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ГРАДСКИ
ПЕЈЗАЖ
ГРАДСКИ
ПЕЈЗАЖ

Право на помоћ имају и ванбрачни парови, једини услов да заједничка
примања нису већа од две просечне плате у Србији

Последице пандемије
по школски систем

» страна 5

ПРОМО

страна 4

МАЈКАМА КОЈЕ РОДЕ ДЕТЕ У 2022.
ДО 20.000 € ЗА КУПОВИНУ СТАНА

Испреплетена историја
Русије и Украјине

» страна 7

страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

„Зебра” пред којом се
возачи не заустављају

ОПАСНО МЕСТО У ГРАДУ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 8

НЕ СНИЖАВАЈУ ЦЕНЕ,
СМАЊУЈУ ПАКОВАЊА

КАКО НАС ТРГОВЦИ ВАРАЈУ стр. 4

Берза малих животиња,
место за лепо дружење

стр. 11ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Град
Наставак

улагања у

атарске путеве

» странa 2

Здравље
Природни лекови за

холестеролитриглицериде

» страна 6

Запис

Звонко Димитријевић:

Шампиони се не рађају,

него се стварају

» страна 12

Фото-репортажа

Девојачки бунар, 

место где ћете наћи мир

» страна 13

Спорт

„Тамиш” на 

победничком путу

» страна 35



један атеље који је слободан, али ћемо
се потрудити да нађемо још неколико
простора и да младим уметницима
омогућимо стварање у њима. Важно
нам је, такође, да и уметници који су у
атељеима остану у тим просторима.
Они су важни за наш град и желимо да
водимо рачуна о њима – рекла је
Марија Јевић.

Иначе, трају договори о томе ког
датума ће се обележавати дан атељеа,

односно током којих дана ће атељеи
бити отворени за суграђане.

Академски сликар Емил Сфера
задовољан је атељеом у којем борави
већ годинама. Он је казао:

– Имамо ту срећу што живимо у
граду који брине о уметницима од
давнина. Има више деценија од кад
се град брине о уметничким атељеи-
ма. Први атељеи су дељени тамо
негде осамдесетих година. Ја сам

имао ту срећу да добијем од града
1999. године простор, овај атеље где
свакога дана долазим, стварам, овде
припремам своје изложбе и радим с
младим талентима. Атељеи су врло
важни за нас уметнике и они имају
историју. Изузетно сам задовољан
што сам ту и што нам град излази у
сусрет. Ево сада смо добили и нове
прозоре, што нам много значи, та
енергетска ефикасност, топлије је и
пријатније.

Академска сликарка Ивана Маркез
објаснила је да је сталан простор за
стварање, попут атељеа, добар за коле-
ге, пријатеље, али и за све оне који
желе да се упознају са уметницима.

– Ја сам у атељеу од 2016. године и
велико ми је задовољство да будем у
овако привилегованом простору, с
обзиром на то да има дуг историјат.
Велика је олакшица имати сталан про-
стор у коме стварате и да га освајате
својим делима. Град брине о условима
у којима ми радимо. Последњих годи-
на имамо јако добру сарадњу. Просто-
ри су ушушкани и сређени – рекла је
Ивана Маркез.

Она је задовољна тиме што се тре-
нутно сређују прозори, што је, према
њеним речима, битно због пробијања
ветра када се налазите у поткровљу.

С. Трајковић

Град ће се потрудити
да пронађе још неколико
простора да би младим
уметницима омогућио
стварање

Са жељом да види у којим условима
панчевачки уметници стварају и
шта им је неопходно за даљи рад и
функционисање, Марија Јевић, члани-
ца Градског већа града Панчева заду-
жена за културу и омладину, почетком
недеље посетила је градске атељее.

Са уметницима и новинарима
разговарала је у атељеу у Улици Вука
Караџића 6.

– Град Панчево има традицију да
води рачуна о својим уметницима.
Имали смо 13, сада имамо десет ате-
љеа. Обишла сам их све, разговарала
сам са уметницима и интересовала
сам се за проблеме с којима се сусрећу
и на који начин можемо да унапреди-
мо услове рада. За петак, 4. март, зака-
зали смо састанак са сликарима где
ћемо разговарати шта је добро, а шта је
оно што их мучи. Ми смо отворени за
сарадњу и сасвим сам сигурна да ћемо
имати један конструктивни састанак,
као што је и данашња посета била.
Већина атељеа је заузета. Засад имамо
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Петак, 4. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Бити 
спас

Сваке године самоубиство је
међу 20 водећих узрока смрти
у свету међу људима свих
узрасних доба. Одговорно је
за преко 800.000 смртних слу-
чајева, што је еквивалентно
једном самоубиству на сваких
40 секунди. Ова статистика из
године у годину мање-више
остаје иста, а на њу стручњаци
све гласније упозоравају, баш
зато што се ништа не мења
набоље. А морало би!

На питање зашто неко извр-
ши самоубиство нема правог
одговора, јер је овај чин, твр-
де стручњаци, резултат зајед-
ничког утицаја генетских,
психолошких, социјалних,
културних и других ризичних
чинилаца, понекад удруже-
них са искуством трауме и
губитка.

Уколико приметите да осо-
ба коју познајете губи вољу за
животом, стручњаци препору-
чују да јој понудите разговор
и да јој покажете да није сама.
Не критикујте је, не морали-
шите, не сажаљевајте. Пока-
жите да саосећате с њом,
будите топли и стрпљиви и
схватите је озбиљно. Немојте
се устручавати да поставите
питање о самоубиству. Немој-
те покушавати да је „развесе-
лите”, нити да је утешите тако
што ћете омаловажити про-
блем. Немојте делити савете и
указивати на примере других
у сличним ситуацијама и
немојте држати слово о вред-
ности живота и праву на
самоубиство.

Ако сумњате или поуздано
знате да је особа суицидна,
врло је важно да утврдите да
ли има план самоубиства и да
ли има средства да га оствари,
јер то говори о висини суи-
цидног ризика. Не остављајте
је саму. Склоните све предме-
те којима би могла себе да
повреди. Помозите јој да
схвати да су проблеми реши-
ви и да постоје друге алтерна-
тиве осим самоубиства.

Број националне линије за
превенцију суицида у Клини-
ци за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић” је
011/7777-000 и доступан је
нон-стоп. У центру „Срце”
сваког дана од 14 до 23 сата
ради број 0800/300-303, а
подршку можете добити и
путем мејла vanja@ cen tar sr -
ce.org, као и путем чет-рубри-
ке на сајту www.cen tar sr -
ce.org .

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЧЛАНИЦА ВЕЋА ЗАДУЖЕНА ЗА КУЛТУРУ У ПОСЕТИ АТЕЉЕИМА

Зимска шетња

Између две школе, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СЛИКАРИ ИМАЈУ ДОБРЕ УСЛОВЕ ЗА РАД

Мр Татјана Божић, чланица Градског
већа града Панчева задужена за обра-
зовање, присуствовала је заједно с
Михајлом Јовићем, директором
Музичке школе „Јован Бандур”, отва-
рању првог Панчевачког међународ-
ног гитарског такмичења у тој школи.
Познато је да школа организује и так-
мичење младих талената „Мита Топа-
ловић” за камерну музику и соло пева-
че од 2010. године, као и надметање
тамбураша и тамбурашких оркестара
„Макса Попов”, од 2020.

Мр Татјана Божић је пожелела уче-
ницима срећу на такмичењу и додала:

– Част ми је што је овакво једно так-
мичење организовано баш у нашем
граду, у нашој музичкој школи, пошто
је баш овде и основан први одсек за
гитару. Наше школе су изнедриле мно-
ге успешне људе, што се може постићи
само пожртвованим радом, улагањем у
школе и образовање, што ми као град,

заједно с директорима школа, настав-
ницима и родитељима, и чинимо.

Музичка школа „Јован Бандур”
данас има актив гудача, клавириста,
трзача, дувача, актив хармонике, соло
певања и камерне музике, солфеђа и

стручних теоретских
предмета, као и актив
општеобразовних
предмета. Заступљено
је 18 различитих
инструмената и соло
певање. У средњој
школи ученици могу
да бирају између
вокално-инструмен-
талног, теоретског и,
од ове године, одсека
за дизајн звука. Поред
бројних камерних
ансамбала, у школи
успешно раде хорови
и неколико оркестара,

међу којима су гудачки, тамбурашки,
дувачки и оркестар хармоника.

Током 2020. године отворено је и
издвојено одељење основне музичке
школе у Банатском Новом Селу, а потом
2021. и у Јабуци и Старчеву. С. Т.

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН БАНДУР”

Такмичење младих гитариста

МИНИСТАР И ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАЛИ С ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Наставак улагања у атарске путеве

ГРАДСКЕ ВЕСТИ

Јавна расправа о плану за запошљавање

Прошле недеље градоначелник Панче-
ва Александар Стевановић обишао је с
министром пољопривреде, шумарства и
водопривреде Браниславом Недимови-
ћем пољопривредно домаћинство Саше
Стојанова, који се бави ратарством у
Старчеву. У разговору с пољопривред-
ницима учествовали су и народни
посланик Марко Младеновић, чланица
Градског већа задужена за пољопривре-
ду, село и рурални развој Владислава
Максимовић и секретар Секретаријата
за пољопривреду Треша Радоњин.

После разговора с домаћином и
пољопривредницима из Старчева,

Омољице и Војловице Стевановић
је рекао да је веома задовољан кон-
структивним састанком који је одр-
жан у Старчеву с министром Неди-
мовићем.

– Пољопривредници су имали кон-
кретна питања и добили су конкретне
одговоре од министра Недимовића.
Након састанка су били веома задо-
вољни, јер су добили охрабрујуће одго-
воре, па су уверени да могу наставити
да се баве својим послом неометано.
Пољопривреда јесте један од стубова
нашег друштва и веома је битна за
даљи напредак како нас на територији

Панчева, тако и читаве Републике
Србије – казао је Стевановић.

Он је додао да Град Панчево и Секре-
таријат за пољопривреду прате рад
Министарства пољопривреде, као и
Покрајинског секретаријата за пољо-
привреду, и да у сарадњи с њима чине
све како би рад пољопривредника био
олакшан.

– Наставићемо континуирана улага-
ња у мрежу атарских путева. За ову
годину смо планирали рехабилитацију
око седам километара атарских путева
на територији града Панчева у сарадњи
са удружењима пољопривредника. У

договору с пољопривредницима од ове
године почели смо да радимо и отреси-
шта у нашем атару, а очекујем да ћемо
поставити основ за даљи континурани
рад на овоме, јер је безбедност потреба
свих учесника у саобраћају – закључио
је градоначелник Стевановић. С. Т.

На интернет страници Града Пан-
чева www.pan ce vo.rs до 14. марта
због јавне расправе биће изложен
Нацрт локалног акционог плана за
запошљавање за 2022. годину. Увид
у Нацрт може се извршити и у кан-
целарији 303 у згради Градске упра-
ве сваког радног дана од 12 до 14
сати. Заинтересована правна и
физичка лица могу поднети иници-
јативе, предлоге, сугестије и комен-
таре на Нацрт одлуке за време тра-
јања јавне расправе.

Све поднеске је могуће упутити на
имејл jav na ra spra va.nacr tlapz@pan -

ce vo.rs, писаним путем на адресу:
Градска управа града Панчева,
Секретаријат за привреду и економ-
ски развој, Трг краља Петра I 2–4,
Панчево, или непосредно у писарни-
ци Градске управе.

Обнављање гимназијске сале

Град Панчево тражи извођача за
посао пресецања влаге на објекту
спортске сале панчевачке Гимназије.
Процењена вредност посла није обја-
вљена, а биће обављен за 20 дана.
Како је прошле године најавила град-
ска менаџерка Маја Витман, у плану

је и доградња објекта како би испунио
модерне просветне стандарде.

Промена реда вожње у јавном превозу

Од 1. марта дошло је до промена у реду
вожње градског и приградског саобра-
ћаја. „Пантранспорт” је увео нову град-
ску линију 7: Рафинерија нафте Панче-
во – Војловица – центар – Јабука. Пола-
сци су на сваких сат времена, радним
данима у интервалу од 5.30 до 16.30.

Траса линије 7 је следећа: Спољно-
старчевачка – Пољска – Петефијева –
Јанка Чмелика – Светозара Маркови-
ћа – 7. Јула – Радивоја Кораћа – Душа-

на Петровића Шанета – Вељка Влахо-
вића – Вељка Петровића – Боре Стан-
ковића – Првомајска – Милоша Обре-
новића – Милоша Требињца – Војводе
Радомира Путника – Димитрија Туцо-
вића – Книћанинова – Светог Саве –
Светозара Шемића – Јабучки пут.

Такође, на линији 27, Панчево–Ива-
ново, доћи ће до промене суботњег и
недељног реда вожње. Мењају се и тер-
мини поласка на линији 22, Панчево–
Глогоњ; први полазак на овој линији из
Глогоња за Панчево биће у 4.50 уместо
у 4.30. Уз то, први полазак за Јабуку из
Панчева је у 4.20 уместо у 4.30. С. Т.
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Мајке које децу роде почев од 1.
јануара ове године имају право
на субвенцију државе за купо-
вину првог стана или куће.

Услов је да су им месечни
приходи – заједно са супружни-
ком или ванбрачним партнером
– испод две просечне плате на
дан подношења захтева. У овом
тренутку овај услов испуњавају
мајке које заједно с партнером
приходују мање од 138.272 дина-
ра месечно.

Влада Србије је, наиме, среди-
ном фебруара усвојила два про-
писа – уредбу којом прецизира
ко има право на субвенције за
куповину првог стана и одлуку
којом одређује колики износ се
додељује на име ових субвен-
ција које спадају у мере
популационе политике
државе. Максимална
субвенција је 20.000
евра, а мајке које граде
кућу у 19 девастираних
општина (Панчево није
на том списку) могу да
рачунају да ће им држа-
ва „покрити” – 50 одсто
вредности радова.

Када је реч о куповини
куће или стана у оста-
лим јединицама локал-
не самоуправе (ту се
рачуна наш град), суб-

венције су „у висини 20 одсто
вредности непокретности про-
цењене од стране надлежног
пореског органа, а највише у
износу од 20 одсто купопродај-
не цене утврђене предуговором
о купопродаји непокретности”.

Уколико жена која стекне пра-
во на ове субвенције купује стан
или кућу путем стамбеног кре-
дита, субвенције су тако-
ђе 20 одсто и рачунају
се на процењену вред-
ност непокретности

на основу које
се одобрава

кредит, „а
највише у

износу од 20 одсто купопродај-
не цене утврђене предуговором
о купопродаји непокретности”.

Купљена некретнина неће сме-
ти да се прода бар пет година.
Због тога ће у катастар бити упи-
сана забележба забране отуђења
непокретности у корист Репу-
блике Србије.

Држава одобрени новац упла-
ћује на наменски рачун у бан-
ци. Уколико се новац искористи
за нешто друго, а не у сврху
изградње или куповине објекта
– корисник субвенције мораће
да врати сав примљени новац
уз затезну камату.

Законом је прецизирано да ће
мајке ову субвенцију моћи

да остваре до дете-
товог првог

рођендана.
Право на
„ н о в ч а н а
средства за
и з г р а д њ у ,
учешће у
куповини,
о д н о с н о
куповину
породич-

но-стамбене
зграде или стана
по основу рође-
ња детета” стиче
мајка које дете
роди 1. јануара

2022. и касније, под условом
да је држављанка Србије, с пре-
бивалиштем у нашој земљи.
Мајка која је страна држављан-
ка такође има право на ову суб-
венцију, али само у случају да
има статус стално настањеног
странца и да је дете рођено на
територији Србије или је држа-
вљанин Србије. Услов је да јој
је ово прва некретнина у вла-
сништву. Законом је предви-
ђен и изузетак – када ово пра-
во може да оствари отац дете-
та – а то је у случају када је
мајка преминула.

„Захтев за остваривање пра-
ва подноси се преко надле-
жног органа јединице локал-
не самоуправе, у року од
годину дана од дана рођења
детета”, прецизирано је у
закону.

Захтеви се примају од почет-
ка овог месеца.

ПОРОДИЦА

До вантелесне
оплодње сада лакше
Нова права из области ванте-
лесне оплодње ступила су на
снагу 26. фебруара.

Она укључују право парова с
једним дететом на здравствено
осигурањенатеретРФЗО-аради
добијања другог детета, док је
за добијање првог детета уве-
ден неограничен број криоем-
бриотрансфера, изјавила је
директоркаРФЗО-аСањаРадо-
јевић Шкодрић.

Према њеним речима, уве-
дена су и додатна проширења
права из области ВТО на терет
РФЗО-а, односно повећан је и
број поступака са замрзнутим
ембрионима за друго дете, а
омогућено је и неограничено
замрзавање ембриона.

– Ново је и да је поступак
ВТО омогућен и паровима код
којих мушки партнер има про-
блем са азоспермијом – иста-
клајеСањаРадојевићШкодрић.

Из РФЗО-а подсећају да се
ВТО на терет средстава обаве-
зног здравственог осигурања
може урадити у шест држав-
них и 13 приватних установа.

Р. П.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

Неколико важних
промена

Од понедељка 28. фебруара,
поново ради Центар за превен-
цију Дома здравља Панчево.
Радно време тог центра је рад-
ним данима од 7 до 15 сати, а
контакт-телефон је 064/89-31-
336. У Дому здравља кажу да
ће о свим додатним информа-
цијама о функционисању цен-
тра грађани бити благовреме-
но обавештени.

Осим ове, у Дому здравља има
и других новина. Од четвртка,
24. фебруара, вакцинација гра-
ђана против ковида19 поново се
обавља у просторијама некада-
шње апотеке „Хигија”, у Улици
Милоша Обреновића 2. Од поне-
дељка, 28. фебруара, тај пункт
има ново, скраћено радно време
– сваког дана (и викендом) од 8
до16 сати. Лабораторијски резул-
татипоново се издајуу контејне-
ру испред Дома здравља, у 
периодуод 12 до 15 сати.

У суботу, 26. фебруара,Ковид
амбуланта у Змај Јовиној 10
престала је да ради, па се сви
пацијенти са симптомима кови-
да 19 од тада лече у Ковид
амбуланти у Улици Милоша
Обреновића 4. Д. К.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

Број рачуна за помоћ
Украјинцима

Црвени крст Србијеизразио једубо-
ку забринутост због изузетно озбиљ-
них хуманитарних последица суко-
ба у Украјини који је ескалирао и
саопштио је број жиро рачуна за
помоћ тамошњем становништву.

Донације у новцу можете упла-
тити на наменски рачун Црве-
ног крста Србије отворен у Бан-
ци „Интеза” Београд. Број рачу-
на је 160-268606-37, позив на
број: 6043 355 0000 – Помоћ ста-
новништву Украјине.

„Сва средства прикупљена на
овом рачуну биће упућена као
подршка апелу за хитно деловање
Међународне федерациједрушта-
ва Црвеног крста и Црвеног полу-
месеца за становништво угроже-
но сукобом у Украјини. С обзиром
на околности које се веома брзо
мењају, као и на кретање станов-
ништва, а према процени пред-
ставника Украјинског друштва
Црвеног крста и Међународног
комитета Црвеног крста, засад нису
потребне додатне количине помо-
ћи у роби”, пише у саопштењу.

Црвени крст Србије наставиће
да обавештава јавност о хумани-
тарним потребама угроженог ста-
новништва у Украјини. Д. К.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Пријављивање за 
бесплатне уџбенике

Пријављивање за бесплатне уџбе-
нике за ученике основних школа
које обезбеђује Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја почелo је у понедељак,
28. фебруара.

Право на бесплатне уџбенике
имају: ученици из породица које
примају социјалну помоћ; они са
сметњама у развоју и инвалиди-
тетом који основно школско обра-
зовање и васпитање стичу по ИОП-у;
ученици који образовно-васпит-
ни рад не остварују по ИОП-у,
али имају потребу за прилагођа-
вањем (увећан фонт, Брајево
писмо, електронски формат);
основци који су у породици тре-
ће или свако наредно рођено дете;
ученици који се образују по ИОП-у
3 и глуви и наглуви ученици који
користе електронске уџбенике с
видео-садржајима на српском зна-
ковном језику.

Министарство обезбеђује и
уџбенике за ове категорије уче-
ника и на језицима националних
мањина, као и уџбенике прила-
гођене деци са сметњама у раз-
воју. Школе су дужне да Мини-
старству доставе спискове прија-
вљене деце до 31. марта. Д. К.

У Kачареву се ове недеље, од 3.
до 6. марта, одржава традицио-
нална 35. „Сланинијада”. Иако
се ова манифестација која је про-
славила Качаревце традицио-
нално везује за трећу недељу
фебруара, овог пута је због епи-
демиолошке ситуације помере-
на за почетак марта.

– За ова четири фестивалска
дана ми очекујемо да Kачарево,
као и сваке године, посети пре-
ко 100.000 људи. Више од 450
излагача пријавило се за уче-
шће на овогодишњој „Сланини-
јади” – истакао је Игор Лечић,
један од организатора.

Програм је, како кажу посе-
тиоци, најбогатији до сада.

– Централни догађај на нашој
манифестацији је такмичење за
најбољу сланину, и то у катего-
рији домаћа, индустријска и
занатска сланина. Затим, дели-
мо дипломе за највећу сланину,

најбољу сланину од мангулице,
најбољу интернационалну сла-
нину, најбољу екс-Ју сланину...
Наравно, организујемо и вели-
ку изложбу свих приспелих узо-
рака сланине из наше земље и
иностранства – рекла је органи-
заторка Бранислава Богдановић.

Она је додала и то да се на
„Сланинијади” и ове године орга-
низују и разна друга такмичења.

– У суботу од 9 до 13 сати у
парку у Kачареву организоваће-
мо такмичење кулинара. Они ће
се надметати за признање „Злат-
ни котлић”, и то у топљењу чва-
рака и у припреми пасуља и
паприкаша. Имаћемо око 15 еки-
па из разних делова Србије. Тра-
диционална трка прасића одр-
жаће се у суботу у 11 сати, а у
плану је и игра „Ухвати ме ако
можеш”. Биће ту и много изазо-
ва за наше такмичаре: љути иза-
зов, такмичење у брзом испија-

њу пива, у брзом једењу сланине
и избор најјачег сланинара – дода-
ла је Бранислава Богдановић.

Велику помоћ у организацији
овогодишње „Сланинијаде” пру-
жили су Град Панчево и Тури-
стичка организација Панчево.
Током сва четири дана одржава
се и музички програм.

– У суботу у 13 сати наступи-
ће Љуба Лукић, а у недељу у
исто време Гордана Лазаревић,
а све то уз пратњу панчевачког
оркестра „Амбасадор”. Публику
ће обрадовати и наступи кул-
турно-уметничких друштава с
простора целог Баната – додала
је Бранислава Богдановић.

Нешто више о томе какве цене
могу да очекују посетиоци пред-
стојеће „Сланинијаде” открио је
Kрсто Шалетић.

– Традиционално су на „Сла-
нинијади” цене увек нешто ниже
него иначе, обично је то најма-

ње између 10 и 20 посто. Сви
који буду дошли у Kачарево ових
дана моћи ће, између осталог,
да виде и сланину дужине близу
два метра и ширине 1,5 метара
– најавио је Шалетић.

За време одржавања „Слани-
нијаде” аутобуси „Пантранспор-
та” кретаће се кроз Качарево
улицама Маршала Тита, 4. окто-
бра, Македонском, Народног
фронта и даље старом трасом.
До недеље увече ће се у том селу
користити и привремена стаја-
лишта у Улици Народног фрон-
та: у зони кућних бројева 29
(смер из центра) и 44 (смер ка
центру). Д. К.

КО СВЕ ИМА ПРАВО НА ДРЖАВНУ СУБВЕНЦИЈУ

МАЈКАМА КОЈЕ РОДЕ ДЕТЕ У 2022.
ДО 20.000 ЕВРА ЗА КУПОВИНУ СТАНА

У КАЧАРЕВУ ОД 3. ДО 6. МАРТА

У току је 35. „Сланинијада”

Брак није услов за
помоћ и супружници
могу да живе и у 
ванбрачној заједници.



Код нас се у већини
случајева не истиче
цена на основу
јединице мере

„Скривена инфлација”
је најзаступљенија
у индустрији
хране и пића

Разна поскупљења, с којима
подруку иде и инфлација, део су
свакодневице. Произвођачи дола-
зе у ситуацију да бирају да ли да
подижу цене или да смање коли-
чину производа. Они највећи
одлучили су да ово „реше” тако
што величина паковања одређе-
них производа остаје иста, сма-
њује се нето маса производа, а
цене се на крају повећавају!

Императив зараде је, како
пишу београдски медији, „појео”
двадесетак грама чоколаде која
треба да има 100 грама, 100 гра-
ма брашна из паковања од кило-
грама, 150 грама из паковања
тестенине од пола килограма,
30 грама еурокрема из тегле од
400 грама, двадесетак грама
кафе из паковања од 200 грама
и по стотинак милилитара детер-
џента и уља од литра.

Ускладити законе

У већини случајева потрошачи
ове измене и не примете јер не
обраћају пажњу на истакнуту
масу, која често нема везе са
стварном. Рецимо, шећер у пако-
вању од килограма често је лак-
ши за стотинак грама.

Из организација за заштиту

потрошача истичу да су потро-
шачи огорчени и разочарани и
да не постоји посебан начин да
се одбране. Председник Покре-
та за заштиту потрошача Србије
Петар Богосављевић каже да је
то општа тенденција у свету:
паковање остаје исто, смањује
се нето маса производа, а цене
се повећавају.

Он објашњава да произвођа-
чи врло лако скину одговорност
са себе тиме што формално задо-
вољавају захтеве правилника и
закона. Додаје:

– Истакну цену и то је то, не
морају ништа више. Ми бисмо
могли да позивамо на одговор-
ност ако они истовремено нису
истакли цену по јединици мере.
Раније истраживање Покрета
за заштиту потрошача Србије
показало је да је управо такво
истицање цена у Србији изу-
зетно проблематично, јер се у
већини случајева не истичу
цене на основу јединице мере.

Ова појава постоји од 2012.
године.

– Проблем се појавио после
извршене измене и усклађива-
ња Закона о заштити потроша-
ча и тада је та ставка уклоњена
из Закона. До које мере тај про-
блем имамо у Србији, сведочи
и то да, када су се трговци
жалили, у Закон о трговини је

враћена одредба да се цене
морају истицати на основу нето
масе, а те одредбе у Закону о
заштити потрошача нема. У
суштини, проблематична је
међународна регулатива и трпе
потрошачи на глобалном нивоу
– каже Богосављевић.

Он закључује да су међуна-
родне организације покренуле
неке иницијативе, али да су оне
изузетно споре.

Директива Европске уније

Овај појава се годинама одвија
свуда у свету и назива се „шринк-
флација”. Термин је 2009. годи-

не сковао један британски еко-
номиста и од тада се користи
за све случајеве „скривене
инфлације”, која је најзаступље-
нија у индустрији хране и пића.

На пример, у Великој Брита-
нији се, према подацима тамо-
шње Националне канцеларије за
статистику, инфлација у јануару
попела на ниво од 5,5 одсто, а
како истичу тамошњи аналити-
чари, у последњих пола године
највећи раст цена приметан је код
сланих грицкалица, производа за
прање веша, хране за љубимце и
производа од житарица.

Док потрошачи ту и тамо при-
мете да су се паковање неког
производа или његова нето маса
променили, јако мали број њих
примети да се променио и састав.
Тако се у САД хемијски састав
неких детерџената променио.
Читав низ производа за чишће-
ње у САД се смањио, а као одго-
вор на примедбе потрошача про-
извођачи су наводили да цене
подижу због квалитета матери-
јала који улазе у нови састав.

Промене старих мера производа
последица су директиве Европ-
ске уније из 2009. године о уки-
дању обавезе о стандардној вели-
чини паковања намирница. Од
тада произвођачи не морају
стриктно да пуне амбалажу коли-
чином од 100 грама, килограма
или литра, већ могу слободно да
одређују количину која ће се
налазити у паковању.

Тиња нада да ће
економски аспект бити
и на једној и на другој
страни преовлађујући
у односу на политику

Сукоби у Украјини су тренутно
утицали на светске берзе. Прво
је нафта прешла психолошку
границу од 100 долара по баре-
лу, а онда су и цене гаса, уз сма-
њене испоруке, скочиле за 35
одсто на европском тржишту.

Јелица Путниковић, главна и
одговорна уредница портала
„Енергија Балкана”, истакла је
за РТС да Русија нема конку-
ренцију и да Европа око 40 одсто
гаса и 30 одсто нафте увози из
Русије и да би, ако би се то пре-
кинуло, имала проблем. Оцени-
ла је да Србија има довољно
резерви енергената и да, засад,
нема разлога за бригу.

Без обуставе извоза

Русија је један од највећих доба-
вљача енергије на свету. Према
подацима CIA World Fac tbo ok-а,
она је други највећи извозник
сирове нафте на планети, после
Саудијске Арабије, и највећи изво-
зник природног гаса, далеко
испред другопласираног Катара.

Јелица Путниковић обја-
шњава:

– Чим су кренуле ратне
ситуације у Украјини, гас је поску-
пео на европским берзама, међу-
тим после је цена пала. Видеће-
мо како ће ићи даље. Оно што је
позитивна информација јесте да
је из Русије саопштено да они
настављају са испорукама.

Додала је да су из Европе
рекли да се плаше да ће цена
расти. Оцењује да би, у зави-
сности од развоја ситуације,
цена гаса могла да порасте, што
би угрозило и грађане и при-
вреду, али се и нада да ће на
крају, како је рекла, сви сести
за преговарачки сто.

Она каже да је постојала једна
врста претње из Русије да би гас

у Европи могао да достигне 2.000
долара за 1.000 кубних метара.

– То је једно глобално тржи-
ште и не може сад да се каже да
само Европа купује гас и нафту,
цене расту на светском тржи-
шту. Прво, Русији се не исплати
да обустави испоруку гаса. У вре-
ме Совјетског Савеза, у време
„гвоздене завесе”, када је био
Хладни рат, СССР никада није
обуставио извоз гаса. Једино за
време Другог светског рата нису
хтели гас да продају Хитлеру –
подсећа Јелица Путниковић.

Она се нада да ће тај економ-
ски аспект бити и на једној и на
другој страни преовлађујући у
односу на политику, јер је најбит-
није да људи имају гориво за гре-
јање, за саобраћај и за транспорт.

Путниковићева наводи и да су
сви, иначе, најављивали да ће
цене гаса мало да падну када про-
ђе грејна сезона. Сматра да би
Русија могла да се окрене да сво-
је енергенте продаје Кини и дру-
гим азијским земљама. Ту су и
Јапан и Индија, који имају огром-
не потребе за енергентима.

Да ли Србија треба да брине

Јелица Путниковић објашњава да
„Северни ток 2” није ни прорадио.

– „Северни ток 2” је баш и
изграђен ради сигурности снаб-
девања у неком наредном
периоду. И мислим да је то про-
лонгирано док се не заврши ова
криза са Украјином. Нико не
каже: неће тај ток никад прора-
дити – каже она и истиче да није
само „Гаспром” улагао у тај гасо-
вод, него и европске компаније,
што значи да је то директан удар
на буџет њихових компанија.

Према њеним речима, „Банат-
ски двор” сада није пун, али има
довољно резерви гаса.

– Увози се гас да би се обезбе-
диле додатне резерве, тако да
буде довољно за грејање. Ми се
не снабдевамо преко Украјине,
имамо правац из Турске. Увозе
се и додатне количине, чули смо
да су обезбеђена додатна финан-
сијска средства, тако да нама не
прети несташица гаса. Ми сада
чекамо да видимо каква ће бити
ситуација када се буде правио
нови дугорочни уговор – рекла
је уредница портала „Енергија
Балкана”.

Додала је да нафте имамо
за више од месец и по дана и
да је то, једноставно, процес
на који нас тера ЕУ: земље
Европске уније траже да у
резервоарима има нафте за 61
дан. Јелица Путниковић је
закључила да, поред НИС-а, у
Србији бензинске пумпе има-
ју европске компаније и да они
имају већ приступе снабдева-
њу сировом нафтом и могу да
нам доставе деривате, тако да
нема разлога за бригу.

4 ДРУШТВО
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НОВИНЕ У ПЛАСИРАЊУ ПРОИЗВОДА

Мања нето маса, а цене веће

Био бих пуно срећнији да сам посвећен само једној теми и
да се ту трошим докраја. Међутим, немам ту срећу. Зани-
мам се паралелно за пуно ствари и онда је енергија
дисперзивна. Веома често знам да загребем површину, али
каткад се чини да је и то сасвим довољно да се ствари
покрену. Дакле, бавим се посебно корисном површношћу...
Када описујете неког ко се бави с толико ствари, најлакше
је рећи да је ренесансна личност. Када бих маштао, рекао
бих да је мени у овом свету добро, са свим могућим изго-
ворима да ми не буде добро. И ти се изговори код неких
људи описују незадовољством, а за мене је то радна тера-
пија. Могуће је да све зоне у којима радим јесу нека врста
терапије која ми помаже да се чак и у овом времену не осе-
ћам лоше. Осим тога, времена не описујем политиком,
нечијом влашћу, економијом, него другим параметрима.

(Телевизијски аутор Борис Миљковић, 
nova.rs, 27. фебруар)

* * *
Агресија, никаква специјална војна акција или примора-
вање на мир, оно је што се дешава у Украјини. Нису
потребне никакве школе, факултети и последипломске
студије да бисмо ствари назвали правим именом... Сва-
како је добро што је Србија подржала територијални
интегритет и суверенитет Украјине...  Због искуства које
смо имали са санкцијама, верујем да је добро што нисмо
увели санкције Русији, шта год и ко год мислио о томе,
али због истог тог искуства које смо доживели 1999.
године требало је да ствари назовемо правим именом и
ту агресију и осудимо. Чисто да покажемо да смо живи и
да мислимо својом главом.

(Новинар Ненад Кулачин, „Данас”, 1. март)

* * *

Концепт информационог ратовања почео је да заокупља
пажњу прво истраживача, а затим и шире јавности, још
средином деведесетих година прошлог века, управо у тре-
нутку када је и сам интернет изашао из дотадашњег забра-
на војних и научних установа и убрзано почео да заузима
све аспекте свакодневног живота... Ширење дезинформа-
ција, или, како је данас уобичајено рећи, лажних вести, у
сврхе преобраћања јавног мњења, ширења дефетизма или
изазивања подела у друштву једно је од средстава поли-
тичке борбе која нису нова, али су их могућности које
пружа интернет учиниле неупоредиво јефтинијим и ефи-
каснијим него икада пре. Русија је и раније, рецимо за
време председничких избора у Сједињеним Америчким
Државама, оптуживана за коришћење оваквих метода. Са
ескалацијом украјинске кризе овакве активности су интен-
зивиране, коришћењем свих доступних канала – нацио-
налних медија, али и друштвених мрежа.

(Професорка Факултета политичких наука
Ивана Дамњановић, „Политика”, 27. фебруар)

* * *
Ситуација је грозна. Нафте немамо, по 20 литара дају. У
једној оближњој продавници има воде и хлеба, све је
поскупело, а ми смо без пара, банкомати не раде. Већ
смо 20 и нешто дана на путу. Ово су српска возила, срп-
ски трговци су купили ову робу коју возимо, сви уредно
плаћамо порезе и доприносе, а сада нас се нико не сећа.
Једино се јављате ви новинари. Стварно је страшна
ситуација. Помозите нам да изађемо из ове кризе. Обја-
вљено је у једном медију да су отишла четири српска
камиона и да је нашим мукама крај. Не, нашим мукама
није крај. Исто нам је као што нам је било свих ових
дана, можда и још горе, јер ситуација овде је критична.

(Камионџија с границе између Украјине и Румуније
Драган Лазовић, Н1, 2. март)

* * *
Последње што очекујем од некога за кога бих гласао је
да се размеће популистичким обећањима. Популизам је
зло увек и свугде, а посебно је зло у овој земљи, коју је
девастирао бар два пута само за наших живота.

(Новинар Теофил Панчић, „Време”, 24. фебруар)

* * *
Епидемијска ситуација у Србији је несигурна. Још увек
имамо више десетина умрлих сваког дана. Тај број је данас,
први пут после дужег времена, испод 40, што је на неки
начин лепа вест у односу на веће бројеве које смо имали
раније, али је то још далеко од тога да можемо да кажемо
да је ситуација стабилна или повољна. Дошло је до заража-
вања у школама, али је то далеко испод оног нивоа као што
је било пре распуста... Имамо реалност да се мере баш
много и не поштују, што ни у ком случају није добро.

(Епидемиолог Предраг Кон, „Танјуг”, 1. март)

КОНЦЕПТ КАКО РАТНА ДЕЈСТВА У УКРАЈИНИ УТИЧУ НА ТРЖИШТЕ ЕНЕРГЕНАТА

ЕВРОПА ЗАВИСИ ОД ГАСА ИЗ РУСИЈЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

РУСКЕ СВЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ

Руска Федерација има нај-

веће резерве природног

гаса. Оне чине 24 одсто

укупних светских резерви

и углавном се налазе у

Сибиру. Подаци говоре да

у наредних од десет до

петнаест година неће бити

алтернативе руском гасу.



Нафтни гигант наставља
да граби напред

Три пута бољи
резултат него лани

Недавно су у просторијама Пословног
центра Београд представљени резулта-
ти пословања НИС-а у 2021. години.
Презентацију је путем видео-конферен-
ције стручној јавности и инвеститори-
ма представио Антон Черепанов, заме-
ник генералног директора НИС-а и
директор Функције за финансије, еко-
номику, планирање и рачуноводство.
Черепанов је истакао да је НИС у 2021.
години остварио добре пословне резул-
тате и, према његовим речима, нето
добит руско-српског нафтног гиганта
била је 21 милијарду динара, док је за
инвестиције издвојено 20,2 милијарде
динара. Показатељ EBIT DA у извештај-
ном периоду износи 53,2 милијарде
динара, што је три пута бољи резултат
од оног који је остварен годину дана
раније. Како је наведено у презентаци-
ји, остварени су и рекордни резултати у
области прераде нафте, као и промета.
Тако је у Рафинерији нафте Панчево
током2021. годинепрерађено3,9 милиона
тона нафте, што је највећи обим прера-
де у последњих 12 година, док је укуп-
но продато нешто више од четири мили-
она тона нафтних деривата, што је 14
одсто више него прошле године.

Премањеговимречима, обавезеНИС-а
по основу пореза и других јавних при-
хода износе 217,8 милијарди динара,
што је 21 одсто више од обавеза из
2020. године. Истакао је да је просечна
цена нафте типа „брент” у извештај-
ном периоду била 70,7 долара по баре-
лу, односно 70 одсто више него годину

дана раније. Како је рекао, захваљују-
ћи чврстој финансијској дисциплини и
фокусираности на приоритетне развој-
не пројекте, уз повољније тржишне
услове, НИС је у 2021. години значајно
унапредио финансијске и оперативне
резултате у поређењу с претходном
годином.

Друштвена одговорност

Акценат је ставио и на део пословања
регионалног нафтног гиганта који се
односи на очување животне средине и
одрживог развоја. Према његовим речи-
ма, НИС је наставио да улаже у пројек-
те за заштиту животне средине, за шта
је у прошлој години издвојено више од
355 милиона динара, од чега је 107,5
милиона динара намењено реализаци-
ји пројеката за заштиту животне среди-
не који ће унапредити еколошку слику
у 12 партнерских општина и градова,
учесника програма „Заједници заједно”.

Према његовим речима, НИС је у
2021. години за друштвено одговорне
пројекте и подршку професионалном
спорту издвојио више од 315 милиона
динара. На крају презентације Черепа-
нов је говорио о општим плановима
пословања НИС-а за 2022. годину, наво-
дећи да ће у даљи развој и модерниза-
цију свих сегмената бизниса бити инве-
стирано 25 милијарди динара.

Инвестиције и само инвестиције

У објављеном извештају стоји да је НИС,
уз раст малопродаје и извоза, наставио
модернизацију малопродајне мреже и
у 2021. години – отворено је 10 нових и
реконструисаних објеката у Србији,
међу којима и прва бензинска станица
на новом ауто-путу „Милош Велики”.
У области енергетике настављена је
изградња Термоелектране-топлане Пан-

чево, чије се пуштање у рад очекује
током 2022. године. Крајем 2021. годи-
не представници НИС-а, Министарства
привреде Владе Републике Србије и
„ХИП–Петрохемије” потписали су Уго-
вор о стратешком партнерству према
којем ће НИС повећати власнички удео
у „ХИП–Петрохемији” на 90 процена-
та основног капитала уз обавезу новча-

не докапитализације у висини од 150
милиона евра и изградње постројења
за производњу полипропилена капаци-
тета од најмање 140.000 тона годишње
у року од шест година.

Поред тога, значајно је унапређена и
безбедност на раду, а индикатор повре-
да са изгубљеним данима (LTIF) смањен
је за 10 одсто у односу на 2020. годину.

ДРУШТВО
Петак, 4. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Резултати реформе
под знаком питања

Мањак радних навика

Школовање у пандемијским условима,
које траје две и по године и током којег
се настава одвијала или онлајн или по
комбинованом моделу, оставиће неса-
гледиве последице по знање ученика,
али и по њихове радне навике, истичу
стручњаци. Додају да ће пропусте у
образовању, уколико не буду спремни
да их сами надокнаде, ђаци платити на
вишим нивоима школовања – основци
када пређу у средњу школу, а средњо-
школци на факултетима. Ово поручују
наставници и педагози који су имали
прилике да се у пракси увере колико је
на знање ђака утицало „измештање” из
нормалног колосека.

Да то што говоре има смисла и да су
рупе у знању неминовне, говори и чиње-
ница да су садашњи матуранти гимна-
зија и средњих стручних школа нор-
малну наставу похађали – само у првом
разреду. Исти је случај и са осмацима
који су се традиционално школовали –
само у петом разреду. Због пандемије,
у марту 2020. уведена је онлајн наста-
ва, па су добар део часова ђаци прати-
ли од куће. Проблем је у томе што ђаци
оне дане у којима наставу слушају онлајн
доживљавају као слободне, као да наста-
ве уопште нема, што се веома лоше
одражава и на стицање знања и на рад-
не навике. Међутим, ни многи настав-
ници и професори не раде онлајн наста-
ву како треба – ретко ко држи наставу
преко „Зума” или „Гугл мита”!

Онлајн настава, шта је то?

Прошлогодишња мала матура није дала
одговор на питање колико наша деца
знају јер је критеријум био спуштен. У
извештају Завода за вредновање ква-
литета образовања и васпитања наводи
се да се прошла школска година одви-
јала у посебним условима који су дик-
тирали промену организације наставе.
Како кажу, „сходно томе, испитни зада-
ци су прилагођени, па је могуће да је
повећана просечна успешност ученика
могла бити последица других фактора,
а не нужно повећања квалитета наста-
ве”. Струка каже да је онлајн настава и
настава на даљину (преко ТВ-а) проу-

зроковала очигледан пад мотивисано-
сти код ученика и њиховог залагања,
као и слабију интеракцију с професо-
рима и вршњацима.

Вреди истаћи да ове школске године
излазе прве генерације основаца и гим-
назијалацакојесуучилепоновимнастав-
ним програмима. Наиме, ученици нису
морали да бубају, усвајали су функцио-
нална знања, ђачке торбе су им биле лак-

ше, наставници су престали с праксом
да диктирају на часовима, садржаји
различитихпредметабилисуповезаниитд.

А да ли је било баш тако како је пла-
нирано? Наравно да није. Свако ко има
додир са образовним системом зна да
промене које су стартовале 1. септем-
бра 2017, када је уведена информатика
као обавезан предмет од првог разреда
основне школе, а годину дана касније,

тачније од школске 2018/19. ђаци првог
и петог разреда основне школе и првог
разреда гимназије почели су да уче по
новим плановима и програмима наста-
ве и учења, нису спроведене доследно
и на свим нивоима образовања.Чиње-
ница је да су реформисани програми
сукцесивно увођени годину за годином
(други и шести основне и други гимна-
зије, трећи и седми основне и трећи
гимназије...), али осим избацивања пред-
мета и смањења часова ништа се није
променило у већини српских школа –
све је била само шминка.

Без истраживања

Занимљиво је да до сада није спрове-
дено ниједно истраживање које би пока-
зало какви су ефекти ових промена, а
нова реформа се увелико најављује.
Завод за вредновање квалитета образо-
вања и васпитања (ЗВКОВ) није реали-
зовао истраживања која су усмерена на
проверу ефеката спроведених рефор-
ми планова и програма.

За проверу ефективности курикулу-
ма или реформи образовног система
реализују се национална тестирања на
репрезентативним узорцима ученика.
Једна од мера које предвиђа Стратеги-
ја развоја образовања у Србији до 2030.
јесте „утврђивање циљева националних
тестирања, наставних предмета и избор
образовних стандарда и исхода који ће
бити тестирани, као и развијање мето-
дологије спровођења националних тести-
рања”. Проблем је што ће Завод тек
средином 2022. започети рад на овим
задацима. Поразно је и то што је Завод
за унапређивање образовања и васпи-
тања признао да нису урађена истра-
живања о резултатима примене нових
планова и програма. То значи да нико
у држави нема јасну слику о томе у
којој су мери нови програми успели да
доведу до позитивних промена у погле-
ду квалитета учења и наставе и обра-
зовних постигнућа ученика.

У време када је најављена реформа
гимназија очекивања просветне јавно-
сти била су велика. Идеја је била да се
повећа обухват ученика који ће уписи-
вати гимназије, да се ученици оспосо-
бе за целоживотно учење кроз пројект-
ну наставу, а постојећи програми реде-
финишу. Круна свега тога треба да буде
државна матура, која би била замена
за пријемне испите на факултетима.

ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ ПО ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

ШКОЛСТВО У МАГЛИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

„ПЕТРОХЕМИЈА” НИС-ов ПРИОРИТЕТ

ПРОДУЖЕНАШКОЛСКАГОДИНА

Три дана
касније

Због тродневног продужетка јесе-
њег распуста у првом полугоди-
шту, као и дводневног продужетка
фебруарског распуста, школе су у
обавези да до краја школске годи-
не надокнаде два радна дана, а
школска година ће бити продуже-
на за три дана – потврђено је у
Министарству просвете.

За ученике од првог до седмог
разреда требало је да летњи
распуст по старом календару поч-
не 22. јуна, а да осмаци заврше 7.
јуна. У складу са одлуком Мини-
старства просвете, све се помера
за три дана.

И средњошколци ће на распуст
отићи касније – 25. јуна треба да
почне летњи распуст за све учени-
ке средњих школа на територији
Србије и АП Војводине. Матуран-
ти завршавају раније.

ЦЕНЕ И ДАЉЕ ДИВЉАЈУ

Статистика
је неумољива

Иако је држава увела мере замрза-
вања цена виталних производа,
поскупљење није заустављено. Цене
робе која није обухваћена држав-
ном мером настављају да расту.
Посматрано по главним групама
производа и услуга класификова-
них према намени потрошње, у
јануару 2022. године, у односу на
претходни месец, раст цена је забе-
лежен у групама рекреација и кул-
тура (1,6 одсто), храна и безалко-
холна пића (1,4 одсто) – саопштио
је Републички завод за статисти-
ку. Пад цена забележен је у група-
ма одећа и обућа (0,5 одсто) и обра-
зовање (0,1 одсто).

Потрошачке цене у јануару 2022.
године у поређењу са истим месе-
цом претходне године повећане су
за 8,2 одсто. Највише су током 12
месеци, и то за 13,5 одсто, поску-
пели храна и безалкохолна пића.
У оквиру хране највећи раст беле-
же поврће (26,4 одсто), потом уље
и маст (21,4 одсто), кафа, чај и
какао (17,3 одсто) и месо (16,1
одсто).

ЈОШ УВЕК НЕМА РЕШЕЊА

Пољопривредни
пензионери на чекању

Предлог новог модела за решавање
статуса пољопривредних пензионера
још није завршен, кажу у Министар-
ствупољопривреде, шумарстваиводо-
привреде. Иако су у Министарству
пољопривреде најавили да очекују да
нови предлог буде готов до краја про-
шле године, и даље није познато какав
ће бити статус пензионера који су
живот провели обрађујући земљу.
Поред тога што имају мале пензије,
пољопривредни пензионери имају и
нагомилане дугове за неплаћене
доприносе ПИО – процењује се да је
дуг две милијарде евра.

Да подсетимо, држава у сарадњи
са Светском банком ради на реша-
вању проблема у постојећем систе-
му осигурања и тражи нови модел
који ће важити за пољопривредне
пензионере. У њиховом фокусу је
анализа постојећег система, стања
дугова, а тражи се и решење за њихо-
ву наплату или отпис. Досадашњи и
још увек важећи модел за утврђива-
ње основице доприноса за пензиј-
ско инвалидско осигурање заснива
се на једнаком износу обавеза које
пољопривредници плаћају годишње,
а дужина периода уплата нема битан
утицај на износ пензије. Једнак износ
су плаћали пољопривредници који
имају један хектар обрадиве повр-
шине и они који имају стотине хек-
тара.

Према подацима ПИО фонда, у
августу ове године укупан број пољо-
привредних пензионера износио је
154.719, а просечна пензија била је
свега 12.619 динара.

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а У 2021. ГОДИНИ

Рекордна производња у панчевачкој Рафинерији

Поводом објављивања годишњег

пословног извештаја Кирил Тјурде-

њев, генерални директор НИС-а,

изјавио је:

– Иза нас је веома изазован период

у ком смо очували стабилност НИС-а,

али и успели да проширимо послова-

ње на област петрохемије. Успешно

спровођење Уговора о стратешком

партнерству с „ХИП–Петрохемијом” и

Владом Републике Србије за нас

остаје приоритет и у наредним годи-

нама. Домаћинско пословање омогу-

ћава нам да мирније планирамо

даљу модернизацију свих сегмената

бизниса и у 2022. години планирамо

инвестиције у износу од 25 милијар-

ди динара. Међутим, тржиште је и

даље нестабилно, па је неопходно да

наставимо спровођење пословног

модела који се показао успешним у

кризном периоду. То значи снажну

финансијску дисциплину, фокуси-

раност на кључне пројекте, стални

професионални развој наших запо-

слених и допринос бољитку шире

заједнице – рекао је први човек

НИС-а.

ДРЖАВНА МАТУРА

Како је пре десет дана најављено,

државна матура биће одржана дефи-

нитивно 2023/24. школске године, а

друго пробно тестирање у априлу.

Државна секретарка у Министарству

просвете Маријана Дукић Мијатовић

рекла је да је држава заузела јасан

курс и стратешки правац и истиче да

родитељи и ученици немају разлога

за забринутост. Истакла је да држав-

на матура униформише процес и да

Србија жели да буде равноправан

члан европског образовног и научног

процеса.

– Трудимо се да пронађемо најбо-

ље могуће праксе које постоје у

Европској унији, али да их не при-

хватамо слепо, него да их прилагоди-

мо нашим потребама и приликама –

рекла је Маријана Дукић Мијатовић.



Петак, 4. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Две године борбе с короном
донеле су многе проблеме у
погледу доступности здрав-
ствене заштите. Нису се про-
редили само контролни пре-
гледи пацијената који се боре
с хроничним болестима.
Чињеница је и да ситуације
са акутним променама здрав-
ственог стања доносе дилеме
око тога када и коме се обра-
тити. Често при томе забора-
вимо да је Хитна медицин-
ска помоћ служба која је заду-
жена за указивање помоћи
најугроженијима, да се та
помоћ пружа
и у условима
екстремних
временских
неприлика, на
отвореном, у
двориштима и
с т а м б е н и м
објектима, под
условима сма-
њене видљиво-
сти и уз опа-
сности од
падова, меха-
ничких повре-
да или уједа животиња.

Посебна прича је санитет
као транспортно средство и
место указивања помоћи при
великим брзинама и изне-
надним препрекама у сао-
браћају. Готово да нема запо-
сленог који није бар једном
задобио механичку повреду
насталу услед пада или удар-
ца у преграде, носила и дру-
ге објекте у санитету. Многи
ће рећи да су то ризици нашег
посла које смо сами преузе-
ли. Управо је тако и не жали-
мо се због тога. Ово је само
апел да се с више разумева-
ња гледа на наш посао, чија
вредност мора да се мери
искључиво по броју збрину-
тих тешких пацијената.

Веома важан проблем
здравствене заштите пред-

стављају тешко покретни
пацијенти и они везани за
кревет. Нега ових пацијена-
та у великој мери је препу-
штена родбини, а у мањем
обиму геронтодомаћицама и
домовима за стара лица. Дуго
очекивана реформа здрав-
ства у смислу увођења поро-
дичног лекара у здравствени
систем решила би проблем
оних непокретних пацијена-
та о којима нико не брине.
Управо та категорија паци-
јената постаје предмет пози-
вања наше службе, а онда
један телефонски разговор
треба да буде начин да се
утврде здравствено стање
пацијента, његова тренутна
угроженост, његово социјал-
но окружење, породична
подршка, доступност здрав-
ствене заштите и много тога
што не би требало да буде у
опису рада наше службе. Ако
би социјална карта у нечему
допринела, онда је то управо
у овим ситуацијама где би
требало утврдити одговор-
ност појединаца и установа
према социјално и здравстве-
но угроженим лицима.

Због свега наведеног апе-
лујемо на
суграђане да с
више разуме-
вања гледају на
рад наше слу-
жбе и да оне
з д р а в с т в е н е
проблеме који
су у опису рада
и з а б р а н о г
лекара и дру-
гих служби
решавају упра-
во на тим
местима. Пан-

чево је у протеклих неколи-
ко година „порасло” за више
хиљада становника. Панче-
вачка болница је постала
више од регионалног центра.
Сплетом разних околности
она је збрињавала пацијенте
из других крајева Србије, а
наши суграђани се лече и
опорављају у другим здрав-
ственим установама наше
земље. Сав тај интерхоспи-
тални транспорт решава слу-
жба која је „програмирана”
искључиво за потребе града
Панчева. То је већ постало
немогућа мисија и јасно је
да нешто мора да се мења
уколико желимо доступнију
здравствену заштиту за нај-
већи део становништва без
обзира на његово материјал-
но и социјално стање.

Апелујемо на 
разумевање

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Јасно је да нешто
мора да се мења 
уколико желимо
доступнију 
здравствену заштиту
за највећи део 
становништва. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Траварка Миле-

на Марић при-

премила је

предлог за биљну

мешавину која је

добра за косу, а

има и шири

спектар делова-

ња. Може да

помогне шта год

да је узрок опа-

дања.

Помеша ј т е

једнаке количи-

не брезе, коприве, невена, жалфије и хмеља. Најбоље је да

направите тинктуру и тако имате увек спреман препарат.

Поступак: Стаклену теглу до 2/3 напунити уситњеном биљном

мешавином. Налити до врха алкохол (40–50%) или домаћу раки-

ју. Теглу затворити, промућкати и држати на собној температури

две недеље. За то време сваки дан мућкати и протресати. Про-

цедити и држати у тамној флаши на собној температури. Узима-

ти три пута дневно по кафену кашичицу пре јела, у трајању од три

месеца. Свако вече исту тинктуру утрљати у власиште. За то је

практична бочица с прскалицом.

Тинктура против
опадања косе

Повишене масноће у крви један
су од најчешћих проблема савре-
меног човека. Холестерол и три-
глицериди подмукло „гуше”
наше крвне судове и срце, не
дајући никакве симптоме.

Ако их не откријемо на време
анализом крви и не снизимо на
природан начин, сувишне масно-
ће могле би нам буквално доћи
главе. Главне последице су ате-
росклероза, а потом и срчани и
мождани удар.

Холестерол и триглицериди су
попут ватре – добре су слуге, а
лоши господари. Док је њихова
количина у границама норма-
ле, ове две масти много тога
доброг чине за наш организам.
Проблем, међутим, настаје онда
када њихов ниво толико пора-
сте да нам то угрози здравље.

Последице повишених масно-
ћа у крви јесу болести срца и
крвних судова, а пре свега ате-
росклероза. Реч је о обољењу
које се развија годинама, а када
се појаве први симптоми, болест
је већ јако узнапредовала и живот
нам је угрожен.

Шта је холестерол?

Холестерол је масноћа која се при-
родно налази у свим ћелијама у
нашем организму. Важна је за
настанак многих виталних суп-
станци, укључујући неке хормоне.

Око 2/3 холестерола произведе
се у јетри, а 1/3 унесемо храном.
Холестерол се, иначе, налази
искључиво у намирницама живо-
тињског порекла. Разградњом холе-
стерола у јетри настају жучне кисе-
лине, без којих не бисмо могли да
сваримо масти из хране.

Холестерол се путем крви пре-
носи у форми једињења која се
зову липопротеини. Постоје два
типа липопротеина: лоши (ЛДЛ),
који су одговорни за накупљање
холестерола на зидовима крвних
судова, и корисни (ХДЛ), који
уклањају ЛДЛ „негативце” са зидо-
ва крвних судова и одводе их у
јетру, где они бивају уништени.

Ваш циљ је да имате што ниже
вредности ЛДЛ-а и што више
вредности ХДЛ „суперјунака”,
да ваше артерије не би постале
депонија за биолошко смеће зва-
но плак, које сужава крвне судо-
ве и води вас према срчаном
обољењу.

Постоји неколико фактора који
могу довести до повећања вред-
ности холестерола у крви, а нај-
важнији су: неадекватна прео-
билна исхрана, неке болести (дија-
бетес, болести штитне жлезде) и
одређене врсте лекова. Понекад
повишен холестерол може бити
и резултат генетског наслеђа.

Шта су триглицериди?

Триглицериди су друга врста
масноћа које се налазе у нашем
организму. Њихова основна уло-
га је везана за стварање енергет-
ских депоа.

Након што поједемо оброк,
наше тело претвара вишак кало-
рија у триглицериде и склади-
шти их у нашим масним ћелија-
ма, да би их касније искористило
за енергију. Иако су нам тригли-
цериди потребни да бисмо опскр-
били тело енергијом, превише

ових масноћа у крви може пове-
ћати ризик од срчаних болести.

Бројни фактори могу утица-
ти на то да ниво триглицерида у
крви буде веома висок. Најче-
шће се тај проблем јавља код

људи који уједно имају и хипо-
тиреозу, слабо контролисан дија-
бетес, обољење бубрега или пак
генетску предиспозицију за пови-
шене масноће. Висок ниво три-
глицерида чест је и код гојазних

људи, жена које узимају естро-
генску или хормонску терапију
или имају синдром полицистич-
них јајника, као и код срчаних
болесника млађих од 50 година.

Слично као и код холестеро-
ла, ниво триглицерида могу да
повећају и одређени лекови,
исхрана која обухвата велику
количину угљених хидрата, пре-
рађену или слатку храну, те кон-
зумирање алкохола и недоста-
так физичке активности. Ни
висок ниво триглицерида не даје
никакве симптоме, а доприно-
си развоју најтежих кардиова-
скуларних обољења.

Шта ће рећи лекар

У случају да се лабораторијском
анализом утврди да имате пови-
шене вредности масноћа у крви
лекар вам вероватно неће одмах
преписати лекове. Наиме, у лече-
њу хиперлипидемије први корак
је промена прехрамбених навика.

За почетак, од изузетне је
важности да створите навику да
свакодневно, најмање пола сата,
спроводите неку физичку актив-
ност, уз контролу телесне тежи-
не и престанак пушења. Ако након
двомесечног строгог држања дије-
те не постигнете жељене вредно-
сти масноћа, тада у лечење, уз
дијету, треба укључити и лекове.
Они су делотворни ако се редов-
но узимају, али нажалост имају
велики број нуспојава.

Решења из кухиње

Kада почнете да спроводите дије-
ту намењену регулисању нивоа
масноћа у крви, схватићете да
се прегршт лекова који ће вам у
том послу и те како бити од
користи већ налази у вашој кухи-
њи, остави или башти.

Kористите их у што већој мери
како бисте брзо и лако поправи-
ли крвну слику и сачували кар-
диоваскуларни систем.

ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛ И ТРИГЛИЦЕРИДЕ

МАСНОЋЕ СУ ДОБРЕ СЛУГЕ, 
А ЛОШИ ГОСПОДАРИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ФИТОТЕРАПИЈА ИМА РЕШЕЊЕ

СЕМЕНКЕ И ЈОГУРТ

ЈАБУКОВО СИРЋЕ

Међу биљкама које се могу

наћи на тржишту у облику 

различитих капсула и других

препарата за снижавање

масноћа до сада су се посебно

добро показали женшен, екс-

тракт листа артичоке, семе

лана, астрагалус и глог. Судећи

по резултатима новијих истра-

живања, све ове биљке допри-

носе снижавању триглицерида

и одржавају здраве нивое укуп-

ног, ХДЛ и ЛДЛ холестерола.

Ипак, и нешто мање егзо-

тичне врсте које се могу

наћи у нашем окружењу

дају и те како добре резул-

тате на овом пољу. Наука је

недвосмислено доказала да

су на том пољу посебно

успешни: босиљак, боров-

ница, целер, маслачак,

коприва, пискавица, ђум-

бир, грожђе и црни ким.

За скидање холестерола и

триглицерида посебно се пре-

поручује коприва, поготово

њен корен, а ево и рецепта.

Ставите 100 г корена коприве

у један литар доброг домаћег

црног вина и кувајте док не

уври на пола литра.

Процедите и пијте

по један децилитар

пре доручка, ручка и

вечере.

Они који су пробали, кажу да

овај рецепт драстично снижа-

ва лош холестерол и тригли-

цериде. Пробајте, немате шта

да изгубите – осим сувишних

масноћа.

Помешајте по 100 г овсе-

них, ражаних, јечмених и

пшеничних пахуљица, семена

сунцокрета, цимета, кима,

сусама и ланеног семена.

Ништа не треба да се меље.

Сваког јутра две кашике ове

мешавине прелијте са два

децилитра немасног јогурта,

оставите да одстоји сат вре-

мена и поједите уместо

доручка. Мешавину користи-

те најмање две недеље, па

проверите резултате.

Јабуково сирће садржи сир-

ћетну киселину и пектин. Док

вам сирћетна киселина пома-

же да изгубите нежељену

телесну тежину повезану с

високим холестеролом, лош

холестерол се везује за пектин

и елиминише се из вашег тела.

Сваког јутра попијте чашу

топле воде у коју сте додали

две кашике јабуковог сирћета

и кашичицу меда. Ако имате

гастритис или чир, немојте

узимати овај лек.

БЕЛИ ЛУК И ЛИМУН

У белом луку је пронађено

шест састојака за које се сма-

тра да могу снизити холесте-

рол, кочећи његово стварање

у јетри. Лекари тврде да три

чешња свежег белог лука на

дан могу с временом смањити

холестерол просечно за 10–

15%.

Није важно да ли је бели

лук куван или свеж, ефикасан

је у оба случаја. Имајте у виду

да је бели лук у праху који се

продаје у самопослугама тера-

пијски потпуно безвредан.

Дејство белог лука додатно

појачава лимун, а ево комби-

нације која ће вам нарочито

користити. Три већа лимуна

добро оперите, а 30 чешњева

белог лука самељите у маши-

ни за млевење меса. Добијену

масу прелијте једним литром

воде и кувајте до кључања.

Поклопите и оставитe да

одстоји 12 сати. Процедите и

сипајте у стаклену флашу.

Држите у фрижидеру.

Сваког јутра попијте један

децилитар овог лековитог

напитка на празан желудац.

Терапија траје 40 дана, а

након тога треба направити

паузу од 20 дана, па поново

пити лек 40 дана и тако укруг

шест месеци.



Док однос Русије и Украјине
доминира вестима, поглед уна-
зад на дугу, испреплетену исто-
рију ових суседа открива како
је и када створена позорница
за данашњи сукоб.

Заједничко наслеђе двеју зема-
ља сеже више од хиљаду годи-
на уназад, у време када је Кијев,
сада главни град Украјине, био
у центру словенске државе,
Кијевске Русије, родног места
и Украјине и Русије. Године
988. Владимир I, кнез Новго-
рода и велики кнез Кијева, при-
хватио је православну хри-
шћанску веру и крштен је у
кримском граду Херсонесу. Од
тог тренутка, како је и руски
лидер Владимир Путин недав-
но изјавио:„Руси и Украјинци
су један народ, јединствена
целина”.

Ипак, током протеклих 10
векова Украјина је више пута
била дељена од стране конку-
рентских сила. Монголски рат-
ници са истока освојили су
Кијевску Русију у 13. веку. У
16. веку пољска и литванска
војска напале су је са запада.
У 17. веку рат између Пољско-
-литванске уније и Руског цар-
ства довео је земље источно од
реке Дњепар под руску кон-
тролу. Исток је постао познат
као „лева обала” – Украјина; а
земљама западно од Дњепра,
или „десном обалом”, владала
је Пољска.

Више од једног века касни-
је, 1793. године, десна обала
је припојена Руском царству.
Током година које су уследиле
политика позната као русифи-
кација забрањивала је употре-
бу и проучавање украјинског
језика, а људи су били под при-
тиском да пређу у руску пра-
вославну веру.

Украјина је неке од најве-
ћих траума претрпела током

20. века. После комунистичке
револуције 1917. године Укра-
јина је била једна од многих
земаља у којима је вођен бру-
тални грађански рат пре него
што је 1922. године била пот-
пуно апсорбована у Совјетски
Савез. Почетком 1930-их, да
би натерао сељаке да се при-
друже колективним фармама,
совјетски лидер Јосиф Стаљин
је организовао глад која је дове-
ла до смрти милиона Украји-
наца. Након тога Стаљин је
послао велики број Руса и дру-
гих совјетских грађана – мно-
ги од њих нису говорили укра-
јински нити су имали везе с
регионом – како би помогао
да се поново насели исток.

У том тренутку историје
створене су трајне линије расе-
да. Пошто је источна Украји-
на дошла под руску власт мно-
го раније од западне Украји-
не, људи на истоку имају јаче
везе с Русијом и вероватније
ће подржавати лидере који су

склони Русији. Западна Укра-
јина је, насупрот томе, прове-
ла векове под променљивом
контролом европских сила као
што су Пољска и Аустроугар-
ска империја – што је један
од разлога зашто су Украјин-
ци на западу склонији да подр-
жавају политичаре који наги-
њу ка Западу. Источно станов-
ништво има тенденцију да
више говори руски и право-
славне је вере, док становни-
ци западног дела више говоре
украјински и католичке су
вере.

С распадом Совјетског Саве-
за 1991. Украјина је постала
независна. Али уједињење
земље показало се тешким
задатком. Као прво, „осећај
украјинског национализма није
толико дубок на истоку коли-
ко је на западу”, каже бивши
амерички амбасадор у Укра-
јини Стивен Пајфер. Прелазак
на демократију и капитализам
био је болан и хаотичан, а мно-

ги Украјинци, посебно на исто-
ку, чезнули су за релативном
стабилношћу ранијих епоха.

– Највећа подела после свих
ових фактора је између оних
који саосећајније гледају на
руску царску и совјетску власт
у односу на оне који их виде
као трагедију – каже Адријан
Каратнички, стручњак за Укра-
јину и бивши сарадник Атлант-
ског савета Сједињених Држа-
ва. Ове пукотине су откривене
током Наранџасте револуције
2004. године, у којој су хиља-
де Украјинаца марширале како
би пружиле подршку већој
интеграцији са Европом.

На еколошким мапама
можете чак видети и поделу
између јужних и источних
делова Украјине – познатих
као степе – с њиховим плод-
ним земљиштем; и северних и
западних региона, који су више
пошумљени, каже Серхи Пло-
ки, професор историје на Хар-
варду и директор украјинског
истраживачког института. Он
каже да карта која приказује
разграничење између степе и
шуме, с дијагоналном лини-
јом између истока и запада,
„упадљиво личи” на политич-
ке карте украјинских председ-
ничких избора 2004. и 2010.
године.

Крим је окупирала и анек-
тирала Русија 2014, након чега
је убрзо уследила сепарати-
стичка побуна у источном укра-
јинском региону Донбаса која
је резултирала проглашењем
народних република Луганска
и Доњецка, које подржава Руси-
ја. Исход садашњег ратног су-
коба немогуће је предвидети,
али ће последице по устројство
западног света свакако бити
драстичне.

(nati o nal ge o grap hic.rs)
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ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ПОЗАДИНИ СУКОБА

РУСИЈА И УКРАЈИНА: ВЕКОВИ ИСПРЕПЛЕТЕНЕ ИСТОРИЈЕ

Руски председник Владимир
Путин потписао је декрет којим
Русија признаје независност
Доњецке Народне Републике
(ДНР) и Луганске Народне Репу-
блике (ЛНР), два сепаратистичка
региона на истоку Украјине који
нису под контролом Кијева од
2014. Као одговор на овај потез,
неке западне земље су већ увеле,
а неке најавиле оштре санкције
противРусије. После је почео рат...

Од када је Москва извршила
анексију Крима 2014. године,
избили су сукоби на истоку Укра-
јине, а страдало је више од 14.000
људи. Запад оптужује Русију за
снабдевање сепаратиста у Доњец-
ку и Луганску оружјем и људ-
ством, што је Москва негирала.

Шта су Доњецка и Луганска
народна република?

Доњецка и Луганска народ-

на република су два сепара-
тистичка ентитета на истоку
Украјине. Ослањају се на
подршку Кремља, а налазе се
у оквиру Доњецког басена
(Донбаса), односно Доњецке
и Луганске области, по чему
су и добиле име.

Прогласиле су независност
2014. године након руске
анексије Крима, а покушај
решавања кризе били су мин-
ски споразуми.

Међутим, ове две самопро-
глашене републике не заузи-
мају целу површину Доњец-
ке и Луганске области, које
су и даље већим делом тери-
торије под контролом Кије-
ва.

Русија је, од 2014, издала
око 800.000 држављанстава
онима који живе на овим
територијама, рекли су руски
званичници у понедељак,

нагласивши да Русија мора
да „заштити тамошње станов-
ништво”.

Зашто је Донбас важан Русији?

Регион Донбаса је некада био
индустријска „жила куцави-
ца” Украјине. У Доњецку
живи око два милиона ста-

новника, док их је у Луган-
ску око 1,5 милиона.

Доњецк је најважнији град у
рударском басену Донбаса. То
је град тешке индустрије у којем
доминира рударство. Такође,
Доњецк је један од главних цен-
тара производње челика у Укра-
јини.

У тим областима највећи број
становника говори руски језик, с
обзиром на то да је много рад-
ника из Русије ту долазило у
совјетској ери. Донбас има чвр-
стевезесРусијом, упогледуисто-
рије, језика, културе и привреде.

Шта су споразуми из
Минска?

Кримска криза 2014. године
решена је споразумима из
Минска. Први је потписан
2014. године, а други 2015.

Према другом споразуму,
познатом као Минск II прото-
кол (или само Минск II), 
предвиђени су прекид ватре,
повлачење наоружања, али и
специјални статус за Доњецк и
Луганск.

Потписнице Минска II су
Украјина, Русија и ОЕБС.
Политички део уговора
предвиђа широку аутономију

за побуњене регионе. Примир-
је је било успостављено више
пута, али су га зараћене стра-
не на терену често прекидале.

Ко су вође Доњецке и
Луганске народне републике?

И Доњецка и Луганска народ-
на република имају своје само-
проглашене председнике.

На челу Доњецке Народне
Републике од 2018. године је
Денис Пушилин, док је на
челу Луганске Народне Репу-
блике од исте године Леонид
Пасечник.

Многи лидери ових само-
проглашених република стра-
дали су у последњих неколи-
ко година – најпознатија
жртва је био лидер Доњецка
Александар Закарченко, који
је у августу 2018. године поги-
нуо након експлозије у јед-
ном кафићу. (euro news.rs)

ШТА ТРЕБА ЗНАТИ О СЕПАРАТИСТИЧКИМ ДОЊЕЦКОЈ И ЛУГАНСКОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ

Донбас – регион у срцу украјинске кризе

Москва

Кијев

Црква Светог Андреја у Кијеву
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Каже се да нам брз начин живота и
сијасет обавеза не дозвољавају да заста-
немо ни на секунд, али у саобраћају то
никако не сме бити случај. Возачи и
пешаци су „супротстављене стране”, па
је веома важно да се њихови сусрети
заснивају на пажњи, уважавању и пошто-
вању саобраћајних прописа.

Закон је изричит: у случају да на пешач-
ком прелазу саобраћај није регулисан
семафорима, или да нема полицијског
службеника, возач је у обавези да прила-
годи брзину тако да може да стане испред
пешачког прелаза и пропусти пешака
који ступа или има намеру да ступи на
коловоз. Поступање према пешацима,
поготово на пешачком прелазу, обаве-
зно се учи у ауто-школи јер је без тога
немогуће положити возачки испит. Али
изгледа да многи забораве све што су
научили чим ставе дозволу у џеп!

У нашем граду има пешачких пре-
лаза пред којима нико не застаје, нити
успорава, а један такав се налази у Ули-
ци Стевана Шупљикца, између Котежа
1 и Евангелистичког гробља. Улицом
Стевана Шупљикца пролази државни
пут другог реда Ечка–Ковачица–Јабу-
ка–Панчево и њиме свакодневно сао-
браћа велики број аутомобила и ками-
она. Када прођу велику раскрсницу са
Улицом ослобођења, возачи убрзавају
и просто јуре до укрштања са Скадар-
ском улицом (или у обрнутом смеру),
не обазирући се на пешаке и бицикли-
сте, ни на пешачки прелаз.

Они који живе или раде у овом делу
града добро су упознати са овим про-
блемом, па мотре на удаљене семафо-
ре и тек када виде да су се тамо ауто-
мобили зауставили на раскрсници, запо-
чињу прелазак улице.

– Возачи јуре овуда као да не виде
пешачки прелаз. Свакодно прелазим
овај пут и скоро да сам сигурна да ника-
да нисам видела аутомобил који се зау-
ставио да пропусти неког. Неће да успо-
ре. Ово је пут који има четири траке,
две у једном смеру, две у другом. Дого-
дило ми се да сам прелазила и стигла
до последње траке, аутомобил је ишао
пуном брзином и возач ми је свирао да

се померим и на памет му није пало да
одузме гас. То је бахатост од које човек
остаје без речи! Овде се налази и пум-
па, као и споредна улица која води
поред пруге до Кудељарског насипа, а
с друге стране је Улица браће Јовано-
вић. Овај пешачки прелаз спаја Котеж
1 и Кудељарац, прометно је, стално
пролазе људи, бојим се настрадаће неко

– испричала нам је суграђанка Алек-
сандра К.

Не једном месту мало даље пешаци
често прелазе улицу мимо „зебре” јер
тако скраћују пут до уличице која води
поред пруге до Кудељарског насипа.
Кажу да знају да је то опасно, али је
краће, а није опасније од преласка на
пешачком прелазу!

Бајке су покретачи наде, вере у добро, уче
нас стрпљењу и да се добро добрим вра-
ћа, поручују да све може да има срећан
крај без обзира на тренутне околности.

„Ако желите да вам дете буде инте-
лигентно – читајте му бајке”, рекао је
Алберт Ајнштајн. Светски дан читања
бајки обележава се широм света 26.
фебруара. Циљ овог незваничног пра-
зника јесте да родитеље подсети на
детињство и да их подстакне да читају
бајке деци.

Питали смо Панчевце колико они то
чине и шта мисле о бајкама.

МАТИЈА ЂЕНИСИЋ, 
виши медицински техничар:

– Бајке су битан сегмент одрастања
сваког детета. Важне су за развијање
маште, креативности, нарације. Брз
начин живота можда родитељима не
оставља довољно простора да деци чита-
ју бајке, једноставније је укључити теле-
фон и пустити цртаће, али то има после-
дице, попут касног проговарања.

АЛЕКСАНДРА ПАВКОВИЋ, 
струковни економиста:

– У дечјој библиотеци у кући имамо
„Црвенкапу”, „Пепељугу”, „Пинокија”, а
пошто су девојчице млађег узраста, књи-

жице су испуњене сликама. Старија ћер-
кица воли да гледа „Дизнијеве” бајке:
„Црвенкапу”, „Пепељугу”, „Принцезу на
зрну грашка”, „Малу Сирену”... Има вели-
ке разлике између одрастања некада и
сада. Трудим се да им пуштам старе вер-
зије бајки на којима сам ја одрасла, „Дизни-
јеве” и „Најлепше бајке света”. Нове вер-
зије бајки, „Црвенкапе” на пример, више
су препричане и нема пуно детаља.

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, конобар:
– Велика је разлика кад се упореди

време када смо ми били деца и данас.
Били смо окружени бајкама, али не
бих могао да кажем да сам имао оми-
љену. У наше време се с нестрпљењем
ишчекивало да почне цртани у седам и
пет увече, а сада су деца окружена црта-
ћима, доступни су им на интернету.

ТЕОДОРА МОМЧИЛОВИЋ, 
дипломирани економиста:

– Као дете сам јако волела бајке, а као
и свакој девојчици омиљена ми је била
„Пепељуга”. Трудим се да их и ја својој
деци читам. Нису љубитељи телевизије
и цртаћа, више су окренути трчању и
игрању напољу, па су увече уморни. Воле
бајке, али много више воле дечје енци-
клопедије и приче о животињама. Ско-

ро сам им први пут читала „Петра Пана”
и та бајка им се баш допала.

АЛЕКСАНДАР МАРИЋ,
дипломирани машински инжењер:

– Пошто су лева и десна хемисфера
мозга задужене за супротне ствари, унај-
краће – за науку и уметност, намеће се
потреба да се обе стране равномерно
развијају. Мислим да је боље директно
радити с децом него помоћу бајки.
Данашњи ТВ програми свакако не
доприносе правилном развоју деце и
зато треба велику пажњу посветити
формирању здравих навика код деце.

СИМОНА СТАНКОВИЋ, комуниколог:
– Бајка дарује детету оно највеће што се

живом створу може дати, дарује му пове-
рење у самог себе, златне кључеве наде и
поруку да ништа није изгубљено, нити је за
сва времена, написала је Гроздана Олујић.
Ја бих додала да бајке имају веома велики
утицај на одрастање. Деци усађују систем
вредности, оспособљавају их да разликују
добро и лоше. Наравно, ту су и друге кори-
сти, попут обогаћивања речника. Важно је
да и одрасли, с времена на време, прочи-
тају бајку, да се подсете детињства и врате
себе на пут разумевања. Бајке крију толико
мудрости, оне су „витамин за душу”.

Т. МОМЧИЛОВИЋМ. ПЕТРОВИЋ А. МАРИЋ С. СТАНКОВИЋА. ПАВКОВИЋМ. ЂЕНИСИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта могу да унесем у земљу
у личном пртљагу при

повратку из иностранства?

Пепео поред вртића

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

И поред тога што ЈКП „Хигијена”
стално апелује на грађане да одла-
жу пепео на прописан начин, сведо-
ци смо да се мало-мало неки кон-
тејнер запали. У грејној сезони на
панчевачким улицама изгори сваки
пети контејнер, па се за набавку
нових контејнера сваке године издва-
јају милионска средства.

Служба за заштиту од пожара
ЈКП „Хигијене” у зимским данима
је у стању приправности и успева
брзо да реагује кад добије инфор-
мацију да се контејнер запалио.
Али у великом броју случајева њени
радници на лицу места затекну
само гомилу истопљене пластике.
Метални контејнери, на срећу, могу
да се закрпе и да им се тако проду-
жи век трајања.

А потребно је само мало труда:

најпре треба сачекати да се пепео
охлади, затим за сваки случај про-
верити да се у њему није задржао
жар, а затим га сипати у вреће и
одложити поред контејнера, како би
га радници јавног предузећа однели
специјалним возилима. Јер, кад је
распршен, штети камионима.

На фотографији видимо рељеф
који се пружио готово до вртића у
градском насељу Миса, настао непра-
вилним одлагањам пепела. Неодго-
ворним понашањем отежавамо посао
радницима који се брину о чистоћи
у нашем граду, ружимо изглед насе-
ља, а најмлађима који иду у вртић
на само неколико метара даље пру-
жамо лош пример. О томе шта се
дешава кад дуне ветар да и не гово-
римо.

А може другачије!

ЧИТАТЕ ЛИ БАЈКЕ ДЕЦИ?

Неки обичаји су вечни

Поново су поче-
ла прекогранич-
на путовања и ја
се спремам на
север Европе
код ћерке. Шта
се сматра лич-
ним пртљагом,
односно шта
могу да унесем
преко границе
при повратку?
Посебно ме
занима колико
цигарета могу
да донесем –
пита Сенка О. из Омољице.

Путници са собом могу да носе
само фабрички упаковану храну, с
декларацијом произвођача, у разум-
ној количини. Количина хране мора
јасно указивати да је намењена соп-
ственим потребама, односно потре-
бама домаћинства, а не даљој пре-
продаји. Могу да понесу и кило-
грам хране за животиње, под усло-
вом да таква храна не долази из
земаља из којих је забрањен њен
увоз или транзит.

Када је реч о личном пртљагу,
царинска служба је дужна да у сва-
ком конкретном случају утврди који
предмети (које путник уноси у нашу
земљу у путничком промету) чине
лични пртљаг путника и да даље

поступи у складу с прописима. Реци-
мо, путник може да понесе лаптоп,
али су царински службеници дужни
да, као и за остале ствари које носи-
те, утврде да ли се заиста ради о
предмету који је саставни део лич-
ног пртљага или је пак у питању нови
уређај, који подлеже наплати уво-
зних дажбина. У земљу можете да
унесете 50 цигарета, 25 цигарилоса
(до три грама по комаду), 10 цигара,
50 грама дувана или одговарајућу
комбинацију наведених производа.
Слободно се може унети и један литар
жестоког алкохолног пића или један
литар пенушавих и ликерских вина,
или одговарајућа комбинација наве-
дених пића, и један литар осталих
вина.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

БАХАТОСТ НА УЛИЦИ

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕД КОЈИМ НИКО НЕ СТАЈЕ

У време када је овај број „Панчевца”
био у припреми „Електровојводина”
за предстојећи викенд и наредну неде-
љу није најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на терито-
рији нашег града. То значи да би, уко-

лико се нешто не промени, снабдева-
ње струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима редов-
но се ажурирају на сајту „Електровој-
водине”, па се о најавама евентуал-
них додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Финансирање иде
преко ИПАРД-а

За подстицај 
пољопривредницима
обезбеђено милијарду
и триста педесет
милиона динара

Управа за аграрна плаћања
недавно је објавила седми јавни
позив за набавку нових тракто-
ра средствима ИПАРД-а, а зах-
теви могу бити поднети до 22.
априла.

Овим су обухваћени сектори
млека, меса, воћа и поврћа и
осталих усева, као што су одре-
ђене врсте житарица и инду-
стријског биља, грожђа и јаја.

Разне варијанте у понуди

За ту намену је обезбеђено мили-
јарду и триста педесет милиона
динара, у складу с правилником
и посебним прописом који уре-
ђује расподелу подстицаја у пољо-
привреди и руралном развоју.

Предмет јавног позива су инве-
стиције у физичку имовину и
прихватљиви трошкови за набав-
ку новог трактора, са стандард-
ним деловима, уређајима и опре-
мом за извођење пољопривред-
них радова, укључујући припа-
дајућу тракторску кабину.

Снага трактора чија се набав-
ка субвенционише ИПАРД сред-
ствима зависи од сектора улага-
ња и обима производње.

На пример, ако се неко бави
воћарством и има од два до десет

хектара пријављених површина под
засадом, моћи ће да набави трак-
тор снаге до 60 kW, док би за јачи
трактор, до 80 kW, могао да конку-
рише неко ко има веће површине,
између десет и педесет хектара.

Трактор може бити врсте Т1
до Т5 или С1 до С5 у смислу
посебног прописа који уређује
поделу моторних и прикључних
возила и техничке услове за вози-
ла у саобраћају на путевима и
треба да испуњава услове у обла-
сти заштите животне средине
уређене прописима Европске
уније у овој области, с којима су

прописи Србије усклађени.
Информације о расписаном

јавном позиву могу се добити
путем телефона Инфо-центра
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде:

011/260-79-60 или 011/260-79-
61, као и контакт-центра Упра-
ве за аграрна плаћања: 011/30-
20-100 или 011/30-20-101, сва-
ког радног дана од 7.30 до 15.30.

Десетак Панчеваца 
прошло на конкурсу

Према информацијама добије-
ним од локалних пољопривред-

ника, овај јавни позив им је
постао веома интересантан, јер
се, упркос захтевној процедури,
долази до позамашних свота за
куповину механизације.

И док су у почетку ови про-
јекти деловали превише ком-
плексно, јер корисници нису
били упућени у све што им је
потребно за конкурс, последњих
година је велика навала будући
да је и редослед битан. Неоп-
ходно је уложити много труда и
прикупити документацију, наро-
чито цертификацију за прска-
лице, од фирми које се баве
уклањањем опасног отпада, као
и разне уговоре са услужним
делатницима, попут вулканизе-
ра или перионица. Поред тога,
услов је чак и да семена потичу
из Европске уније.

На крају се све бодује. При-
мера ради, највише доноси пре-
бивалиште у руралној средини
(25 поена). Ако је кандидат мла-
ђи од 40 година, то доноси 15
поена, а пет поена мање ако је
женски пол, колико је и за чла-
на неке задруге.

Према неким проценама,
пољопривредници с територије
Панчева досад су добили десе-
так трактора на овај начин. Реци-
мо, у једном случају је пољо-
привредници припао „клас” који
је укупно коштао 80.000 евра, а
путем конкурса од ИПАРД-а је
добијено 50.000.

Претпоставља се да ће ове
године у понуди бити двеста
педесет трактора, за које ће веро-
ватно бити пријављено 700–800
интересената.

Петак, 4. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СТАРИ ОБИЧАЈ ПОВОДОМ ПОКЛАДА ВРАЋА СЕ У СТАРЧЕВО

Мали агови терали зиму Ловачка секција из Долова
организовала је десету хајку
на лисице и шакале у неде-
љу, 27. фебруара, на лока-
цији Храстова шума, то јест
на потезу од мале шуме до
Дракшанове мораве. Поред
домаћина, у акцији је уче-
ствовало око сто двадесет
ловаца из панчевачких насе-
ља, Београда, Вршца, Али-
бунара, Гаја.

Напослетку је устрељено
осам лисица и један шакал.
Након тога је уприличено дру-
жење у Ватрoгaсном дому,
чиме је практично и оконча-
на овогодишња сезона лова.

Председница доловачке
секције Тања Стаменковић
истиче да се ова акција спро-

води сваке последње недеље
у фебруару с циљем да се ума-
њи број штеточина које десет-
кују дивљач, пре свега фаза-
не и зечеве.

– На овај начин покушава-
мо да заштитимо матична јата
фазана, која треба да добије-
мо у марту, како бисмо изне-
ли два легла до краја лета.
Што се тога тиче, било је вео-
ма проблематично и пролећ-
но паљење трске, па молимо
људе да то не чине – апелује
председница.

Банатски Брестовац: Месна
заједница је започела рекон-
струкцију оближњег платоа.
Урађено је проширење коло-
воза у Улици Ђуре Јакшића,
као и први слој асфалта, а
реконструисан је и паркинг код
православног гробља. Веома
активно удружење пензионера
изабрало је новог председника
– Драгана Костића Кицоша.
Очекује се састанак чланова
Удружења жена „Сосе” на којем
ће бити разматрано о даљем
функционисању. У оквиру про-
јекта „Засади дрво”, у школ-
ском дворишту су засађене сад-
нице белог бора.

Банатско Ново Село: Поред
реконструкције велике сале,
Дом културе уређује и друге
просторије и екстеријер.

Долово: Пољопривредници су
у четвртак, 24. фебруара, поно-
во организовали протестну
вожњу. Предавање за пчеларе
одржанојеусуботу, 26. фебруара,
у Дому културе. Сутрадан су
ловци организовали традици-
оналну хајку на лисице и шака-
ле. Сви који желе да помогну
Славку Живанову у борби про-
тив опаке болести могу да
пошаљу СМС 1020 на број теле-
фона 3030.

Глогоњ: На основној школи су
постављени нови PVC прозо-
ри. Удружење жена „Глогоњ-
ке” у недељу, 27. фебруара,
окончало је пројекат „Рецикла-
жом до профита”, и то радио-
ницом у којој су учествовали
ђаци четвртог разреда, који су
од искоришћених теглица пра-
вили поклоне за предстојећи
празник. Дечја фолклорна сек-
ција Дома културе наступиће
у недељу, 6. марта, на „Слани-
нијади” у Kачареву.

Иваново: Одржано је школско
такмичење у разумевању про-
читаног текста под називом
„Читалићи” за ученике од првог
до четвртог разреда, а најбоље
пласирани учествоваће на
општинском такмичењу, 17.
марта, у Омољици.

Јабука: Почели су припремни
радови за асфалтирање улица
Николе Тесле, Омладинске и
ЈНА. Представници Месне

заједнице и волонтери окре-
чили су школски зид, који је
био ишаран графитима, а уме-
сто тога сада је на поменутом
месту осликана застава Срби-
је. Удружење јабучких пољо-
привредних произвођача „Први
клас” у четвртак, 24. фебруа-
ра, прославило је десет година
постојања.

Качарево: Тридесет пета „Сла-
нинијада” отворена је у четвр-
так, 3. марта, а трајаће до неде-
ље, 6. марта, када ће, поред
изложбе сухомеснатих и дру-
гих производа, бити приређен
и богат пратећи програм.

Омољица: У организацији
Месне заједнице и Друштва
пчелара биће посађено 6.400
садница медоносног мађарског
багрема, када се за то стекну
услови.

Старчево: Припадници Римо-
католичке цркве Светог Мау-
риција су у недељу, 27. 
фебруара, поводом пoклада,
приредили обичај познат као
агови. Дом културе је наста-
вио да уређује зидове у глав-
номделузграде,аускоропочињу
радови на поправци тенде
испред мале сале. У организа-
цији старчевачких пчелара, у
среду, 9. марта, у 18 сати, у
сали Месне заједнице, о сво-
јим искуствима говориће Јанош
Балинт, пчелар из Мужље, који
ради с 1.500 кошница.

Месне актуелности

ДОЛОВЦИ ОРГАНИЗОВАЛИ 

ТРАДИЦИОНАЛНУ АКЦИЈУ

Десета хајка на лисице

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЈАБУЧКО УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПРОСЛАВИЛО ЈУБИЛЕЈ

Деценија „Првог класа”

ЈОШ ЈЕДНА ПРОТЕСТНА ВОЖЊА ДОЛОВАЧКИХ ПАОРА

Апели пољопривредника нису услишени

Удружење јабучких пољопри-
вредних произвођача „Први клас”
прославило је десет година посто-
јања у четвртак, 24. фебруара.

Том приликом се председник
поменуте организације Марко
Шкрбић обратио гостима и захва-
лио на присуству. Он је истакао
да се пољопривредници суоча-
вају с разним изазовима.

– Без обзира на то, наше удру-
жење опстаје и улаже напоре да
што више пољопривредника буде
упознато са свим новинама у
области пољопривреде односно
ратарства, чиме се највећи број
наших људи бави. Рад и напори
удружења „Први клас”, које делу-
је још од 2012. године, усмере-
ни су ка томе да нашим члано-

вима и другим произвођачима
на територији Јабуке олакшају
приступ и коришћење свих суб-
венционисаних средстава наме-
њених њиховом развоју – иста-
као је Шкрбић.

Овом скупу су, поред осталих,

присуствовали и стручни сарад-
ницииз Института „Тамиш”, гости
из градског Секретаријата за пољо-
привреду, као и представници
Месне заједнице Јабука, с којима
се пољопривредници међусобно
испомажу и, по потреби, својом

механизацијом
волонтерски
ураде нешто за
општедобро. Ту
су били и људи
који се баве
израдом проје-
ката у вези са
ИПАРД-ом и
приступним
ф о н д о в и м а
Европске уније,
како би о томе

пружили потребне информације
ратарима.

Удружење „Први клас” има
двадесетак чланова који живе
од пољопривреде и још толико
оних којима је то додатно зани-
мање.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

КАКО ДО НОВОГ ТРАКТОРА

Припадници Римокатоличке
цркве Светог Мауриција у неде-
љу, 27. фебруара, поводом
пoклада, приредили су обичај
познат као агови. Том приликом
је на Тргу неолита око десеторо
маскиране деце, уз звоњаву кле-
петуша, симболички терало зиму
по традицији. Сви они су те зани-
мљиве костиме правили и на
радионицама старчевачке подру-
жнице Удруге банатских Хрва-
та, које води Јелена Шиц.

– Деца су заправо сликала
ведрим бојама и потом израђи-
вала тематске маске које терају
зиму и призивају пролеће, што
је сврха малих агова. Иако је то

обичај, ови костими нису били
страшни, што се изгледа свима
допало – наводи Јелена Шиц.

Део поворке била је и десето-
годишња Сања Југа, која се
маскирала у вештицу. Маску је
углавном сама направила, уз
малу помоћ старијих који су јој
говорили о овим обичајима.

Након дефилеа сви они оти-
шли су на закуску у црквеној згра-
ди, где је настављена прича о ста-
рим временима. Један од оних
који их добро памте је и Мауриц
Иванковић. Он се сећа како су
агови били веома духовити, а зна-
ли су то и да „наплате”.

– Примера ради, тако што би

неког виђенијег газду на пали-
ци однели до кафане, а овај би
био дужан да им плаћа храну,
пиће и музику. И мог тату су
тако носили, као и малтене сва-
ког кога сретну – наводи Иван-
ковић.

Међу њима је био и Дали-
бор Мергел, етнолог и антро-
полог, који истиче да овај оби-
чај има магијски карактер, а
циљ маски и звоњаве је тера-
ње зиме и демона.

– Агове су у Старчево донели
Хрвати из својих завичаја. Овај
празник траје три дана – у поклад-
ну недељу су мали агови у поне-
дељак велики, за одрасле средо-

вечне људе, а у уторак су дидови
за најстарије. Лепо је то што су
после много година ангажована
и деца, путем радионица, а надам
се да ће то поново постати тра-
диција – истиче Мергел.

Ратари из Долова су органи-
зовали још једну протестну
вожњу тракторима, заједно с
пољопривредницима из Кови-
на, с намером да апелују на
државу да им омогући гориво
за пољопривреду без акциза у
нивоу од 60 литара „плавог”
дизела по хектару, као и да суб-

венције буду исплаћене уредно
и благовремено, и то у износу
од 200 евра по хектару.

Марко Бојтар, председник
удружења „Доловачки паори”,
известио је учеснике протеста
и медије о састанцима у Влади
Републике Србије, која, према
његовим речима, није одгово-

рила на поменуте захтеве, уз
образложење да су распуштене
Скупштина и Влада, а у ового-
дишњем буџету нису предви-
ђена адекватна средства.

– Након два разговора, уз већ
постојеће субвенције од 4.000
динара, понуђена нам је још
толика сума у виду једнократ-

не помоћи. Тако нешто нисмо
могли да прихватимо, али нам
је из Владе поручено да ће упла-
те свеједно кренути од 3. мар-
та. Све у свему, пољопривред-
ници су незадовољни, јер је
ситуација тешка, а догађа се
нешто на шта смо одавно ука-
зивали – каже Бојтар.

Поход на предаторе

Деца израдила маске
на радионицама

Чланови с гостима

Упорношћу до квалитетне машине
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У периоду од уторка до петка,
односно од 22. до 25. фебруара,
у Панчеву су одржане чак три
књижевне вечери и свака од њих
била је одлично посећена. У
данима када је на добру вест
прилично тешко набасати ова
је, без сваке сумње, кандидат за
једну од најбољих. Сигурно је да
се мало који мањи град у Срби-
ји може похвалити тако број-
ном и ревносном читалачком
публиком, те Панчевкама и Пан-
чевцима треба честитати на овом
лепом утиску.

Прва књига која је окупила
љубитеље писане речи била је
„Узвишеност” Дарка Тушевља-
ковића, добитника Европске
награде за књижевност (за прет-
ходни роман „Јаз”).

„У Београду сутрашњице, наизглед
по свему налик садашњем, јуна-
киња Тушевљаковићевог најно-
вијег романа живи без оца, про-
казаног писца који је прерано
отишао, и с мајком која постаје
сенилна старица. Нема искрене
пријатеље, сталну везу и добар
посао, а у себи још носи болне
ожиљке из прошлости. Али када
се панорама Београда промени,
када открије талас самоубиста-
ва и Сунчево племе које глори-

фикује роман њеног оца, она ће
се затећи у процепу између два
света – оног који одлази унепо-
врат и новог који се убрзано рађа.
Пред њом је неочекивани избор:
да ли да се приклони свету у
којем су сви људи исти или оном
у којем, захваљујући новом чуду
технике званом Kиндред, неки
постају узвишенији од других?”
Овако је на веб-порталу изда-
вачке куће „Лагуна” описана рад-
ња овог дела.

О овом оригиналном и потре-
сном роману, у коме се личне
драме преплићу са оном гло-
балном, са аутором је у фоајеу
Културног центра разговарала
Јасмина Топић.

Два дана касније, у четвртак,
24. фебруара, читаоница Град-
ске библиотеке била је препуна
свих наших суграђана које је
окупила љубав према стварала-
штву Душка Трифуновића.

Вече сећања на овог великог
песника било је добра прилика
да новинар, водитељ, музички
уредник и публициста Богомир
Богица Мијатовић, кроз разговор
с модератором Душаном Милој-
ковим, представи своје књиге
посвећене Трифуновићу, чији је
био дугогодишњи пријатељ и

сарадник. Реч је о књигама „Пам-
тите ме по пјесмама мојим”, у
којој је сакупљена 301 Трифуно-
вићева песма за коју је компоно-
вана музика, и „Слушај мене, а
ради по своме”, која садржи песни-
кове мудре и филозофске мисли.

– Назив књиге „Слушај мене,
а ради по своме” заправо је
Душкова генијална уредничка
реченица. Кад су га поставили
за уредника програма за младе
на Телевизији Сарајево, он је

окупио све запослене и то је било
прво што им је поручио. Ово је
занимљива књига, јер ћете у њој
видети сву Душкову величину.
Сазнаћете како је размишљао о
рату, о љубави, о женама, о про-
палим везама, о пријатељству, о
старости... Сигуран сам да би он
био јако поносан на ову књигу –
поручио је Мијатовић.

Наредног дана на истом месту
представљена је и књига „Шанел
без броја” Јасмине Јевтић.

Поводом обележавања сто годи-
на од рођења Дејана Медакови-
ћа (1922–2008), истакнутог исто-
ричара уметности, књижевника
и академика, виши библиотекар
Љиљана Дракшан је у Градској
библиотеци приредила изложбу
која је њему посвећена. Постав-
ка садржи грађу из фондова
библиотеке.

Дејан Медаковић је рођен у Загре-
бу 1922. године. Тамо је стекао
основно образовање, док је гим-
назију завршио у Сремским Кар-
ловцима. Историју уметности је
дипломирао на Филозофском
факултету у Београду. Од 1942.
до краја рата волонтирао је у
Музеју кнеза Павла, а по завр-
шетку рата запослио се у Музеју
града Београда. Потом је радио
при Министарству за науку и
културу и Савезном заводу за
заштиту споменика културе. Док-
торску дисертацију с темом „Гра-
фика српских штампаних књи-
га XV–XVII века” одбранио је
1954. године. Радио је као про-
фесор Филозофског факултета у
Београду, а у периоду 1971–1973.
био је декан тог истог факулте-
та. Редован члан САНУ постаје
1981, а председник те академије
био је у периоду 1999–2003. годи-
не. Био је члан Европске акаде-
мије наука и уметности са седи-

штем у Салцбургу и члан Савета
Матице српске у Новом Саду,
где је уређивао „Зборник за ликов-
не уметности”.

Медаковић се бавио истра-
живањем средњовековне умет-
ности, српским барокним сли-
карством, српским сликарством
19. века и српским културним
приликама у 18. веку. Поред
низа монографија, студија, есе-
ја и прилога из историје умет-
ности, бавио се и књижевним

радом. Аутобиографска прича
„Ефемерис – хроника једне поро-
дице” била је најчитанија књи-
га у 1994. години и добила је

награду Народне библиотеке
Србије, а њен аутор је награђен
Октобарском наградом града
Београда. Објављивао је песме,
приче, есеје и путописе.

За свој рад је добио значајна
признања. Био је носилац Орде-
на Светог Саве првог степена
(1990) и добитник награде Вели-

ки крст за заслуге Савезне Репу-
блике Немачке (1990), аустриј-
ске Хердерове награде, Седмо-
јулске награде за животно дело
(1989), Награде „Милош Црњан-
ски” (1992), награде Задужбине
Јакова Игњатовића из Сентан-
дреје (1992) и многих других.
Изабран је за почасног грађани-
на Сремских Карловаца 1984.
године. Преминуо је у Београду
2008. године.

– Изложба посвећена Дејану
Медаковићу представља његове
најзначајније монографије из исто-
рије уметности: „Хиландар”, „Сен-
тандреја”, „Косовски бој у ликов-
ним уметностима”, „Манастир
Савина”, „Срби у Загребу”, „Срби
у Трсту”, „Барок код Срба”...
Поставку допуњују фотографије:
из гимназијских дана, са супру-
гом Вером у Неготину, у Бечу с
породицом приликом доделе Хер-
дерове награде, као председник
САНУ... Међутим, посебно се
издваја фотографија са промоци-
је књиге „Срби у Бечу” одржана у
нашој библиотеци 23. фебруара
1999. године. Књижевно вече води-
ла је наша колегиница покојна
Јелена Шарац. Други део постав-
ке посвећен је Медаковићевим
књижевним радовима: песмама,
причама, есејима, путописима –
наводи се на веб-порталу Градске
библиотеке Панчево.

ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

У ПАНЧЕВУ СЕ КЊИГЕ РАДО ЧИТАЈУ

Три књижевне вечери 
у четири дана

КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Ладислав Мезеи обележио 45 година уметничког рада
Три сонате за виолончело и кла-
вир BWV 1027-1029 Јохана Себа-
стијана Баха биле су на програ-
му концерта који је поводом 45
година уметничког рада одржао
челиста Ладислав Мезеи у четвр-
так, 24. фебруара, у дворани
Културног центра. С њим је
наступио пијаниста Милан
Поповић.

Мезеи је рођен 1952. године
у Суботици, где је завршио основ-
ну школу, гимназију и средњу
музичку школу, која га је усме-
рила према професионалном
опредељењу за музичку умет-
ност и инструмент виолончело.
Школовање је наставио на
Факултету музичке уметности у

Београду, где је дипломирао и
магистрирао. Усавршавање је
наставио на Музичкој академи-
ји у Будимпешти. Kао ученик и
студент добио је низ награда за
солистичку и камерну делат-
ност, које је наставио током целе
каријере. Панчевци га можда
највише памте као члана пан-
чевачког гудачког квартета
„Арко”, с којим је извео преко
100 концерата камерне музике,
а снимио је и два CD-а. Када је
реч о осталим подацима из њего-
ве пребогате уметничке карије-
ре, ваља издвојити да је Мезеи
од 1975. до 2004. био је стални
члан Београдске филхармоније
и вођа групе виолончела. Kао

гостујући соло виолончелиста
наступао је са Сарајевском фил-
хармонијом, Војвођанским сим-
фоничарима, Симфонијским
оркестром РТС-а, Kамерним
оркестром Радио-телевизије Ско-
пље, а као стални сарадник сви-
рао је и у оркестру „Камерата
Сербика”.

У 2012. години основао је
Јеврејски камерни оркестар, који
је под његовим уметничким
руководством остварио целове-
черње концерте у Београду,
Загребу и Сегедину. Од 1997.
стално је запослен на ФМУ у
Београду, где је од 2009. редов-
ни професор на Kатедри за
камерну музику.

ВЕСТИ ИЗ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Панчево домаћин 
четири такмичења

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Након што је његов први излет у

копродукцију с великим светским

звездама примљен равнодушно

и некако незаинтересовано

(„Everybody Knows” из 2018),

Фархади, свакако најистакнутији

ирански редитељ данас, враћа се

у домовину и одатле удара са

осветом, очигледно много се 

креативније осећајући под стегом

ригидног морално-социјалног

у с т р о ј с т в а

иранског дру-

штва.

„Херој” је,

споља гледа-

но, једностав-

на прича о

човеку Рахиму

који излази из

затвора. Тамо

је робијао због

дуга према

бившем тасту,

који му је

п о з а ј м и о

новац да отво-

ри радњу. Сад

покушава на неки начин да очи-

сти своје име и убеди потражио-

ца да га помилује (ирански

систем је такав да вас робије због

дуга може ослободити и само

добра воља онога коме новац

дугујете). Међутим, у целу причу

се уплиће и одређена количина

злата која завршава код њега и

која би могла да му помогне да

избрише макар део тог дуга. Али

проблем је у томе што то злато не

припада њему и што је случајно

пронађено на аутобуској станици.

Но то је само почетак једног

комплексног моралног преиспи-

тивања савременог иранског дру-

штва дубоко калибрисаног осећа-

њем задрте части и поноса, често

укорењеног у нечијем социјално-

економском положају. Главни

јунак Рахим, чак и у покушају да

наизглед учини исправну ствар и

врати злато које је могло да му

очисти један део дуга, наилази на

неку врсту административно-

-кафкијанског кошмара који се

све више уврће и стеже око њега.

Тонући све дубље у живи песак

сопственог сценарија који се ком-

пликује из минута у минут,

Рахим, бивајући у очима друштва

час племенити херој који жртвује

своју слободу зарад части и

поштења, час прорачунати и

малициозни преварант који сво-

јим тобожњим племенитим пори-

вима манипулише јавношћу, бива

жртва перцепције своје околине,

која најчешће

и преко суди и

осуђује на

основу послед-

њег дела које

остаје јавно

убележено.

Фархади,

иако му треба

неко време да

се ухода док не

п о х в а т а т е 

конце приче,

ствара овим 

филмом једну

комплексну и 

клаустрофобичну

филмску структуру која напето

откуцава ритмом Рахимове саве-

сти и притиска који трпи од око-

лине да некако реши своју 

безизлазну ситуацију. Од неореа-

листичне урбане драме, снимане

на живим градским улицама и

пијацама, преко матрице триле-

ра о истрази, ово је филм са

озбиљним и дубинским, али опет

амбивалентним сагледавањем

шта су то данас морал, част и

поштење и где је граница између

добра и зла, ако је уопште и има.

Тешко је на крају заузети неку

јасну страну, јер најчешће је и

живот заправо такав: нико није

докраја овде позитиван и безгре-

шан, а некмоли зао и бескрупуло-

зан, ни дужник ни онај коме дугу-

је. И један и други имају своје

право, свој разлог и свој компас

вредности према коме се навигу-

ју, а на публици је да открије

коме ће остати наклоњена и шта

ће та наклоност рећи и њој самој.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„A Hero”: Ирански
Достојевски

У панчевачкој Музичкој шко-
ли „Јован Бандур” прошле субо-
те, 26. фебруара, одржано је
прво Панчевачко међународно
гитарско такмичење. На овом
надметању своје умеће и тале-
нат представили су такмичари
из седам градова: Аранђелов-
ца, Београда, Бечеја, Земуна,
Панчева, Параћина и Шапца.

Своје ђаке је за такмичење
пријавило 18 наставника, а мла-
ди свирачи су били распоре-
ђени у шест узрасних катего-
рија основне и средње музич-
ке школе. Судећи по чињени-
ци да је додељен велики број
првих, других и трећих награ-
да, може се закључити да су се
учесници добро изборили са
захтевним програмом и да су
се вредно припремали за наступ
пред жиријем.

И током наредна три викен-
да школа „Јован Бандур” биће
домаћин различитих такмиче-

ња. Најпре ће се 5. и 6. марта
соло певачи окупити на 12.
међународном такмичењу тале-
ната „Мита Топаловић”. Исто
такмичење, али намењено
камерним ансамблима, заказа-
но је за суботу, 12. март. У
Музичкој школи кажу да ће ове
године први пут на ова два так-
мичења, поред основаца и сред-
њошколаца, учествовати и сту-
денти уметничких факултета.

Трећег викенда у марту одр-
жаће се такмичење „Макса
Попов”. Надметаће се млади
свирачи тамбуре и мандоли-
не, као и тамбурашки орке-
стри. Ово такмичење се одр-
жава трећи пут.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НАСТАВЉА СЕ...

Књижевним вечерима у Пан-

чеву ту није крај. Већ у четвр-

так, 3. марта, у време кад је

овај број „Панчевца” био у

штампи, у библиотеци је одр-

жана музичко-књижевна про-

моција књига Горана Хаџи-

-Боричића.

У петак, 4. марта, у 19 сати,

такође у читаоници Градске

библиотеке, одржаће се духов-

но предавање: „Саборност,

слобода и велики пост”. Гост је

отац Гојко Перовић, архијереј-

ски намесник подгоричко- 

-колашински. Дан касније на

истом месту у исто време биће

приређена и промоција рома-

на „Моја љубав Никола Тесла”

Ане Атанасковић.

Вече посвећено Душку Трифуновићу

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА
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БЕРЗА СИТНИХ ЖИВОТИЊА

ОКУПЉАЊЕ РАДИ ДРУЖЕЊА И ИЗ ЉУБАВИ
У дворишту Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић” 27. фебруара тради-
ционално је одржана берза ситних
животиња, хране и опреме у органи-
зацији Друштва одгајивача украсне
живине, голубова, кунића и птица
Панчево. Велики број излагача, али
и купаца из свих крајева земље оку-
пио се већ у раним јутарњим сатима,
са жељом да пазари најбоље пример-
ке. Међу њима су у великом броју
били и радознали грађани, али и нај-
млађи љубитељи животиња.

Понуда је, као и сваке године, била
разноврсна. У кавезима су нове вла-
снике чекали голубови, патке, коко-
шке, препелице, папагаји... Поред
птица и кунића, нове домове на база-
ру су тражили и пси и јарићи. Посеб-
ну атракцију су представљали пау-
нови и златни фазани, који су сво-
јим раскошним бојама привлачили
погледе и издалека.

– Продајем патке, остале су ми још
две, а купио сам златног фазана. Мно-
го је леп, платио сам га тридесет евра,
али могу се наћи и за двадесет –
рекао нам је један од излагача.

У понуди су били и паунови. Од
продавца смо сазнали да је већа
потражња за женкама, али да их одга-
јивачи готово по правилу нуде у пару.
Нису захтевне птице и није им потреб-
на посебна нега, али је за њихово
држање неопходан велики простор.
Веома су популарни и могу се, као
украс, видети на различитим мести-
ма, од манастирских порти, преко
салаша, па до пространих дворишта
породичних кућа. Пилићи ове птице
могу се купити и за тридесет евра,
док цена одраслих примерака зави-
си од старости, али и боје, и креће се
од 250 евра па навише.

Љубитељи птица живописнoг перја
који немају услове за држање раско-
шног пауна могли су да купе ништа
мање лепе и занимљиве папагаје. Одмах
ту могли су и да се снабдеју свиме што
им треба: кавезима, појилицама, хра-
ном и осталим прибором неопходним
за држање како папагаја, тако и оста-
лих ситних кућних љубимаца.

Иако је ова берза у почетку била
организована ради куповине и про-

даје животиња и опреме, врло брзо
је постала место где љубитељи живо-
тиња, познаваоци и одгајивачи 
размењују искуства и савете и где се,
пре свега, лепо друже.

Панчевачка берза ситних животи-
ња, хране и опреме један је од најве-
ћих скупове те врсте у Србији – посе-
тиоци из разних крајева земље броје
се хиљадама. Сузана Јанковић

Нова књига аутора Шарона Моале-
ма, „Боља половина: у прилог гене-
тичкој супериорности жена”, прави
је избор за све љубитеље популарне
науке, односно за све оне читаоце у
чијем је пољу интресовања превен-
ствено генетика.

Већи, виши, бржи, снажнији. Овим
речима су се одувек описивали
мушкарци. Али шта ако су, с науч-
ног гледишта, много прецизније речи:
слабашни, крхки, нежни и рањиви?
Пишући јасно и очаравајуће, док-
тор и научник Шарон Моалем обра-
злаже генетичку супериорност жена...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали до
које сте мудрости у животу дошли
на основу сопственог искуства. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Мудрост до које сам дошао је да
што мање пијеш, то те мање сутрадан
боли глава. А што више попијеш, то
ћеш пре заборавити на ову мудрост.
Баш као што се мени увек деси.”

„Баш сам синоћ дошла до мудро-
сти да ти нико неће продати књиге
ако у књижару пођеш без новчаника.”

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање коју особу из прошло-
сти бисте волели да сретнете и зашто:

„Волела бих да сретнем себе кад
сам била млађа и да тој малој кажем
да се ни у лудилу не удаје за ову
кретенчину од мог садашњег мужа!”

„Волела бих да сретнем неког про-
шлог добитника седмице на лотоу.
Важно је да се нађем поред њега
баш у трену кад уплаћује тај листић,
и то тако да могу добро да видим
шта на њему пише.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Која личност из
српске историје бисте волели да буде-
те и зашто?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Не би требало да одго-
вор буде дужи од једне до две рече-
нице. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

У роману Биљане Гојковић „Прео-
браћеник”, трећем из серијала о
постанку Србије, разоткриће се мно-
ге дуго скриване тајне, главни лико-
ви показаће другу страну своје лич-
ности, а емоције ће кулминирати.

Након што је уз помоћ бугарске
војске свргнуо с власти свог рођака
великог кнеза Петра Гојниковића,
Павле Брановић се суочио са изузет-
но тешким вазалним положајем. Kасно
је схватио да многе ствари нису она-
кве каквим их је годинама замишљао.
Kнез Павле наставља борбу против
побуњеника. Тај жестоки сукоб се нео-
чекивано завршава Павловим изне-
надним преобраћењем...

Преобраћеник

Боља половина

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Ко је по вама
јачи пол, мушкарци или жене?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову
имејла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Иако има убедљиво најмање становни-
ка у поређењу са свим другим панче-
вачким насељеним местима, Иваново
је по многима најлепше, пре свега зато
што је убедљиво најбогатије природ-
ним ресурсима.

Поред улица препуних зеленила, ово
село од хиљаду и нешто становника
опасано је фасцинантним водотокови-
ма и шумама које их окружују и пру-
жају уточиште многим аутентичним
животињским врстама.

У свему томе пуним плућима могу
да уживају и многи љубитељи природе
на пролеће кад зазелени, на јесен кад
примат преузму пастелне боје, или зими
кад све забели.

Уз приобаље речице Наделе и околних
канала свакако највреднији ивановач-
ки драгуљ природе је Специјални резер-
ват природе Ивановачка ада.

Овај живописни кутак се налази на
само нешто више од двадесетак кило-
метара од Панчева, а та раскош биоди-
верзитета била је више него довољан
разлог што је 2009. године стављен у
трећу категорију заштите као веома
значајно добро и споменик природе.

Главни циљ за то био је очување овог,
може се рећи, остатка некад огромних
пространстава плавних шума дунав-

ских ада специфичног састава, који
првенствено чине групације аутохто-
них топола и врба. Оне су уједно и ста-
ниште разноразним (међу којима и
заштићеним) животињским врстама,
попут водомара, зелене жуне и наро-
чито орла белорепана, неприкоснове-
ног предатора, који се и гнезди у кро-
шњама поменутог дрвећа.

И баш у најдубљем делу ове бујне
природе смештено је и насеље кампе-
ра под истоветним називом – „Ивано-
вачка ада”. Они на овој локацији бора-
ве током топлих дана у малтене затво-
реном систему, уз апсолутно поштова-
ње свих писаних и неписаних начела
живљења у природи. Кампери су запра-

во и један од битнијих гараната да ће
ова оаза бити очувана у што непатво-
ренијем облику.

С друге стране, овај споменик приро-
де представља један од најатрактивни-
јих риболовних и излетничких терена у
околини. То пре свега важи за ивановач-
ки Дунавац, који је познат и као Зимов-
ник, јер је некада био паркиралиште за
пловила током хладних периода. То рај-
ско место још увек важи за пецарошку
меку, иако бива све озбиљније ремећено
изградњом небројених сплавова, који
више подсећају на неукусно набацане
скаламерије, а неке су и налик расходо-
ваним кршевима. Поред многих од тих
„незваних гостију” и њихових опскур-

них објеката, прелепу природу наруша-
вају и неодговорни риболовци, који се и
не удостоје да покупе смеће за собом.

Ипак, упркос свим тим људским наср-
тајима, то је и даље једно дивно место
за одушак, посебно током топлих годи-
шњих доба, када све озелени и забли-
ста пуним сјајем. Ништа мање лепо
није ни у јесен, када загосподари пито-
рескни колаж пастелних боја, као ни
када, као недавно, све забели и створи
бајковити утисак снежне чаролије.

А онда је право време за зимске вра-
голије попут санкања или грудвања,
премда ни шетња није ништа мање иза-
зовна и корисна за здравље духа и тела.

Јордан Филиповић

ЈЕДИНСТВЕНА ЛЕПОТА РАСКОШНЕ ПРИРОДЕ ИВАНОВАЧКЕ АДЕ

Једнако лепо кад зазелени или забели

СИМБОЛИ НАШЕГ ГРАДА

Птице су, с обзиром на број врста које

живе на територији Панчева, један од

симбола нашег града. Природни резер-

вати и подручја река Тамиш и Дунав,

као и велики број ада, станишта су за

преко 100 врста птица, од којих су чак

63 природне реткости. Посебно се

истичу орао белорепан, црна рода,

зимовка и црнонога властелица.

Велике зелене површине попут

Градске шуме, која се простире на

300 хектара, и Народне баште, нај-

већег градског парка са својих 15

хектара, представљају дом за мно-

гобројне врсте птица.



Тренер Звонко
Димитријевић као
синоним за успех

Потпуна доминација
у Србији

Боксерски клуб „Професиона-
лац” један је од ретких спорт-
ских колектива у нашем граду,
па можда и у читавој Србији,
који знају само за успехе. Поред
сјајних, талентованих и успе-
шних бораца, један од најзаслу-
жнијих за опстанак племените
вештине у нашем граду свакако
је и тренер Звонко Димитрије-
вић.

Својевремено, као тренер и
шеф стручног штаба за омла-
динске категорије БК-а „Дина-
мо”, био је познат по томе да је
панчевачке фанове бокса „нау-
чио” на то да се Панчевци редов-
но с државних првенстава и
разних турнира широм бивше,
велике Југославије враћају у свој
град с највише освојених злат-
них медаља. Звонко Димитри-
јевић је више пута био прогла-
шаван за најбољег тренера, а
„Динамо” за најуспешнији клуб
некада моћне боксерске силе
Југославије. Звонко Димитрије-
вић је био и селектор јуниорске
репрезентације Југославије и
селекције Војводине.

– Био сам толико млад и
моћан да сам сваки циљ могао
да достигнем. Истовремено, био
сам и толико слаб и емотиван
да ме тадашња политичка
ситуација у Југославији сломи-
ла до те мере да сам потпуно
оставио бокс, упркос молби и
позивању на разговоре тадашњег
председника Боксерског савеза
Југославије Стојана Кандића,
секретара Спортског савеза Пан-
чева Ђорђа Славковића и члана
Градског већа задуженог за спорт
Душана Новакова. Поред мно-
гих обећања која су ми давали,
ја сам чврсто одлучио и напу-
стио бокс. Сећам се речи Дуде
Новакова упућених Ђорђу Слав-
ковићу које сам чуо у ходнику:
„Бојим се да смо закаснили, он
се преморио од великих резул-
тата, раније смо морали да делу-
јемо”. Мени је тада свега било
преко главе. Само сам желео да
побегнем од бокса, од самога
себе... Чак сам гасио телевизор
када бих видео да је на њему
нека емисија о боксу; где год се
помињао бокс, повлачио сам се
из друштва. Посветио сам се
послу у „Петрохемији” и саве-
сно радио свој посао – почиње
причу Звонко Димитријевић.

Много тога је претурио преко
главе. Али створио је и много
шампиона... На питање који му
је највећи успех у боксу и чиме
се највише поноси, одговара:

– Рекао бих, то није нека титу-
ла, нешто посебно значајно резул-
татски. То је ] један турнир који
се одржао на фудбалском ста-
диону, тадашњој „Маракани”, за
младе боксере до 18 година. Тур-
нир је трајао три дана. „Дина-
мови” младићи, њих десетори-
ца, наступили су у десет катего-
рија и остварили фантастичан
резултат. Тада су новине писа-
ле: Југославија против панче-
вачког „Динама”. Финале се завр-
шило тако што су сви против-
ници, из готово свих република
бивше земље, положили копља.
Свих десет „Динамових” боксе-
ра је победило. И то с неверо-
ватним билансом. Њих девет је
победило прекидом, а један на
поене. Исечак из новина који
сведочи о том догађају је мој
највећи трофеј – поносно каже
Звонко.

Како само живот уме да режи-
ра, тако је и успешан тренер
постао технолошки вишак на
послу где је провео велики део

живота, и то без иједне мрље.
– Нисам знао шта ћу са собом.

Породица ме је саветовала да
пробам да радим оно што нај-
боље умем, да сликам, да пишем
песме, романе... Ипак, схватио
сам да је бокс у мојој души, да ја
заправо највише знам да будем
боксерски тренер. Почео сам да
тренирам панчевачке дечаке по
Народној башти, по ходницима
школа... Неке установе су уви-
деле нашу муку, па су нам дозво-
лиле да се склонимо у ходнике
школа од кише, снега и разних
непогода, а ми смо у знак захвал-
ности често знали да покупимо
по дворишту лименке, кесе и
папире које школарци разбаца-
ју током дана. Боксерски клуб
„Професионалац” регистровали
смо 1. октобра 2010. године, а
исте године, на државном првен-
ству, Качаревац Марјан Трајков-

ски нам доноси прву златну меда-
љу. У наредних десет година
уследила је апсолутна домина-
ција панчевачког „Професио-
налца”. Наш клуб је освојио толи-
ко златних медаља... Другопла-
сирани и трећепласирани клуб
заједно у лигашком такмичењу
немају толико трофеја и шам-
пиона Србије. Лигу БСБ-а, у којој
се надмеће четрдесетак клубо-
ва, „Професионалац” је за десет
година освојио чак седам пута.
А лигу чине и клубови као што
су: „Црвена звезда”, „Партизан”,
„Раднички” Београд, „Фонтана”,

„Металац” Ваљево, „Смедерево”,
„Гоша” Смедеревска Паланка...
Нажалост, таква доминација у
свету спорта не гледа се благо-
наклоно. Људи ван спорта те
тапшу по рамену и уздижу, док
у самом савезу није баш тако.
За клубове који имају велике
амбиције постајеш највећи
непријатељ. Почиње сплеткаре-
ње, оговарање, било би им нај-
лакше да не постојим – с много
емоција говори Димитријевић.

Током 2020. године, због тежег
облика заразе коронавирусом,
лежао је и у болници. Дошло је
време за ново пресабирање по
души и глави.

– Боксу сам много дао, а ништа
нисам добио. Пожелео сам да
се извучем из тога, али било ми
је жао дечака и девојчица који-
ма је бокс постао саставни део
живота. Баш као што је и састав-

ни део мога бића. Осећам да
моје златне медаље не сијају као
у другим клубовима. Из године
у годину обећања се одлажу у
нова обећања. Истина је, нешто
се покренуло у боксу у држави.
Бољи услови за тренинг, опре-
ма, припреме... Али БК „Про-
фесионалац” још увек чека. Про-
шле године сам донео одлуку –
доста је било, али... Родитељи
деце, моји пријатељи и тренери
из других боксерских клубова
убедили су ме да наставим.
Дошла је нова управа клуба, с
председником Тихомиром Мар-

ковићем на челу. Сви чланови
су млађи од мене, сви имају
велику енергију, али нису гази-
ли по трњу, кроз које сам ја газио
док нисам дошао довде. Они
желе „Професионалац” на врху,
што је нормално. Са отварањем
нових „погона” за тренинг, у
Качареву, Омољици, Вршцу и
Банатском Новом Селу, видеће-
мо колико ћемо успети да оства-
римо планове. С децом ће ради-
ти тренери, бивши боксери
„Динама”, који ће проћи обуку
у „Професионалцу”. Ја имам
задатак да „Професионалац” буде
оно што и јесте: расадник шам-
пиона српског бокса – поентира
Звонко.

Циљеви овог клуба за 2022.
годину јесу да буде првак у Лиги
Београдског боксерског савеза,
да буде најбољи на Појединач-
ном првенству Београда, да буде

најбољи на Појединачном првен-
ству Србије... Треба да стартује
и Развојна лига Србије, у којој
највећи терет треба да изнесу
дечаци из нашег града и окол-
них места. Шампиони се не рађа-
ју, они се стварају, а шампиони
из „Професионалца” су: Нема-
ња Митовски, Петар Самарџић,
Петар Новаков, Предраг Павло-
вић, Урош Недин, Михајло
Милановић, Кристијан Ђурин,
Феликс Антић, Војин Ђорђевић,
Страхиња Самарџић, Дамиан
Бајић, Милан Митровић, Урош
Поповић, Михајло Дарањи,
Ленокс Антић, Стефан Папић,
Милош Ђорђевић, Марко Тан-
косић, Иван Салиховић, Нема-
ња Митревски, Алекса Новаков,
Мартин Анђелковић, Лазар Вука-
шиновић, Кристијан Кочовић,
Данијел Јакимовски, Данијел
Митровић, Јованка Радуловић,
Марија Лалић, Дијана Мирић,
Тара Рикановић, Ана Цинцар,
Ања Ћосић и Сања Стевановски.

Школа бокса у „Професионал-
цу” је бесплатна, као и опрема и
реквизити. Тренинзи се одржа-
вају свакодневно од 19.30 до 21
сат у Машинској школи у Пан-
чеву. Александар Живковић
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За период пре доласка
Аустријанаца у ове крајеве
1716. године немамо ваља-
них извора који се односе
на здравствене прилике у
Панчеву и околини. За
касније периоде извори су
знатно богатији. На почетку
мог излагања желим да вам
скренем пажњу да су гео-
графски положај Панчева и
припадност овог града прво
Аустрији и њеном Санитет-
ском кордону према Турској,
потом Угарској, па Краље-
вини СХС (односно Краље-
вини Југославији), а после
1944. Новој Југославији, зна-
чајно утицали на развитак
здравствене службе у граду.
Нарочито је погодовало то
што се после Првог светског
рата Панчево нашло у непо-
средној близини престони-
це нове државе, а после 6.
јануара 1929. ушло у састав
Управе града Београда.

Но да се прво осврнемо на
догађаје по доласку Аустри-
јанаца. Панчево је 1717. има-
ло 70 кућа и око 300 станов-
ника. Шаму Боровски наво-
ди да је почетком 1728. у
Панчеву радио ранар Баро-
њај, потом до 1729. ранар

Петер Ракур, а од марта
1737. ранар Тандерлан. Пан-
чево је августа 1738. захва-
тила епидемија куге. У самом
месту било је 280 умрлих, у
околним селима 390. Епи-
демија ове болести се поно-
во појавила 1743, а 1790/91.
епидемија великих богиња
однела је 310 људи.

Први доктор

Први значајнији догађај је
отварање контумаца (са бол-
ницом) 1726. У почетку је
Контумац имао једног лека-
ра, Јохана Адама Рихтера,
који није био доктор меди-
цине, и неколико дезинфек-
тора. Контумацки хирург
Јегер први пут се помиње
1795, а први доктор медици-
не Јохан Лотеријус јануара
1801. Панчево је завојачено
1764. и ове, 2014. године
навршава се 250 година од
тог догађаја. Током1767. Пан-
чево је постало седиште 12.
немачко-банатске регимен-
те. Санитетска служба реги-
менте је у потпуности про-
менила здравствену заштиту
у граду и околним селима.

По систематизацији реги-
мента је имала 1 пуковског
лекара, 2 надлекара, 4 виша
ранара и 8 подлекара. Убр-
зо је у Панчеву отворена и
региментска болница.

У 18. веку отворена је и
прва апотека у граду, по док-
торима Витигшлагеру и
Ненадовићу 1792, по Миле-
керу1793. године. Међутим
Стефан Гаманеску (из Каран-
себеша у Румунији), на 6.

научном састанку Друштва
за историју здравствене кул-
туре Југославије, одржаном
маја 1974. у Панчеву, наво-
ди (а извор му је Ноглеров
„Фармацеутски календар”
штампан у Бечу 1916. годи-
не) да је у Панчеву већ 1735.
постојала апотека. Ако пове-
рујемо овом извору, онда то
значи да је прва апотека у
данашњој Војводини отворе-
на у Панчеву. И Срета Пеци-
њачки у књизи „Панчевачки
дистрикт 1717–1773” пише
да је „1737. при болници
вероватно постојала апоте-
ка”.

Значајни догађаји

Најзначајнији догађај у 18.
веку свакако је проглашење
Панчева слободним војним
комунитетом, јануара 1794.
Овај догађај условио је да се
град развије у значајни кул-
турни, трговачки и занатски
центар јужног Баната. Тада
је Панчево први пут добило
цивилну здравствену службу,
градски физикат. Од тада су
у граду, све до укидања Вој-
не границе и Санитарног
кордона 1. новембра 1872,
постојале три посебне здрав-

ствене службе: војске, кон-
тумаца и градског физика-
та. Први приватни доктор
медицине у Панчеву, Павле
Цендрић, отворио је орди-
нацију тек крајем 1833.

У Панчеву се до укидања
Војне границе променило
пет градских физикуса. Први
је био др Франц Трапл, који
је у Панчеву радио скоро 32
године, до своје смрти 6.
октобра 1826. Затим су
физикуси били доктори
Франц Зоненберг, Фридрих
Максилијан, Василије
Петровић и, најзначајнији,
Константин Пеичић. Он је
панчевачки физикус био од
17. јануара 1845. до краја
јуна 1874. Да подсетим да
је Пеичић почетком 1845.
изабран за дописног члана
Друштва српске словесно-
сти у Београду. Од војних
власти је 18. маја 1855.
добио одобрење да у Бечу
шест недеља проучава начи-
не лечења рака. Ово га свр-
става у пионира српске онко-
логије, а знамо да је пио-
нир био и у социјалној меди-
цини. Овде треба спомену-
ти и Блазијуса Тира, првог
сталног градског хирурга у
Панчеву. Мада је био видар
емпирик, он је од 16. мар-
та1815. четрдесет једну годи-
ну радио у физикату и у исто
време водио панчевачку Гра-
ђанску болницу. Нарочито
је био ангажован у вакци-
нацији против великих боги-
ња. Више пута је похваљи-
ван, награђиван и одлико-
ван. (Наставиће се)

ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ:
ТРИ ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ МЕДИЦИНЕ (1)

Прва апотека у
данашњој Војводини

ПРИЧА О БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ПРОФЕСИОНАЛАЦ”

ШАМПИОНИ СЕ НЕ РАЂАЈУ, 
ОНИ СЕ СТВАРАЈУ (Предавање са састанака Научног друштва за историју здрав-

ствене културе Војводине, одржано 18. октобра 2014. у Панчеву)



звани љубитељи природе на ква-
довима или у џиповима. Рани-
је смо морали и да чистимо
стазу и околну природу, јер су
неодговорни појединци бацали
све и свашта, али у последње
време нема више толико сме-
ћа, изузев после Првог маја. С
друге стране, ово је пешчара,
па зими зна да буде веома хлад-
но, а лети врело, док када пад-
не киша, може да буде изузет-
но спарно, бар док се не смрк-
не. Како год, после сваког трча-
ња на Девојачком бунару осе-
ћај је немерљив, након чега
свратимо код Заге на понеко
пиво и грицкалице, што је
сасвим у реду, јер кад истрчиш
десет-петнаест километара,
имаш право и на ту врсту оду-
шка – поентира Мина.
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Један од непресушних извора
неспутаног зеленила, освежава-
јуће чистог ваздуха и идеалних
простора за релаксацију и 
рекреацијусвакако је Делиблатска
пешчара.

А чвориште свих збивања уве-
зано је на Девојачком бунару,
чаробном месту, које не преста-
је да мами и опија љубитеље
природе – од повремених излет-
ника, преко оних који редовно
долазе не би ли прочистили душу
и тело од градске вреве и зага-
ђености, до оних који тамо живе
као викендаши или чак као стал-
ни становници, којих има око
сто педесет.

И свима њима бескрајно при-
ја сваки трен проведен у овој
оази мира и спокоја без обзира
на то које је годишње доба у
питању.

Чак и ових тмурних фебруар-
ских дана...

Девојачки бунар представља епи-
центар раскошне природе Дели-
блатске пешчаре, који је најве-
роватније, према усменим пре-
дањима, назив добио по једној
легенди. Реч је о причи од пре
неколико стотина година када
су у околини Срби и Румуни
живели у земуницама, што је
био један од начина одбране од
напада турских завојевача.

Према тим казивањима, јед-
не вечери је прелепа Српкиња
Достана наишла на младог Тур-
чина, заљубила се на први поглед
и, не размишљајући, побегла с
њим. Међутим, патријархално
задојени сунарадници убрзо су
дознали за тај, према њиховом
мишљењу, крајње неприхватљив
поступак, па су јој, у знак про-
тивљења и осуде, направили
„сачекушу” и каменовали је до
смрти. То се све догађало баш
код данас чувеног бунара, због
чега је он наводно и добио назив
– девојачки.

Иначе, то је само један од
седам бунара у Делиблатској
пешчари, а и преосталих шест
такође носе неку своју легенду.

Предиван амбијент

Поред наведених бунара и леген-
ди, популарни Песак је и због
многих других разлога веома
омиљен код љубитеља природе.
Оно што на прву лопту привла-
чи људе жељне релаксације у
овом предивном амбијенту сва-
како су стазе за шетњу и трим-
-стазе, а ту је и комплекс изле-
тишта, у шта спадају и зелене
површине за најмлађе, као и
терени за рукомет и велики и
мали фудбал.

Девојачки бунар је посећен
током целе године, али највеће
посете туриста бележи током
лета, када има и много манифе-
стација. Поред природњака и
шетача, пожарни пут је права
мера за оне који воле екстрем-
није спортове, попут бицикли-
стичких трка.

Недалеко одатле је и црква
брвнара, јединствена у Банату,
која се налази у централном делу
излетишта, а поклон је верни-
цима Туристичке организације
Алибунар. Посвећена је Огње-
ној  Марији, хришћанској све-
титељки, коју Православна црква
слави 30. јула по грегоријанском
односно 17. јула по јулијанском
календару.

Баш на том месту се једног
прохладног фебруарског дана
затекао и младић који се пред-
ставио као Марко. Он каже да
живи овде и не спори да је пре-
лепо. Једини проблем му је то
што са двадесет четири године
не може да нађе посао, јер, како
истиче, нико неће да му плати
превоз.

Мали Златибор

Ту је и неколико угоститељских
објеката, у којима се могу дегу-
стирати специјалитети локалне
традиционлане кухиње, као и
повремено свеже печење с
ражња. Током сезоне, у данима
викенда, није реткост да се зачу-
ју тамбураши.

Један од њих, под називом
„Иванка”, држи управо особа
која се одазива на то име, а пре-
зива се Кузељевић. Она каже да
овамо свраћају људи у сва чети-
ри годишња доба, па чак и на
санкање кад има снега, када се
дечурлија спушта с брда код
цркве.

– Песак је постао мали Зла-
тибор, па иако је најживље за
Огњену Марију, велика гужва
буде и на Бадњи дан, када се

кува чорба и чује жива музика,
јер много људи долази овамо по
бадњак. Иначе, ово је јаранска
кафана и много ми више значи
од обичног посла. Овамо сам се
доселила са две године и не бих
Девојачки бунар мењала ни за
шта на свету. Ни упркос томе
што је све већа навала на овда-
шње викендице, па је све што је
било на продају разграбљено.
Угред, цене су абнормално ско-
чиле и, ако је нешто било
неколико хиљада евра, сада је
петнаестак – каже Иванка.

Она не спори да не би било
лоше да Девојачки бунар буде
још мало уређенији.

– Један од већих проблема је
и депонија на улазу у Песак, али
стоји и то да се сви заједно тру-
димо да очувамо ову лепоту и
да буде што чистије. Према гла-
сачком списку, има нас око сто
четрдесеторо, а од садржаја,
поред летњих програма, ту је и
црква посвећена Огњеној Мари-
ји, с тим да нови свештеник, за
разлику од оног претходног, не
долази тако редовно. Имамо и
продавницу, која ипак нема
шири асортиман робе, па мора-
мо у град у озбиљније набавке –
каже ова стална житељка Песка.

А ту радњу под називом
„Мацан”, са својим истоименим
супругом, држи Зага, која наво-
ди да јој трговина није боље
снабдевена јер су одлучили да
држе само оно што се тражи.
Очекују већу навалу када буде
завршен аква-парк, који је уве-
лико у изградњи, иако ће то веро-
ватно угрозити и овај несваки-
дашњи божански мир.

Одушак за тркаче

А због тог мира Песак редовно
посећују и два Панчевца изра-
зито спортског духа – Небојша
Стефанов Неба и Жељко Минић
Мина, некад врсни средњопру-
гаши, а сада још увек жилави
рекреативци, који након сваке
трке сврате код Заге на заслу-
жено окрепљење.

– Будући да радим у фабри-
ци, а моја канцеларија гледа у
цеви, ова природа ми је прави
мелем. С друге стране, повре-
мено трчим у Панчеву у Народ-
ној башти, али понекад се тако
осећа свашта у ваздуху да ми се,
рекао бих сасвим оправдано,
чини да то има контраефекат –
иако си трчао због здравља,
можда ће ти бити горе. Нервира
ме и екипа с кучићима која није
довољно културна да их држи

на повоцу. Е, тога овде нема. А
немам ни дилему да је чисто;
притом ваздух увек циркулише
и лепо освежава. И због тога
долазимо целе године, а један-
пут смо чак били и на минус 10
– наводи Неба.

На клупама испред продав-
нице с њим је увек још један
упосленик у фабрици у јужној
зони.

– Иако радим на мало издво-
јенијем месту и није тако зага-
ђено као у самом индустриј-
ском комплексу, свакако ми
пријају ова природа и свежи-
на. Одабрали смо стазу баш
овде јер је шумовита и живо-
писна, а вредно је рећи да су ту
снимани и филмови попут култ-
ног дела „Ко то тамо пева”. Тра-
са нам креће код некадашњег
Горанског дома и иде према
насељу Шушара, докле има 16
километара. Битно је да нема
буке и гужве, иако нас понекад
појури овчарски пас, а на сре-
ћу веома ретко прођу и тако-

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

Милисав
Овај мужјачић је пронађен на новој
Миси, али се власник никада није
јавио нити појавио да га преузме.
Милисав је кастриран, микрочипо-
ван, вакцинисан против беснила и
третиран против паразита, тако да је
потпуно спреман за удомљавање.

Овај лепотан је предобар, игра се с
децом, социјализован је и с другим псима и с људима, а налази се
привремено у градском прихватилишту у Власинској улици (тел.
352-148), где чека одговорне удомитеље и где га можете упознати.

Чупка
Женка мешанка занимљивог изгле-
да, након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против бесни-
ла, тражи нови дом.

Чупка је стара две-три године и зна
да иде на повоцу, па су шетње и рекреа-
ција с њом загарантована активност.
Воли да се мази, мањег је раста и добра је према другим псима.

Ова куца се привремено налази у градском прихватили-
шту (тел. 352-148), где борави заједно с десетинама напу-
штених и заборављених паса, некада верних чувара и прија-
теља наших суграђана...

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

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

             Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или
штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио, тре-

бало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
                 На овај начин свако може да пронађе верног

пријатеља за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПРИРОДА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ПЛЕНИ

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, МЕСТО ГДЕ ЋЕТЕ НАЋИ МИР

ЈЕЛЕНИ, СРНДАЋИ, ШАКАЛИ, 

ДИВЉЕ СВИЊЕ... И ВУК?!

Сви ови заљубљеници у

Пешчару истичу колико је у овој

лепоти мирно, спокојно и осве-

жавајуће пријатно, будући да је

температура увек неколико сте-

пени испод оне у окружењу.

Природа је прилично очувана,

чему у прилог говори и присуство

многих дивљих животиња.

Тако се, према Иванкиним

речима, сваке вечери чује мно-

го шакала, који завијају на сав

глас, а чула је како се прича да

има и вука.

Управо су Мина и Неба гото-

во убеђени да су за време трча-

ња видели како им је поменута

зверка пред носом шмугнула у

густиш, а како кажу, чули су и

дивље свиње, док сусрете са

срндаћима, јеленима, фазани-

ма и зечевима више и не броје.

Фасцинирајућа лепота и без вегетације Бунар – место где је по легенди страдала лепа Достана

Црква Огњене Марије усред природе

Крчмарица Иванка
ради целе године

Милина за рекреацију

Радња „Мацан” за окрепљење

Мина и Неба верни трчању у Пешчари
у свим годишњим добима
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Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не мучите себе оним што не може-
те да промените, а прошлост се не
мења. Размислите о томе шта вам
је у овом тренутку приоритет, па
храбро крените у акцију. Смирите
се да не бисте остали без посла.
Несаница.

Помало сте растрзани између
могућности и жеља, али ви сте
миљеник судбине и на крају буде
све онако како желите. Мањи сто-
мачни проблеми су само последи-
ца прехладе. Новац који очекујете
стиже ових дана – и више него
што очекујете.

Стрпљење је оно чему сте учени
последње три године, па покажи-
те то сада на делу у пословима и
не форсирајте толико ни себе ни
друге. Не обраћајте превише
пажњу на заједљиве коментаре
људи око себе. Ви имате свој циљ
и држите се тога.

Нагомилана нервоза у вама прети
да ускоро постане вулкан. Не пре-
тварајте се, већ крените да реша-
вате проблеме. Пословно сте
ангажовани, можда и превише.
Потражите помоћ од партнера или
блиских пријатеља. Некад је и
разговор лек.

Промена времена не прија вашим
плућима, али ни вашим тананим
живцима. Пред вама је добар
пословни период. Имате накло-
ност надређених, само не брзајте
и не јурите да не бисте све поква-
рили. Више спавајте, новац сти-
же.

Вас као да гони нека невидљива
сила, па се не зна кад лежете, а
кад устајете. Све бисте некако
сада и одмах, али то не може
тако. Усредсредите се на посао
који имате док не будете сигурни
да ће се остварити оно што чека-
те.

Новац вам стиже с више страна и
из више извора као награда за
уложени труд. Сада је прави тре-
нутак да коначно разрешите све
проблеме и дилеме које вас већ
дуго муче у партнерским и поро-
дичним односима. Храбро
напред.

Не може све у животу да буде баш
онако како желимо, некад је ком-
промис злата вредан. Ако вам се
понуди посао са стране, прихвати-
те га, то ће вам отворити многа
врата за даље напредовање у
каријери. Депресија.

Пред вама је период када морате
да донесете одлуку која ће се
одразити на ваше пословање.
Добро размислите каквим сарад-
ницима желите да се окружите –
послушним или паметним. Главо-
боље су већ хроничне. Време је
за предах.

Седмица вам почиње мало већом
потрошњом и непланираним
издацима, али све ће се завршити
повећим добитком. Не упадајте у
безнадежне расправе с колегама,
извући ћете дебљи крај. Контро-
лишите притисак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Водите рачуна о томе коме дајете
своје срце. Чувајте га, још ће вам
требати. Између две понуде – ода-
берите трећу. Добра пословна
недеља, много састанака и нових
пројеката. Ви знате да се намет-
нете.

Побегли бисте некуд само да
побегнете од гомиле проблема
који су вам се свалили на леђа.
Не будите баш толико великоду-
шни према људима који вам
постављају ногу. Главу горе и хра-
бро напред.
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ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 4. март 2022.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

КОМБИ фијат скудо,

2002, повољно. 064/209-

67-54. (313431)

ДАЧИЈА логан рестај-

линг, 1.6, 2008/2009,

фул опрема, нов атести-

ран плин. 064/130-36-

02. (313441)

ДОБЛО макс карго 1.4,

2009/10, фул опрема,

пет сдишта, носивост

730 кг.  064/130-36-02.

(313441)

МУЛТИПЛА 1.9 рестај-

линг 2005, фул опрема,

кука, може замена.

064/130-36-02. (313441)

ФИЈАТ браво рестајлинг

1.4, 2009, фабрички ате-

стиран плин, фул опре-

ма. 064/130-236-02.

(313441)

АСТРА 2001, 2.0 Д, ка-

раван, регистрован до 7.

месеца, 1.250 евра.

069/614-124. (313408)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100

до 2.000 евра. 069/203-

00-44. (312975)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

ОТКУП возила, стање и

изглед небитни, долазим

на адресу. 062/193-36-

05. (313466)

ОТКУП аутомобила, ста-

ње није битно, од `100

до 2.000 евра. 063/161-

08-19. (313469)

ГАРАЖУ на Стрелишту

издајем. Лимена, бето-

нирана. Код Максија.

063/670-839 (СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-

сли. 063/849-54-32.

(313457)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Ули-

ци Жарка Зрењанина 18.

Тел. 063/116-50-59

(313351)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (313407)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње. Могућ-

ност клања и печења.

060/037-11-96.

((313467)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера, 4.000 нова.

063/773-45-97. (313336)

ПРОДАЈЕМ два бицикла,

гуме 28, и косилице са

брикс моторима. Дуле,

063/325-950. (313259)

ПРОДАЈЕМ прасиће.

064/380-56-30, 632-151.

(313263)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,

фрижидер, уљани ради-

јатор, микроталасна,

комбиновани фрижидер,

телевизор. 063/861-82-

66. (313357)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са

столицама, кауч, самач-

ки кревет, фотеље, ко-

моде, парочистач.

063/861-82-66. (313357)

МЕТАЛНА врата и про-
зор, собна врата (70),
дводелна судопера и
ПВЦ врата. 066/572-91-
19. (313386)

КРЕКА весо, очувана
краљица – 2, гарнитура
- тросед лежај, фотеа.
062/621-096. (313397)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

459, 063/199-60-36,

064/488-40-22 (313048)

КУПУЈЕМ: перје, старе

слике, сатове, стари но-

вац, марке, сифон фла-

ше, фигуре, грамофон-

ске плоче, старо покућ-

ство. 063/705-18-18,

335-930. ()312241)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуми-

нијум. Акумулаторе, ба-

кар, месинг, фрижидере,

замрзиваче, веш-маши-

не, возило за рециклажу.

061/322-04-94. (313337)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине. ТВ уређаје,

долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (313375)

ОТКУП аутомобила за

отпад. Долазим на адре-

су. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (313375)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, прохром,

акумулаторе, веш-маши-

не, шпорете, замрзива-

че, све остало. Долази-

мо. 061/206-26-24.

(313468)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алумини-

јум, олово, веш-машине,

замрзиваче, старе лиму-

зине, долазим. 061/321-

77-93. (313468)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дево-

јачком бунару, песку.

Спратна, 20 ари плаца,

легализована, 1/1 вла-

сник. 064/370-79-47.

(312924)

ПРОДАЈЕМ плацеве на

Караули, Рибарска 60,

различитих димензија у

арима. 064/415-97-83.

(313306)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-

52-52. (313342)

ПЛАЦ 10 ари, Караула,

1/1, Рибарска 4, 60.000

евра, вода, струја, ар

6.000 евра. 063/804-07-

85. (313369)

КУЋА, 120 квм, до прве

плоче, Караула, вода,

струја, 10 ари, 69.000

евра. Рибарска 4.

063/804-07-85. (313369)

КУЋА 1.000 квм, 1/1, Ка-

раула, на 10  ари,

300.000 евра, Железнич-

ка 3. 063/804-07-85.

(313369) 

ДОЛОВО, кућа око 130

кв и плац 35,1 ар, на

продају, струја и вода,

прикључени, укњижено,

цена по договору. Тел.

064/970-51-64. 

(313081)

КУЋА, Миса, фул, ПО +

ПР + I + ПК, 2.8 ари,

215.000 евра. (67),

063/744-28-66. (313218)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,

грађевинско земљиште,

Преспанска улица.

064/131-42-02. (313281)

ПРОДАЈЕМ стамбено-

пословни простор на Со-

дари, ЦГ. Тел. 063/320-

588. (312002)

ТЕСЛА, једноипособан,

32 квм, ЦГ, потпуно ре-

новиран, 37.000 евра.

Тел. 065/807-52-55

(313243)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, Котеж 2, призе-

мље, 75 квм, сређен,

власник. 064/707-72-46,

064/707-72-48. (313406)

ЦЕНТАР, салонац, 75

квм, II, ЦГ, 75.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (313317)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,

75 квм, I, ЦГ, 72.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (313317)

ЦЕНТАР, новоградња, 88

квм, I, трособан, ЦГ.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (313317)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50н

квм и 51 квм, са гара-

жом, Карађорђева 109.

063/321-327. (313318)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, 61 квм, други

спрат, Котеж 1. 064/493-

00-47. (313268)

ДВОСОБАН, ТА, Тип

Станко, 38.000 евра, но-

ва Миса, 26.000 евра.

(470), „Дива некретнина,

064/246-05-71. (313340)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-

тежу 2, сређен, два ку-

патила, Кикиндска 4, 85

квм. 064/276-09-97,

064/124-45-07. (313483)

ДУПЛЕКС, 70 квм, тера-

са, надградња, Доњи

град, 52.000 евра. (470),

„Дива некретнина,

064/246-05-71. (313340)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,

центар, продајем.

063/255-276. (313244)

ДВОСОБАН стан, 62

квм, Котеж 1, потпуно

сређен, без улагања.

061/613-10-11. (312273)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(313381)

СТАН, 46 квм, у згради,
власник, Јастребачка,
централно. Може замена
за новију кућу. Агенцију
искључене. 061/312-58-
72. (313374)

ТРОСОБНИ, 75 квм, 900
м од центра, 700 евра
сива фаза, 800 завршно.
063/199-93-05. (313400)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 37,65 квм.
060/043-52-98. (313454)

НА ПРОДАЈУ стан , 58

квм, Караорђева 30-а.

064/371-62-74. (313473)

ДВОРИШНИ до улице,

43 квм, гаража, 25.000.

(67), „Милка М”

063/744-28-66. (313486)

ГАРСОЊЕРА, 16 квм, II,

TA, 23.500, сређена,

празна. (67), „Милка М”

063/744-28-66. (313486)

НОВОГРАДЊА, Панче-
во.-центар, брзо усељиви
станови, двоипособни –
61 квм, трособан – 76
квм. Инвесетитор,
063/823-71-79. 
(313476)

ЈЕДНОСОБАН, шири
центар, приземље, 39
квм, празан, усељив,
28.000 евра. 069/744-
286. (313496)

КОТЕЖ, двособан, I, ЕГ,
нов намештен, двостран,
тераса, 54 квм., 65.000.
(67), „Милка М”
063/744-28-66. (313486)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-

бан, 37 квм, ЦГ, две те-

расе, 36.000, сређен.

(67), „Милка М”

063/744-28-66.

(313486)

ДВОСОБАН, V, ЦГ,

лифт, 64.000, тераса.

(67), „Милка М”

063/744-28-66. (313486)

ЦЕНТАР, 57 квм, шупа,

двориште, 50.000, укњи-

жен, нов. (67), „Милка

М” 063/744-28-66.

(313486)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,

центар, продајем.

063/255-276. (313244)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна ис-

плата. 064/348-05-68 ,

„Перфект”. 

(312948)

АГЕНЦИЈИ Милка М по-

требни станови, куће,

плацеви, брза реализа-

ција. (67), 063/744-28-

66. (313486)

КУПУЈЕМ дворишни или

стан у згради до 50 ква-

драта без посредника.

Искључиво Панчево, без

околних места. 065/551-

17-22 (СМС)

ИЗДАЈЕМ делимично на-

мештен стан. Содара,

Дунавска. 063/788-49-

33, 062/852-81-00.

(312920)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

у центру. 066/354-412.

(313461)

ИЗДАЈЕМ двособан

станл на Тесли. 064/646-

08-45. (313427)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан. 063/777-27-08,

062/431-774. (313428)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-

штену гарсоњеру, цен-

тар, одмах усељиво, пар-

кинг wi/fi, повољно.

060/691-88-23. (313474)

НОВОГРАДЊА, нов јед-

ноипособан лукс, наме-

штен стан у центру, 280

евра. 063/708-55-66.

(313484)

ТЕСЛА, двособан, 57

квм, намештен, ЦГ, ЦТВ,

интернет, звати после 17

сати. 065/474-14-.74.

(313480)

ИЗДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, 85 квм, намештен,

два купатила. 064/276-

09-97, 064/124-45-07.

(313483)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стна, ново-

градња, код Зелене пија-

це. 063/759-98-77,

063/816-26-89. (313108)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

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

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

(5/305327)



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)
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Продаје се ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 60 квм, 

Змај Јове Јовановића 5-в, сутерен, употребна 

дозвола, ЦГ, три бројила и водомера, 

два санитарна чвора. 063/281-679. 

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Котежу 1,

250 евра. 069/641-124.

(313-408)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухи-

ње и купатила. Тел.

060/031-07-26. (313430)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-

штен стан, ужи центар.

063/810-92-39. (313415)

ТЕСЛА, издајем једносо-

бан слтан у згради, ЦГ;

клима, ненамештен.

064/610-52-38. (313417)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

од 45 квм, у мирном де-

лу Тесле, грејање, Та, ви-

соко приземље. 064/473-

47-25. (313-416)

ИЗДАЈЕМ стан наме-

штен, 48 квм, спрат, III,

лифт, централно, код

Хитне. Тел. 061/401-19-

46. (313309)

СТАН код Преображен-

ске цркве, издајем сам-

цима. 060/161-64-78.

(313314)

СОБУ издајем запосле-

ној особи, намештен,

Котеж 1. Тел. 062/377-

345. (313310)

ИЗДАЈЕМ собу са купа-

тилом. 063/827-26-20.

(313-319)

ИЗДАЈЕМ двособан леп

намештен стан у згради

са грејањем. Стрлеиште.

064/218-83-45. (313335)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком. 064/351-18-

78. (313413)

ИЗДАЈЕМ комфоран

стан, плинско грејање,

засебан улаз. Јабука.

063/351-709. (313339)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, ТА, клима,

III спрат. 063/498-981.

(313345)

ИЗДАЈЕ се стан у Ул.

Иве Курјачког, колонија,

48 квм, има и двориште,

120 + депозит. 063/706-

23-61. (313274)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те. Раднички смештај,

центар. 063/502-211.

(313279)

ИЗДАЈЕМ двособан на-

мештен стан на Тесли,

III спрат, ЦГ. 064/324-

12-48. (313378)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

Тесла, намештена, Цг, на

дуже. 064/137-63-19.

(313370)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у Жарка Фогараша, сло-

бодан од 1. априла, соп-

ствено централно греја-

ње. 064/301-73-95.

(313301)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у

кући у центру Старчева.

063/502-211. (313279)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-

ке, теренце, самце.

064/305-73-01. (313367)

ПРОДАЈЕМ локал са

опремом. Жел. Станица

Аеродром. Тел. 063/854-

20-52. (313315)

ИЗДАЈЕМ локал у Пан-

чеву, од 2005, био СТР.

Моб. 064/866-22-70.

(313393)

ИЗДАЈЕМ локал на Ми-

си, поред Месаре „Ци-

цварић”. 063/849-54-32.

(313457)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру, 24 квм. Тел.

064/866-23-26, 061/257-

01-71. (313435)

ПРОДАЈЕ СЕ/ИЗДАЈЕ ки-

оск у центру града.

065/205-10-52. (313487)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. (313447)

ИЗДАЈЕМ халу 350 квм,

Баваништански пут.

061/600-49-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-

тру, Панчево. 064/014-

81-37. (313361)

80 КВМ, код Дома омла-

дине, 24.000 евра.

061/114-11-34. (313469)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије са искуством

за међународни Румуни-

ја и Бугарска. Пријава,

сталан посао. 069/301-

17-00 (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ рад-

њи СРКИ потребан рад-

ник. 062/38-81-09

(СМС)

ПОТРЕБАН конобар/ица

и кувар/ица за рад у ре-

сторану. 064/060-50-50

(СМС)

ПЕКАРИ потребна рад-

ница са искуством, звати

после 13 сати. 065/351-

29-33 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у Маркету „Идеал”.

063/855-65-56, 013/333-

162. (312706)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН радник у ау-

то-перионици. Тел.

Л064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНА домаћица

преко лета за рад у Цр-

ној Гори. 063/870-74-56.

(313403)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије,  достава пића у

дистрибуцији City Com -

pa nu из Панчева. Тел.

064/407-19-39. (313324)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад на бувљаку. Контакт

тел. 064/110-39-72.

(313346)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад на роштиљу и помоћ

у кухињи „Код Ђенера-

ла”. 063/318-896.

(313248)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи во-
заче таксија. Неопходни
услови: опребивалиште
на територији Панчева,
завршена средња сао-
браћајна школа и пет го-
дина искуства на посло-
вима возача или посе-
довње Ц категорије и
квалификационе карти-
це или код 95. Предност
поседовање сертифика-
та о познавању града
Панчева. Контакт:
064/863-13-76. (313261)

ПРОДАЈЕМ мешалицу за
б етон, 50 евра.
063/752-17-93. (313246)

ПОТРЕБАН озбиљан и
одговоран магационер
за велепродају, од 24 до
42 године. Плата 50.000
динара. 063/744-65-12.
(313285)

ПОТРЕБНА радница за

разношење кафе на бу-

вљаку. 064/132-98-12.

(313280)

ПОТРЕБНИ физички

радници и помоћник во-

доинсталатера. Плата по

договору.  069/289-50-

95. (313459)

ПОТРЕБНА радница у

пекари. 013/342-025.

Звати од 8 до 11 сати.

(313271)

ПОТРЕБАН пекар,

062/404-41-44 и помоћ-

на радница. (313271)

ПЕКАРИ потребна про-

давачица, Стрелиште.

066/000-456. (313271)

ПОТРЕБАН радник за

посао на бувљаку.

063/836-70-61. (313256)

ПОТРЕБАН кувар за но-

воотворени ресторан.

060/414-61-09. 

(313454)

ПОТРЕБНИ помоћни

радник и ученик у пека-

ри. Mail> 

pe ka ra smi lja nic@mts.rs

064/217-48-56. (313448)

ПОТРЕБАН пекар.

064/141-57-09. (313458)

ПОТРЕБАН возач са Б

категоријом за рад у ку-

рирској служби.

065/450-74-76. (313464)

ПОТРЕБНА радница-

радник за рад на бувља-

ку, козметика. 065/877-

13-38. (313433)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у ресторану: помоћ-

ни радник у кухињи,

шанкер, радник за одр-

жавање хигијене у објек-

ту.  065/205-10-52

(313487)

ПОТРЕБНО више перача

за ауто-перионицу, те-

пих сервис. Пожељно ис-

куство. 060/707-67-25.

(3134779

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31, 013/342-

338 (СМС)

ЗИДАРСКИ, гипсани и

керамичарски радови.

065/665-64-64. (313244)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs18 Петак, 4. март 2022.

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 4. март 2022.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 25. ФЕБРУАРА ДО 10. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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DOO MINESAL из Панчева тражи
мушкарце и жене за рад 

у производњи гајбица и палета.

013/373-488. 063/256-360. (ф)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

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

(6/305327)

ПОТРЕБАН
• радник електро струке (аутоматичар-елекричар)

– 1 извршилац за рад у погодну производње; 

• бравар – 1 извршилац за рад у погодну
производње; и 

• портир – 1 извршилац.

За информације у вези посла можете доћи лично
сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Адреса: Македонска 179, стара Миса, Панчево

DOO „PAVLE” PANČEVO
Ul.Stevana Šupljikca br. 16

оbjavljuje 

O G L A S

1. Potrebni radnici za rad u proizvodnji za obradu stakla

2. Potreban vozač kamiona sa posedovanjem C i E
kategorije ili samo C kategorije

Zainteresovani mogu poslati  svoj CV na mail 
office@pavle.rs biće im odgovoreno putem maila 

ili pozvati na broj telefona 013/313-111 
u periodu od 7 do 15 sati

Restoran i poslastičarnica Poco loco proširuje
tim pa su nam potrebni 

šanker, pekar, kuvar i pomoćni kuvar,
poslastičar i pomoćni poslastičar

Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste vredni i
imate volju da učite kroz posao, i za vas smo
otvorili nekoliko radnih mesta. Nudimo vam sigu-
ran posao u firmi koja uspešno posluje već 17
godina. Prijave i informacije na: 064/874-03-06. 

Kompaniji Cards Print doo potrebno 

10 radnika za rad u proizvodnji.

Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Pančevo

Poslati CV na mail adresu:
info@cardsprint.rs

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцеле топ.бр.2675/1 КО Панчево, за планира-
ну изградњу вишепородичног стамбеног објекта
Пр+4+Пс у Панчеву, Ул. Милке Марковић бр. 23, из-
рађен од стране агенције „Active House”, Панчево,
за инвеститоре Пападопулос Николу и Јелену из
Панчева.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 11. 03. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

РЕЛАКС масажа.Најбо-

ља у граду. Закажите,

чекам Вас. 061/ 162-73-

00. Маријана. (СМС)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-

них ствари, чишћење по-

друма, тавана, двори-

шта, башта, гаража.

063/772-64-56. 

(312604)

БЕТОНСКИ радови, се-

чење, штемовање бето-

на. Бушење рупа од фи

60 до 160 мм. 063/278-

147. (312847)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке

паркета, подова, без

прашине, повољно, ква-

литетно. 061/233-49-97.

(313143)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево, даље, це-

на, договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(313156)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312940)

АДАПТАЦИЈЕ кућа и

станова, све на једном

месту. Струја, вода, га-

ипс и остали радови.

060/521-93-40. 

(313233)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-

сталације, табле, бојле-

ре, ТА пећи и остале

електричне уређаје.

060/521-93-40. 

(313233)

КЛИМЕ, сервис, онтажа,

антибактеријско прање,

овера гаранција. „Фриго

Матић”, 060/421-93-40.

(313233)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене, одмах. 064/495-

77-59, 013//331-657.

(313242)

ПОТРЕБНЕ жене са ис-

куством на шиваћим ма-

шинама, добра зарада.

061/291-87-00. Андреа,

Старчево. (313455)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, зебра завесе, уграђу-

јем, поправљам.

063/882-25-09. 

(313446)

ХАУСМАЈСТОР, црно-

травац, све поправке у

вашем стану и двори-

шту, најповољније.

063/828-57-75. (313463)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правци, замена делова,

одгушења, адаптације,

нова купатила. 013/377-

930, 064/317-03-56.

(313446)

ИЗРАДА кухиња и пла-

кара по мери. 064/646-

08-45. (313427)

СЕЛИДБЕ комбијем,

превоз робе, цигла, ве-

лики формат, повољно.

Раде, 060/518-95-80.

(313437)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, глетовање,

кречење, фарбање сто-

ларије, украсни камен.

061/692-23.85. (313308)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, шут,

комплет услуге. 061/322-

04-94. (313337)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: грађевински ма-

теријал, туцаник, одвоз

шута. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-

02-72. (313344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, поправци ко-

тлића, бојлера, батерија,

адаптације, нова купати-

ла. 064/586-85-39.

(313443)

РАДИМО све физичке

послове: рушења, бето-

нирања, обарање стаба-

ла, ископи, итд.

јк064/122-69-78.

(312258)

ПОТЕБНА жена за негу

старије особе, покретан

мушкарац од 74. године.

063/839-75-99. (313347)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, сеја-

нац, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(313349)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, гаража, рушење

старих ообјеката са од-

возом шута. 064/505-62-

44. (312349)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (313354)

ЕЛЕКТРИЧАР: све врсте

инсталација и електро-

уређаја, поправљам.

063/752-17-93.

(063/752-17-93. (313-

246)

БРАВАР: израда метал-

ног намештаја, кон-

струкција, гаража, те-

ренске интервенције, 0-

24. 060/667-26-6.

(313250)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-

ВАЧКИ послови. Израда

капија, ограда, тенди,

висински радови.

060/667-26-66. (312250)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење плацева, бетонира-

ња, рушења, одношење

ствари. (313258)

МЕЊАМ пелене, нега

покретних, непокретних.

061/282-48-28. (313470)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. 

(313282)

ВРШИМО селиде робе,

са радницима, превоз

аутомобила и мотора.

062/816-66-78. (313359)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКО-ГИПСАРСКИ радо-

ви, постављање ламина-

та, повољно. Проверите.

062/816-66-78.

(313359)=

НЕГА старих и боле-

сних. 060/067-61-05.

(313379)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића.

064/310-44-88. 

(313385)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(313468)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, са-

нитарије, поправке, сла-

вине, одгушење канали-

зације. 061/193-00-09.

(313482)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвоз нпо-

требних ствари.

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

77-67, Владимир.

(313238)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(313291)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка

ламината и остало.

061/283-66-41, 064/317-

10-05. (р)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрић-

жидере, замрзиваче,

шпорете, климе, бојлере,

поправљамо са гаранци-

јом. Фриготехник,

064/122-68-05 

(313412)
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ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 4. март 2022.22

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

• Нови изглед

интернет портала

„Панчевац”

• Информације 24

сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни огласи

на сајту за огла-

шиваче у листу

УСКОРО!

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА СКРАЋЕНИ ЈАВНИ

УВИД 

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне 

регулације блока 014 у насељеном месту 

Панчево

Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене

и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у

насељеном месту Панчево ( у даљем тексту

План).

Скраћени јавни увид Плана, одржаће се у трајању

од 15 дана и то почев од 04. 03. 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на

скраћени јавни увид, у згради Градске управе Гра-

да Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу

на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког

радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у

вези са огласом могу се добити путем телефона

013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању скраћеног јавног увида, на зва-

ничној интернет страници Града Панчева

(http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/)

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања скраћеног јавног

увида, искључиво у писаном облику, Градској

управи Града Панчева, Секретаријату за урбани-

зам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе Града Панчева,

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

не примедбе и сугестије могу утицати на планска

решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

23.03.2022. године, са почетком у 13:00 часова, у

Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцеле топ.бр.413/10 КО Панчево, за планира-
ну изградњу А) ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЦРКВЕ спратно-
сти Пр+галерија и Б) ПАРОХИЈСКОГ ДОМА спрат-
ности Пр+Пк, Ул. Охридска бр. 98 у Панчеву, са обу-
хватом УП-а и дела улице Охридска, део кат.парце-
ле 8005 КО Панчево, израђен од стране агенције
„Adecom Group”, Панчево, за инвеститора Српска
православна црквена општина Кудељарски Насип -
ЕПАРХИЈА БАНАТСКА из Вршца.

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 Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-
вештења о јавној презентацији можете добити на те-
лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 11. 03. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „А1 СРБИЈА” д.о.о. Милути-

на Миланковића 1ж, Београд, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта Радио базне станице „БА1366_01

ПА_Панчево_Стара_Миса” адреса Ул. Козарачка

27, к.п.бр. 4936/35 к.о. Панчево, Град Панчево,

GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, на

територији Града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617

у периоду од 04. до 14. марта 2022. године радним

даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 01. 03.

2022. године на основу захтева носиoца пројекта

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”' АД Београд, Улица Таковска 2,

донео решење број: XV-07-501-228/2021 којим је ут-

врђено да за пројекат изградњe РБС „РА-Јабука” -

РА33, РАU33, РАL33, РАО33 на катастарској парце-

ли 1852/42 KO Јабука, на територији Града Панче-

ва, није потребна процена утицаја на животну сре-

дину.

Увид у решење из претходног става може се обави-

ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панче-

во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-

ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко

овог органа. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/2009) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању изради 

студије о процени утицаја  затеченог стања 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 25. 02. 2022. године, донео

је решење о неприступању изради студије о проце-

ни утицаја затеченог стања на животну средину

ПРОЈЕКТА Траса цевовода од РНП до Пристаништа

на к.п. 6964/2, 6964/3, 6965/6, 6968/2, 15399, 15402,

15398, 15384, 15395, 15394 и 16000 КО Панчево и

3523/12, 3523/4 КО Војловица, носиоца пројекта

НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12

из Новог Сада.

Решење о неприступању изради Студије о процени

утицаја затеченог стања на животну средину за

предметни пројекат може се добити на увид радним

данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

Поштованом

ВАСА

БОНА

Памтићемо твоје

племенито срце.

Породица

КОМЉЕНОВИЋ

(101/313-368)

Своме супругу

ВАСИ

БОНА

Нека је вечна слава.

Супруга ЛЕПА

(102/313368)

СТОЈАДИН

ЈОВАНОВСКИ

ДИНЕ
1947–2022.

Последњи поздрав

драгом брату Динету

од ЛЕНКЕ, ОЛГЕ и

МИЛКЕ са породицама
(138/313420)

СТОЈАДИН

ЈОВАНОВСКИ

ДИНЕ
1947–2022.

Последњи поздрав Ди-

нету.
ЖАРКО и ВЕСНА

са породицама

(137/313419)

Последњи поздрав

брату

ДИНЕТУ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ
са породицом

(137/313419)

Последњи поздрав поштованој колегиници

РАДМИЛИ ПУНОШ
радиолошки техничар

Општински савез здравствених радника Панчево
(179/ф)

ЦЕНТРАЛА 301-150, 

БЛАГАЈНА 300-830

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

ОЗБИЉАН дечко, 34 го-

дине, тражи сродну ду-

шу, вза, брак. 064/032-

28-89. (312227)

УСТУПАМ уз накнаду

гробно место на Като-

личком гробљу у Панче-

ву. 064/077-06-18.

(313270)

ИЗДАЈЕ се магацински

простор и гараже за ви-

ше намена. 060/156-19-

57. /313360)

ИЗДАЈЕ се стовариште

са колском вагом, пого-

дан за све намене.

063/822-21-61. (313360)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

апартмане у Грчкој Nea

Ka li kra ti ja. Тел/vi ber +

38163 103 04- 33.

(313198)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/078-

47-89, 063/778-47-89.

Ул. Јована Рајића 1, код

поште на Тесли.

(313407)

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ
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28. фебруара 2022. престало је да куца срце нашем во-
љеном оцу

МИЛЕТУ КОЦЕВИЋУ
Остаће увек у нашим срцима.

Твоји најмилији
(169/313475)

26. фебруара 2022.  године после дуже болести напустио нас је наш отац

и деда

РИСТА ПЕТРОВСКИ
1944–2022.

Сахрана је обављена 27. фебруара 2022, на гробљу у Јабуци.

Хвала ти за све што си учинио за нас.

Чуваћемо сећање на тебе. 

Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке СВЕТЛАНА и ГОРИЦА, унука ЈЕЛЕНА и зет НИКОЛА

(93/313355

РИСТА

ПЕТРОВСКИ

Последњи поздрав

од брата ЉУБОМИРА

са породицом

(147/313436)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. фебруара 2022, у 80.

години, преминула наша драга и вољена

РАДМИЛА УТЈЕШИНОВИЋ
1942–2022.

Сахрана је обављена 25. фебруара 2022.  године, на гробљу у Дели-

блату.

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД као и остала многобројна

родбина ДАЈКОВИЋ и УТЈЕШИНОВИЋ

(62/313307)

ПЕТКО ГОРДИЋ

Последњи поздрав од својих најмилијих:

супруга МИРА, синови ГОРАН

и ДРАГАН, снаје СВЕТЛАНА и ДУШИЦА,

унуци НЕМАЊА, НИКОЛА и ЈОВАНА

и праунук МИЛАН

(89/313348)

Последњи поздрав

СЛАВКИ СТРИНИЋ
26. I 1939 – 28. II 2022.

Нашем анђелу и највољенијем бићу.

Заувек те воле: ћерка БРАНИСЛАВА, 

зет ЦВИЈЕТКО, унук СТЕФАН

и унука ТИЈАНА са породицама

и праунук АНДРЕЈ

(125/313398)

Последњи поздрав вољеном супругу

ПЕТАР ЋОЋКАЛО
1933–2022.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Ожалошћена СПАСА ЋОЋКАЛО

(31/313269)

ПЕТАР ЋОЋКАЛО

Последњи поздрав од сина РАДОМИРА

и снаје ДУШИЦЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
(32/313269)

ПЕТАР ЋОЋКАЛО

Последњи поздрав од ћерке ДРАГИЦЕ

и унука ПЕТРА.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
(33/313269)

Последњи поздрав

ПЕТАР

ЋОЋКАЛО
Драги деко, увек ћеш би-
ти у нашим срцима. По-
чивај у миру!

Ожалошћени: унука
БОЈАНА са супругом

ГОРАНОМ и праунуцима
БОЈАНОМ и ГОРДАНОМ

(34/313269)

Последњи поздрав

ПЕТАР

ЋОЋКАЛО

Драги деко, нека те

анђели чувају. 

Ожалошћени: унука

ПЕТРА са супругом

ЉУБИШОМ
(35/313269)

Последњи поздрав драгој мајци

СОФИЈИ ВАСИЉ
1950–2022.

од сина САВИЦЕ и ћерке БИЉАНЕ са породицама
(38/313276)

СОФИЈА ВАСИЉ
Отишла си изненада и оставила ме да вечно тугујем за
тобом.

Твоја ћерка БИЉА, зет ЗДРАВКО
и унуци САНДРА, МАРКО и ИВАНА

(39/313276)

Опраштамо се од сестре, заове и тетке

СОФИЈА ВАСИЉ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: браћа ДАНИЛО и ПРЕДРАГ СТРИЧЕВИЋ

са породицом и сестра МАРИЈА ИВАНКОВ са

породицом

(100/313366)

Последњи поздрав драгом комшији

ДРАГОСЛАВУ МИТРОВИЋУ

Станари зграде у Кикиндској 7

(84/313333)

РАДУЛА МИЛАНОВИЋ
1950–2022.

Последњи поздрав од супруге ЗОРИЦЕ,

ћерке ВЕСНЕ и МАРИНЕ са породицом

(150/313422)

РАДУЛА МИЛАНОВИЋ

Последњи поздрав тати од ћерке МАРИНЕ, 

зета ВЛАДАНА и унуке МАШЕ и МИНЕ.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
(151/313444)

РАДУЛА МИЛАНОВИЋ

Последњи поздрав тати од ћеке ВЕСНЕ, 

зета НЕШЕ и унука АЛЕКСАНДРА.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
(152/313444)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 4. март 2022.24

ПРЕДРАГ КОСТИЋ
1946–2022.

Обавештавамо сву родбину и пријатеље да је наш драги

супруг, отац, деда Педа преминуо 28. фебруара, у 11.30, у

76. години.

Сахрана је обављена у Старчеву, 2. марта, у 13 сати.

Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, син АЛЕКСАНДАР, 

снајка САНДРА, унуци АНДРЕЈ и ВЕЉКО

са многобројном родбином

(131/313405)

Последњи поздрав

баби

ЗОРИ

ПЕЋАНИН

Вечно ће те памтити

твоја унука САНДРА

са породицом.

Почивај у миру!
(50/313293)

Са тугом и болом опраштамо се од наше вољене

ДРАГИЈАНЕ НЕШОВИЋ
1937–2022.

Остаје нам сећање на твоју племениту и добру душу,
тешка бол у срцима породице и свих који су те знали и
познавали.
Нека те анђели чувају и твоја душа почива у миру.

Жале: брат РАДЕ, СУНЧИЦА, АЛЕКСАНДРА

и АЛЕКСАНДАР са породицом
(118/313390)

Последњи поздрав ма-
ми, баби, ташти и прији

ДРАГИЈАНИ

НЕШОВИЋ
1937–2022.

Од ћерки: СВЕТЛАНЕ и
ЉИЉАНЕ са зетовима,
унуцима, праунуцима

и остала родбина
и пријатељи

(119/313391)

Последњи поздрав

ДРАГИЈАНИ

НЕШОВИЋ

од станара

у Савској 12

(148/313439)

Последњи поздрав нашој вољеној супрузи, мајци и баки

ВЕРИ ПАНТИЋ
1959–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг САВА, синови МИРКО, 

ЖАРКО, БОРКО и унука ИВАНА

(168/313472)

Напустио нас је најбољи, најплеменитији, највољенији

ДРАГИША МАТИЋ
дипл. инж.

1931–2022.

Твоја племенита душа нас је грејала, бодрила, мазила, награ-

ђивала и мотивисала да идемо напред и само напред.

Неизмерном љубављу непрекидно си нас обасипао, дочекивао

радошћу и топлином, испраћао бригом и нежношћу.

Последњи испраћај одржаће се у суботу, 5. марта, у 14 сати, на

гробљу Котеж.

Волећемо те и памтити по добру заувек.

Супруга ДАНИЦА, ћерка БИЉАНА, унук УРОШ и зет МАРКО

(164/313460)

Вољени мој тата

ДРАГИША МАТИЋ
1931–2022.

Ти си био мој север, југ, исток и запад,

моја радна недеља и мој недељни одмор,

моје подне, моја поноћ, моја прича, моја песма.

Сада звезде нису пожељне, погасите их све.

Спакујте Месец, скините Сунце,

излијте океан и посеците шуме, јер ништа више нема сврхе.

Никада те неће прежалити твоја БИБА

(165/313460)

Последњи поздрав поштованом и вољеном куму

ДРАГИШИ МАТИЋУ

ЛЕНКА, БИЉАНА и БЕБА

(171/313479)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ МИТРОВИЋУ
1948–2022.

од сина ДЕЈАНА и шурака ДРАШКА

(175/ф)

Последњи поздрав брату и ујаку

ДРАГОСЛАВУ МИТРОВИЋУ

од сестре МИЛИЦЕ и сестричине

МИРЈАНЕ КЕЛЕМЕН са породицом

(177/ф)

Последњи поздрав ујаку

ДРАГОСЛАВУ МИТРОВИЋУ

од сестричине СНЕЖАНЕ ГОЈКОВИЋ

са породицом

(178/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ МИТРОВИЋУ

од породица: ПЕРОВИЋ, ШАЈИЋ, 

МАРКОВИЋ и ГЛИШИЋ

(176/ф)

Последњи поздрав

ЛЕНКИ

БРКИЋ

од станара зграде

у Савској бр. 2

(167/313465)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке  на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав стрини

ЗОРИ ПЕЋАНИН

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: ДЕЈАН са породицом и јетрва МАРИЈА
(116/313388)

26. фебруара 2022.

преминула је наша

ЗОРА

ПЕЋАНИН

Сахрана ће се одржа-

ти 4. марта 2022, у 13

сати, на Новом гро-

бљу.

Заувек у нашим ср-

цима.

Син МИЛАН

и снаја МИЛЕНА

(49/313292)

Последњи поздрав нашој

ЉИЉИ
1970–2022.

Њено IV-6 Гимназија „Урош Предић”

(46/313288)

Чуваћемо дивне успомене на школске дане и дружење у Љубљани

ЉИЉАНА ИВАНОВИЋ
1970–2022.

САЊА и ЉУБО КУКИЋ

(47/313289)

Последњи поздрав драгој куми

ЉИЉАНИ ИВАНОВИЋ

од кумова ГОРДАНЕ и ДЕЈАНА ЂУРЂЕВА

(24/313262)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉАНИ ИВАНОВИЋ
1970–2022.

Заувек поносни што си била наша.

Бол је велика, празнина ненадокнадива.

Заувек у нашим срцима.

Воле те твоји: мама КРИСТИНА, ћерка НИНА, 

сестра САНДРА и сестрић НЕМАЊА

(156/313449)

СТЕФАН МИЛИНКОВИЋ

Док ово пишем сузе теку саме, од туге.

Стефке, све моје на свету. Били смо као што си написао

све делимо на два. Дисао за тебе сваки секунд, само ми-

слио на тебе, моје срце је куцало само за тебе. Био си ми

све на свету. Недостаје ми твој хумор и савет. 

Док ја живим, живећеш у мени. 

Никада те нећу заборавити.

Волим те.

Твој ИГИЦА

(153/313445)

СТЕФАН МИЛИНКОВИЋ

Последњи поздрав нашем Стефану.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица МИЛИНКОВИЋ

(154/313445)

СТЕФАН МИЛИНКОВИЋ

Драги мој, почивај у миру и чувај нас.

Стриц БОБА

(155/313445)

Последњи поздрав нашем

СТЕФКЕТУ

Одељење VI II-2

(48/313290)

Почивај у миру вољени мој пријатељу

СТЕФАН МИЛИНКОВИЋ
1990–2022.

МАЈА
(173/313481)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИРОСЛАВИ

Колектив Прекршајног суда Панчево

(172/ф)

Последњи поздрав

нашој

мајка МИРИ

ДЕНИ, БОРИС, 

НИКОЛА и БОЈАНА

(87/313343)

Последњи поздрав куми

МИРИ МИШИЋ

од породице ЈАЊИЋ

(109/313380)

С тугом и болом опраштамо се од

МИРОСЛАВЕ МИШИЋ
1956–2022.

Сахрана ће се одржати 4. марта 2022, у 14 сати,

на гробљу Котеж у Панчеву.

Њени најмилији

(162/313456)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

БЛАГАЈНА

013/300-830
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25. фебруара преминула је наша драга

ЗОРИЦА ДРЉАЧА
1950–2022.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг РАДЕ, ћерка МИРЈАНА

са породицом и брат МИРКО са породицом

(111/313383)

Вољеној баки

ЗОРИЦИ

Уз тебе смо начинили свој први, а ти уз нас свој последњи

корак.

Твоји унуци ПЕЂА и МАРКО

(112/313383)

Последњи поздрав баки и прабаки

ЗОРИЦИ

Остаје нам да чувамо све лепе успомене на љу-

бав и бригу коју си нам пружила и чему си нас

научила.

Унуке ЈЕЛЕНА и ДЕЈАНА са породицама

(113/313384)

Последњи поздрав

ЗОРИЦА ДРЉАЧА

од САЊЕ и МИЛЕТА АВРАМОВИЋА

(108/313380)

Драга

РАЈО
Заувек ће остати у нашем сећању твоја доброта, ведри-
на и осмех.

Породице МИЛЕТИЋ, КРСМАНОВИЋ и АДАМОВ
(71/313316)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ ПУНОШ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: СРЂАН и чика МИЛЕ
(160/313452)

26. фебруара 2022. године своју племениту душу је преселио у рајско

насеље наш вољени

НИКОЛА ПАВЛИЦА
1938–2022.

Твоје увек насмејано лице, топао поглед и чиста дечја душа ће нам

заувек недостајати.

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА, син ДУШАН, снаја МАРИНА, 

унуке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА, зет ДАНИЛО и праунук ДАВИД

(135/313418)

Заувек ме је напустио мој драги брат

НИКОЛА ПАВЛИЦА
1938–2022.

Многе године смо провели заједно, од мојих првих корака,

дечјих игара и лепих тренутака и дана у каснијем животу.

Твојим одласком у мом срцу остаје доживотно велика

празнина.

Ожалошћена МИЛЕНА ПАВЛИЦА

(136/313418)

Последњи поздрав

мајстор

НИКОЛИ

од ДЕЈАНА

са породицом

(149/313420)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

СТОЈАН ИЛИЋ
1936–2022.

Наш вољени преминуо је 24. фебруара 2022, али

ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга, синови, снаје, 

унуци и праунуке
(161/313453)

27. фебруара 2022. преминула је наша драга

ЈОВАНКА ДЕЧЕРМИЋ
рођ. 2. VI II 1937.

Много ћеш нам недостајати и никада те нећемо

заборавити.

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, 

унуци НЕНАД и МАРКО, снаја МИРА

и снаја САШКА и праунука САРА

(170/313478)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Драга

РАЈО
Љубав је једини ваздух који си удисала,

а осмех једини језик којим си говорила.

Буди на небу оно што си била на земљи...

Наш анђео!

Волимо те.

ЈАСМИНА СТАНКОВИЋ и СНЕЖАНА ВУКСИЋ са породицама

(132/313409)

Цико наш драги, вољени, једини

РАДМИЛА ПУНОШ
1970–2022.

Отишла је тихо, без поздрава.

Сахрана је обављена 2. марта 2022. године, на Новом гробљу у

Панчеву.

Неутешни: кћерка АНЂЕЛА, супруг ЈАДРАНКО, сестра МАРИЈА са

ТЕОДОРОМ и МИЛАНОМ, свекар МИЛИВОЈ, девер СРЂАН и оста-

ла родбина и пријатељи

(19/313253)

Последњи поздрав нашој

РАЈИ

Памтићемо те заувек.

Служба за радиолошку дијагностику

Дома здравља Панчево

(42/313284)

Последњи поздрав нашој доброј

РАЈИ ПУНОШ

од тетка РАДЕ, НЕНЕ и МАКЕ

(58/313302)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ

ВЕРКА, ПАНТА

и МАКИЦА

(70/313313)

Последњи поздрав

РАЈИ

од породица

ЂУРКОВИЋ

и ИЛИЈИН

(73/313321)

РАДМИЛА ПУНОШ

Радмила, твоју спонтаност, смех, енергију и несебичност нико ни-

када неће достићи!

Вечно захвални за сваки тренутак с’ тобом.

МИТРОВИЋИ, БИРЕШИЋИ, РАИЋИ и ПУЗИЋИ

(107/313377)

Последњи поздрав

РАЈИ

Ожалошћени: породице МИЛИН и ВЛАХОВИЋ

(85/313334)

Последњи поздрав куми

РАДМИЛИ ПУНОШ

Драга наша кумо,

остаћеш заувек у нашим срцима и нашем сећању.

Твоји кумови: ДРАГАН, ЉИЉАНА, 

МИЛИЦА и ЂОРЂЕ ШЕЛМИЋ

(105/313373)

РАДМИЛА ПУНОШ

Неке људе заувек волимо.

Ти си наша музика, песма која се чује и никада не престаје.

Твоји и када изгледа да нисмо заједно.

Школски другови и другарице из СШ „Паја Маргановић”

и ОШ „Ђура Јакшић”

(133/313410)

РАДМИЛА

ПУНОШ

Последњи поздрав

Радмили од

породица БУКИН,

ВЕБЕР

и БРАНКОВИЋ

(139/313421)

Последњи поздрав нашој драгој

РАЈИ

од породица ЈЕРЕМИЋ и ЏЕНОПОЉАЦ

(166/313462)

Последњи поздрав

кума

ЈОВАНКИ

Кум РАТКО

и кума ЈЕЛЕНА

(142/313424)

После дуге и тешке болести, 25. фебруара пре-

минула је наша

НАДЕЖДА АЋИМОВ
1948–2022.

Била си наш анђео чувар. Чувај нас са неба и даље.

Ожалошћени: супруг ВОЈИСЛАВ, син

МИРОСЛАВ, ћерка МИРЈАНА и унук ФИЛИП

(145/313428)
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С болом и тугом обавештавамо да нас је наш вољени

ЛАЗАР ПЕРОВИЋ
1938–2022.

напустио 27. фебруара 2022. године.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, син МИЉАН, 

ћерка МИЛИЈАНА, брат МИЛИНКО са породицом, 

снаја МАРИНА, унука ХЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

(65/313312)

27. фебруара 2022. упокојио се мој вољени супруг

ЛАЗАР ПЕРОВИЋ

Лаки, био си ми све у животу. Био си човек великог срца и племе-

ните душе. 

Оставио си ме са тугом највећом у мом животу.

Знам да ћеш ме гледати са неког лепшег места и давати ми снагу

за даље. 

Твоја неутешна супруга ДУШАНКА

Почивај у миру!

(64/313312)

Драги наш

ЛАКИ

Научио си нас много тога, али најтежу

лекцију си оставио да научимо сами: ка-

ко да живимо без тебе...?!

Неми од бола твоји; МИЉАН, 

МАРИНА и ХЕЛЕНА

(66/313312)

Татице мој највољенији

ЛАЗАР ПЕРОВИЋ

Празнина је огромна, а бол и туга неопи-

сиви.

Сећање на твоју доброту и љубав остаће

вечно у мојим мислима и срцу.

Твоја МАКА

(68/313312)

Последњи поздрав

ЛАЗАРУ

ПЕРОВИЋУ

Породица БРКИЋ

(57/313300)

Последњи поздрав

драгом

ЛАЗАРУ

ПЕРОВИЋУ

од прије ЉУДМИЛЕ

и пријатеља ПЕРЕ

(69/313312)

Последњи поздрав

драгом

ЛАЗАРУ

ПЕРОВИЋУ

од породице ЂУРИЋ

(67/313312)

Последњи поздрав

ЛАЗАРУ ПЕРОВИЋУ
Са дубоким поштовањем чувамо успомене на нашег
комшију.

Станари у Миладина Поповића 6
(72/313320)

Последњи поздрав нашем добром

ЛАЗИ ПЕРОВИЋУ
1938–2022.

Шаховски пријатељи
(74/313322)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и стрицу

ЛАЗАРУ ПЕРОВИЋУ
1938–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Брат ЧИПЕ, снаја ЈАСМИНА и њихове ћерке

СТАША, МАЈА и ВИШЊА са породицама

(110/313382)

Са бескрајном захвалношћу и пошто-

вањем опраштамо се од

ЛАЗАРА ПЕРОВИЋА

Никада те неће заборавити

породица ЦВИЈАН

(94/313356)

Наш драги отац, супруг и деда

ЂОРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1939–2022.

преминуо је 1. марта 2022, у 84. години.

Опело, сахрана, 5. марта 2022, у 15 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Чувамо га у срцу и нашим мислима.

Супруга ЈАНКА, ћерка ЛИДИЈА

и син САША са породицом

(157/313451)

ЂОРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1939–2022.

Хвала за сву пажњу и доброту коју си нам

пружао сваког дана.

Ћерка ЛИДИЈА са породицом

(158/313451)

Последњи поздрав нашем драгом

ЂОРЂУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
1939–2022.

Почивај у миру.

Син САША са породицом

(159/313451)

Последњи поздрав брату

СРЕБРЕТУ МИЦКОВСКОМ

од брата БРАНИСЛАВА и братанице БИЉАНЕ

и БРАНИСЛАВЕ са породицом

(141/313423)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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МИЛАНКА ПЕКОВИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници

од станара у Стефана Стратимировића бр. 5

(26/313265)

После кратке и теже болести преминула је

НАДА МАРИНКОВИЋ
1946–2022.

Наша вољена мама и бака преминула је 27. фебруара

2022. године, али ће заувек живети у нашим срцима.

Сахрана је обављена на Старом православном гробљу,

у четвртак, у 14 сати.

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја ДАНИЈЕЛА

и унук УРОШ
(28/313267)

Последњи поздрав

куми

ДРАГИЦИ

од породица

ДЕЈАНОВИЋ

и МАРТИНОВ

(12/313240)

С тугом у срцу и вечним

сећањем опраштамо се

од наше драге снаје и

ујне

ДРАГИЦЕ

ПАРЧЕТИЋ

Њени: ЉИЉАНА, 

МАРИЈА, ОЛГА

и МАРКО
(41/313278)

Последњи поздрав

ТЕМИРИ СТОЈКОВ

од МИЛАНА

(37/313275)

Последњи поздрав

тетка ДРАГИЦИ

од Пакијевих другара: МАЛА МАЈА, МАЈА,

ВЕСНА, МАЦА, САШКА, ИВАНА, СОЊА, ЂОЛЕ,

МРШКЕ, БОРА, ДЕЈА, СЕКУЛА и ЖИЛАВИ

(61/313305)

23. фебруара 2022. године заувек нас је

напустила наша вољена

ОЛГА ПУТНИК

Сахрана је обављена 27. фебруара 2022.

године на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Ћерка КАТАРИНА, зет СЛОБОДАН

и унуци ПРЕДРАГ и НЕНАД

(53/313296)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. фебруара
2022, у 68. години, преминула наша драга

ЉИЉАНА ПЕЈЧИЋ
1954–2022.

Сахрана ће се обавити 3. марта 2022.  године, у 13 са-
ти, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ПЕРИША, ћерке СНЕЖАНА и
ВЕСНА и син ВЛАДИМИР са породицама, брат СТЕВАН
са породицом као и остала родбина и пријатељи

(63/313311)

Последњи поздрав

НАДИ

МАРИНКОВИЋ

од сестре ЉИЉАНЕ

са породицом.

(51/313294)

23. фебруара 2022. године преминуо је

наш драги

МИЛИНКО МИЈОВИЋ
19. VI 1938 – 23. II 2022.

Никада га неће заборавити: син ГОРАН,

снаја ЉИЉАНА и унук СТЕФАН

(56/313299)

Поштована родбино и пријатељи, са неизмерним болом вас обавештава-

мо да нас је 25. фебруара 2022. године напустила вољена мајка и бака

ДРАГИЦА ПАРЧЕТИЋ
рођ. 1943

28. фебруара 2022. је сахрањена на Католичком гробљу.

Вечно ожалошћени, захвални и поносни на Тебе до неба, за сву љубав

овог света.

Твоји: синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН, снаја СЛАЂА, 

унуци ДАРКО, МИЛИЦА и САНДРА

(75/313323)

Драгој колегиници

ДРАГИЦИ

ПАРЧЕТИЋ

последњи поздрав од

ДАНЕ, ЉУПЧЕТА,

ЗОРАНЕ и ИВАНКЕ

(86/313341)

Последњи поздрав

сестри

ДРАГИЦИ

ПАРЧЕТИЋ

Хвала ти што си по-

стојала. Нека те у ти-

шини вечног мира

прати наша љубав ја-

ча од времена и забо-

рава.

Породица

ОГРИЗОВИЋ

(120/313392)

Напустила нас је наша драга кума

ДРАГИЦА ПАРЧЕТИЋ
1943–2022.

Вежу нас дивне успомене из времена наше младости,

коју смо заједнички проводили.

Твоја љубав, младост и доброта остаће вечно у нашим

срцима.

КРСТО и ЉИЉАНА РАЖНАТОВИЋ са породицом

(129/313404)

ДРАГИЦА ПАРЧЕТИЋ

Опраштамо се од Вас са дивним успоменама на

дугогодишње пријатељство наших породица. 

Памтићемо вас по доброти, ведром духу и пози-

тивној енергији.

С поштовањем: МИША, МИЛИЦА, 

ДЕЈАН и РАСТКО
(130/313404)

Последњи поздрав нашој најдражој мами, баки, праба-
ки и сестри

СТОЈАНКИ ВУКОВИЋ
1947–2022.

од ћерки СНЕЖАНЕ и СЛАЂАНЕ, унуке МИЛИЦЕ

и ЈЕЛЕНЕ са породицом, брата СВЕТИСЛАВА

и остала родбине.

Сахрана ће се обавити 4. марта 2022, у 15 сати, на Но-
вом гробљу у Панчеву.

(128/313402)

Поштованом деди и тасту

МИЈОВИЋ МИЛИНКУ
из Омољице

19. VI 1938 – 23. II 2022.

Отишао си тихо.
Твој БОЈАН, ДАМЈАН и МИЛОВАН

(117/313389)

НАДА МАРИНКОВИЋ

Драга Надо, заувек ћеш остати у нашим срцима.

Породице ЈОВАНОВИЋ и СУБОТИЋ

(144/313426)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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БОРИСЛАВ ДЕСПИНИЋ
8. I 1948 – 31. XII 2021.

Последњи поздрав

ОЛГА ДЕСПИНИЋ
25. V 1950 – 19. II 2022.

БОРИСЛАВ

ДЕСПИНИЋ
8. I 1948 – 31. XII 2021.

Последњи поздрав

ОЛГА

ДЕСПИНИЋ
25. V 1950 – 19. II 2022.

од сестре БЕЛЕ, велике сестре МАНИЈА

и сестрића САШЕ и СИЛВИЈЕ
(30/313105/р)

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ћерке ЗОРИЦА и НЕВЕНКА, унуке ДАНИЦА, СНЕЖАНА, ЈОВАНА

и ИВАНА, праунуци ТАРА и СРЂАН, зетови ГОРАН, МИЛАН и ДРАГАН
29/313104/р )

У знак сећања на наше драге

РУЖИЦА АНА ШАНДОР
2019. 2013. 2006.

МИЛОШ и ЕРЖИКА са породицама

(97/313363)

9. марта 2022. наврша-
вају се тридесет две го-
дине откако није са на-
ма наша драга

РАДИСЛАВКА

ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић

1950–1990.

Њени најмилији
(40/313277)

СЕЋАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2022.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА, 

САЊА и АЛЕКСА

(82/313331)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

ИЛИЋ
2009–2022.

Тринаест година ниси са
нама, али те не дамо за-
бораву! У нашим си при-
чама, мислима и срцима
заувек.

Твоји најмилији
(18/313252)

У суботу, 5. марта 2022, у 12 сати, на омољачком

православном гробљу, даваћемо годишњи по-

мен нашој драгој супрузи, мајци и баки

МИРОСАВИ ГАЈИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг МАРКО, син

ВЛАДИМИР и ћерка РУЖИЦА са породицом
(123/313395)

Вољена наша,

5. марта, у 11 сати, окупићемо се на твом вечном коначишту да

обележимо тужан дан твог одласка

АНЂЕЛИЈА РАДЕВИЋ

Ускоро се навршава година како ниси са нама.

Ни један дан ове године није прошао без тебе у мислима и на

уснама... Кад оде неко драг боли празнина која никада неће бити

попуњена. Боле речи које нисмо рекли, а могли смо. Боле сузе.

Успомене. Боли то што знамо да никада више нећемо бити заједно.

Ти си наш анђео. Са тобом је отишао део наших живота који смо

проживели и који се твојим одласком претворио у сећање.

Почивај у миру.

Воле те ВЕСНА и ТАЊА са породицама

(127/313401)

У суботу, 5. марта 2022. године, у 10.30, на Новом гробљу у Панче-

ву, даваћемо годишњи помен нашој вољеној мајци

СЛОБОДАНКИ САВОВИЋ

Мајко, година најтужнија прође.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Воле те твоје ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА са породицама

(126/313399)

9. марта 2022. године навршава се седамнаест година туге, бо-

ла и празнине откако није са нама наш драги

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

Остао је незаборав и дивне успомене! 

Недостајеш!

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,

сестра МИРА и остала родбина

(134/313414)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на тату и стрица

РАЈКО РАДОМИР

ГАРИЋ ГАРИЋ
5. III 2008 – 2022. 3. II 2020–2022.

Ћерка и братаница са породицом

(143/313425)

11. марта се навршавају две године откако није

са нама наш

ЗОРАН ШИНИК

Помен ће се одржати у суботу, 5. марта, на Като-

личком гробљу у Панчеву.

С поносом те се сећамо.

Породице ФИЛИПОВИЋ и ШИНИК

(174/313485)

МИЛОШ СИМИОНОВИЋ

БОКСЕР

Поздрав од другара: РИНГОНИ, КЕНГУРЧЕ 2,

СТЕВАН Р., СЕСА, ВЛАДА, БОРА БОСАНАЦ,

СТЕФАН, ВУЈА, БОБАН, ЈОВА АЋА, ЉУБА и

ГВЕРО

(21/313255)

Последњи поздрав драгој комшиници

СОФИЈИ МИУЦА

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(83/313332)

Последњи поздрав

доброј и племенитој

СОФИЈИ

МИУЦА

ЈАСМИНА

и МИЉЕНА

са својима

(90/313350)

Опраштамо се од ма-

ме нашег брата Вој-

кана

МИЛАНКЕ

ПЕКОВИЋ
рођ. Јаковљевић

Војканове сестре:

РАДИЦА,  САЊА,

МАЈА, НАЦА, ЛОЛА,

НЕЛА и ВОЈИЦА

са породицама

(10/313237)
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6. марта навршава се седам година откада није са нама
моја мајка

ЉУБИЦА ПОПОВИЋ
2015–2022.

Заувек у мислима и у срцу.

(76/313325)
                                          Ћерка НЕВЕНА са породицом

ПОМЕН

МИЛЕВА

САВАНОВИЋ
2. III 2018 – 2. III 2022.

И даље Те се сећамо.

Будимо успомене и

чувамо од заборава.

Породица
(77/313326)

Четрдесет дана откада
ниси са нама

СЛОБОДАН

МИЛОВАНОВ

Чувамо те од заборава.

Снајка ЛЕЛА, ЖЕЉКО
и СЛАЂАНА

са породицама

(78/313327)

У суботу, 5. марта 2022. године, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ОЛГИ АНТИЋ
1951–2022.

Недостајеш нам.

С’ поносом чувамо успомену и сећање на тебе.

Волимо те.

Ожалошћени: син МИЛОШ и снаја ЦИЦА

(80/313329)

У суботу, 5. марта, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен

Драги наш

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Прошла је година како си уснио у Господу са вером да си у царству небе-

ском.

С љубављу и поносом чувамо најлепше успомене на Тебе, на Твоју једин-

ствену личност и духовност, кога су красиле најлепше људске вредности.

Заувек захвална и ожалошћена твоја породица

(88/ф)

Прошла је тужна година без нашег драгог

ХРИСТОВ СЛАВЧЕТА
1959–2021.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

ЗОРИЦА, ПРЕДРАГ, МИЛОШ и ДРАГАНА

са породицом

(59/313303)

ПОМЕН

БИЉАНА АЋА
2008–2022.

Драга наша Бико, четрнаест година је прошло откада

си отишла на пут без повратка и поздрава. И даље не

верујемо у то и у срцу те чувамо од заборава. Много

недостајеш.

Воле те: мама, тата, брат, сестра, СТАША и МИЛОШ

(98/313364)

6. марта 2022. навр-

шава се година откад

нас је напустила моја

мајка

ИВАНКА

БОСИКА
1928–2021.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја ћерка

СПОМЕНКА и унуци

ДРАГАНА и ДРАГАН

(60/313304)

НЕШО

Љубав је једини ваздух који си удисао.

И осмех једини језик који си на свету

разумео.

Твоја ДРАГАНА

(103/313371)

Прва година најгласније тишине

НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

Кад одеш, простор за тобом склапа се као вода,

Немој се освртати ничег ван тебе нема.

Простор је само време на други начин видљиво,

Места која волимо не можемо напустити...

Твоји: ДРАГАНА, МИЛИЦА, АЛЕКСАНДРА и ДАНИЛО

(104/313372)

НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

Драги наш Брко, прошло је годину дана откако ниси са нама.

Твој драги лик, племенитост и доброту памтићемо заувек.

Колектив компаније „Be dem Ener gu So lu ti ons”

(23/313260)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА

ТРАИЛОВИЋ

5. марта даћемо го-

дишњи помен на

Православном гро-

бљу у Старчеву.

Твоји најмилији
(45/313287)

СЛАВИША

СИБИНОВ
1977–2019.

Три године су прошле а
нама се чини да си још
увек ту.

Неутешни: мајка АНА,
отац БОГОЉУБ и сестре
ВИОЛЕТА и ЈУГОСЛАВА

(9/313236)

8. марта навршава се четрдесет дана откако

није са нама наша

ЈЕЛИЦА РАЈКОВИЋ

Помен ћемо давати на Старом православном

гробљу, у 11 сати.

Твоји ЈУГОСЛАВ и ДУЊА

(122/313394)

7. марта навршава се годину дана откад није са

нама наша драга

БОРКА БАБИЋ
1938–2021.

Помен ћемо одржати у суботу, 5. марта, у 11.30,

на гробљу Котеж. 

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији
(124/313396)

Много нам недоста-

јеш најдража наша.

Прошла је тужна го-

дина откада ниси са

нама

РАТОМИРКА

ЈЕЛИЋ
5. III 2021 – 5. III 2022.

Твоји најмилији

(146/313432)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА КОСТА
2015–2022. 2006–2022.

(106/313376)
                            СЛАВИЦА и БОЖА са породицама

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Вољеном брату

СТЕВАНУ

МИРЈАНИЋУ

дајемо четрдесет дана

2. марта 2022. године.

С болом у срцу за њим

тугују сестре и брат са

породицама
(1/313223)

ЈАНКО

ЛАКИЋ
6. III 1998 – 6. III 2022.

Твоја доброта и љу-

бав заувек остаје у

нашим срцима. Пуно

нам недостајеш.

Твоји најмилији
(3/313232)

5. марта 2022. пет година је од тужног сазнања

да те више нема, осташе бол и сећања

СЛОБОДАН ИЛИЈИН
1946–2017.

Твоји: ЉУБИЦА, АНЂЕЛКА, МИЛИЦА и ГОРАН

(11/3134239)

СЕЋАЊЕ

др ЗОРАН

МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2022.

Брат МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

са породицом
(15/313247)

4. марта 2022. навршава се тужних шест месеци

МИРОСЛАВ ЦВЕЈИЋ

С љубављу твој син БРАТИСЛАВ са породицом

(17/313251)

Чувамо успомену на наше драге родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

СВЕТИСЛАВ НАДЕЖДА
29. II 1992 – 2022. 17. X 1998 – 2022.

(20/313254)
                                                                                             Породица

У суботу, 5. марта, у 10 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашој мајци

ДАНИЦИ БОДЛОВИЋ

Време пролази, туга остаје.

Твоја деца: ВЕРИЦА, РАДЕ и ДРАГАН

са породицама

(22/313257)

Сећање на драге родитеље

КАРАС

РАДА НИКОЛА
11. I 1998. 4. III 2018.

Драгоцене успомене на вас чувамо у срцима.  

Ваши највољенији: НАДА са породицом

(25/313264)

СЕЋАЊЕ

Прошле су четири дуге и тужне године да није

са нама наш драги

ПАВЛЕ КАТНИЋ
2. III 2018 – 2. III 2022.

Време пролази а ми те чувамо од заборава и

спомињемо те свакодневно у лепим успомена-

ма, памтимо твоју доброту и љубав. Пуно нам

недостајеш.

Твоји најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,

снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

(27/313266)

СЕЋАЊЕ

РИСТО ПАВКОВИЋ
2012–2022.

Драги наш тата и деко, с љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе. Зрачио си ведрином и

добротом и зато је сваки дан без тебе огромна

туга.

Воле те твоји најмилији

(54/313297)

ЛИДИЈА

ВЕЉКОВИЋ
1. III 2000 – 1. III 2022.

Сећање на тебе живе-

ће вечно у нама.

Син НИКОЛА, 

ћерка БОЈАНА

и супруг ПРЕДРАГ
(55/313298)

ШЕПИЋ ИВАН ВАЊА
1962–2021.

Отишао си из наших живота, али никада

нећеш из срца и сећања.

Почивај у миру и спокоју.

Твоји: мајка и брат са родбином

(91/313352)

У суботу, 5. марта, у 11.30, даваћемо једногодишњи помен нашој

мајци, баки и ташти

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ ШИШКОВ
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Ћерка ОЛГИЦА и ГОЦА са породицама
(92/313353)

У суботу, 5. марта 2022, у 11 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем

драгом и вољеном

КИМ СТЕВАНУ

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Супруга КАТАРИНА и ћерке са породицама

(81/313330)

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

Твоја душа живи са нама.

Поносни на тебе.

Твоја породица

(99/313365)

8. марта навршава се шест месеци откада није са нама
наша

ВИЛМА КРАКЕР

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(96/313362)

СЕЋАЊЕ

ИГОР НИКОЛОВСКИ ЛАКИ

Велика бол и туга која никада неће престати.

Заувек ћеш недостајати.

Мајка НАДА и брат ИСИДОР

(43/313286)

СЕЋАЊЕ

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

ЛАКИ

Године пролазе а ти не-

достајеш бескрајно.

Твоје тетке

(44/313286)

СЕЋАЊЕ

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

Године пролазе, али ти

си увек у нашим срцима.

Тетка НАДА и теча АЦА

са породицом

(95/313358)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Сећање на драге родитеље

ЈАЋИМОВСКИ

ВЕСЕЛИН ДРАГА
1941–2021. 1943–2011.

Иза нас је шест месеци туге, једна велика празнина у
мислима и тежак бол у срцу. Отишао си свом анђелу,
својој љубави.

Успомену и сећање на вас чувају ћерке
СЛАВИЦА и СНЕЖАНА са породицама

(2/313231)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
2019–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(4/313234)
                                              Брат БАНЕ и снаја СЛАВИЦА

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
7. III 2019 – 7. III 2022.

Тето, три године... Боли. Недостајеш.

(5/312234)
                                                                БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА

МИЈАИЛОВИЋ

Три године како ни-

си са нама, али зау-

век ћеш бити у на-

шем сећању.

ЧАКИ, СНЕЖА, 

АНА и ВАСА

(6/313234)

ДУШАН ЖИВКОВИЋ
1963–2022.

Трагови твог живота, мисли и заједничких тре-

нутака ће увек бити ту. Почивај у миру. Нека те

анђели чувају.

Сестра БОРЈАНКА, зет ВЕЉКО

и сестрић АЛЕКСАНДАР са породицом
(7/313235)

5. марта 2022, у 11 сати, одржаће се годишњи

помен нашем драгом

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ
1963–2021.

Дани пролазе, бол остаје, сећања на тебе не

бледе. Нека твоја добра, племенита душа почи-

ва у миру. Заувек ћеш остати наш херој, узор и

снага.

Много нам недостајеш. Нека те анђели чувају.

За тобом вечну тугују и у срцу те носе: 

супруга МИЉАНА, син ДЕЈАН

и ћерка МАРИЈА са породицама

(8/313235)

5. марта 2022. на Католичком гробљу, у 11 сати,

даваћемо годишњи помен нашој драгој супрузи,

мајци и баки

ХИЛДИ ЈЕЛЕНИ ВУКОВОЈАЦ

Сећање је вечно.

Твоји најмилији

(13/313243)

БОРКА РАДОСАВЉЕВИЋ

5. марта, у 11 сати, даваћемо годишњи помен на

Православном гробљу у Омољици.

Породица РАДОСАВЉЕВИЋ
(14/313245)

5. марта навршава се шест година туге откада

није са нама наш вољени

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2022.

Много нам недостајеш.

Твоја породица

(16/313249)

Четрдесет дана откада није са нама наш брат

и ујак

СТОЈАН МОРАР

Вечна туга и дивне успомене остају.

Сестре МИЛЕНА и ЈАСМИНА са породицама

(36/313272)

Почивајте у миру

МАРА и МИША

Лака вам земља банатска.

Сестра ЛЕЛА са породицом
(52/313295)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо нашој вољеној

СПОМЕНКИ ЋОСИЋ
1958–2021.

одржати једногодишњи помен 5. марта 2022, у 11 сати, на

православном гробљу у Омољици.

Твоји анђели: МАРИН, САНДРА и ДАЛИБОР

са породицама

(79/313328)

У суботу, 19. марта, у 11 сати, на старчевачком

гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ

Тајкић, недостајеш пуно.

Твоји најмилији: супруга ВЕСНА, 

ћерка НЕВЕНА, зет ДАРКО и унук МИЈАТ

(114/313387)

У суботу, 5. марта, у 11 сати, даваћемо шесто-

месечни помен нашој

МИЛИЦИ КОВАЧЕВИЋ

Најдража, најбоља, најискренија жено овога

света, никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(115/313387)

СТОЈАН

МОРАР

Последњи поздрав на-

шем Стојану.

Заувек ћете бити део

нас!

Недостају нам Ваши до-

ласци...

МЗ „Горњи град”
(121/ф)

ДРАГАНА

КОЛАР

Прошла је година а

празнина је све већа. 

Недостајеш.

Мајка СТАНА

и брат ДРАГАН

са породицом

(140/313422)

БЛАГОЈЕ

ТМУШИЋ
7. III 1988 – 7. III 2022.

Кажу време тугу брише,
али сећања су вечита.

Твој брат ДРАГАН, 

снаја РАДИЦА, 

АЦА и ДАЦА
(163/313457)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Динамо контролисао
утакмицу до самог краја

Следи дуел саШамотом

Настављена је трка за бодове у
плеј-офу Суперлиге за рукоме-
таше. Најбољих осам екипа које
Србија тренутно има воде жесто-
ке битке у борби за титулу шам-
пиона, а свака утакмица је при-
ча за себе.

Прошлог викенда су одигра-
ни мечеви четвртог кола, у окви-
ру кога је Динамо гостовао у
Лесковцу, граду који живи за
рукомет и тамошњу Дубочицу
54. Велики број навијача из гра-
да на југу Србије подржава свој
тим, атмосфера у дворани „Дубо-
чица” увек је усијана, па је сва-
кој екипи тешко када гостује у
Лесковцу. Тако је било и овог
пута. „Жуто-црни” из Панчева
знали су да их очекује тешко
гостовање, али нису много мари-
ли за то. Стручни штаб с Нена-
дом Краљевским на челу одлич-
но је припремио утакмицу, гости
су имали меч под контролом
готово 56 минута, али су у фини-
шу попустили и дозволили дома-
ћинима да освоје један бод: Дубо-
чица 54 – Динамо 31:31 (14:18).

Екипа из нашег града играла
је у саставу: Стаменковић, Павло-
вић (седам голова), Чабрило,
Бошковић, Станић (један), Бекић,
Остојић (три), Перић, Перовић
(шест), Дистол, Урта, Голубовић
(два), Костадиновић (шест), Радо-
вић (шест), Милошевић и Бир-
кенхојер.

Панчевци су доминирали од
самог почетка утакмице, а већ
средином првог полувремена
имали су опипљиву предност од
пет голова (6:11). Одличан је на
голу Динама био Адриан Бир-
кенхојер, који је сјајним интер-
венцијама омогућавао саиграчи-
ма брзе контаранападе, из којих
су решетали гол Лесковчана.

Наставак меча донео је друга-
чију слику на терену. Рукомета-
ши Дубочице заиграли су агре-
сивније и сада су они били тим
који има расположеног голма-
на, јер је Мирослав Коцић про-
сто бриљирао. Ношени фанта-
стичном подршком с трибина,
домаћи играчи су полако топи-
ли предност гостију, да би у фини-
шу утакмице имали прилику и
да победе. Један од јунака Дина-

мове екипе био је и млади гол-
ман Никола Перић, који је у 59.
минуту успео да одбрани седме-
рац искусном Атанасковићу...

– Остаје жал за победом, јер
смо били доминантни у већем
делу меча, а на полувремену смо
имали и предност од четири
гола. Морамо да наставимо да
радимо, напорно да тренирамо
и да већ у следећој утакмици
победимо како бисмо на крају
остварили што бољи пласман –
рекао је после утакмице у Лесков-
цу играч „жуто-црних” из Пан-
чева Милан Голубовић.

То је заиста била права руко-
метна представа, с много борбе
и лепих потеза, која враћа веру
у овај спорт.

– Заслужили смо победу, али
шта је – ту је. Када је требало да

дефинитивно преломимо утак-
мицу, направили смо неке гре-
шке, голман Коцић је у тим тре-
нуцима био фантастичан и то је
то. На крају је Дубочица имала и
прилику да победи. Добро смо
изгледали на терену и верујем да
ћемоунареднимутакмицамапри-
казивати још боље партије. Овај
бод с тешког гостовања у Лесков-
цу морамо да „оверимо” победом
у наредном колу како би он имао
још већи значај – истакао је тре-
нер Динама Ненад Краљевски.

„Жуто-црни” у суботу, 5. мар-
та, у 17.30, дочекују аранђело-
вачки Шамот 65, а потом у сре-
ду, 9. марта, такође у Хали спор-
това на Стрелишту, играју и утак-
мицу Купа Србије против Мета-
лопластике из Шапца. Ова утак-
мица почиње у 19.30.
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На Првенству Војводине, које
је одржано прошлог викенда у
Новом Бечеју, чланови Карате
клуба Динамо имали су много
успеха. Са седам трофеја, клуб
из нашег града био је најуспе-
шнији на турниру.

Златне медаље су освојили
Марина Радичевић, Ђорђе Сала-
пура и Дарко Спасковски, сре-
бром су се окитили Александар
Здешић и Михајло Поповић, а
бронзе су заслужили Никола
Ивановић и Урош Петровачки.

И најмлађи такмичари Дина-
ма веома успешно су започели
нову сезону. Они су бриљирали
на Првенству Баната за поле-
тарце, пионире и наде, на коме
је 15 бораца освојило исто толи-
ко трофеја.

Најсјајнија одличја су заради-
ли: Невена Новаков, Марија Апо-
столовски, Дуња Јовановић, Мар-
тина Пузић, Вук Воркапић, Лука
Доброта, Тадија Гаћеша, Васи-
лије Антић и Лазар Николић.
Сребрне медаље су освојили: Ана
Васић, Теодора Бартна, Никола
Марчета, Вук Воркапић и Тео-
дора Гагић, а бронзу је заслужи-

ла Миљана Миленковић.
Чланови Динама били су успе-

шни и на школским првенстви-
ма Војводине и Београда.

Златом се окитио Александар
Здешић, сребрна одличја су осво-
јили Вук Воркапић, Лука
Доброта и Лука Степанов, а
бронзе су зарадили Александра
Стоилковски и Вања Чекеревац.

Прошлог викенда су били
запажени и каратисти Младо-
сти.

На Првенству Баната за нај-
млађе прва места су освојили:
екипа пионира у борбама (Филип
Вујиновић, Војин и Лука Нико-
лић и Маријан Вуковић), екипа
пионирки у борбама (Нина
Костић, Неда Недељковић, Ана-
стасија Закић и Дуња Ђорђевић),
Марко Милутуновић, Андреј Кра-
гуљац, Војин Николић, Филип
Вујиновић, Немања Рачуница и
Андреј Закић. Сребром су се оки-
тили: Александар Којић, Давид
Марков, Павле Стевановић, Петар
Трпчевић и Алексеј Закић, а
бронзе су зарадили: Хелена
Биреш, Милица Вуковић, Ива
Ракић и Маша Јованов.

На школском шампионату нај-
бољи је био Марко Милутино-
вић, сребром су се окитили Ема-

нуел Димитрије и Андреј Закић,
а бронзу је освојио Милош Милу-
тиновић.

С КАРАТЕ БОРИЛИШТА

МЕДАЉЕ СТИГЛЕ СА СВИХ СТРАНА

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

НОРВЕШКА НОВИ ИЗАЗОВ

Одигран и дерби
у Новом Саду

У понедељак опет
на свом терену

Да ће пролећна трка за бодо-
ве у Првој лиги Србије бити
неизвесна и узбудљива до
самог краја, показало је већ
прво коло, које је било на про-
граму прошлог викенда.
„Саплели” су се фаворити из
врха табеле, пробудила се нада
код неких прерано „отписа-
них”, па ће се до последње
утакмице водити велика бит-
ка за пласман у плеј-оф и
избегавање плеј-аута.

Велику опомену већ на
старту добио је и панчевачки
Железничар. Био је то шамар
од кога бриде образи...

„Дизелка” с Тамиша имала
је велику прилику да се бодов-
но приближи другопласира-
ној Младости и трећепласи-
раном Јавору, који су такође
киксирали у 22. рунди прво-
лигашког каравана, али није
успела.

На премијери пролећне
сезоне у „зеленој оази” госто-
вао је ИМТ с Новог Београда,
тим коме се пре почетка утак-
мице нису давале превелике
шансе у овом дуелу, али после
деведесет минута популарни
„трактористи” били су ти који
су се радовали.

Гости су показали изузетну
спремност, велико умеће и
жељу за победом, надиграли
су домаћина на сваком делу
терена и заслужено освојили
три велика бода. Железничар–
–ИМТ 1:2 (1:1).

Шеф стручног штаба дома-
ће екипе Драган Аничић опре-
делио се да утакмицу започ-
не овај састав: Немања Андри-
јанић, Душан Плавшић, Лука
Петровић, Александар Ђорђе-
вић, Стефан Радојичић, Лазар
Милошев, Лазар Марковић,
Дарио Гргић, Предраг Стани-
мировић, Матеја Зувић и
Александар Симчевић.

Тим из Панчева је добро
отворио утакмицу, почело је
како се само пожелети може,
али...

У осмом минуту Пеђа Ста-
нимировић је непрописно зау-
стављен у казненом простору
Београђана, а сигуран реали-
затор најстроже казне био је
Лазар Милошев – 1:0.

Уместо да је водећи пого-
дак Железничару дао ветар у

леђа, догодило се обрнуто.
Фудбалери ИМТ-а су од тог
момента заиграли боље, заго-
сподарили тереном, делова-
ли моћније и опасније... Пола-
ко су преузимали иницијати-
ву, играли агресивније, а њихо-
ва награда за труд стигла је у
финишу првог полувремена,
када је некадашњи репрезен-
тативац наше земље и прво-
тимац миланског Интера Ален
Стевановић изједначио на 1:1.

Ни после одмора слика на
терену није се битније изме-
нила. Извршене су промене у
екипи Железничара, ушли су:
Милош Стојчев, Јордан Јова-
новић, Данило Дашић, Петар
Гигић и Марко Конатар, али
ИМТ се није дао пореметити.
Напротив, наставио је да доми-
нира, а своју надмоћ је кру-
нисао поготком у 63. минуту,
после школски изведеног кон-
транапада. Стрелац победо-
носног гола за госте био је
одлични Владимир Радочај.

Железничар је пре тога
имао неколико добрих при-
лика, али шутови Лазара
Милошева, Предрага Стани-
мировића и Александра Сим-
чевића нису завршили онако
како су желели и навијачи
Железничара. Срећа је овог
пута била на страни храбри-
јег и конкретнијег тима.
Последњих неколико минута
домаћи су били и бројчано
слабији на терену јер је Алек-
сандар Симчевић заслужио
црвени картон.

– Победила је боља екипа.
Нема ту шта много да се при-
ча. Добро смо отворили утак-
мицу, али видело се да нема-
мо ту дозу агресије. Неприја-
тан пораз, али морамо да
подигнемо главе. Да извуче-
мо поуке. Има још довољно
времена да се грешке испра-
ве – кратко је прокоментари-
сао утакмицу Драган Аничић.

И порази су саставни део
спорта. Није лако, али не сме
се клонути. Мудри људи кажу
да је пораз само мали предах
до следеће победе...

Већ у четвртак, 3. марта,
када је овај број „Панчевца”
био у штампи, „дизелка” је
одиграла дерби меч у Чела-
реву, где је одмерила снаге с
другопласираном екипом
Младост ГАТ. Шампионат се
наставља у понедељак, 7. мар-
та, када ће на СЦ-у „Младост”
гостовати Будућност из Доба-
новаца. Овај меч почиње у 14
сати.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ – ИМТ
ОДНЕО БОДОВЕ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЛЕСКОВЧАНИ ИШЧУПАЛИ БОД

Алекса Ракоњац у
репрезентацији Србије

Протекле недеље, између два
такмичења, Стрељачки савез
Србије организовао је припре-
ме јуниорске репрезентације
наше земље у Смедереву, где
је боравио и најуспешнији пан-
чевачки такмичар у гађању из
пушке – Алекса Ракоњац.

Окупљање најбољих спрове-
дено је у оквиру припрема за
Првенство Европе, које ће бити
одржано од 18. до 27. марта у
Норвешкој. Поред Алексе, 
јуниорску репрезентацију Срби-
је чине и Петар Ердеи из Новог
Сада и Марко Ивановић из Кра-
гујевца.

Припреме су биле веома сло-
жене и напорне, па је стручни

тим, на челу са Иваном Маној-
ловићем, који је и водио при-
преме, препоручио да Алекса
не наступи у другом колу Купа
Србије у Нишу, јер већ има
довољно бодова за финале, како
би се одморио и надокнадио
пропуштено у Гимназији.

У Нишу је, дакле, одржано
друго коло Купа Србије за пио-
нире, кадете и млађе јуниоре у
гађању из ваздушног оружја, а
у врло јакој конкуренцији над-
метало се и седам чланова Стре-
љачке дружине „Панчево 1813”.

Марко Нинковић је и овог
пута солидно одрадио свој меч.
Погодио је 541 круг, што је
било довољно да освоји две сре-
брне медаље, али и по десет
бодова за учешће у финалу
Купа, како у конкуренцији каде-
та, тако и у групи млађих

јуниора који се надмећу у
гађању из ваздушног пиштоља.
Стефан Кешишјан је погодио
529 кругова у такмичењу мла-
ђих јуниора, али није успео да
освоји нове бодове.

Ива Ракоњац се такмичила
у групи кадеткиња које су пуца-
ле из ваздушне пушке. Пого-
дила је 584 круга и заузела
девето место, али је освојила

два нова бода. Теодора Кондић
је с 579 кругова остала без бодо-
ва у групи млађих јуниорки.

Боје панчевачког клуба бра-
нили су и сјајни дечаци који
су потврдили да је пред њима
лепа будућност – Немања Ђор-
ђевић, Огњен Лукић и Огњен
Бунчић, па су освајањем нових
бодова осигурали учешће у
финалу купа за пионире.



Млади рвачи панчевачког Дина-
ма били су одлични и прошлог
викенда. Освајањем нових меда-
ља наставили су континуитет
успеха и још више скренули
пажњу спортске јавности на себе.

У Београду је одржан Куп
Србије за такмичаре до седам-
наест година, а иначе богатој
ризници трофеја РК-а Динамо
додата су још два златна одлич-
ја. Освојили су их Стефан Тодо-
сијевић и Лена Ећимовић. Сре-

бром се окитила Мина Милоса-
вљевић, а у укупном пласману
девојке из панчевачког клуба
биле су друге.

Куп Србије за борце до три-
наест година одржан је у Кањи-
жи, а девојчице тренера Драга-
не Јанков и на овом такмичењу
биле су друге у укупном пла-
сману.

Сребрну медаљу је освојила
Јелена Крстовић, док је Павле
Радивојевић био трећи.

КУП СРБИЈЕ У РВАЊУ

ЗЛАТНИ СТЕФАН И ЛЕНА

НОВИ УСПЕСИ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

ФАБРИКА ШАМПИОНА РАДИ ПУНОМ ПАРОМ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ШАМОТ 65
Субота, 17. 30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СПАРТАК
Мушкарци
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Јабука: ДОЛОВО – РАДНИЧКИ 1958
Недеља, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
Недеља, 18.30 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БУДУЋНОСТ
Понедељак, 14 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Субота, 14.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Недеља, 14.30
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ДОЛОВО
Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – РАДНИЧКИ

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Нови Сад: ШТРАНД ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА 54 – ДИНАМО 31:31

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 37:33
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – В. СТЕПА 21:21
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО 50:21

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИМТ 1:2

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА О13 – МЛАДОСТ 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крагујевац: РАДНИЧКИ–ТАМИШ 73:77
Панчево: ТАМИШ–ЗДРАВЉЕ 83:74

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 53:71
Б. Н. Село: ЈЕДИНСТВО–АГРОБАНАТ 94:72

Велики корак ка
опстанку у елити

У недељу против
ОКК Београда

Кошаркаши Тамиша напра-
вили су огроман корак ка
остварењу циља зацртаног за
ову сезону. Веома важном
победом у Крагујевцу, над
директним конкурентом, мом-
ци које с клупе предводи тре-
нер Бојан Јовичић прибли-
жили су се опстанку у елити,
а оно што је можда најбитни-
је јесте да су повратили само-
поуздање неопходно пре мече-
ва одлуке.

Око 500 гледалаца у Кра-
гујевцу могло је да присуству-
је добром дуелу у коме су оба
тима желела победу. На кра-
ју, Саша Радовић и његови
саиграчи имали су више кон-
центрације, па су успели да
освоје злата вредне бодове:
Раднички–Тамиш 73:77, по
четвртинама 18:19, 17:24,
23:13 и 15:21.

Водила се велика борба од
самог почетка утакмице, па
је у првој четвртини виђена
изједначена игра. После првих
десет минута утакмице Тамиш
је имао минималну предност
од „пола” коша (18:19).

Наставак сусрета донео је
доминацију панчевачког тима.
Играчи Тамиша су имали
одлична решења у нападу,
служио их је и шут, па су на
одмор отишли са осам поена
„вишка” (35:43).

Одмор је очигледно при-
јао кошаркашима Радничког,
јер су у трећој четвртини пот-
пуно преузели контролу над
утакмицом и променили јој
ток. Крагујевчани су заигра-
ли офанзивно у нападу и
агресивно у одбрани, и такав
однос на терену донео им је
најпре изједначење, а потом
и предност од четири поена.
Да се домаћи потпуно „не
одлепе”, постарао се плејмеј-

кер Тамиша Марко Шиник,
који је постигао битне поене
и мало зауставио налете Кра-
гујевчана, па се у последњу
четвртину ушло при вођству
домаћег тима од два поена
(58:56).

Раднички је седам минута
пре краја утакмице повео са
шест поена, а онда је Тамиш
поново показао своју моћ. Тим
из Панчева успео је да успо-
стави нову иницијативу, да
поново поведе и да сигурним
извођењем слободних бацања
реши меч у своју корист и
тако приђе Радничком на
само победу заостатка.

– Јако важна победа за нас.
Раднички је много искуснији
тим од Тамиша, али успели
смо да тријумфујемо на

тешком гостовању. Морамо
да наставимо у оваквом рит-
му како бисмо што пре упло-
вили у мирну луку – рекао је
после меча играч Тамиша
Марко Шиник.

Најефикаснији у екипи из
нашег града били су управо
Марко Шиник, са седамнаест,
и Патрик Харди, који је постигао
тринаест поена.

– Битна победа, али још
увек нисмо остварили ништа
епохално. Она нас само држи
у игри за опстанак у лиги, а
до коначног циља морамо још
много пута да се помучимо.
У првом полувремену смо
искористили чињеницу да су
кошаркаши Радничког мек-
ше ушли у меч, али је наста-
вак утакмице донео потпуно

другачију слику. Искусан тим
из Крагујевца заиграо је чвр-
сто, ишао је „у месо”, а Шиник
нас је важним поенима вра-
тио у живот. У последњој
четвртини смо се мало сабра-
ли, Ђорђевић нас је тројком
вратио у игру... Коначно је
дошао меч на једну лопту и
превагнуо на нашу страну –
истакао је тренер Бојан Јови-
чић.

У среду, 2. марта, када је
овај број „Панчевца” био
закључен, Тамиш је на свом
терену одмерио снаге с леско-
вачким Здрављем, а у неде-
љу, 6. марта, опет ће играти
пред својим навијачима. У
Халу спортова на Стрелишту
долази ОКК Београд. Овај меч
почиње у 18.30.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sg5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ НА ПОБЕДНИЧКОМ ПУТУ!

Стране припремио
Александар

Живковић

УСПЕШАН ДЕБИ

Прошлог викенда у Сарајеву је
одржан турнир у кик-боксу, а
као члан репрезентације Бео-
града надметао се и наш сугра-
ђанин Велибор Јакшић.

Било је то изузетно јако и ква-
литетно надметање, на коме су
учествовали борци из чак три-
наест земаља. Велибор је успео
да оствари две победе, али је
судијским одлукама оштећен у
полуфиналу, па је морао да се
задовољи бронзаном медаљом.

– Презадовољан сам Вељиним
учинком. Било је то његово деби-
тантско учешће на међународ-
ном такмичењу и не треба сум-
њати да ће добри резултати и
победе тек доћи – рекао је тре-
нер Огњен Драгојерац.

Велибор Јакшић заједно са
својим тренером и клупским
саборцима редовно вежба у сали
„Октагон”.

ОСАМ МЕДАЉА

У Новом Саду је прошлог викен-
да одржано прво и друго коло
Лиге младих пливача Војводи-
не. Надметало се 340 пливача
из 16 клубова, а чланови Дина-
ма су освојили осам трофеја.

Златне медаље су зарадили
Андреа Нађ и Срна Милутино-
вић, сребром су се окитили Нина
Чича и Мартин Ћирковић, а
бронзе су заслужили: Андреа
Пољак, Магдалена Пантић, Лазар
Станчул, као и штафета коју су
чинили: Андреа Пољак, Нина
Чича, Мартин Ћирковић и Сте-
фан Милтеновић.

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК

Спортско удружење инвалида
Панчево успешно је започело
такмичења у овој години.

Екипа у саставу: Миланка
Ристић, Јулишка Давид, Брати-
славка Гајић и Чедомир Стоја-
новић освојила је треће место
на Првенству Војводине за осо-
бе са инвалидитетом у пикаду.

У појединачној конкуренцији
се истакла Миланка Ристић,
освојивши бронзу, са 139 бодо-
ва. Ово је успешан старт и за
рекреатора екипе Милоша Видо-
сављевића, под чијим су руко-
водством одржане припреме и
одабрана екипа за такмичење.

ПАНЧЕВЦИ У
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Током протеклог
викенда петоро
репрезентативаца
из редова Бадмин-
тон клуба Динамо
било је на зимском
окупљању репрезента-
ције у Београду, у Националном
бадминтон центру Србије.

Мајицу с државним грбом
задужили су: Марија Самарџи-
ја, Маша Алексић, Вања Бокан,
Михајило Виг и Бошко Јако-
вљевић.

Џудисти Тамиша настављају у
већ препознатљивом ритму.
Напорно раде, озбиљно се при-
премају током целе године и –
побеђују. Због тога и не треба
да чуди што се са сваког такми-
чења врате окићени бројним
медаљама.

Тако је било и прошлог викен-
да у Србобрану, на традицио-
налном међународном надме-
тању „Турија 2022”. У конкурен-
цији бораца из 55 клубова из
осам држава, Џудо клуб Тамиш
је у укупном пласману заузео
седмо место. Надметало се пре-
ко 570 бораца из: Републике Срп-
ске, Румуније, Бугарске, Мађар-
ске, Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Хрватске и Србије.

Најсјајнија одличја су осво-
јили Кристијан Лехни, Дејан
Долинга и Милена Секуловић,
Катарина Кешин и Наталија
Новаковић окитиле су се сребр-

ним медаљама, а бронзе су заслу-
жили Петар Савичић и Петар
Новаковић. Успеху клуба су
допринели и Вук Милутиновић,
Марија Пеневска и Андреј Докић
освајањем петих места. Посе-
бан печат одличним резултати-

ма дали су тренери Иван Осто-
јић и Дарко Тодоровић, који су
предводили такмичаре на мече-
вима.

– Још једном смо показали
квалитет који одржавамо у кон-
тинуитету. Иако смо били у под-

млађеном саставу, остварили
смо одличне резултате. Задово-
љан сам успехом свих такмича-
ра и настављамо још више да
тренирамо за нове победе – рекао
је Иван Остојић.

Све у клубу радују резултати
почетника, који су остварили
прве победе против такмичара
из иностранства, иако нису успе-
ли да се домогну трофеја.

– Треба напоменути да су део
екипе били и почетници, који-
ма је ово први наступ на тако
јаком турниру, а показали су се
веома добро. Верујемо да ће Ања
Урс, Вукан Раниславић, Вели-
бор Грабунџија и Тодор Дубак у
наредном периоду остварити
још боље резултате – додао је
Дарко Тодоровић.

У то не треба сумњати. ЏК
Тамиш се већ показао и дока-
зао. За кратко време постао је
права фабрика џудо-шампиона.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Покидане
Јединствена је емоција родитеља према детету.

    То се зове безусловна љубав.

    Све остале конекције су много лабавије.

    Јер нису безусловне.

    Па се кидају.

    Оне дубоке, када се раскину, скоро немогуће је закрпити.

    Што су биле дубље, то је та немогућност већа.

    Тако, прекасно, схватиш шта је изгубљено.

Конструкција
Урушити кулу од карата је лако.

    Само пипнеш прстом доњи део конструкције.

    А може и сама да падне ако дуне јачи ветар.

    Срушити тврђаву, дуго зидану, мало је теже.

    Али је изводљиво.

    Можда је најтеже изградити љубавну везу.

    Мораш много да се трудиш, и срцем и главом.

    Зато је тешко када се та конструкција распадне.

Наслаге
Када зарониш, не бориш се за дах.

    Јер, свесна одлука је била да не дишеш.

    А ако не можеш да удахнеш кад ходаш...

    Е, то већ има другачију специфичну тежину.

    Наслаге су се накупиле.

    Треба их, полако, раскопати, избацити из себе.

    Направити пут кисеонику, пуним плућима.

    Да би се отворио нови круг.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пионири из Старчева
најбољи у региону

Победе девојака
из Одбојке 013

Љубитељи игре преко мреже у нашем
граду и околини, а поготово симпатизери
старчевачког Борца, неће по лепом пам-
тити ову сезону у Првој лиги.

Пре почетка трке за бодове један од
фаворита за експресни повратак у дру-
штво најбољих игра по систему топло-
-хладно, па од првобитног циља нема
ништа... Уз све то, прошлог викенда је, у
шеснаестом колу, претрпљен и осми пораз:
Смедерево–Борац 3:1, по сетовима 17:25,
25:19, 25:22 и 25:17.

Бојан Познић и његови саиграчи добро
су започели „вечити дерби” са старим знан-
цем и великим ривалом, али на висини
задатка били су само у првом сету. Смеде-
ревцисупотомпреузеликонтролунадутак-
мицом и потпуно преокренули и ток игре и
резултат. Без већих проблема успели су да
и други пут у овој сезони савладају тим из
Старчева, који је после осмог пораза пао на
шесто место на првенственој табели.

Следећег викенда неће бити првенстве-
них искушења због играња финалног тур-
нира Купа Србије, па ће наредну утакми-
цу Борац одиграти 12. марта, када ће уго-
стити будућег суперлигаша из Тополе,
екипу Карађорђа.

Талентована генерација дечака

За разлику од првотимаца, навијаче су
обрадовали најмлађи чланови Борца, с
којима раде тренери Владимир Ковачевић
и Ратко Танев. Они су још једном показа-
ли због чега их одбојкашки стручњаци сма-
трају једном од најталентованијих генера-
ција у последњих неколико деценија.

Овог пута сјајни старчевачки клинци
заблистали су на школском првенству, где
су сав свој таленат приказали под вођ-
ством професорке Драгане Маринковић.
Тако је Основна школа „Вук Караџић” из
Старчева постала најбоља и у нашем гра-
ду, али и у региону. И иде даље...

Од 21. до 23. фебруара одржано је
школско општинско такмичење у одбој-
ци за ученике основних школа. Утакми-
це су одигране по групама у ОШ „Браца
Петров” и ОШ „Вук Караџић” у Старчеву.
Убедљивим победама над својим вршња-
цима ученици из Старчева и наставница
Драгана Маринковић остварили су пла-
сман за окружно такмичење, које је одр-
жано у четвртак, 24. фебруара, у ОШ
„Ђура Јакшић” у Ковину. Друго место је

припало школи „Бранко Радичевић”, а
треће одбојкашима из „Стевичине”.

На Окружном такмичењу је учествова-
ло пет екипа. У првом мечу Старчевци су
победили вршњаке из места Локве, а у
финалу су, такође са 2:0, тријумфовали
над екипом из Баваништа.

Велики успех су остварили: Стефан
Танев, Вељко Луковић, Данило Марко-
вић, Александар Стојковић, Стефан Лукић,
Душан Влаховић, Војкан Луковић, Стра-
хиња Танев, Марко Ковачевић, Михајло
Стевановић, Борисав Јевремовић, а део
овог тима је и Немања Јовић, који није
учествовао на такмичењу у Ковину.

Наредни изазов за старчевачке младе
одбојкаше биће међуокружно школско
надметање, 11. марта, у Земуну.

Девојке нижу успехе

Одбојка 013 је поново на победнич-
ком путу. Викенд за нама донео је два

важна тријумфа за овај
популарни спортски
колектив. Славиле су и
првотимке у Другој
лиги група „Север”, али
и кадеткиње, које су се
пласирале међу чети-
ри најбоље екипе у Вој-
водини.

Јелена Петров и њене
саиграчице без много
муке савладале су одлич-
ну екипу из Инђије и
тако јој се реванширале
за пораз у првом делу
првенства. Екипа коју
предводи тренер Влади-
мир Јованчић подсети-

ла је на своја најбоља издања, све линије
тима функционисале су готово без гре-
шке, па гошће нису имале скоро ника-
кве шансе: Одбојка 013 – Младост 1979
3:1, по сетовима 27:25, 25:21, 20:25 и
25:16.

Била је то веома добра одбојкашка пред-
става, у којој су гледаоци у дворани у
Банатском Новом Селу могли да уживају.

Као и много пута до сада, игра Одбојке
013 зависила је управо од Јелене Петров,
али запажену улогу су имале и Јована
Кљајић, Николина Весковић, Теодора
Минић, Наталија Пувалић, Лана Рњак и
Бјанка Петковић. Велике заслуге за три-
јумф има и Маша Рикановић, која се
полако враћа после операције колена, а у
суботњој утакмици је с неколико одлич-
них потеза само подсетила на то о каквом
се таленту ради.

– Одиграли смо прилично добру утак-
мицу, против изузетног ривала. Девојке
су дале све од себе, грешке смо свели на
минимум и мислим да смо заслужено
стигли до важних бодова – рекао је после
утакмице тренер Јованчић.

Доминацију Одбојке 013 прошлог
викенда потврдиле су и кадеткиње тог
спортског колектива, које је у веома
важном мечу такође предводио тренер
Владимир Јованчић.

Победом од 3:1 над екипом Дунав воле-
ја кадеткиње Одбојке 013 избориле су
место међу четири најбоље екипе у Вој-
водини у овој конкуренцији.

Велики испит, на коме ће још једном
покушати да остваре добар резултат, пред-
стоји им следећег викенда у Сремској
Митровици. Поред домаћег Срема, Одбој-
ке 013 и суботичког Спартака, за назив
најбоље кадетске екипе у Војводини бори-
ће се и победник дуела Омладинац (Нови
Бановци) и Клек. А. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПАНЧЕВАЧКА ОДБОЈКА ИМА БУДУЋНОСТ

На међународном турниру у Србобра-
ну, у јакој конкуренцији бораца из: БиХ,
Бугарске, Црне Горе, Хрватске, Мађар-
ске, Молдавије, Румуније и Србије, Џудо
клуб Динамо се представио са 20 так-
мичара, који су освојили 10 медаља. Уз
то, освојен је и пехар намењен најбољој
екипи у конкуренцији старијих дечака.

Најуспешнији су били Вукашин Баче-
вић, Милош Божић и Никола Митић,
који су тријумфовали у својим катего-
ријама. Сребром се окитио Петар Осто-
јић, а бронзане медаље су освојили:
Давид Мамојка, Матеја Црњин, Дивна
Милановић, Гаврило Бошковић, Богдан
Вукосављевић и Урош Ђуришић.

На пета места су се пласирали: Мина
Павловић, Александар Поповић, Вук
Рајковић и Вук Николић. А. Ж.

ЏУДИСТИ ДИНАМА ОДЛИЧНИ ПРОШЛОГ ВИКЕНДА

ИЗ СРБОБРАНА С ПЕХАРОМ


