКИЋ
Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

С љубављу и тугом чувају те у срцу: супруга
ГОРИЦА, син ДАВОР, ћерка ДАНИЈЕЛА
са породицом и сестра ВЕРА са породицом

(81/300450)

(48/300407)

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ
1924–2020.

Син РАША са породицом
(69/300434)

СЕЋАЊЕ

МУРГИН

Година прође, али
бол и туга никада.
Бато, боли то што ми
у сваком тренутку
недостајеш. Анђео си
био и отишао са анђелима.
Твој брат СРЂАН и
ЈЕЦА са породицом
(58/300419)

ЗОРАН
2009–2021.
(65/300428)

ОЛГА
2000–2021.
Ћерке са породицом

ПОМЕН

29. I 2018 – 2021.

СТЕВАН
ВОЈНОВ

МИРА
БОШКО
ВОЈНОВ СРЕТЕНОВИЋ

1927–2003.

1930–2005.

013/300-830

МИЛИЦА
СОКОЛА

1948–2019.

Заувек ћете бити у мом срцу.

БЛАГАЈНА

СТЕФАН
КРСТЕВСКИ

Никада те нећемо заборавити

Ваша ћерка ВЕРА и супруга
(23/300381)

Породице
КРСТЕВСКИ
и ВИГЊЕВИЋИ

Твоји: ћерка МАРГИТА,
зет БОШКО, унуке
ДРАГАНА и СВЕТЛАНА
и праунука СОФИЈА

(93/300462)

(39/300400)

30

СПОРТ

Петак, 29. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ДИНАМО 1945 ЗАПОЧЕО РАД

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЗИМСКЕ ПРОМЕНЕ У „БРЗОМ ВОЗУ”

БОРАЦ У БОРБИ ПРОТИВ „ВЕЧИТИХ”

У Фудбалском клубу Динамо
1945 много тога се издешавало током зимске паузе. После
шест месеци рада у панчевачком српсколигашу председник
Милош Ђукановић поднео је
оставку, а за новог првог човека „брзог воза” изабран је Горан
Ахчин.

знатно промењен у односу на
јесењи део првенства, а радимо и на довођењу појачања.
Размишљамо само о младим
играчима, који ће бити права
будућност клуба. Наш циљ је
увек пласман у горњи део табеле, а сада желимо да оформимо тим који ће дуже време

Динамо 1945 је јесењи део
сезоне у Српској лиги група
„Војводина” завршио на четвртом месту, с 33 бода. Панчевци су остварили скор од десет
победа, три ремија и шест пораза, уз гол-разлику 29:22.
Нови (стари) шеф стручног
штаба панчевачког тима јесте
Жарко Тодоровић, коме ће у
раду помагати Ненад Радојевић и тренер голмана Ненад
Николић. „Брзи воз” је припреме за пролећни део сезоне
започео у петак, 22. јануара.

играти заједно и који ће бити
спреман за веће домете – рекао
је нови председник Динама
1945 Горан Ахчин.
Ком плет не при пре ме пре
првенства, које ће почети 6.
марта, фудбалери „брзог воза”
одрадиће на Градском стадиону. На првом тренингу је било
25 играча, међу којима и неколико новајлија, које ће у наредним данима покушати да се
наметну тренеру Тодоровићу.
– Предстоји нам напоран рад,
који је и нормалан у припремном периоду, а од
момака очекујем да
максимално одраде
све своје обавезе. Од
играча очекујем да
сва ком тре нин гу
прилазе озбиљно, да
дају свој максимум
на свакој контролној утакмици, како
бисмо заједничким
снагама остварили
резултате који се од
нас очекују у наставку првенства. Сви ће
добити шансу да се
наметну, а контролни мечеви ће нам показати праву слику тима и колике су наше
праве могућности – истакао је
шеф стручног штаба Динама
1945 Жарко Тодоровић.
Фудбалери „брзог воза” ће
током при прем ног пери о да
оди гра ти шест кон трол них
утакмица. Ривали ће им бити:
Раднички из Ковина, Борац из
Сакула, ПКБ из Падинске Скеле, ОФК Београд и БАСК.

– Важно је да сви верујемо
у заједнички рад који је пред
нама и онда успех неће изостати. Желимо да оформимо
млад и перспективан тим, а
што се тиче појачања, још ћемо
виде ти кога ћемо дове сти.
Добро сам упознат с целом
ситуацијом и верујем да ћемо
иза ћи из про бле ма који су
остали око нормалног функционисања клуба. Тим ће бити

Црвена звезда
освојила бодове
У суботу против
Партизана
Одбојкаши Борца из Старчева
настављају да бију своје суперлигашке битке. После великог
тријумфа над фаворизованом
екипом Ниша момци тренера
Душана Јовића и Војислава
Павловића прошлог викенда су
гостовали у нашем главном граду, где су одмерили снаге с
Црвеном звездом.
Био је то један од дербија
три на е стог кола у елит ном
каравану српске одбојке, у коме
су се оба тима надала да могу
доћи до бодова. Тим из нашег
града наставио је да игра у
добром ритму, претио домаћину, био близу још једног подвига, али више среће имали су
Београђани: Црвена звезда –
Борац 3:1, по сетовима 25:20,
25:27, 25:23 и 25:21.
Била је то врло интересантна и неизвесна утакмица, а на
крају су „црвено-бели” остварили важну победу и освојили
сва три бода. Домаћин је боље
„отворио” меч. Играо је отвореније, храбрије, с више жеље,
па није имао већих проблема
да дође до почетне предности.
И када су се сви у табору домаћег тима понадали да ће у овом
сусрету лако доћи до максималног тријумфа, старчевачки
„борци” су ко зна који пут показали да могу равноправно да

се надигравају с било којим
тимом у српској елити.
Сада је Борац био тај који
диктира темпо и држи утакмицу под својом контролом.
Играчи Црвене звезде почели
су да греше, тачније на то су
их натерали ривали с друге
стране мреже. Борац је водио
са 16:18, па са 20:22... Звезда
је успела да се врати у меч, да
изједначи на 22:22 и на 23:23,
али Старчевци су ипак први
стигли до сет-лопте. Нису искористили прву, али су већ другу

претворили у изједначење и
наду да и у овом сусрету могу
да ураде нешто више.
Одбојкаши Борца су сјајно
одиграли и већи део трећег

до фини ша четвр тог сета...
Црвена звезда је у завршници
играла без грешке и, после свега виђеног, заслужено стигла
до сва три бода.

СТАР ТУ ЈУ И ДЕВОЈ КЕ
Првенствена пауза окончана је и за девојке из Одбојке 013, које се надмећу у
Другој лиги „Север”.
Трка за бодове наставља
се у суботу, 30. јануара,
а играчице које предводи

тре нер Вла ди мир Јованчић доче ку ју ново сад ски
Стар.
Утакмица ће бити одиграна у сали ОШ „Јован Јовановић Змај”, а почиње тачно у
подне.

сета. Предвођени Александром
Гмитровићем и Душаном Стојсављевићем, Старчевци су били
тим који доминира и осваја
поене. Борац је водио и с 9:15,
17:20, али није имао довољно
концентрације да издржи до
краја. Црвена звезда је изједначила на 22:22, а онда, у самој
завр шни ци тре ћег пери о да
утакмице, са два ас-сервиса
Луке Тадића дошла и до коначног преокрета.
И поред несрећно изгубљеног трећег сета, одбојкаши Борца нису се предавали. Саша
Рајковић и његови саиграчи
покушавали су на све начине
да одрже неизвесност и наду у
повољан исход. И успевали су
у својим намерама, али само

Најефикаснији играч утакмице био је Лука Тадић из
Црвене звезде, са 21 поеном.
У екипи Борца највише поена
(19) осво јио је Алек сан дар
Гмитровић.
Боје екипе из нашег града
бранили су: Милетић, Рајковић, Мадић, Стоковић, Стојсављевић, Кнежевић, Гмитровић,
Крстић, Ђурђевић, Милошевић, Дроб њак, Марин ков и
Познић.
Већ у суботу, 30. јануара,
Борац ће бити на новом искушењу. Овог пута одмериће снаге с другим „вечитим ривалом”,
екипом Партизана. Утакмица
ће бити одиграна у Хали спортова на Стрелишту, без присуства публике, од 16 сати.

Алекса Ракоњац је с 587 кругова био други у групи млађих
јуни о ра који су пуца ли из
пушке. Теодора Кондић је зарадила бронзу у надметању млађих јуниорки, а с 384 круга
била је друга у групи кадеткиња. Ива Ракоњац је освојила
треће место у категорији кадеткиња, а била је пета млађа јуниорка. Трећи члан екипе Катја

Нин ко вић је осво јио прво
место у групи млађих јуниора, с 554 кру га, Сте фан
Кешишјан је био други (534),
а Марко Нинковић трећи (530
кру го ва). У екип ном над метању су три јум фо ва ли и
каде ти и мла ђи јуни о ри из
нашег града. У појединачном
так миче њу каде та Мар ко
Нинковић је био први, Огњен

Богдановић умногоме је допринела да наше кадеткиње освоје
сребро, а млађе јуниорке бронзу.
„Пиштољаши” су наставили сери ју успе ха. Вели мир

Бун чић четвр ти, а Нема ња
Ђорђевић пети. Марина Мијатовић се пласирала на пето
место у гру пи мла ђих
јуниорки.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ НАЈУСПЕШНИЈИ
У првом колу Купа Србије у
гађању из ваздушног оружја, за
млађе категорије, које је одржа но недав но у Сме де ре ву,
наши суграђани су били најуспешнији и освојили чак шест
медаља. Стрељачка дружина
„Панчево 1813” представила се
на том престижном надметању с девет својих чланова.
Према очекивањима, Алекса Ракоњац је победио у конкуренцији млађих јуниора који
су се такмичилиу гађању из
ваздушне пушке. Он је погодио 589 кругова, а поред златне медаље, освојио је и 12 бодова за учешће у финалу Купа,
које ће бити одржано после три
кола. Ива Ракоњац је зарадила
бронзано одличје, али и осам
бодова за финални меч. Ива је
упуцала 183 круга, а надметала се у групи пионирки.
Сјајни су били и „пиштољаши”. Велимир Нинковић је с
550 кругова тријумфово у групи млађих јуниора, а освојио
је и свих 12 бодова за финале.

Стране припремио

Александар
Живковић

Његов млађи брат Марко такође је имао резул тат од 550
кругова, али пошто је био слабији у последњој серији, морао
је да се задовољи сребрном
медаљом и с десет бодова у
кате го ри ји мла ђих јуни о ра.
Ипак, са истим скором заслужио је најсјајније одличје и
12 бодова у категорији кадета. Уз све то, претходно је са
185 кру го ва осво јио злат ну
медаљу и 12 бодова у групи
пионира у гађању из пиштоља. Марко је с три освојене

медаље био и најуспешнији
учесник првог кола Купа Србије, а већ је себи обез бе дио
место и у сва три финала.
Надметали су се и: Стефан
Кешишјан, Марина Мијатовић, Нема ња Ђор ђе вић и
Огњен Бунчић.
Прошлог викенда у Новом
Саду је одржано Првенство Војводине по А-програму, на коме
је успешно наступило 11 такмичара СД-а „Панчево 1813”.
Дејан Пешић је тријумфовао у групи сениора у гађању

из пушке, са 627,9 кругова, док
је Алекса Ракоњац био трећи
сениор, са 619,6, а први јуниор
с личним рекордом од 622,7
кругова. Њих двојица и Далибор Павловић (593 круга) чинили су екипу сениора и освојили друго место.
Екипа јуниорки из нашег града која се надметала у гађању
из пушке заузела је четврто
место. Тим су чиниле Теодора
Кондић, Ива Ракоњац и Ана
Токић. У гађању из пиштоља
Марина Мијатовић се пласирала на пето место.
Тим јуниора СД-а „Панчево
1813” у гађању из пиштоља
освојио је прво место. У појединачном надметању тријумфовао је Велимир Нинковић
(548 кругова), док је Марко
Нин ко вић заслу жио сре бро
(530), а Стефан Кешишјан бронзу (524 круга). Њих тројица су
наступили и у конкуренцији
сени о ра и зау зе ли четвр то
место.
Наредног викенда, такође у
Новом Саду, у финалу Купа
Срби је над ме та ће се шест
такми ча ра из пан че вач ке
„дружине”.
Друго коло Лиге кадета и
млађих јуниора Војводине одржано је у Зрењанину.
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ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЛИГА ВИДИ СЕ ИЗ СТАНИШИЋА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ДОЧЕКУЈЕ ДУБОЧИЦУ

Голеада у првој
контролној утакмици
Припреме у
одличним условима
Популарна панчевачка „дизелка” је у пуном погону. Припреме за пролећни део сезоне у
Првој лиги Србије спроводе се
под командом шефа стручног
штаба Драгана Аничића и његових сарадника Зорана Стојановића, Мила Ђуровића и Владимира Божића. Почело је и
играње контролних утакмица.

– Задовољан сам залагањем
и односом играча на тренинзима. Сви момци извршавају обавезе на најбољи начин. Што се
тиче новајлија, довели смо праве, искусне играче који су били
потребни овом тиму – рекао је
Драган Аничић, осврћући се на
прве две недеља припрема.
У првој провери прошле суботе је на терену код Хале спортова одиграна утакмица између

Желе зни ча ра и ПКБ-а из
Падинске Скеле. Резултат није
био у првом плану, али нека
остане забележено да је „дизелка” била врло ефикасна, па је
славила са убедљивим резултатом од 9:1.
Желе зни чар је утак ми цу
започео у саставу: Б. Кнежевић, Мар ко вић, Трип ко вић,
Радо ји чић, Ста ни ми ро вић,
Петровић, Плавшић, Томић,
Стевановић, Стојановић и Ковачевић, а играли су и: М. Кнежевић, Михајлов, Зорица, Конатар, Мирков, Станић, Јовановић и Јовковић.

Голо ве су пости гли: Лука
Петровић и Лука Стојановић
(по два), Данило Ковачевић,
Јордан Јовановић, Петар Станић, Алек сан дар Мир ков и
Вукашин Јовковић.
– Добро смо одрадили овај
меч и у офанзивном и у дефанзивном делу, али сигурно је да
има још доста тога да се поправи и побољша у нашој игри –
додао је Аничић.

У понедељак, 25. јануара,
сениорски погон Фудбалског
клуба Железничар преселио се
у Станишиће, где ће боравити
десет дана и у идеалним условима обавити најважнију фазу
припрема за искушења која му
предстоје на пролеће.
Непосредно пре поласка на
пут најуспешнији фудбалски
колек тив у јужном Бана ту
довео је још једно вредно појача ње. Опре му Желе зни ча ра
задужио је Димитрије Томовић, који је дошао из суперлигашког тима Бачке, а богато искуство стицао је својевремено

насту па ју ћи и за субо тич ки
Спартак, такође у најјачој лиги
наше земље.
Поред шефа стручног штаба
Дра га на Ани чи ћа, њего вог
помоћника Зорана Стојановића,
тренера голмана Мила Ђурови ћа, кон ди ци о ног тре не ра
Владимира Божића, те физиотерапеута Драгана Милановића, експедицију Железнича ра у Ста ни ши ћи ма чине:

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

МАРИЈА И САЊА НАЈБРЖЕ
У атлетској дворани у Београду у суботу, 23. јануара, одржано је Отворено првенство
Београда за млађе јуниоре. Иако
је још увек у периоду интензивних припрема за зимску
сезону, АК Динамо се на овом
такмичењу представио с готово најјачом екипом. И поред
тога што су наступали из пуног
тренинга, атлетичари из нашег
града постигли су запажене
резултате.
Марија Мркела је победила
у трци на 200 м, с резултатом
25,83 секунде, а тријумфовала
је и на 400 м, с временом 59,80.
Сјајна је била и нова чланица
клу ба Сања Марић. Она је

остварила убедљиву победу на
800 метара, и то с новим личним рекордом од 2,16:00. Страхиња Стевшић је у једној тактичкој трци освојио сребрну
медаљу, с резултатом 2,03:40.
Анђела Кићовић је у дисциплини 1.500 м заузела четврто
место, али је остварила и лични рекорд, који сада износи пет
минута и 43 секунде. Андреја
Божанић је трчао на 800 метара и био четврти у својој групи.
Наредног викенда на програму је Првенство Србије за
старије јуниоре. АК Динамо ће
наступити с најјачом екипом,
а сви у клубу надају се повољним резултатима.

голмани Бојан Кнежевић, Марко Кнежевић и Илија Николовски, те играчи: Бојан Трипко вић, Дани ло Кова че вић,
Георгије Јанкулов, Лука Стоја но вић, Душан Плав шић,
Милош Сава но вић, Милан
Зорица, Љубомир Стевановић,
Лазар Марковић, Јордан Јовановић, Петар Станић, Предраг
Станимировић, Лука Петровић, Пре драг Сики мић,
Милош Михај лов, Мар ко
Конатар, Стефан Радојичић,
Милан Томић, Дими три је
Томовић и Иван Остојић. На
при пре ме је отпу то вао и
директорски тандем „дизелке” Ненад Бојковић и Саша
Радуловић, који ће бити задужен да стручни штаб и фудба ле ри има ју све усло ве за
несметани рад.
У односу на јесењи део првенства тим Железничара је прилично измењен, али сви у клубу очекују да момци добро одраде припреме и да се уиграју
све линије тима, како би се на
крају сезоне остварио зацртани циљ – опстанак у Првој лиги
Србије.
– Ради ће мо у одлич ним
условима, вредно ћемо тренирати, а одиграћемо и неколико контролних утакмица, после
којих ћемо видети колико вредимо. Настављамо по зацртаном плану и програму. Очекујем да ћемо бити много бољи
и да ћемо спремно дочекати
почетак пролећног дела сезоне – рекао је Драган Аничић
пре поласка на десетодневне
припреме.
Засад све тече по плану. Момци у Станишићима раде два
пута дневно, а што је најважније – атмосфера у екипи је
одлична. Дакле, сви предуслови за успешно прволигашко
пролеће су ту. Не треба сумњати да ће оно такво и бити.

Рукометаши Динама одавно су
у пуном погону. Вежбају и тренирају за искушења која им
предстоје у наставку сезоне, а
после зимске такмичарске паузе ускоро им следе и права
искушења.
Трка за бодове у Суперлиги
наше земље наставља се у петак,
29. јануара. У Хали спортова
на Стрелишту гостоваће Дубочица из Лесковца. Ова утакмица почиње у 18.30, а биће одиграна без присуства публике.
Биће то сусрет који неће имати резултатски значај, јер су и
Дубочица и Динамо обезбедили место у плеј-офу. Тачније,

да би оверили пласман у саму
завршницу и доигравање за титулу шампиона Србије, Панчевцима теоретски недостаје још
само један бод, што не би требало да представља тежак задатак за момке које предводи тренер Аким Комненић. После
утакмице с Лесковчанима „жуто-црнима” предстоје два лакша
сусрета. Динамо ће у 13. колу
путовати у Суботицу на мегдан
са Спартаком, а у последњој
„рунди” регуларног дела шампионата на свом терену ће одмерити снаге с Кикиндом.
Плеј-оф стартује 20. фебруара.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШУ СУГРАЂАНКУ

АНДРЕА СТОЈАДИНОВ – ЗАСЛУЖЕНО!

Олимпијски комитет Србије
недав но је иза брао нај бо ље
спортисте наше земље у 2020.
години.
Ласкава признања намењена најуспешнијима понели су
Новак Ђоковић и Бобана Момчиловић Величковић, док је
за најуспешнијег тренера проглашена Јасна Шекарић, а специјално признање за остварене резултате добила је наша
суграђанка џудисткиња Црвене звезде Андреа Стојадинов.
У кате го ри ји нај у спе шни ји
млади спортиста признање је
заслу жио хоке јаш Мати ја
Динић, док је награ да
„Олимпијско срце – генерал
Светомир Ђукић” за допринос
олимпизму и јачању олимпијског покрета постхумно додеље на про фе сор ки Иван ки
Гајић.
Специјално признање Андреи
Стојадинов, која је у року од
месец дана освојила три медаље на европским првенствима,
уру чи ла је пот пред сед ни ца
ОКС-а Милица Мандић.

– Желела бих да захвалим
Олимпијском комитету Србије
на престижном признању, али
и на подршци коју ми пружа.
Велика је част бити овогодишњи лауреат и надам се да је
ово само прво у низу признања
које ће се наћи у мојим рукама
због спортских резултата – рекла
је Андреа Стојадинов.
Услед ситуације с пандемијом коронавируса, највећи број
међународних репрезентативних екип них так ми че ња је
одложен, те наши тимови нису
били у прилици да остваре критеријумске резултате за освајање трофеја. Због тога нису
додељена признања најуспешнијем мушком и женском
тиму.
Двадесет седмо проглашење
најуспешнијих спортиста, тимова и тренера први пут није
одржано на свечаном догађају
и церемонији, већ је јавност
обавештена путем специјалне
емисије која је емитована на
Првом програму Радио-телевизије Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ЖЕСТОКИ РИТАМ УТАКМИЦА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Вијугави успон

Тамиш победио у Крагујевцу,
изгубио у Новом Пазару
У суботу против Алексинчана
на свом терену
Иза кошаркаша Тамиша остала је „паклена” недеља. Две утакмице за три дана,
обе у гостима. И то на каквим теренима!
Момци тренера Бојана Јовичића најпре су имали одложени дуел у Крагујевцу, где су одмерили снаге с домаћим
Радничким. Увек је тешко играти у хали
„Језеро”, а када имате много проблема у
екипи, када на тренинзима нема довољно играча јер су их савладали вируси и
повреде, онда је још теже. Ипак, Саша
Радовић и његови саиграчи отпутовали
су на тај меч с великом дозом оптимизма. Веровали су у сопствене могућности,
знали су да могу доћи до важног „брејка”
и – успели су: Раднички–Тамиш 81:88.
Била је то десета победа тима из нашег
града у Кошаркашкој лиги Србије, а
друга ове сезоне у гостима. Изабраници
Бојана Јовичића водили су током целог
сусрета, а најбољи у редовима победничког тима био је капитен Саша Радовић, с 15 поена и осам асистенција.
– Била је то мушка, права првенствена утакмица. Честитам нашем стручном штабу на припреми овог меча, као
и саиграчима на свему што су приказали. Оставили смо срце на терену, много
нам значи овај тријумф – рекао је после
меча Саша Радовић.

Путеви вијугају.
То се посебно односи на оне помоћу којих се пењеш.
На таквим путешествијима потребан је и одмор.
Да се осврнеш око себе.
Што да не – да погледаш с висине.
Али само накратко, да ти то не пређе у ружну навику.
А може и без вијуга.
То је онда када ти је све равно.
Најефикаснији у редовима Тамиша
био је Бревин Прицл, са 23 поена, а
двоцифрени учинак су имали и Иван
Смиљанић (14), Никола Вујовић (13) и
Марко Павићевић (10 поена).
– Драго ми је што сам поново у Крагујевцу, где сам видео неке старе пријатеље. Рекао сам пре утакмице својим
играчима да покушамо да покажемо да

Нешто бољи од осталих у пораженом
тиму био је Никола Вујовић, с 19 поена
и девет скокова, Зоран Крстановић је
био прецизан 13 пута, а новајлија у
редо ви ма Тами ша Џона тан Џор дан
постигао је 11 поена.
– Умало ми мозак није експлодирао
после утакмице. Ово што су моји играчи приказали је за рубрику „Веровали

У тону
Чак се и идентични близанци разликују.
И кад дишу у истој кући цео живот.
А камоли кад их раздвоје.
Па одрасту у срединама и околностима које не личе.
Ипак, једно им је засигурно заједничко: људи су.
А шта онда рећи када је неко другачији од нас.
Осим: поштујмо и гајимо различитост.
Да, треба нам музика у том фином тону.

знамо да играмо кошарку и ван Панчева. Било је крајње време да покажемо
наше право лице и на гостовању. Честитам момцима, јер су готово све планове
спровели у дело. Лига је изједначена,
има још много да се игра и због тога
нам овај тријумф баш значи – истакао
је на конференцији за новинаре Бојан
Јовичић.
Већ у суботу, 23. јануара, пред Тамишем је било ново велико искушење. У
Новом Пазару се играо дерби 18. кола
Кошаркашке лиге Србије и снаге су одмеравали ривали из самог врха првенствене табеле. Домаћин је имао седам дана
за припрему овог меча, па је самим тим
био фаворит. Саша Радовић и његови
другови покушали су да буду на висини
задатка и на овом гостовању, али нису
успели: Нови Пазар – Тамиш 87:80, по
четвртинама 20:14, 19:20, 25:19 и 23:27.
– Игра ли смо јако лоше. Нисмо
размишљали, нисмо трчали назад, прома ши ва ли смо отво ре не шуто ве...
Морамо да извучемо поуке из овог пораза и да се што боље припремимо за
наредна искушења – рекао је кошаркаш Тамиша Марко Павићевић.

или не”. Резултат је на крају и одличан
с обзиром на то како смо играли. Није
ми јасно како није било и 20 разлике за
Нови Пазар. Разочаран сам, јер су момци правили много глупости. Знам шта
радимо, знам који су били захтеви на
утакмици, а ништа од тога није спроведено на терену. Један од наших најбољих играча, Американац Прицл, као да
није био присутан на утакмици. Начинили смо много грешака и у нападу и у
одбрани. На четрдесет секунди до краја, на тајм-ауту, направимо договор како
да играмо, а када је утакмица кренула,
све оде у неком другом правцу... Да су
ме играчи шамарали, боље бих се осећао. Али шта је – ту је. Морамо даље.
Надам се да ћемо коначно бити комплетни на тренинзима, треба физички
да ојачамо Џордана и верујем да ћемо у
наставку првенства изгледати много
боље – пренео је утиске из Новог Пазара Бојан Јовичић.
У суботу, 30. јануара, Тамиш коначно
игра на свом терену. У Хали спортова
на Стрелишту гостоваће Напредак из
Алексинца. Утакмица почиње у 19 сати.
А. Живковић

Секундарне ствари
Кад држиш отворене очи и уши, ствараш себи шансу.
Да склопиш свој систем вредности.
Осмислиш приоритете.
Да препознаш секундарне ствари и да уживаш и у њима.
Јер пузе, па клизе, па сумануто јуре године.
Твоје године, твој живот.
Ако се меланхолично осврћеш на пропуштене прилике...
... проћи ће и оне што су испред тебе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лена Бугарски,
ученица:

Ивана Дрињак,
студенткиња:

Небојша Вуковић,
графички дизајнер:

– Почела је школа,
па ћу морати да
вежбам и да урадим
домаћи. Затим ћу
отићи код баке и деке.
Тамо ћу провести
остатак викенда.

– Већи део викенда
провешћу у учењу,
пошто је кренуо
испитни рок. Остатак
времена искористићу
за шетњу и гледање
неког доброг филма.

– Слободно време
утрошићу на куповину,
одмарање и за
припремање за нову
радну недељу. Изузетак
је субота – девојчин
рођендан, када ћемо
славити.
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