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ПРОМЕНАДАПРОМЕНАДА

Корона свакако није више иста болест, имаћемо
потпуно мирно пролеће и лето

За волан седајте
само трезни

» страна 2

ПРОМО

страна 4

Жртва у Старчеву
страдала грешком?

» страна 3

страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Како ће свет изгледати
после рата у Украјини

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОТРЕС

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. 7

ДРЖАВА НЕ ОДУСТАЈЕ
ОД ПРОВЕРЕ МАТУРЕ

СРЕДЊОШКОЛЦИ НА ПРОБИ стр. 5

Народи jужног Баната:
разноликост је лепша!

стр. 11ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Избори
Проверите да ли

сте на бирачком

списку
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Здравље
Како повећати шансе

за родитељство
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Запис

Жикица Милосављевић:

Велемајстор у души

» страна 12

Фото-репортажа

„Сланинијада” 

је увек спектакл

» страна 13

Спорт

„Жуто-црни”

преслишали „Шамот”

» страна 31

ИДЕМОКАСМИРИВАЊУСИТУАЦИЈЕ,
ОВЕГОДИНЕБИЋЕКРАЈПАНДЕМИЈЕ



Састанку присуствовали
бројни представници јавног
комуналног сектора и
локалне самоуправе

Градска менаџерка Маја Витман одр-
жала је презентацију пројекта за
реконструкцију Блока 072 у Панчеву –
„америчке зграде” и том приликом
разговарала с грађанима у просторија-
ма Месне заједнице Центар.

– Град Панчево спроводи веома бит-
не капиталне инвестиције, а једна од
њих јесте и реконструкција дворишта
„америчких зграда”. Овакви састанци
су од великог значаја. Грађани су сад већ
навикли да имају директну интеракцију,
како с представницима локалне самоу-
праве, тако и с представницима јавног
комуналног сектора. Што се тиче радо-
ва у дворишту „америчких зграда”,
мислим да је доста недоумица и

дезинформација које су грађани имали
отклоњено. Представили смо грађани-
ма целокупан пројекат и верујем да су
сада комплетно упућени у вези с радо-
вима који ће се изводити и који су уве-
лико у току. Пуно нам значе информа-
ције које добијамо с терена. Морам да
похвалим рад Месне заједнице Центар,
јер се види да је поред грађана које
занима двориште „америчких зграда”
на састанку било још грађана које су
интересовале остале инвестиције које
упоредо изводимо на територији
Месне заједнице Центар. Добили смо
сугестије и предлоге које ћемо сигурно
имплементирати у наредним пројекти-
ма. Потребно је да радимо тимски, јер
само тако ћемо направити добре резул-
тате на територији нашег града – рекла
је Маја Витман.

У дворишту „америчких зграда”
радови су започети 10. јануара. Сада се
реконструише постојећа фекална кана-

лизација, а у питању је прва фаза радо-
ва. Потом ће се ући у другу фазу, која је
прилично интересантна, јер тај део
обухвата нешто ширу конструкцију,
већи број саобраћајница и пешачких
стаза и изградњу и постављање новог
дечјег игралишта. Радови се изводе у
складу с временским условима. Раније
најављивани рок за завршетак радова
мало ће се продужити, јер је у фебруа-
ру било прилично падавина, а најављу-
ју се и током марта. У сваком случају,
радови су у току и биће успешно приве-
дени крају, а према речима градске

менаџерке, у потпуности према пројек-
ту који је представљен и грађанима.

Поред Маје Витман, састанку у МЗ
Центар присуствовали су и Бобан Ђур-
ђев, секретар Секретаријата за инспек-
цијске послове града Панчева, Мишо
Марковић, директор ЈКП-а „Хигије-
на”, Данило Бјелица, директор ЈКП-а
„Зеленило”, Ђурица Ресановић, секре-
тар Секретаријата за инвестиције гра-
да Панчева, Александар Радуловић,
директор ЈКП-а „Водовод и канализа-
ција”, и Тигран Киш, председник
Скупштине града Панчева. С. Т.

мљива стручна радионица за ученике
нижег школског узраста на тему
здраве исхране, након чега је органи-
зована и заједничка радионица на
којој су се ручно правиле карамеле.

Ова радионица, коју су у склопу
пројекта „4Х” заједнички организо-
вали реномирани панчевачки
Институт „Тамиш”, Удружење Сло-
венаца „Логарска долина” и школа
„Ђура Јакшић”, омогућила је основ-
цима нова сазнања и искуства о
здравој исхрани, веома важној за
заштиту здравља и за здрав живот.
Модератор радионице била је др
Виолета Мицковски Стефановић,
саветница у Институту „Тамиш”,
која је у уводном излагању истакла
важност здраве и правилне исхра-
не, као и значај њене примене.

Посебну пажњу за ову тему показа-
ли су најмлађи чланови панчевачког
Удружења Словенаца, као и основци
из „Ђурине школе”, који су имали
веома занимљиву и конструктивну
интеракцију с модератором. Након
предавања, у практичном делу
радионице ученици су се упознали с
технологијом прављења карамела,
које су сами ручно направили по
раније припремљеној рецептури.
Виолета Мицковски Стефановић
овом приликом је рекла:

– Оваквим радионицама Институт
„Тамиш” и панчевачко Удружење
Словенаца „Логарска долина” желе
да прошире свест о важности здраве

исхране и правилној употреби
животних намирница. Пријатно сам
изненађена и веома ме радује ниво
знања, а поготово интересовање нај-
млађих за теме о којима смо данас
разговарали. Наша интеракција је
била на завидном нивоу. Систем
заштите животних намирница и

начини правилне исхране које заго-
вара Република Словенија значајан
су показатељ и путоказ који би треба-
ло више да следимо. Захваљујем пан-
чевачком Удружењу Словенаца
„Логарска долина”, Радету Барјакта-
ревићу, директору Основне школе
„Ђура Јакшић”, и Гордани Ђерфи,
наставници четвртог разреда разред-

не наставе, на изузетној сарадњи која
је резултовала успешно реализова-
ном радионицом у којој су ученици
стекли нова знања и искуства. Надам
се да ће данашњим предавањем своја
знања још више унапредити и да ће
их примењивати и у будућности.
Институт „Тамиш” ће овакву праксу

наставити и у наредним месецима.
Сарадња Института „Тамиш” и

Удружења Словенаца „Логарска
долина” наставиће се током априла и
маја, за када су планиране нове
стручне радионице намењене нај-
млађима, у Ковину и Великој Греди,
местима у којима панчевачко удру-
жење има своје подружнице. С. Т.

Кампања о подизању
свести о утицају алкохола
на возача реализује се на
местима где се конзумирају
алкохолна пића

Агенција за безбедност саобраћаја
Републике Србије спроводи пројекат
под називом „Казнене карте”. Реализу-
је се у локалним самоуправама у који-
ма су у 2019. и 2020. години забележе-
не саобраћајне незгоде с погинулим и
повређеним лицима у којима је главни
фактор био возач под утицајем алкохо-
ла. То значи да је алкохол утицао на
настанак чак 17 одсто саобраћајних
незгода с погинулим лицима, односно
утицао је на настанак сваке шесте сао-
браћајне незгоде с погинулим лицима.

Један од циљева пројекта је да се
кампања о подизању свести о утицају
алкохола на возача реализује на
местима где се конзумирају алкохолна
пића, као што су кафићи, кафане и
ресторани. Учесници ће имати могућ-
ност да бесплатно измере тренутну
количину алкохола у свом организму и
добију информацију о казненим мера-
ма путем „Казнене карте” и од промо-
тера. Очекује се да ће ова сазнања ути-
цати на њихову одлуку о начину прево-
за и конзумирању алкохолних пића.

Активност је спроведена заједнички у
неколико угоститељских објеката.

Предраг Живковић, члан Градског
већа града Панчева задужен за саобра-
ћај и комуналну делатност, рекао је да
је Град Панчево сагледао значај спро-
вођења ове активности и да су се сви
радо одазвали позиву за заједничку
реализацију активности националне

Агенције за безбедност саобраћаја.
– Организујемо акцију заједно са

Агенцијом за безбедност саобраћаја.
Акција је посвећена превенцији кори-
шћења алкохола за време вожње.
Користи се и симулатор који ствара
слику како изгледа када се вози под
дејством алкохола. Градске службе ће
и убудуће учествовати у акцијама чији

је циљ подизање свести о безбедности
свих учесника у саобраћају, али ће их и
организовати – подвукао је Живковић.

Милан Илић, саветник директора
Агенције за безбедност саобраћаја, каже
да се акција „Казнене карте” већ три
године спроводи широм Србије, с циљем
да на ефектан начин убеди возаче у
Србији да ни по коју цену не управљају
возилом док су под дејством алкохола.

– На местима где се конзумирају
алкохолна пића, а то су кафићи, кафа-
не и разноразни ресторани, промотер-
ке прилазе гостима и омогућавају им
да се тестирају и провере колико тре-
нутно имају алкохола у крви. Пре него
што ураде алко-тест, госте најпре
замолимо да претпоставе који ће бити
резултат тестирања и питамо их коли-
ке су казне за то. Показало се да људи
врло често претпостављају да имају
мање алкохола у крви него што је то
стварно случај, али и да мисле да су
казне мање него што јесу у реалности.
Када их промотерке упознају с виси-
ном казни, које иду и до 100.000 или
120.000 динара уз забрану управљања
возилом у трајању од осам месеци,
возачи се изненаде и добро замисле –
нагласио је Илић.

Возачи, памет у главу: ако нисте
присебни, позовите такси!

С. Трајковић
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Чекајући
сунце

„Ала је леп oвај свет, oнде
поток, oвде цвет, тамо њива,
овде сад, ено сунце, ево хлад!
Тамо Дунав, злата пун, онде
трава, овде жбун, славуј
песмом љуља луг, ја га слушам
и мој друг” – предивна песма
чика Јове Змаја која је писана
у и за неко много боље време...

А сада? Сада се све претво-
рило у неку сумануту брзину.
Завладао је неки нов, модеран
хаос. Све те ливаде, шуме и
још много штошта заузеле су,
или преотеле, неке чудне „тво-
ревине” којима ту свакако није
место. Све што је некада било
старо и лепо, сада су заменили
разни алиминијумски, PVC
или какви већ материјали...

На улицама више нема
места. Брзи аутомобили с буч-
ним моторима увек су у јурња-
ви, мада понекад и стану, и
тада су им обичо укључена сва
четири жмигавца, онако
насред пута, док власник не
тркне само на секунд, већ
некуд...

Сви журе! Јуре чак и деца,
али притом не испуштају свој
мобилни телефон из руку...
Променило се баш све. Та нека
далека будућност о којој смо
само слушали сада је ту, куца
на врата.

Да ли су људи уопште свесни
шта раде? Па није добро, ника-
да није ни било, када се мисли
само на сопствену корист, а не
мари за друге. Уништавање
оног најважнијег у животу,
природе која нас окружује и
других невиних живих бића,
колико год се чинило сврсис-
ходно у датом тренутку – не
ваља!

Као да су људи постали нека
мутна флека на овој планети.
Као да је завладао неки поква-
рени ум. Увек се тежи да се
заради више, небитно која је
цена тога, макар се газило пре-
ко свега... Уништава се све за
шта се помисли да је препрека
на том суманутом путу.

И шта тај „мали”, још увек
неискварени појединац да
мисли? Може само да се пла-
ши да и сам не постане зао, да
ће изгубити битку коју води
сам против себе и да ће поста-
ти баш та флека.

А живот је дар, неко чудо,
које треба поштовати. И треба
се борити, чак и онда када се
помисли да је битка изгубљена.

После сваког невремена увек
једном мора поново да гране
сунце.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У АКЦИЈИ

Осмомартовска гужва.

У центру града 8. марта

Снимио: Александар Живковић

ПРЕВЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊА АЛКОХОЛА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

СТРУЧНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ НИЖЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Успешно предавање о здравој исхрани

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БЛОКА 072

Директна интеракција
с грађанима

Основци стекли нова
сазнања и искуства о
заштити здравља

У Основној школи „Ђура Јакшић” у
Панчеву, 7. марта, одржана је зани-
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Тимотије Стојановић Џими (24),
који је убијен прошле године у
Старчеву код Панчева, случајна
је жртва окршаја двеју група око
продаје наркотика у том месту,
наводи се у оптужници против
окривљених за његову смрт. Како
се наводи, права мета напада био
је заправо Џимијев пријатељ.

Име убијеног Стојановића се
након злочина доводило у везу
с навијачком групом Вељка Бели-
вука и Марка Миљковића „Прин-
ципи”, пишу београдски дневни
листови. Сумњало се да се бавио
продајом наркотика, о чему су
сведочили грађани Панчева и
Старчева, па су се појавили и
наводи да су управо ти послови
били повод за његово убиство.

Међутим, оптужница против
осумњичених за овај злочин
открива потпуно нове детаље и
указује на то да окривљени нису
планирали да ликвидирају њега,
већ његовог друга М. М. из Стар-
чева, који је сада сведок на суђе-
њу за ово убиство.

У овом поступку се суди ММА
борцу Владимиру Јовановићу
званом Марадона, Душану П.,

Ивану С., Данијелу К., Алекси
П. и Срђану К.

Више јавно тужилаштво у Пан-
чеву у оптужници за Џимијеву

смрт указује да је младић
убијен у пуцњави која се дого-
дила 27. јануара прошле
године у Старчеву у сукобу
двеју група младића око про-
даје наркотика.

Међутим, како наводе,
све је почело дан раније,
када је Џимијев друг М. М.
узео телефон од Данијела
К., сада окривљеног за уче-
ствовање у Џимијевом уби-
ству, и преко њега покушао
да намами Ивана С. да дође
до окретнице у Старчеву.

Сутрадан су се окривљени
договорили да убију М. М.
Да би га намамили, Јовано-
вић је наредио Данијелу К.
да са свог телефона пошаље
поруку малолетном А. Л. да
се нађу. Мушкарци су знали
да мaлолетник неће доћи
сам, већ са особом која је
била њихова мета, млади-
ћем М. М.

Малолетник се договорио
да се нађу код окретнице у

21.10, али када су М. М. и група
сведока у случају, међу којима
је био и убијени Стојановић,
дошли, на договореном месту су

били само Данијел К. и Алекса
П., који су побегли када су виде-
ли да је дошло више возила.

Наредни састанак су заказа-
ли одмах потом испред продав-
нице на углу улица Наделске и
Матије Гупца, уз напомену да
„овај пут не беже”. Сачекали су
их у близини договореног места
и када су видели да М. М. и
убијени Џими прилазе, запуца-
ли су из два пиштоља у њихо-
вом правцу, потом су пуцали у
правцу „ровера” који је присти-
зао, а у ком су била друга дво-
јица мушкараца из групе.

Метак је погодио Стојанови-
ћа у стомак, а М. М. га је ода-
тле рањеног одвезао до Опште
болнице у Панчеву, где га је
оставио испред у локви крви и
побегао. Стојановић је убрзо
преминуо од последица рања-
вања, пише „Блиц”.

Такође, Више јавно тужила-
штво у Панчеву донело је наред-
бу о спровођењу истраге про-
тив ММА борца Владимира
Јовановића (32), званог Мара-
дона, због сумње да је подстре-
као на убиство Тимотија Стоја-
новића.

ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА ЗА УБИСТВО У СТАРЧЕВУ

АКЦИЗЕ

Одузета велика
количина дувана

Спровођењем појачаних
активности на сузбијању сиве
економије у промету акци-
зних производа инспектори
Пореске полиције, у коор-
динацији с Министарством
унутрашњих послова, одузе-
ли су велику количину дува-
на и дуванских прерађевина
у девет градова у Србији.

Акцизна роба је у првој
седмици марта пронађена у
више одвојених акција на
територији Панчева, Трсте-
ника, Ћуприје, Крушевца,
Крагујевца, Краљева, Београ-
да, Смедерева и Ваљева.
Полиција је одузела: 10.574
паклице цигарета без акци-
зних маркица, 7.534 комада
ручно прављених цигарета,
207,5 килограма дувана у
листу и 94,83 килограма
резаног дувана без докумен-
тације о пореклу.

Против лица од којих је
одузета роба биће поднете
кривичне пријаве због недо-
звољеног промета акцизних
производа и недозвољене
трговине.

ПАРТНЕРСТВО

„Петрохемија” 
постаје д. о. о.

„ХИП – Петрохемија” објавила
је планове да на мајској скуп-
штини акционара престане да
буде акционарско друштво и
постане д. о. о. – друштво са
ограниченом одговорношћу.

„Петрохемија” има 55,4 мили-
јарде динара основног капитала
у 66,8 милиона акција, чија је
појединачна номинална вред-
ност 830 динара. Променом у д.
о. о. акционари „Петрохемије”
постају уделичари.

Од акционара који не буду при-
хватили промену форме „Петро-
хемија” ће откупити акције.

Иако формално акционарско
друштво, акцијама „Петрохеми-
је” не тргује се на Београдској
берзи јер је затворено а. д.

Држава је консолидовала своје
власништвоу„Петрохемији” про-
теклих година, а крајем прошле
године одабрала је НИС за стра-
тешког партнера „ХИП – Петро-
хемије”. Други крупни акционар
„Петрохемије” је управо НИС.

Промена правне форме из а.
д. у д. о. о. јесте обавеза предви-
ђена Уговором о стратешком
партнерству.

– На овај начин биће омогу-
ћени несметана реализација оба-
веза свих потписника Уговора о
стратешком партнерству и окон-
чање поступка приватизације
„ХИП – Петрохемије” – објавље-
но је на интернет страници
„Петрохемије”.

КОНКУРС

За женско
предузетништво

Покрајински секретаријат за при-
вреду и туризам расписао је кон-
курс за доделу бесповратних
средстава за женско предузет-
ништво.

Средства се одобравају по
принципу рефундације за маши-
не, опрему или софтвер који су
купљени, испоручени и у цело-
сти исплаћени у периоду од 16.
марта 2020. до 23. марта ове
године.

Рефундација се не добија за
уградну опрему (клима-уређаји,
вентилатори, аларми и слично),
намештај, расвету, алат, пољо-
привредне машине и возила, већ
искључиво за опрему, софтвер и
услугу који служе за иновирање
и дигитализовање процеса про-
изводње и операција у домену
маркетинга и трговине.

Секретаријат додељује сред-
ства у укупном износу од
7.500.000 динара, од чега
5.000.000 за капиталне и
2.500.000 динара за текуће суб-
венције. Износ одобрених сред-
става може бити најмање 50.000
динара, а у зависности од пред-
мета субвенционисања највише
250.000 динара.

Додатне информације могу се
добити на телефоне 0800/021-
027 и 021/487-48-61 сваког рад-
ног дана од 10 до 14 сати.

НЕСРЕЋА

Повређени радник
преминуо

Радник „Петрохемије” Т. В.,
тешко повређен у несрећи
која се догодила 2. марта на
Железничкој станици Пан-
чево – Варош, преминуо је у
понедељак, 7. марта.

– Дежурни заменик Основ-
ног јавног тужилаштва у Пан-
чеву извршио је увиђај, нало-
жио обдукцију ради утврђи-
вања узрока смрти, као и
прикупљање свих потребних
обавештења у Полицијској
управи Панчево – саопшти-
ло је Основно јавно тужила-
штво у Панчеву, које ће
након утврђивања свих реле-
вантних чињеница одмах
покренути доказни поступак.

Подсећамо, 2. марта су два
радника „Петрохемије”
повређена на Железничкој
станици Панчево – Варош
од струјног удара приликом
обављања својих дужности.

Т. В. (1974) био је преве-
зен из Опште болнице Пан-
чево на ВМА у Београду јер
је задобио тешке телесне
повреде опасне по живот.

Заменик директора Клиничког
центра Ниш др Радмило Јанко-
вић рекао је да му је неизве-
сност обележила протекле две
године пандемије коронавиру-
са и додао да се ситуација пола-
ко смирује те да се ове године
очекује крај пандемије.

– Звоњава телефона, констант-
но стизање порука у „Вајбер”
групу, где колеге пишу да нема
више слободних кревета или нам
под хитно треба још респиратора,
то је нешто што ме прво асоцира
на претходне две године – рекао
је Јанковић за телевизију К1.

Говорећи о томе да ли је први
период у пандемији био најте-
жи, он је рекао да је свакако у
почетку било најтеже, јер је пре
две године у марту примљен
први ковид пацијент у Општу
болницу у Суботици.

– Нешто касније су четири
пацијента примљена на Клини-
ку за инфективне болести у Нишу,
а затим смо доживели један меди-
цински торнадо, један „Армаге-
дон”. У наредне две-три недеље
примили смо око 1.000 пације-
ната. Долазили су пацијенти из
Кладова, Краљева, с Косова, није
било координације ни суборди-
нације – рекао је Јанковић.

Онјеоткриодасеутомпериоду
плашио да ће се урушити читав
здравствени систем, зато што је,
како је навео, лечење пацијена-
та који нису оболели од короне,
сем најхитнијих случајева, било
запостављено.

– Ми смо током времена нау-
чили како да се организујемо и
да радимо с PCR тестовима, има-
ли смо видео-конференције с
лекаримаизКинеиИталије. Има-

ли смо 13 ревизија протокола и
трудили се да сва позитивна иску-
ства из других земаља уврстимо
у наш протокол. Касније је било
сигурније да будете у ковид орди-
нацијама с комплетном опремом
него у другим, јер се тамо ширио
ковид – поручио је он.

Исказао је уверење да не посто-
ји ниједна породица која се није
суочила са овом болешћу на неки
начин.

– У Нишу је преминуло 12
мојих колега. Преузео сам на
себе сав притисак и објашњавао
јавности шта се дешава у црве-
ним зонама, лекари су били очај-
ни и ризиковали су свој живот
за нешто за шта нису криви.
Друштвени притисак је био огро-
ман, нисам читао коментаре,
али дешавало ми се да ми сино-
ви и мајка скрену пажњу на

нешто – казао је Јанковић.
Доктор је истакао да коронави-

руссвакаконијевишеистаболест.
– Идемо ка природном смири-

вању ситуације, у овој години ће
дефинитивно бити крај короне у
овој форми о којој причамо, која
је пореметила социјалну равно-
тежу. Реално је проценити да је
више од половине становништва
у Србији било заражено, многи
немају спознају да су прележали
и то нам даје повода да верујемо
у крај – указао је Јанковић.

Напоменуо је да се може оче-
кивати да ће до краја месеца
бити троцифрен број новозара-
жених, све више спорадичних
случајева, као и да корона неће
имати форму таласа.

– Имаћемо потпуно мирно
пролеће и лето – закључио је др
Радмило Јанковић.

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

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

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

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

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

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ЕПИДЕМИОЛОГ ДР РАДМИЛО ЈАНКОВИЋ О КОРОНИ

Идемокасмиривањуситуације, овегодинекрајпандемије

ИСТРАГА УТВРДИЛА ДА ЈЕ ЏИМИ
УБИЈЕН ГРЕШКОМ
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Захтев за упис, брисање, изме-
ну, допуну или исправку пода-
така у бирачком списку подно-
си се Градској управи

Градска управа обавештава гра-
ђане да је део јединственог бирач-
ког списка за подручје града
Панчева, на основу кога ће се 3.
априла одржати избори за пред-
седника Републике, изложен на
увид у Градској управи града
Панчева – у Секретаријату за
општу управу, на Тргу краља
Петра I 2–4, први спрат, канце-
ларија број 107.

Увид у део јединственог
бирачког списка врши се путем
рачунарске опреме уношењем
јединственог матичног броја
грађана с циљем провере да ли
је грађанин уписан у бирачки
списак и да ли су уписани пода-
ци тачни. Захтев за упис, бри-
сање, измену, допуну или
исправку података у бирачком
списку подноси се Градској
управи града Панчева писмено
или непосредно на поменуту
адресу. Ако имају неких неја-
сноћа, број телефона којим се
грађани могу послужити је
013/308-820, а имејл је birac ki -
spi sak @pan ce vo.rs. Грађани могу
извршити увид у бирачки спи-
сак сваког радног дана од 7.30
до 15.30 и суботом од 10 до 16
сати и поднети захтев за упис,
брисање, измену, допуну или
исправку података у бирачком
списку до 18. марта у 24 сата,
након чега се бирачки списак
закључује.

Од проглашења предлога кан-
дидата за председника Репу-
блике право на увид и на под-
ношење захтева за промену у

бирачком списку има и подно-
силац предлога кандидата за
председника Републике или
лице које он овласти, по истом
поступку по коме то право има-
ју и грађани. После закључења
бирачког списка од 19. до 30.
марта у 24 сата грађани захтев
за промене у јединственом
бирачком списку могу подне-
ти Министарству државне упра-
ве и локалне самоуправе непо-
средно или преко Градске упра-
ве града Панчева, по месту пре-
бивалишта.

У поступку вршења увида у
бирачки списак лице овлашће-
но за ажурирање бирачког спи-
ска и лице за пружање техничке
подршке дужни су да поступају
у складу са Законом о заштити
података о личности.

Сви они који се на дан избора
нађуванместапребивалиштамоћи
ће да гласају у граду или општини
у којој ће боравити на дан избора.
КакојеобјавиоРИК, онисудужни
да се 20 дана пре дана одржавања
избора пријаве општинској одно-
сноградскојуправиуместуукоме

желе да гласају. Председнички и
парламентарни избори, као и они
у неколико градова и општина за
саставлокалнихскупштина, зака-
зани су за 3. април, а део грађана
Србије из различитих разлога тог
дана наћи ће се ван места преби-
валишта. Међу њима су најброј-
нији студенти.

Бојан Клачар, програмски
директор ЦеСИД-а, објашњава:

– Ако си студент, војник... и из
Врања си, можеш да се пријавиш
да гласаш на пример у Београду.
Тиме стичеш могућност да гла-
саш у Београду само тог дана.
Међутим, бирачки списак те ауто-
матски у поноћ враћа на твоје
место пребивалишта у Врању. Та
промена важи само један дан.

Он као важну напомену исти-
че да то важи само за национал-
не изборе, односно парламен-
тарне и председничке.

Слично важи и за бираче који
бораве у иностранству. Како је
саопштило Министарство спољ-
них послова, они преко срп-
ског дипломатско-конзуларног
представништва, најкасније пет
дана пре дана закључења бирач-
ког списка (до 12. марта у
поноћ), могу поднети захтев да
се у бирачки списак упише
податак да ће на предстојећим
изборима гласати у иностран-
ству. Тамо се може гласати само
на парламентарним и председ-
ничким изборима, не и за
локалну скупштину. Међутим,
сама пријава није гаранција да
ће доћи до гласања. Наиме,
према одлуци РИК-а, неопход-
но је да се у дипломатском
представништву пријави нај-
мање 100 гласача да би бирач-
ко место било отворено.

4 ДРУШТВО
Петак, 11. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

ОСМОМАРТОВСКА РАПСОДИЈА

Фијакери и класика у Народној башти – није сан!

ГУВЕРНЕРКА НБС-а УВЕРЕНА

Банкарски систем
ликвидан

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Одлуке се објављују
на сајту Града

Свим мамама, свим бакама, свим теткама, свим сестра-
ма, свим супругама, срећан Осми март! Како је то некада
једноставно било. Дође Осми март, у вртићу нам поделе
глинене посуде и дају нам боје да их украсимо, специјал-
но за своје маме... „Комунистичка пропаганда” објашња-
вала нам је да је Дан жена важан не само зато што су нас
маме родиле него и зато што су жене дуго биле потпуно
обесправљене, те да су се с тешком муком, па и с пушком
у руци, бориле за равноправност, за право гласа и одлу-
чивања, за право да могу да се баве истим пословима као
и мушкарци. Види стварно, и моја мама устаје у шест ују-
тру и вози се аутобусом на крај Земуна, да рмбачи за
минималац. Али је, макар, била међу најгласнијима у
„радничком савету”. Кад је стигла слобода, пардон, кад је
стигао Слободан, управо због претераног самоуправља-
ња, добила је отказ и није имала посао наредних десет
година. Дошла су нова времена, то јест вратили смо се
традицији. Женама је српско друштво неколико деценија
условне слободе наплатило с каматом.

(Писац Марко Видојковић, 
„Данас”, 8. март)

* * *
У овој надреалној зими, док су Сједињене Државе и Евро-
па поново размишљале о великој руској војној интервен-
цији, овог пута у самој Европи, још једном су многи ана-
литичари упозоравали на страшне последице по Русију.
Британски државни министар за Европу Џејмс Клеверли
предвидео је 11. фебруара да би шири рат у Украјини
„био блато” у којем ће Русија да се заглави. Сједињене
Државе процењују чак 50.000 цивилних жртава. Уз 
подривање Путинове подршке међу руском елитом, која
би лично трпела од насталих тензија са Европом, рат би
могао угрозити руску економију и отуђити јавност. Исто-
времено, то би могло да приближи трупе НАТО-а руским
границама, остављајући Русију да се годинама бори про-
тив украјинског отпора. Према овом мишљењу, Русија
би била заробљена у катастрофи коју је сама створила.
„Деловање Кремља оставило је Русију политички изоло-
ваном, економски девастираном и војно затвореном.
Тешко је одбацити тријумфализам међу западним при-
сталицама Украјине”, пишу западни медији после првих
дана рата. Они већ проглашавају да „блицкриг” није
успео. Али то Бајден не чини. Он само обећава да ће гра-
дација санкција пратити руско максимизирање циљева
рата. Што веће амбиције, шире и оштрије санкције.

(Новинар Драган Бисенић, 
„Нови магазин”, 7. март)

* * *
Наступао сам са „Земљом грува” на „Беовизији” 2009.
године. Свирао сам клавир у Сава центру. Ко бајаги. Био
сам у лику Мамлаза Стаменковића, феминизираног води-
теља временске прогнозе, једног од мојих некадашњих
карактера из „Дезинформатора” и „Фајронт Републике”.
Вероватно се зато нисмо тада ни пласирали у финале. Да
је Констракта царица, као богами и цела екипа уз коју
сам је пре двадесетак година и упознао, укључујући и
Милована, Зое Киду и мог лепог кума Шобају – диско-
-хит „Три пољупца” – знам одавно. Пре ове здраве умет-
нице била је „Земља грува”, а пре „Земље грува” био је
„Mista ke Mista ke”. Толико пута сам био у првим редови-
ма публике на концертима Констрактиних бендова да не
могу објективно ни да сагледам ову прелепу хистерију.

(ТВ водитељ Зоран Кесић, 
nova.rs, 9. март)

* * *
Увијек сам а никад до краја,
вечер у граду ти донесе неки лијек
у неком куту гдје самоћа се збраја.
Увијек с мало премало пара,
кад упале се свијетла, оде дим
а мирис ноћи опет постаје стваран.
Ко много пута до сада,
он сања, како бескрајно пада.
Било је рано јутро тада
кад је оставио све,
чуло се само како птице пјевају,
онда је стајао још дуго
с друге стране улице,
пустио сузе да се саме слијевају.
Ја би мого да могу,
ја би знао да знам.

(Мислилац и музичар Дарко Рундек, 
на интернету, одавно)

КОНЦЕПТ О БИРАЧКОМ СПИСКУ И ГЛАСАЊУ ВАН МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА

ПОСЛЕДЊИ МОМЕНАТ
ЗА ПРОВЕРУ ПОДАТАКА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Замислите да се кроз Народну
башту возите фијакером док се
однекуд чује оркестар како изво-
ди класичну музику или хор како
пева неку добру староградску
песму. Звучи као баш добар сан,
зар не? А заправо је управо то
слика која је у реалности виђена
у Народној башти у уторак, 8.
марта, у поподневним сатима,
где је поводом Дана жена прире-
ђена манифестација „Осмомар-
товска рапсодија”. Судећи по
одзиву и реакцијама наших сугра-
ђанки и суграђана, читава ова
замисао им се и те како допала.

У одличном музичком програ-
му наступили су поп састав „X
бенд”, хор Средње музичке школе
„Јован Бандур” и оркестар „Панар-
тист” који чине ђаци и наставни-
ци те школе. Уметнички руково-
дилац оркестра је професор Вој-
кан Поповић. Заиста је било кла-
сике и староградских песама, али
и доброг старог домаћег попа и
рока. Одржана је и едукативна

радионица на којој су деца учила
да праве честитке, а оно што је
било најлепше и најупечатљивије
свакако је призор фијакера који
су заинтересоване Панчевке и Пан-
чевце бесплатно превозили с јед-
ног на други крај Народне баште
током читаве манифестације. Фија-
кере су обезбедили KУД „Тамаши
Арон” и ТИМ „Kовачевић”, а подр-
шку је пружио и Kоњички клуб
„Панчевац 1926”.

Овим поводом је Народна
башта била специјално украше-

на, а за декорисање су се побри-
нули ђаци из ОШ „Бранко Ради-
чевић”, ОШ „Васа Живковић”,
ШОСО „Мара Мандић” и Пољо-
привредне школе „Јосиф Пан-
чић”. Ова деца су понудила заин-
тересованима на продају 
производе које су својеручно
израдила, али су успела и да
обрадују посетитељке прелепим
симболичним поклонима које
су такође сама направила.

Додатни квалитет целој при-
чи дао је Диспанзер за здрав-

ствену заштиту жена Дома здра-
вља Панчево, који је у Народној
башти поставио пункт за само-
заказивање мамографских пре-
гледа за све жене од 50 до 69
година. Ова акција се иначе реа-
лизује у оквиру пројекта „Мамо-
графију само сама закажи”.

Публика је имала прилику и
да чује песме које су награђене
на песничком конкурсу Савета
за родну равноправност „Нај-
лепше речи о њој”, а овом при-
ликом су најуспешнијим песни-
кињама уручене награде. Прво
место је освојила Данијела
Шиповац за песму „Мајци”, дру-
го Божидарка Станисављев за
песму „Жена”, а треће Анђела
Опшитаревић за песму „Најлеп-
ше речи о њој”. Анђела је иначе
корисница услуга Удружења за
МНРО Панчево. Организатори
манифестације су Град Панче-
во, Савет за родну равноправ-
ност Града Панчева и Удруже-
ње „Панчевачке маме”. Д. К.

Гувернерка Народне банке
Србије Јоргованка Табаковић
на ванредној конференцији за
новинаре 8. марта рекла је да
је „домаћи банкарски систем
довољно ликвидан и капита-
лизован и може да реагује на
све захтеве клијената за поди-
зање депозита преко банкома-
та, у електронском банкарству
и на шалтерима и да одржи
стабилан курс динара”.

Она је позвала медије да не
стварају панику пласирањем
непроверених информација из
неименованих извора о навод-
ним редовима испред банака

и мењачница и повећању деви-
зног курса. Гувернерка је нагла-
сила да је од 25. фебруара
свега 24 милиона евра
депозита повучено из дома-
ћих банака.

– То је свега 0,19 одсто депо-
зита, али то није изашло из
система, него је пребачено из
банке у банку, а разлог је
неизвесност судбине „Збербан-
ке”, коју смо ми на време реши-
ли – казала је гувернерка НБС-а.

Закључила је да је уверена
да грађани и привреда не
морају да брину о својим штед-
ним улозима.

Град Панчево донео је Послов-
ник о раду изборне комисије.
Како стоји у том тексту, рад
Комисије је јаван, а „одлуке
Комисије објављују се на зва-
ничној интернет страници Гра-
да Панчева www.pan ce vo.rs без
одлагања, а најкасније у року
од 24 часа од завршетка сед-
нице на којој су одлуке донете
и на начин који прописује Репу-
бличка изборна комисија”.
Такође, пише да „на званичној
интернет страници Града Пан-
чева www.pan ce vo.rs мора бити
назначен датум и време обја-
вљивања одлуке”.

Дефинисано је и право на
накнаду за рад у Комисији, што
подразумева дневницу за при-
суство на седници. „За рад у
Комисији за време одржавања
избора висина накнаде одре-
ђује се посебном одлуком Коми-
сије у оквиру предвиђених
буџетских средстава за спро-
вођење избора”, званично је
објављено.



Екологија је саставни део
сваког бизнис плана

Јасни циљеви, јасна
друштвено одговорна
стратегија

Последњих година сведоци смо да се у
јавности све чешће говори о „зеленој”
енергетици и потреби да компаније из
енергетског сектора својим послова-
њем допринесу очувању животне сре-
дине. Многе компаније у свету и у Срби-
ји имају свој зелени план. Једна од њих
је и Нафтна индустрија Србије. Како
кажу у НИС-у, компанија већ година-
ма спроводи своју „зелену агенду”, шта-
више, унапређење заштите животне сре-
дине и брига о безбедности на раду
неизоставни су део сваког њиховог
бизнис процеса. Уградили су заштиту
животне средине и одрживи развој у
своју корпоративну мисију и визију,
као и у ХСЕ политику. За НИС заштита
животне средине подразумева одржи-
во коришћење природних ресурса, као
и праћење свих активности које могу
имати негативан утицај на животну сре-
дину, те спровођење мера за смањење
евентуалних негативних утицаја.

У први план својих еколошких
циљева истакли су поштовање свих
прописа који се односе на заштиту и
очување квалитета ваздуха, воде и
земљишта, односно да што мање гене-
ришу, да повећају степен рециклаже
и збрињавања насталог отпада, као и
да дају свој допринос очувању био-
диверзитета у подручјима послова-
ња. Наравно, посвећени су смањењу
утицаја на климатске промене, али
су посебно поносни на то што запо-
слени у НИС-у учествују у акцијама
уређења природе и сакупљања отпа-
да, како би личним примером про-

мовисали опредељење ка заштити
животне средине.

Скоро милијарда

Према речима менаџмента нафтног
гиганта, на еколошком пољу НИС делу-
је у три основна правца – спроводи еко-
лошке пројекте, реализује бизнис ини-
цијативе које имају значајне еколошке
бенефите и учествује у акцијама зашти-
те животне средине. О доприносу НИС-а
у овој области најбоље говоре остваре-
ни резултати. У еколошке пројекте и
бизнис иницијативе које су дале зна-
чајне ефекте у унапређењу еколошке
слике у нашој земљи од 2009. године
НИС је уложио чак 900 милиона евра,
од чега је у „чисто” еколошке иниција-
тиве инвестирано око 120 милиона.

Највећи део ових пројеката реализо-
ван је у Рафинерији нафте у Панчеву,
једној од најмодернијих и „најзеленијих”
рафинерија у овом делу Европе. Модер-
низацијаРафинеријеод2009. годинекул-
минирала је изградњом двају савреме-
них постројења чији је рад, поред финан-
сијских, донеоизначајнееколошкебене-
фите. Пре свега, пуштањем у рад ком-
плексаМХЦ/ДХТуновембру2012. годи-
не НИС је у својој рафинерији омогућио
производњу горива у складу с највишим
међународним стандардима, односно
горива са садржајем сумпора мањим од
10 ппм. Поред тога, друга фаза модерни-
зације Рафинерије завршена је свечаним
отварањем постројења за дубоку прераду
у новембру 2020. године, чиме је НИС-у
омогућена производња већих количина
највреднијих горива, као и проширење
палете производа на нафтни кокс.

Рафинерија за пример

Ништа мање нису битни ни еколошки
ефекти модерног постројења, јер се
његовим радом смањују емисије угљен-
-диоксида за 98,8 одсто, прашкастих

материја за више од 50 одсто и азотних
оксида за готово 10 процената. Реали-
зовани су и реконструкција и модер-
низација FCC комплекса, што је резул-
тирало смањењем емисија честица,
модернизација ауто и железничког пуни-
лишта, када је успостављен еколошки
систем пуњења цистерни у Рафинери-
ји, као и смањење захвата воде из Дуна-
ва. Вреди истаћи да је НИС-ова рафи-
нерија прво енергетско постројење у
Србији које је од надлежних државних
органа добило интегрисану ИППЦ
дозволу којом се потврђује да су сви
производни процеси усклађени с нај-

вишим домаћим и европским еколо-
шким стандардима.

Најзначајнија инвестиција НИС-а и
партнера у области енергетике јесте
изградња Термоелектране-топлане Пан-
чево, вредне око 180 милиона евра. У
новој електрани, инсталисаног капаци-
тетадо200 МWМ, производићесетоплот-
на енергија за потребе Рафинерије наф-
те Панчево, док ће произведена елек-
трична енергија већином бити усмерена
у енергетски систем Србије. Почетак
рада овог постројења, које НИС гради у
партнерству са „Гаспром енергохолдин-
гом”, планиран је за март 2022. године.

ДРУШТВО
Петак, 11. март 2022.
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ЕКОЛОШКА БУДУЋНОСТ

Према речима менаџмента НИС-а, та

компанија ће и у будућности дати

пун допринос унапређењу заштите

животне средине. Тврде да ће сви

бизнис пројекти које компанија реа-

лизује, поред финансијске користи,

донети и позитивне ефекте у погледу

заштите животне средине. Тако је

већ у току реализација нових капи-

талних пројеката, који ће додатно

унапредити еколошку слику Србије.

Између осталих, то је додатна рекон-

струкција постројења за каталитички

крекинг (FCC) у Рафинерији нафте

Панчево, захваљујући чему ће бити

смањена емисија штетних честица,

као и реконструкција складишта

нафтних деривата. Поред тога, НИС

с партнерима наставља реализацију

пројекта „Ветропарк Пландиште”. Уз

то, биће реализовани и бројни про-

јекти за повећање енергетске ефика-

сности, што ће смањити потрошњу

енергетских ресурса и губитке.

Средњошколци се
припремају за следећи ниво

Декани појединих
факултета сматрају
да није баш све тако
идеално како се
представља јавности

Последњих месец дана у панчевачким
средњим школама све више се говори
о будућој великој матури. Одржавају
се вебинари на ову тему, а поједини
професори су од почетка ове школске
године предузели кораке како би ђаци
прве и друге године и њихови родите-
љи озбиљно схватили шта долази на
крају четворогодишњег средњошкол-
ског школовања. Припреме су почеле
и за реализацију пробне државне мату-
ре. Наиме, Министарство просвете је
заказало за почетак априла ново проб-
но тестирање знања садашњих мату-
раната. Имитација будуће велике мату-
ре неће утицати на њихов просек у
школи нити на њихову коначну оцену,
већ је идеја да се провере тренутни
задаци који су у оптицају – да се види
да ли су планирани нивои постигнућа
на великој матури превисоки или не.
Све у свему, ствари су почеле да се
померају с мртве тачке.

Да подсетимо, држава планира да за
две године уведе државну матуру, а
тако би сви средњошколци били осло-
бођени полагања пријемног испита на
факултетима. Почетак примене новог
модела је одлаган претходних година
из разних разлога, међутим, како се
датум реализације ове идеје коначно
приближио и скоро је сигурно да ће
важити од следеће године, поново се
јавила дилема да ли је по закону оста-
вити матурантима само ову могућност
за упис на универзитет.

Једина улазница

Струка каже да је идеја добра јер ће
Србија, према њиховом мишљењу, на
овај начин ухватити корак с развије-
ним земљама. Међутим, нов, модеран
систем матурирања није баш по вољи
многим факултетима. Док просветне
власти тврде да ће велика матура бити
једина улазница за високообразовне

установе, поједини декани сматрају да
факултетима треба оставити могућност
да организују и пријемне испите.

Српски правни факултети нису оду-
шевљени идејом да једина провера зна-
ња за пријем на те образовне институ-
ције буде завршно полагање велике
матуре и сматрају да треба оставити да
факултети одлуче сами за себе. Декани
свих пет државних правних факултета
у Србији противе се да државна матура
буде једини услов за упис на факултет
и сматрају да факултети, у складу са
аутономијом коју им гарантује Закон о
високом образовању, морају сами да
одређују правила студирања и услове
уписа. Они истичу да закон предвиђа
да прописивање услова, проверу испу-
њености услова и рангирање кандида-
та врше само и искључиво факултети.

Такође, сви декани сматрају да се
мора поштовати уставно право свих
грађана да под једнаким условима има-
ју приступ високошколском образова-
њу, а то значи да општа и стручна мату-

ра морају да се изједначе без дискри-
минације у погледу вредновања ради
уписа на студије.

Све ово наведено је у отвореном писму
академској заједници и јавности Срби-
је које су потписали декани правних
факултета у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу и Правног факул-
тета у Приштини с привременим седи-
штем у Косовској Митровици.

Неопходан је прелазни период

Недавно се о читавом случају огла-
сио др Радивоје Митровић, декан
Машинског факултета у Београду,
који сматра да је увођење државне
матуре од есенцијалног значаја за
подизање квалитета образовања у
Србији. Међутим, сматра да треба
оставити простор за прелазни период,
односно да у почетку само они
факултети где је интересовање веће
од понуђених места евентуално напра-
ве и пријемни испит. Ипак истиче да
матура не треба да буде замена за

пријемни испит, бар не до тренутка
када квалитет матуре буде на тако
високом нивоу да може да потисне
пријемни испит.

– Могуће је да остане и пријемни
испит, али ја ипак мислим да би било
идеално урадити тако поуздану и ква-
литетну матуру, тако да она пре свега
сведочи о квалитету учења деца након
средње школе, и да она буде тако добра
да се онда искључује потреба за при-
јемним испитом. Али пошто у овом
периоду имамо разлике, чак и гимна-
зија међу собом и регионалних гимна-
зија, онда јако добро знам да поједини
факултети инсистирају да још неко вре-
ме остане и пријемни испит. Али заи-
ста ми, пре свега у високом образова-
њу, морамо да схватимо да је у нашем
интересу да пројекат велике матуре
што пре заживи и из њега ће происте-
ћи сви проблеми и дефекти оцењива-
ња у појединим школама, а те пробле-
ме не смемо гурати под тепих, него
морамо да разговарамо о њима и нала-
зимо решења, не оптужујући никог –
рекао је декан недавно.

Ствар је јасна

Било како било, државна матура биће
уведена за трогодишње средње школе
школске 2022/2023. године, а општа,
уметничка и стручна матура школске
2023/2024. године. Усвојене су и изме-
не и допуне Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања како би се
благовремено створили услови за ефи-
касну и стручну припрему за реализа-
цију државне матуре. Да би се још јед-
ном проверили квалитет задатака и
процедуре на нивоу система, од 4. до 8.
априла биће организована друга про-
вера државне матуре у 519 средњих
школа. На тај начин ће и сви наставни-
ци добити прилику да виде како ће
изгледати државна матура – рекли су
надлежни из Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.

Према њиховим речима, намера је
да државна матура у крајњем епилогу
има сертификациони карактер, одно-
сно да потврди стечени ниво знања уче-
ника у средњим стручним и уметнич-
ким школама и гимназијама, али и
квалификациони карактер у смислу
проласка и уписа на одређену високо-
школску установу.

НОВА ПРОВЕРА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ОД 4. ДО 8. АПРИЛА

ДРЖАВА НЕ ОДУСТАЈЕ ОД СВОЈИХ ЦИЉЕВА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК О
ПОВЛАШЋЕНОМ ПОТРОШАЧУ

Више грађана може да
добије повластице

Од овог месеца више грађана може
добије повластице за струју. Нови
правилник који је донела Влада Срби-
је, по којем се граница за стицање
статуса енергетски заштићеног куп-
ца повећава у складу са инфлаци-
јом, ступио је на снагу 1. марта, а у
припреми је и уредба која треба
додатно да поједностави процедуру
и омогући повластицу још неким
категоријама становника.

На умањење рачуна за струју и
гас право имају сви социјално угро-
жени грађани и примаоци дечјег
додатка, без подношења захтева, док
је за остале грађане услов за субвен-
цију висина зараде по члану дома-
ћинства и они морају поднети зах-
тев да им се повластица одобри.
Усвајањем нове уредбе то право би
ускоро требало да буде проширено
и на коришћење топлотне енергије,
односно на рачуне за грејање.

За једночлано домаћинство нова
граница је приход до 15.690 дина-
ра, са два и три члана до 22.845
динара, за породице са четири и пет
чланова до 29.994 динара, а са шест
и више чланова до 37.719 динара.

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Рок 31. март
Како се наводи у саопштењу Мини-
старства, новина од ове године су
бесплатни уџбеници и за ученике
који се образују по програму ИОП
3, односно за ученике са изузетним
способностима, као и за глуве и
наглуве ученике који користе елек-
тронске уџбенике с видео-садржа-
јима на српском знаковном језику.

Да подсетимо, право на бесплатне
уџбенике имају ученици из социјал-
но/материјално угрожених породи-
ца (примаоци новчане социјалне
помоћи), ученици са сметњама у
развоју и инвалидитетом који основно
школско образовање и васпитање сти-
чу по индивидуалном образовном
плану. Такође, право на бесплатне
уџбенике имају ученици који обра-
зовно-васпитни рад не остварују по
индивидуалном образовном плану,
али имају потребу за прилагођава-
њем (увећан фонт, Брајево писмо,
електронски формат), као и ученици
основних школа који су у породици
треће или свако наредно рођено дете
у систему образовања и васпитања.

За ђаке од првог до четвртог разре-
да основне школе комплет који
обезбеђује Министарство састоји се
од уџбеника за предмете математика,
српски (матерњи) језик, свет око нас,
природа и друштво и страни језик
каообавезнипредмет. Старијимоснов-
цима, од петог до осмог разреда, доде-
љују се бесплатне књиге за матема-
тику, српски (матерњи) језик, први
страни језик, географију, историју,
хемију, физику и биологију.

Школе су дужне да обавесте роди-
теље/старатеље ученика преко оде-
љењских старешина и да прикупе
податке и потребна документа, које
морају доставити Министарству до
31. марта ове године.

ПОДРШКА
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Паре лежу до краја априла
Из Фонда за развој кажу да сви
клијенти који нису добили сред-
ства на име тзв. ковид кредита могу
очекивати новац у наредних месец
до два. Да подсетимо, за овај про-
грам подршке предузетништву
током 2020. и 2021. године влада-
ла је права инвазија на кредите за
ликвидност. Само у мају 2020. при-
стигло је 10.000 кредитних захте-
ва и у тој години је одобрено 2.100.

Прошле године је настављена тра-
жња за овим кредитима и до сада су
обрађени сви кредитни захтеви који
испуњавају услове. Према најави
Фонда за развој, сви ће бити одо-
брени и исплаћени до краја априла.

ГЛОБАЛНИ ТРЕНД У ПРАКСИ
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Бајка

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свакоме је сећа-
ње на детињство обојено и бај-
кама које су нам наши драги
читали или причали, које смо
гледали у позоришним пред-
ставама и у биоскопима.
Захваљујући тим прелепим
причама изградили смо и нека
уверења и путоказе који су
нам ослонац и водиља кроз
живот.

Чекајући да почну да се
догађају све те дивне ствари
као у бајкама, отрезнимо се у
неким годинама када већ поо-
давно нисмо деца, а од „живе-
ли су срећно и
д у г о в е ч н о ”
нема ни наго-
вештаја. Свако-
дневица се
сукобљава са
илузијама у
којима принце-
зе чекају да их
пронађе и
п о љ у п ц е м
пуним магије
пробуди из вишегодишњег сна
ванвременска љубав у лику
млађаног јунака плаве крви.
Једино што је остало као у
бајци јесте тај дуги сан. Оба-
мрлост почиње да нам окре-
ће временски точак и ниже
једноличне дане бацајући у
бесповрат највредније што
имамо – време. Пролазности
постајемо свесни само у тре-
нуцима када из рутине иско-
чи период кад је пожељно да
будемо срећнији, празнично
расположени и окружени дра-
гим људима. Другачији начин
искакања из рутине је трену-
так кад схватимо да смо оста-

ли без неког од тих драгих
људи чију смо присутност 
подразумевали. У бајкама се
увек појави нека зла вештица
која је крива за све лоше што
се догађа и за сваку неправду.
А где да нађемо кривца за зла,
несреће, болести, преране смрти
и изненадне одласке, који нам
се догоде док у полусну тро-
шимо своје дане подешени на
„аутоматског пилота”, све док
нас нешто болно, за шта не
можемо да одредимо кривца,
не тресне као маљем?

Из бајковитог чекања да се
догоди нешто вредно буђења,
догоде нам се само два начи-
на за буђење. Један изнена-
дан, болан, отрежњујући, када
нам одмах постане јасно да
смо будни и да је оно што смо
углавном слушали да се дога-
ђа другима – живот, и да се
догодио и нама. Један сасвим
другачији начин буђења је
спонтано гашење аутопилота
упоредо с гашењем послед-
њег дана временског низа. Зар
ћемо дозволити да постане-
мо свесни дана и начина на
који их (не) живимо уз болну
спознају сопственог одласка?

K о л и к о
нам воље, вре-
мена и труда
треба да, уме-
сто чекања неке
идеалне љуба-
ви и тражења
злих вештица
кривих за све
недаће, прихва-
тимо да је
живот све оно

што смо у полумраку и сле-
пилу рутине облачили у илу-
зије и затрпавали смећем које
смо звали судбином? Свако
данас које је слика од јуче
јесте дан мање из нашег вре-
менског низа.

Kрајње је време за буђење,
за онај лековити пољубац који
ћемо дати сами себи јер почи-
њемо да градимо дане које
трошимо, свесни да сваки
може да буде и последњи. Kад
су нам љубав и захвалност
потка за сваки дан, немамо за
чим да жалимо кад дође вре-
ме да се стави тачка на сада и
овде.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kрајње је време
за онај лековити
пољубац који ћемо
дати сами себи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У нашем народу постоји

уверење да ниједна биљ-

ка не чисти тако добро

крв и систем за варење

као сремуш. Позната и

под називима медвеђи

или дивљи лук, ова биљ-

ка има јако дејство на

цревне паразите, спреча-

ва инфекцијске упале

слузокоже црева, снижа-

ва висок крвни притисак,

а уједно је и одлична одбрана од грипа и грознице.

Сремуш повољно делује и на кардиоваскуларни систем, спре-

чавајући артериосклерозу, и отклања несаницу и несвестицу.

Ране које тешко зарастају бивају брзо излечене ако се премажу

свежим соком од сремуша.

Сремуш ћете пронаћи на влажним ливадама богатим хумусом,

на сеновитим влажним плодним равницама, испод жбунова и у

листопадним и планинским шумама. У лековите сврхе користе се

листови и луковице. Ипак, берба сремуша никако се не препору-

чује неискусним особама, с обзиром на то да конзумација биља-

ка које су сличне сремушу, нарочито мразовца и ђурђевка, може

довести до тровања и смрти. Сремуш ћете препознати по карак-

теристичном мирису листова који подсећа на бели лук.

Као зачин, сремуш се користи тако што се његови свежи

листови исецкају и додају у супе, чорбе, умаке, салате и јела од

меса, или се њиме поспе хлеб.

Тинктура од сремуша: ситно насецканим листовима или луко-

вицама растресито се напуни боца до грлића, а затим се маса

прелије ракијом од жита или неком другом домаћом ракијом

јачине 38–40%. Боца се 14 дана држи на сунцу или на топлом.

Вино од сремуша: пуна шака ситно насецканих листова проку-

ва се у четврт литра белог вина, по укусу заслади медом или

сирупом и током дана пије полако, гутљај по гутљај.

Сремуш – моћни
чистач организма

Пут до поступка вантелесне
оплодње поплочан је папирима,
упутима, анализама, извештаји-
ма… То понекад јесте и напор-
но и компликовано, али уколи-
ко сте унапред опремљени пра-
вим информацијама, тај део при-
преме се, свакако, и брже и лак-
ше подноси.

РФЗО је 28. фебруара донео
ново Упутство о лечењу неплод-
ности путем биомедицински пот-
помогнуте оплодње. Први пут су
шансу да аплицирају за ову врсту
подршке добили и парови с про-
блемом азооспермије.

Истраживања показују да чак
400.000 парова у Србији има про-
блем са зачећем, а стерилитет
представља све распрострањени-
ју болест данашњице на читавој
планети. Уз адекватно лечење,
промену исхране и начина живо-
та и уз помоћ природних препа-
рата и техника, шансе за дола-
зак на свет новог члана породи-
це значајно се увећавају. Ако
ништа од тога не да резултате,
све наде се полажу у биомеди-
цински потпомогнуту оплодњу.

Да бисте ви као пар били кан-
дидат за вантелесну оплодњу пре-
ко Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање, неопходно је
да испуњавате неке почетне усло-
ве: да су исцрпљене друге могућ-
ности лечења стерилитета; да је
и поред одговарајућег лечења и
даље присутна неплодност; да
жена има мање од 43 године у
тренутку проласка комисије за
БМПО; да у ејакулату мушкарац
има живих или морфолошки
исправних сперматозоида; да
мушкарац има замрзнуте спер-
матозоиде у некој од клиника у
Србији; да је очувана функција
јајника; да је индекс телесне масе
жене мањи од 30 (БМИ).

Детаљне информације о пра-
вима која вам омогућава РФЗО и
новинама које су уведене доно-
шењем новог правилника можете
пронаћи на веб-порталу удруже-
ња „Шанса за родитељство”, на
чију иницијативу је и измењен
правилник. За додатне информа-
ције можете се јавити и Центру за
вантелесну оплодњу на бесплатан
национални број 0800-333-030.

И то је криза

Проблем неплодности веома је
деликатан и озбиљно утиче како
на психу појединца, тако и на
везу између двоје људи и на њихов
сексуални живот. Психолози кажу
да се стерилитет може упореди-
ти с другим тешким животним
кризама, попут развода брака
или губитка вољене особе.

Ствар додатно компликује и
то што је неплодност и даље табу

тема о којој парови ретко кад
говоре без осећаја стида, криви-
це и мање вредности. Јављају се
и фрустрација и немоћ због немо-
гућности контролисања власти-
тог тела, као и бес, поготово након
негативних реакција околине.

Шта је стерилитет

Према дефиницији Светске
здравствене организације, о сте-
рилитету говоримо када после
најмање 12 месеци редовних
циљаних сексуалних односа, без
употребе контрацептивних мето-
да, пар не може да добије дете.

Са овим проблемом суочава
се у просеку 15%–19% светске
популације у репродуктивном

добу, односно сваки седми пар.
Тај број је у последње три деце-
није порастао за чак седам одсто,
а стручњаци упозоравају да би
ситуација у блиској будућности
могла да добије још алармант-
није димензије.

Зашто баш нама

Постоје различити подаци о томе
који се проценти неплодности
могу приписати само мушкар-
цу, који само жени, а који пару
у целини. Но бројке у овом слу-
чају не играју значајну улогу, јер
се мушки и женски стерилитет
у процесу лечења не могу посма-
трати одвојено.

Од познатих узрока мушког
стерилитета најчешћи су: вари-
кокела (проширена вена унутар
мошница), инфекције, хормон-
ски поремећаји, имунолошки
фактори, конгениталне анома-
лије, повређивање, промене у
кариотипу, поремећаји ејакула-
ције, радиотерапија и хемиоте-
рапија. Стерилитет код жена нај-
чешће изазивају: оштећења јајо-
вода, препреке у транспорту јај-
не ћелије или у продирању спер-
матозоида, ендометриоза, мал-
формације материце, миоми, изо-
станак овулације, сметње у нида-
цији оплођене јајне ћелије, иму-
нолошки и психички узроци.

Заједнички узрок неплодно-
сти чине имунолошке реакције,
године (посебно код жена), гоја-
зност или неухрањеност, неаде-
кватна исхрана, конзумирање
дроге, алкохола, кофеина и сте-
роида, пушење, слаба физичка
активност, као и изложеност
јонизујућем зрачењу, високим
температурама, тешким мета-
лима, пестицидима и појединим
органским растворима.

У приближно 10% случајева
лекари не могу тачно да дијаг-
ностикују било који узрок за
неплодност. Тада је реч о идио-
патском стерилитету, а парови-
ма се препоручује да чекају да
време учини своје. На неплод-
ност у значајном броју случаје-
ва утичу и различити, свесни

или несвесни, психички узроци
и тада говоримо о психогеном
стерилитету.

Kако лечити

Стерилитет се дијагностикује
након великог броја анализа, а у
зависности од узрока, доноси се
одлука о даљој терапији.

Некада су довољни хормон-
ска терапија или мањи хирур-
шки захват. У случају тежих
оштећења репродуктивног трак-
та, као и онда када је жена ста-
рија, најчешћи избор је ванте-
лесна оплодња. Kод тешких поре-
мећаја спермограма и код жена
изнад 40 година пар се најче-
шће упућује на методе микро-
хируршке фертилизације.

Kако спречити

Иако сазнање да не можете оства-
рити трудноћу може бити при-
лично разочаравајуће и фрустри-
рајуће, не очајавајте: уз адекват-
ну медицинску терапију, корек-
цију исхране и животних навика,
употребу природних препарата и
примену техника за ослобађање
од стреса, шансе за фертилност
се значајно увећавају. Ипак, не
треба заборавити да је најбоље
оружје против неплодности, као
и против многих других болести
данашњице – превенција.

Ради спречавања неплодно-
сти лекари препоручују рађање
у оптималном периоду (између
25. и 30. године), благовремено
лечење инфекција, спречавање
настанка полно преносивих боле-
сти, смањење броја намерних
прекида трудноће, вакцинацију
против заушки и рубеоле, као и
избегавање алкохола, никотина
и рада тешким металима и на
високим температурама.

Kоригујте исхрану

Прво што ће вам лекар препо-
ручити када посумња на стери-
литет јесте промена стила живо-
та и корекција исхране.

Важно је да се уоброчите и да
смањите масти, нарочито оне
животињског порекла. Избега-
вајте храну и пиће богато рафи-
нисаним шећерима и уносите
довољне количине воћа и повр-
ћа. Пазите на хидратацију: пиј-
те најмање осам чаша воде днев-
но. Дајте предност протеинима
биљног порекла. Обезбедите пра-
вилан унос витамина. Жене, у
договору с лекаром, треба да
уносе суплементе на бази фол-
не киселине и гвожђа, а мушкар-
ци да обезбеде довољан унос
антиоксиданата.

Алкохолна пића су контраин-
дикована за оба пола, али се
мушкарцима који имају пробле-
ма с неплодношћу препоручује
да се у потпуности уздрже од
конзумирања алкохола, будући
да он може смањити ниво тесто-
стерона и број сперматозоида.

Бирајте намирнице које ће
вам помоћи да организму обез-
бедите неопходне витамине,
минерале и антиоксидансе и дру-
ге нутријенте. Познато је да плод-
ност поспешују витамини Б-гру-
пе, витамин Е, витамин Ц, гво-
жђе, јод, цинк, манган, селен,
фосфор, омега 3 масне кисели-
не, карнитин, магнезијум, те
антиоксиданси.

ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА У СРБИЈИ

КАКО ПОВЕЋАТИ ШАНСЕ ЗА РОДИТЕЉСТВО

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА КАЖЕ ФЕНГ ШУИ

Традиционална кинеска

медицина верује да ако

енергија у дому није прочи-

шћена и ако њен ток није

правилно усклађен, укућани

могу имати разних животних

и здравствених проблема.

Стога не би било лоше да

ангажујете стручњака за

фенг шуи који ће вам помоћи

да средите своју кућу на аде-

кватан начин. Он ће вам, у

случају стерилитета, сигурно

саветовати да у спаваћу собу

поставите слику неке непо-

знате бебе, отвореног плода

нара или слонова са сурлама

надоле. Такође, требало би

да расклоните неред у

кући како би енерги-

ја могла да потече.

У спаваћој соби

треба да преовла-

ђују нежне и

хармоничне

боје и у њој

не би смело

да буде ком-

п ј у т е р а ,

електричних

уређаја нити огледала.

Изнад брачног кревета ника-

ко не би смео да

виси лустер, па

зато користите

п л а ф о њ е р к е .

Немојте спавати с

ногама окрену-

тим ка вратима

спаваће собе

нити испод пла-

фонске греде, а

глава не треба да

вам буде близу

утичница.

МУШКАРЦИ,
ЧУВАЈТЕ СЕ

ТОПЛОТЕ

Мушкарцима се препору-

чује да избегну прекомер-

ну топлоту у пределу

мошница, јер висока тем-

пература, поготово ако тра-

је дуже време, може трајно

оштетити сперму.

Стога избегавајте неак-

тиван начин живота, дуге

сате за воланом, сувише

уску одећу и синтетичке

тканине. И не држите

мобилни телефон у џепу

панталона!



Уколико Русија успе у ономе
што је наумила, а то је да на
војни начин стави Украјину
под своју контролу, онда је она
учинила историјски корак који
до сада није виђен, а који зна-
чи потпуни прекид са Запа-
дом, а у првом реду са Евро-
пом, за наредне деценије. То
ће бити највећа промена тока
европске историје с којом ће
да се суочи ова генерација
човечанства. Уколико не успе
у ономе што је почела, после-
дице ће бити подједнако коло-
салне јер ће се Русија наћи на
ивици историјске безначајно-
сти.

Руска војна операција у Укра-
јини повлачи црту испод чита-
ве ере која је почела распадом
совјетског блока и СССР-а, када
је прилично стабилан бипо-
ларни светски поредак заме-
њен оним што је касније назва-
но либералним светским
поретком. Његова суштина
била је доминација Сједиње-
них Америчких Држава.

Ово чему сада присуствује-
мо јесте друга, оружана вер-
зија окончања Хладног рата,
другим средствима и с другим
последицама. Ако смо пре три-
десет година имали умиљату
Русију која се прикрадала под
скуте Западу, данас имамо
Русију са опасним лицем; ако
је тада била Русија која се
широм отворила свету, данас
је то Русија која се претвара у
наоружану тврђаву.

Док је пре 30 година Русија
очекивала разумевање од Запа-
да, данашња Русија је спрем-
на да од остатка света напра-
ви Тјенанмен, уколико буде
суочена с још једном претњом
или већ уобичајеним нипода-
штавањем.

Уколико Русија успе у оно-
ме што је наумила, а то је да
на војни начин стави Украји-
ну под своју контролу, онда је
она учинила историјски корак
који до сада није виђен, а који
значи потпуни прекид са Запа-
дом, а у првом реду са Евро-
пом, за наредне деценије. То
ће бити највећа промена тока
европске историје с којом ће
да се суочи ова генерација
човечанства.

Логика победника
Хладног рата

Актуелна криза повезана је с
континуираним одбијањем
западних престоница да инте-
гришу Русију у јединствени
колективни систем безбедно-
сти у Европи. Крајем Хладног
рата чинило се да је дошло
време да се оствари концеп-
ција „великог Запада” која би
уједињавала трансатлантски
савез Америке и Европе, позна-
тији као „западна хемисфера”,
и џиновску евроазијску конти-
ненталну плочу, „Европу од
Лисабона до Владивостока”.
Требало је да Русија буде тај
„нови Запад”, који би постао
скоро универзални омотач
Земљине кугле. Уместо тога,
десило се нешто сасвим друго.

Мотиве такве тврдоглавости
Запада нико посебно не крије:
не може се сумњати у „победу у
Хладном рату”. Главни савет-
ник Хенрија Кисинџера у њего-
вој компанији „Kis sin ger Asso -
ci a tes” Томас Грејем написао је
да је цела ствар у томе што
Москва „не признаје свој пораз
у Хладном рату”, као резултат
без којег „победа” Запада не
може бити потпуна. „Русија жели
да се о њој мисли као о светској
сили, радије него да призна
пораз”, пишу америчке новине.

Један српски дипломата пре
неко вече објашњавао је да је
Русија поражена у Хладном

рату. С тим се не би сложио
нико од непосредних учесни-
ка његовог краја. „Отац пере-
стројке” Александар Јаковљев
тврдио је да је долазак Горба-
чова на власт означио крај
Хладног рата, јер је он одлу-
чио да га оконча. Шта би се
рекло када би се водило рачу-
на о томе да је Америка слала
1989. високорангиране изасла-
нике у Москву с молбом да не
распушта Варшавски пакт?

Следећи тријумфалистичку
логику самопрокламованог
„света победника”, САД су кре-
нуле, рекло би се, тада сигур-
ном стазом војничке логике:
ви одступате – ми заузимамо.
Другим речима, совјетска вој-
ска се повукла, а америчка је
стигла на њено место.

Тако је настао регионални
систем безбедности фокуси-
ран на НАТО. Он је поделио
европске земље на оне које су

покривене гаранцијама о
колективној одбрани из члана
5 Вашингтонског споразума и
оне које су приморане да бри-
ну саме о властитој безбедно-
сти и да опстану како могу.
Ово посебно важи и за Русију.
Отуда и садашња криза.

Очување старих институци-
ја које су оличавале политику
обуздавања неминовно је дове-
ло до конзервације исте ове
политике у новим условима.
Овој политици противио се и
њен званични отац, Џорџ
Кенан, који је одмах када је
почела расправа о прошире-
њу НАТО упозорио да ће то
бити „фатална грешка”.

Усидрење у Европи, раздва-
јање Германа и Словена

Русија је у почетку била Клин-
тонов главни спољнополитич-
ки фокус. Приоритети Клин-
тонове Беле куће променили
су се пошто су неки у админи-
страцији наглашавали да држа-
ве Источне Европе морају да
стабилизују и консолидују
демократске реформе.

Будући креатори плана про-
ширења НАТО-а Строб Талбот
и Стивен Лараби, када сам тих

година разговарао са обоји-
цом, широко су се позивали
на југословенске ратове који
су тада били у току да би оправ-
дали своју замисао и тврдње
да Америка мора одлучно да
делује како би спречила да
настане „лук кризе” у средњој
Европи. Да би то учинила, Аме-
рика је морала да се „усидри у
Европи”, а НАТО би морао да
се прошири у вакуум створен
распадом Варшавског пакта.

Заједно су позвали на „нови
америчко-европски стратешки
договор” где би НАТО проши-
рио своје колективне одбрам-
бене и безбедносне аранжма-
не на источне и јужне грани-
це Алијансе. Амерички амба-
садор у НАТО-у у тим година-
ма (1994–1998) Роберт Хан-
тер рекао ми је пред бомбар-
довање Србије: „Босна је могла
да разори, али је спасла
НАТО...”

НАТО је тако кренуо стазом
архаичне геополитике сер Хал-
форда Макиндера, који је у
свом делу „Демократске идеје
и реалност”, писаном као при-
ручник за британске учеснике
Версајске мирове конферен-
ције 1919, формулисао прин-
ципе неопходности раздваја-
ња Германа и Словена у Евро-
пи како би Британска импе-
рија остала нетакнута и поште-
ђена угрожавања потенцијал-
но моћног економско-демо-
графског савеза.

У тој слици, Централној Евро-
пи дао је значење које она нити
има, нити може да има. „Ко
влада Централном Европом,
влада светом”, прописао је
Макиндер. „Светом” – да, али
само док је Европа била „свет”.

Исти принцип је примењен
и на крају Другог светског рата.
Поделом Немачке спречено је
да Совјетски Савез буде њен
господар, опет са истом иде-
јом: уједињена Немачка под
Совјетима значи да Совјети
владају светом.

Шта је НАТО Европској унији

Крај Хладног рата означио је
дефинитивни крај Версајског

система, који је грађен на ште-
ту трију земаља: Немачке,
Русије и Кине. Због тога је про-
нађен једини преостали начин
да се појаве његови крњи оста-
ци – ширењем НАТО-а.

НАТО је тај који треба да
спречи германско-словенско
уједињавање, онако како је
Макиндер прописивао. Отуда
се Централна Европа појављу-
је као „санитарни кордон” и
бедем који Русија нипошто не
сме да пређе.

Било је својевремено кари-
катурално гледати младог бри-
танског историчара Тимотија
Гартона Еша како се из све сна-
ге упиње да дискредитује
дипломату-ветерана Егона Бара,
„оца” немачке „источне поли-
тике”, због тога што је предла-
гао „нову источну политику”
Немачке, која би се ослањала
на сарадњу с новом Русијом.

Сасвим другу филозофију

заступао је један од најпозна-
тијих европских историчара,
британски бонвиван и донжуан
у својој бранши, Пол Џонсон,
предлажући једну варијанту
„глобални НАТО” као варијан-
ту „глобалног Запада”.

Џонсон је на годишњем ску-
пу „Нове атлантске иниција-
тиве” у Истанбулу одржаном
од 1. до 3. маја 1997. у „Цири-
ган палати” представио своју
замисао новог НАТО-а, који би
се одвојио од „територијалне”
и „земаљске” егзистенције и
свој политички кредо утеме-
љио на много ширим култур-
ним и политичким основама.

„Шта је основа за савез”,
питао се он тада, разматрају-
ћи релације између географ-
ских фактора, историјских
путева, културног идентитета
и интереса. Европска унија и
НАТО су у експанзији, али у
каквим односима су унутра-
шњи фактори који условљава-
ју један савез?

„НАТО је био географски савез
првенствено створен да осигура
пуно и стално америчко прису-
ство у европској безбедности и
његов војни центар била је
Немачка”, рекао је Џонсон. „Он

је кренуо експанзију ка Турској
јер је евентуална совјетска оку-
пација Турске могла да доведе
Совјете пред врата нафте на
Блиском истоку.”

Поред овога, НАТО је „савез
уједначених култура”. „То су
културне карактеристике демо-
кратије и подршка владавини
закона”, навео је британски
историчар, уз образложење због
чега је НАТО супериорнији
концепт од Европске уније.

„У самом свом настанку
Европа је била замишљена као
’Каролиншка’ Европа (савез
Француза и Немаца, као нека-
да у средњем веку под дина-
стијом Каролинга – Велико
Немачко Царство – прим. аут.).
Европа се ширила и каролин-
шки концепт је нестао или боље
речено постао сакривен, али
су остали његови циљеви.”

То је, међутим, уско гледа-
ње о Европи јер „постоји и исе-

љена Европа”, која такође негу-
је европске културне вредно-
сти. То су и Бразил, САД,
Аустралија и многе друге
земље. НАТО треба да отвори
врата за њих, позвао је Џон-
сон, да би закључио да, уз
„демократске вредности”, нема
никакве сметње њиховом укљу-
чивању у Алијансу.

Путин је забрињавајуће
вести, које су га учврстиле у
намери да уради оно што је
урадио, чуо и на последњој
Минхенској конференцији о
безбедности. Овога пута њоме
није руководио Волфганг
Ишингер, Геншеров сарадник
из времена уједињавања
Немачке, који је управо у вре-
ме недавне конференције
дискредитован синхронизованим
медијским написима због бла-
гог става према Русији.

Забрињавајући нагласци с
Минхенске безбедносне кон-
ференције, која је сасвим неза-
пажено прошла у нашој јав-
ности, иако се у неким важним
деловима тиче и нас, били су:

– Русија је од 2014. непри-
јатељ Запада;

– ширење НАТО-а у будућ-
ности усмерено је против Руси-

је;
– неће бити прихваћени

руски захтеви за безбедносне
гаранције (иако је немачки
канцелар Шолц био спреман
на преговоре);

– у случају рата у Украјини
Русија ће бити одсечена од
економских веза са Западом,
што би требало да уништи
руску економију;

– Запад ће оштро ограничи-
ти куповину гаса из Русије;

– Украјина ће бити хитно
примљена у Европску унију;

– Европска унија ће се про-
ширити на земље Западног
Балкана (али не тако хитно
попут Украјине и без икакве
временске перспективе);

– НАТО неће ослабити, већ
ће ојачати своје војно прису-
ство на границама с Русијом;

– светски поредак треба и
даље да се гради на универ-
залним либералним вредно-
стима;

– Запад треба да искористи
тренутну кризу да збије своје
редове.

Из свега је било јасно да се не
иде ка решењу сукоба Русија–
НАТО. Није вероватно да је било
који појединачни догађај прео-
кренуо Путиново расположење
и одлуку да се посвети језику
силе као „једином који Запад
схвата озбиљно и разуме”, како
је опет описао Медведев.

Украјина у НАТО-у

Путин није тражио ништа дру-
го од онога што је предлагао
Збигњев Бжежински 2015. годи-
не.

„Русији се морају дати гаран-
ције да слободна, демократска
Украјина неће тежити да уђе у
НАТО”, рекао је Бжежински у
Пољској. Он је још 2014. 
предлагао „конструктивни ком-
промис” према којем би Укра-
јина постала земља чија дома-
ћа и спољна политика налику-
ју политици Финске.

Прошле године, извесно је,
Путин је целу годину посве-
тио Украјини. Након што је
Украјина у марту прошле годи-
не усвојила нову доктрину
безбедности, у којој је било
јасно да јој је Русија неприја-
тељ, и то главни, да нема ни
речи о испуњењу споразума
„Минск 2” и да се имплицира
да би Украјина могла поново
да се окрене нуклеарном нао-
ружању, за шта поседује сва
потребна знања, технологију и
сировине, Путин је у јулу обја-
вио обиман чланак о једин-
ству Руса и Украјинаца. Из
њега је било јасно да Русија
никада неће дозволити да
Украјина постане чланица
НАТО-а, из које би могле да
се лансирају ракете које би за
четири минута могле да стиг-
ну до Москве.

Кремљ је ово прочитао као
сигнал да је Кијев на путу да
поништи Будимпештански
споразум из 1994. који Укра-
јини гарантује територијални
интегритет уз замену за одри-
цање од нуклеарног оружја.

Први корак у правцу нове
политике Путин је најавио 18.
новембра 2021. на заседању
проширеног Колегијума Мини-
старства спољних послова.

„НАТО је самоиницијатив-
но уништио све механизме
дијалога. Наравно, ми ћемо
одговорити на војну активност
чланица НАТО-а дуж свих
руских граница”, рекао је
Путин тада.

Путинова одлука о војној
акцији против Украјине има
цену. Засад изгледа да је Руси-
ја спремна да ту цену плати,
па чак и вишу од онога што се
сада тражи.
(Драган Бисенић за портал rts.rs.)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 11. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОСЛЕДИЦЕ РАТА У УКРАЈИНИ

ОПАСНО ЛИЦЕ РУСИЈЕ: 
КРАЈ СВЕТА КАКАВ СМО ДО САДА ЗНАЛИ



У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електро-
војводина” за предстојећи
викенд и наредну недељу није
најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на
територији нашег града. То зна-
чи да би, уколико се нешто не

промени, снабдевање струјом у дани-
ма који су пред нама требало да

буде редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим
селима.

Информације о искључе-
њима редовно се ажурирају
на сајту „Електровојводине”,

па се о најавама евентуалних
додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Петак, 11. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Локална фондација у Панчеву започе-
ла је рад пре две године. Чине је волон-
тери који воле свој град, сакупљају
новац од грађана, донатора и компа-
нија и преко конкурса и пројеката га
усмеравају на различите иницијативе
удружења и организација које имају
идеје, воље и жеље да учине нешто
добро и корисно за заједницу.

– Окупили смо се у марту 2020, непо-
средно пре короне. Одлучили смо да се
пријавимо на конкурс „Траг фондације”,
која подржава локалне иницијативе. Про-
шли смо на њиховом конкурсу и тако
добили подршку да довољно ојачамо како
бисмо могли самостално да функциони-
шемо као локална фондација – испри-
чао нам је Предраг Мијалковић, волон-
тер Локалне фондације Панчево.

Начин да се идеје успешно реализују

Ова група активиста омогућава да се
идеје и способности појединца или гру-
пе грађана усмере ка општем добру.

– Када неко има жељу да унапреди
свој крај или улицу, да уреди играли-
ште на пример, ми смо ту да му укаже-
мо на начин на који то може да уради.
Ми смо место где се, с једне стране,
прикупља новац од грађана и компани-
ја и где се, с друге стране, уз подршку
улаже у локалну заједницу и помаже
иницијативама и тимовима људи који
желе да реализују своје идеје. До сада
смо расписали један конкурс за грађан-
ске иницијативе, а тако ћемо и у будућ-

ности функционисати – објашњава Мари-
на Балаш, такође волонтер фондације.

На конкурс који је расписала Локал-
на фондација Панчева могу да се јаве
све групе грађана с било каквом иде-
јом која би позитивно утицала на ква-
литет живота у Панчеву. Потребно је
да попуне једноставан формулар у ком
ће изложити своју намеру, објаснити
шта желе да учине, какву промену у
свом окружењу да постигну. По закљу-
чењу конкурса комисија која је незави-
сна од фондације бира пројекте који ће
бити подржани. Средства која се 
расподељују потичу искључиво од дона-
ција грађана и компанија, и тако се
кроз спровођење добрих идеја новац
враћа у заједницу.

– На први наш конкурс стигло је пет-
наест пријава, а подршку су добили два
удружења из Панчева и шест нефор-
малних група, што је одлично, јер је
наша идеја да више помажемо нефор-
малним тимовима... Средства су доби-
ли Удружење жена „Глогоњке” и маке-
тарски клуб „Др Владимир Алексић”,
као и неформалне групе „Шанетова
деветка”, „Лимеранг”, „Стари Рас Стар-
чево”, Неформална група за самозасту-
пање Панчево, СПРСТ, Иницијатива
„Одбранимо Теслу”. Имали смо веома
успешан конкурс, јер су сви ови људи
реализовали своје идеје – испричала је
Марина Балаш.

Разноликост идеја подржаних на
првом конкурсу за Локалну фондацију
представља велики успех.

– Иницијативе су биле врло разли-
чите – од еколошких, подршке и помо-
ћи ометеним особама са интелектуал-
ним тешкоћама у развоју, до подршке
микрозаједницама, као што су „Шане-
това деветка” и „Одбранимо Теслу”.
Укупно смо на овом конкурсу подели-
ли 600.000 динара. Дугујемо захвал-
ност „Траг фондацији”, пошто је она
дуплирала износ који смо прикупили
од грађана и компанија. У 2022. годи-
ни очекујемо више пријава и разновр-
сније идеје, и надамо се већој своти
новца коју ћемо моћи да поделимо –
каже Предраг Мијалковић.

Да би фондација могла да се и зва-
нично региструје, потребно је да достиг-
не одређени праг сакупљеног новца, а
њима за то треба још 170.180 динара.
Надају се помоћи грађана...

Студио архитектуре за најмлађе

– Локална фондација је у нашем слу-
чају одиграла веома значајну улогу, без
фондације не бисмо имали студио. А
сада у њему окупљамо око тридесеторо
деце од пет до четрнаест година која су
од септембра до децембра, сваког викен-
да, имала радионице у оквиру којих су
се бавила архитектуром, али и урбани-
змом. Жеља нам је била да их подстак-
немо не да буду урбанисти и архитек-
те, већ да створе осећај за окружење у
ком живе – испричала је своје искуство
Душана Николић, која је добила подр-
шку Локалне фондације за покретање
студија архитектуре.

Осми март, Међународни дан жена,
празнује се као дан борбе за женска
људска права, односно дан борбе за
економску, политичку и социјалну рав-
ноправност жена и мушкараца.

Шездесетих и седамдесетих година
код нас се Осми март славио грандио-
зно, уз прославе у колективима, покло-
не и вечере, женама се одавало при-
знање за њихов допринос друштву,
пожртвовање и борбу. Данас је славље
скромније, али знак пажње према жена-
ма на овај дан је и даље неизоставна
пракса.

Питали смо наше суграђане шта се
купује односно продаје као поклон за
овај празник.

ОЛГА КУКРИЋ, пензионерка:
– Сада се женама придаје више

пажње. Највише се купују букети цве-
ћа, руже и неки креативни поклончи-
ћи, дуготрајнији од цвећа. Али цвет-
ни аранжмани и цвеће, то је традици-
оналан поклон. Ово што ја правим
јесу уникатни ручни радови, сама
радим и правим из задовољства и
љубави, па тек онда размишљам да ли
имам неке новчане користи. Мени је
лепо када се људима свиђа то што

радим, не морају да купе, али када им
се допада и када се диве идеји и креа-
тивности, мене то испуњава. Креатив-
на сам особа, волим да маштам и ства-
рам, па некад инспирацију потражим
на интернету, али то надоградим и
тако настају моји радови.

МИЛАН ШАЈИН, радник:
– Продају се цветни аранжмани, руже

и саксијско цвеће. Укуси су различити,
а за сваког има по нешто. Одувек се
овом празнику придавала посебна
пажња, раније је можда било само више
новца, али и сада се дешава да се про-
слави на прави начин и укаже пажња.

ДРАГИЦА ПАВЛОВ, 
пензионерка:

– Свака жена воли да добије бар
један цвет на Осми март. Код мене
највише купују оно које сам ја одгаји-
ла, напродавала сам се ових дана сан-
северије и чуваркуће. Али јагорчеви-
на не иде – она краће траје, мора да
се пази, осетљива је, а постоје и ште-
точине које је нападају. Вероватно
људи, када купују цвеће, размишљају
шта дуже траје, а чуваркућа је и леко-
вита.

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ, пензионер:
– Највише се продају руже. Мислим

да не придајемо довољно пажње пра-
знику, можда због напетости која се
накупила код људи. Продајем цвеће
већ тридесет година и нисам задово-
љан продајом; прошле године је било
боље, иако је тада корона била у јеку.
Ранијих година се куповало дан уна-
пред како би се ујутру носило у школу
и поклањало учитељицама. Купује се и
сада, али није то то.

ВИДОСАВА ЈАНКОВИЋ, пензионерка:
– За Осми март су раније били оба-

везни каранфили, без тог цвета дан
некако није био потпун. Али куповали
су се и други поклони. И дан-данас
чувам фен за косу који сам добила пре
тридесет година од супруга, то су лепе
успомене. Данас поклоне купују уну-
чићи и праунучићи.

СЛАВИЦА АНДРИЋ, домаћица:
– Цвеће обожавам, тако да је то поклон

који радо примам и коме се увек обра-
дујем. Увек размењујем пелцере, соба
ми је пуна цвећа. Осмог марта ми је и
рођендан, тако да је тај дан за мене посе-
бан. Али тај дан је важан за све жене.

Д. ГАВРИЛОВИЋД. ПАВЛОВ В. ЈАНКОВИЋ С. АНДРИЋМ. ШАЈИНО. КУКРИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Где год нађеш згодно
место, ти кревет избаци

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Неки људи, по свему судећи, нема-
ју нимало свести о потреби да своје
смеће, пепео, или кабасти отпад
одлажу на прави начин и тиме
допринесу очувању природе и леп-
шем изгледу улица, те да радници-
ма ЈКП „Хигијене” не отежавају већ
довољно тежак посао. Остају глуви
на апеле и једноставно их није бри-
га. Мало-мало па се кабасти отпад
и шут појаве поред неког контејне-
ра, а већ се знају и „црне тачке” –

места која се лако претварају у депо-
није.

Иако смо небројено пута писали,
поновићемо још једном: ЈКП „Хиги-
јена” организује акцију изношења
кабастог отпада, а ако не можете да
чекате, свој кабасти отпад можете
потпуно бесплатно предати на ста-
рој депонији „Хигијене” у Улици
Димитрија Туцовића.

Дакле, немате изговор да се овако
понашате.

ШТА СЕ ДАРУЈЕ ОСМОГ МАРТА?

Без цвећа нема празника

Шта ми је од докумената потребно
када путујем у земље ЕУ са својим
кућним љубимцем? – пита Валерија
из Панчева.

Уколико планирате да на пут пове-
дете и свог кућног љубимца, морате
пре тога испунити прописане усло-
ве и припремити одговарајућа доку-
мента. Поред пасоша за кућне љубим-
це, љубимци морају бити трајно обе-
лежени микрочипом, морају бити
вакцинисани или ревакцинисани
против беснила регистрованом инак-
тивисаном вакцином. Као доказ да
су животиње вакцинисане власници
животиња морају приложити на увид
потврду о вакцинацији – пасош. Вла-
сници кућних љубимаца морају при-
ложити на увид потврду о здравстве-
ном стању животиње издату од стра-
не ветеринара најкасније 48 сати
пре путовања. Такође, потребно је

приложити резултат лабораторије
овлашћене од стране Европске уни-
је о урађеном лабораторијском пре-
гледу узорка серума кућних љуби-
маца на висину титра специфичних
неутрализирајућих антитела против
вируса беснила FAVN (Flo u re scent
Anti body Virus Neu tra li sa tion), и то
с граничним титром од најмање 0,5
IJ/ml. Крв кућних љубимаца може
се узети за потребе лабораторијског
испитивања најраније 30 дана после
вакцинације, с тим што се тестира-
ње серума крви не мора понављати
за животиње које су после претход-
не титрације биле редовно ревакци-
нисане у интервалима одређеним у
упутству произвођача вакцине.

Власници кућних љубимаца мора-
ју поседовати и ветеринарски сер-
тификат издат од стране надлежне
ветеринарске инспекције Републи-
ке Србије.

Ветеринарско-здравствени серти-
фикат од стране надлежне ветери-
нарске инспекције може се издати
искључиво под условом да је про-
шло најмање три месеца од слања
узорка крви на серолошко испити-
вање титра на беснило и добијања
задовољавајућег резултата, да би се
утврдило како је животиња одреаго-
вала на вакцину против беснила.

Кућни љубимци који су млађи од
три месеца не могу се износити док
не достигну одређену старост која је
прописана за вакцинисање, као ни
они који нису били подвргнути тести-
рању серума крви на висину титра,
осим ако надлежни орган земље у
коју животиња путује не одреди дру-
гачије.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ЛОКАЛНА ФОНДАЦИЈА ЗА ГРАД ПО МЕРИ СВИХ ПАНЧЕВАЦА

ПОМОЋ ЗА ПРВИ КОРАК

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

Шта ми треба од
докумената када путујем 

с љубимцем?



Треба формирати 
адекватан узгојни облик

Циљ је постизање
баланса биљке

За воћаре у ово време актуелна
је такозвана резидба на зрело.

Ова зимска резидба предста-
вља једну од основних мера које
треба спроводити током експло-
атације засада.

Брже и лакше до стабла

Према речима Владимира Чоло-
вића, сарадника за воћарство и
виноградарство Пољопривредне
стручне службе Институт
„Тамиш”, мера почиње одмах
након садње воћака, а у том
периоду се ради на формирању
узгојног облика, који је, наро-
чито када су у питању интен-
зивни засади јабука и крушака,
у највећем броју случајева „вит-
ко вретено”.

– „Витко вретено” је узгојни
облик код кога имамо дебло, сто-
жину односно централну вођи-
цу и продужницу. Бочно су спи-
рално распоређене гране на 
размаку од око 20 центиметара,
чија се старост током експлоа-
тације креће од једне до четири
године, након чега се обавља
замена резидбом на чеп, одно-
сно патрљак дужине пет до 10
центиметара. Сам период фор-
мирања овог облика зависи од
више фактора, али пре свега од
старости садница. Двогодишње
саднице, такозване книп или маг-
нум, већ по изласку из растила
имају у великој мери оформље-
ну круну, па је формирање крај-
њег облика круне и стабла брже
и знатно лакше – каже Чоловић.

Он додаје да, за разлику од
садница које су произведене
током једне године, двогодишње
саднице долазе са одређеним бро-
јем превремених грана и дају
озбиљан род већ у другој години.

– Код двогодишњих садница
превремене односно бочне гра-
не прекраћују се по садњи, при
чему интензитет прекраћивања
зависи од размака садње – нај-
ниже превремене гране крате се
на пола дужине самог размака
садње, а гране изнад њих још

оштрије. Овим се постиже да се
биљка у првој години након сад-
ње ипак растерети рода, а 
заузврат испод сваког пресека
се развијају две до четири краће
родне гране. Поред прекраћи-
вања, врши се и изолација врха
саднице, а сам врх се увек пре-
крати уколико постоји мешови-
ти пупољак. Уколико је проду-
жница до 60 центиметара дужи-
не, врх се само „пецне”, при чему
се скине само вршни пупољак, а
уколико је дужа, онда се скрати
на 50 до 60 цм посматрано од
последње превремене гране. Уко-
лико би остао мешовити пупо-
љак на врху продужнице, могао
би да се формира плод који би
савио односно искривио проду-
жницу. Бочне гране треба и

додатно повити након резидбе
уколико већ нису под углом од
90 до 120 степени – прича овај
стручњак.

Развој јаких грана

Формирање „витког вретена”
углавном се навршава кроз три
до четири године у случају упо-
требе оваквих садница, а процес
је сличан из године у годину.

– Нове бочне гране, уколико
нису предуге, не прекраћују се,
већ се само повијају, с тим да се
повијају гране у доњој трећини
односно половини стабла, док
се више гране у врху не повија-
ју. Када је у питању повијање,
треба имати у виду да и сами
плодови могу обавити ову меру
уместо нас. Продужница одно-

сно грана која води раст не пре-
краћује се значајно, већ се само
скида вршни мешовити пупо-
љак, све док стабло не достигне
пуну висину. Она се прекраћује
само уколико је дужа од 60
центимeтара, а уједно се изолу-
ју продужнице, што подразуме-
ва одсецање прве две до три гра-
не испод ње које су сличне сна-
ге, тако да не остане никакав
остатак односно патрљ, односно
те гране које су конкурентне ода-
браној вођици секу се до основе.
Бочне гране које су дебље од
пола дебљине централне вођи-
це избацују се „холандским” или
косим резом и из чепа који оста-
је јавља се нов младар као заме-
на – прича Чоловић.

Овај сарадник за воћарство
каже да се гране, које су врло
оштрог угла гранања и не могу
се повити, такође орезују тако
да се развије нов младар.

– Код обичних „штап” садни-
ца, односно једногодишњих, про-
цес је мало другачији. Сама сад-
ница се прекраћује на дужину од
80 до 120 центиметара изнад
површине земље. Прекраћива-
њем постижемо развој нових гра-
на које ће узети карактер родних
грана. Када садницу прекратимо
оштрије, можемо очекивати 
развој јаких, чак и превише
потентних нових грана, и из тог
разлога боље је прекраћивати на
висини од 110 до 120 центимeтара
од површине земље, с тим да је
често потребно прибећи роваше-
њу коре с циљем да се уједначе-
није и у већем броју развију боч-
не гране тамо где их нема. Сама
резидба воћке, односно проду-
жнице и бочних грана, као и мере
повијања, исте су као што је наве-
дено код двогодишњих садница,
с тим да све то зависи од године
до године у односу на њих – исти-
че стручњак.

У тренутку када саднице
достигну висину око три метра,
то јест када се причврсте за четвр-
ту жицу, може се рећи да је фор-
мирање овог узгојног облика завр-
шено. А циљ зимске резидбе у
наредном периоду биће пости-
зање баланса између родног и
вегетативног потенцијала, као и
одржавање облика насталог у току
формирања узгојног облика.
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УЧЕНИЦИ ИЗ ОМОЉИЦЕ И БРЕСТОВЦА УЧЕСТВОВАЛИ У ЛЕПОЈ АКЦИЈИ

Читали гласно и обрадовали суграђане

ОКУПЉАЊЕ ПЕНЗИОНЕРА У ДОЛОВУ

Смањење чланарина

Удружење свих пензионера
одржало је састанак у петак,
4. марта, у организацији доло-
вачког огранка. Окупљању је
присуствовало тридесетак
представника свих месних
одбора, који, према жељи новог
градског руководства, предво-
ђеног председником Симом
Тркуљом, у будућности тако-
ђе треба да се опробају као
домаћини оваквих скупова.

Главна тема била је разматра-
ње захтева за потребе свих огра-
нака, што ће преко Градског
одбора бити прослеђено Граду
Панчеву, који тиме преузима
обавезу финансирања удружења
пензионера.На тајначин ће годи-
шња чланарина бити смањена
са четиристо на сто динара.

Након тога уследио је ручак
уз неизбежну доловачку штру-
длу, а госте је забављала локал-
на певачка звезда Жика Мар-
тинов са својим оркестром.

Исти састав је свирао и на
дружењу пензионера у вели-
кој сали Дома културе пово-
дом Осмог марта. Том прили-
ком је све присутне поздра-
вио Влада Димитријев са сво-
јим најближим сарадницима,
а потом је чланицама и сарад-
ницама удружења подељено
цвеће.

Банатски Брестовац: У току
недеље крећу радови на
асфалтирању Улице 4. окто-
бра. Месна заједница је за
викенд поставила дрвену
пењалицу на дечјем играли-
шту у парку. Амбуланта поно-
во ради у две смене од поне-
дељка, 7. марта, тачније до
20 сати.

Банатско Ново Село: У току
је реконструкција велике сале
Дома културе, који уређује и
друге просторије, као и екс-
теријер.

Долово: Удружење свих пен-
зионера одржало је састанак
у петак, 4. марта, у организа-
цији доловачког одбора, који
је у уторак, 8. марта, органи-
зовао и дружење у великој
сали Дома културе поводом
Дана жена, када је чланица-
ма и сарадницама удружења
подељено цвеће. Сви који желе
да помогну Славку Живано-
ву у борби против опаке боле-
сти могу да пошаљу СМС 1020
на број телефона 3030. Пче-
лари и ловци планирају да
ускоро засаде нове младице.

Глогоњ: У току недеље крећу
радови на асфалтирању Ули-
це 4. октобра. Месна заједни-
ца је за викенд поставила
дрвену пењалицу на дечјем
игралишту у парку. Дечја фол-
клорна секција Дома културе
наступила је у недељу, 6. мар-
та, на „Сланинијади” у
Kачареву. Амбуланта поново
ради у две смене од понедељ-
ка, 7. марта.

Иваново: Хор МКУД-а „Боназ
Шандор” учествовао је у субо-
ту, 5. марта, на манифеста-
цији „Кога волим, тога и дару-
јем” на платоу испред Град-
ске управе у Панчеву. Учени-
ца осмог разреда Александра
Јошић освојила је треће место
на општинском такмичењу из
енглеског језика.

Јабука: Обданиште је ком-
плетно реновирано, а остало
је још да буде урађена фаса-
да. Прва фаза радова у парку
је при крају. Почели су при-
премни радови за асфалти-
рање улица Николе Тесле,

Омладинске и ЈНА. У Дому
културе су одржане креатив-

не осмомартовске радионице
на којима су ученици прави-
ли честитке, букетиће цвећа
од папира, магнете...

Качарево: Тридесет пета „Сла-
нинијада” одржана је од
четвртка, 3. марта, до неде-
ље, 6. марта, када је на хиља-
де посетилаца уживало у изло-
жби сухомеснатих и других
производа, као и у богатом
пратећем програму. Удруже-
ње „Вардар” обележило је Дан
жена.

Омољица: Почело је асфал-
тирање улица Расинске, Капе-
тана Јефте Барајића, Бихаћ-
ке, као и дела Поњавичке.

Старчево: Цветни базар одр-
жан је у понедељак и уторак,
7. и 8. марта, на Тргу неоли-
та. Поводом Дана жена у гале-
рији „Боем” је отворена изло-
жба цртежа и акварела стар-
чевачке академске сликарке
Маје Пољак. Дан касније у
сали Месне заједнице, у орга-
низацији старчевачких пче-
лара, о својим искуствима
говорио је Јанош Балинт, пче-
лар из Мужље, који ради с
1.500 кошница.

Месне актуелности

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Национални дан књиге био је
повод да у многим школама буде
одржана акција „Читајмо гласно”,
у организацији Друштва школ-
ских библиотекара Србије, чији
је циљ био подстицање читања,
као и неговање матерњег језика.

Поред осталог, то је пети пут
урађено и у брестовачкој шко-
ли, а читање је симболички поче-
ло у пет до дванаест. Тада је, у
организацији библиотекарке
Миљане Зејак, ученица седмог
разреда Емина Пашић гласно и
изражајно читала групи пред-
школаца басну „Лав и миш”, а
они су то помно пратили и при-
метили и запамтили много дета-

ља. Напослетку су дошли до
закључка да и велики могу да
помогну малима, као што и
малишани и те како могу да
улепшају дан старијима.

Ученици омољичке Основне
школе „Доситеј Обрадовић” тако-
ђе су пети пут учествовали у овој
лепој акцији. Они су гласним
читањем одабраних текстова
приредили пријатно изненађе-
ње случајним пролазницима,
продавцима, корисницима сео-
ске библиотеке... То је најпре
затекло Омољчане, али их је већ
у следећем моменту пријатно
изненадило и подсетило на зна-
чај и лепоту читања.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП-а „ДОЛОВИ”

Уклањање дивљих депонија главни приоритет
ЈКП „Долови” започео је ове
године озбиљне послове на уре-
ђењу села. Према речима в. д.
директорке те фирме, све се то
ради упоредо с редовним сва-
кодневним активностима, попут
одржавања јавних површина и
гробаља.

– У претходном периоду сре-
дили смо и прилаз ка нашем
селу, а потом смо уклонили
дивљу депонију у Источној ули-
ци. У току је санирање дивље
депоније у Баштенској улици,
што нам је огроман посао, наро-
чито ако се зна да на њој ништа
није рађено пуних тридесет

година – наводи директорка.
Она додаје да се жестоко апе-

ловало и на мештане да не
бацају смеће и угинуле живо-
тиње, јер ће бити уведене нове
мере за сваког ко се тим пово-
дом не пријави ЈКП-у „Доло-
ви” или Месној заједници.

– Када је реч о осталом, вре-
ди споменути да смо орезива-
ли и заштитили гране, као и
заштитили споменик природе
под називом „Два стабла белог
јасена”. Следеће недеље ћемо
сређивати оба гробља. Ипак,
наш приоритет остају дивље
депоније, којих нажалост има

много и насто-
јаћемо да их у
н а р е д н о м
периоду ком-
плетно очисти-
мо. Све у све-
му, иако смо
мало предузе-
ће, захваљујући
огромном тру-
ду свих наших
радника, успе-
вамо да оба-
вљамо све
послове на вре-
ме – истиче
Миљана Царан.

Коси рез и патрљак (чеп) и појава
новог младара почетком пролећа

Заштићена и два бела јасена

АКТУЕЛНА РЕЗИДБА РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА САДНИЦА ЈАБУКА И КРУШАКА

КАКО ДО „ВИТКОГ ВРЕТЕНА”

Димитријев поздравља госте

Омољица Брестовац
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На 52. градској смотри реци-
татора „Песниче народа мог”,
која је одржана у суботу, 5. мар-
та, у сали „Атељеа младих” Дома
омладине, учествовало је око 90
такмичара свих узраста. Ово так-
мичење традиционално органи-
зује панчевачка Културно-про-
светна заједница (КПЗ).

Према речима Борислава Вра-
њеша, председника КПЗ-а, одзив
рецитатора био је ове године
нешто мањи у поређењу са 2019.
годином, али и знатно већи него
прошле и претпрошле године,
када је, због пандемије корона-
вируса, смотра одржана онлајн.
Врањеш је изразио наду да ће
наредних година број учесника
поново бити око 150, што је уоби-
чајен број за ово такмичење.

Рецитаторе је оцењивао трочла-
ни жири који су чинили позори-
шни редитељи Александар Волић
и Саша Латиновић и професорка

српског језика и књижевности
Даница Вулићевић. Програм смо-
тре је водила Катарина Новаков,
чланица „Атељеа младих”.

Критеријуми на основу којих
је жири бирао најбоље такмича-
ре били су јасно дефинисани.
Оцењивали су се квалитет кази-

вања песме, избор песме при-
мерене узрасту и полу рецита-
тора, акцентуација и дикција,
дужина песме (до три минута),
остваривање мисаоно-емотив-
ног садржаја песме, природност,
изражајност и сугестивност реци-
товања.

У следећу фазу такмичења,
односно на Зонску смотру, која
ће се одржати у петак, 18. мар-
та, од 10 сати, у Ковину, пласи-
рали су се следећи такмичари.
Нижи узраст деце (од првог до
четвртог разреда): Настасја Загај-
чан, Матија Регељац, Кристина
Арсовски, Дуња Марковић, Дуња
Милошевић и Уна Цревар. Виши
узраст деце (од петог до осмог
разреда): Бојана Милковски, Еле-
на Кокошков, Андреа Холок,
Наташа Алемпијевић, Хана Тадић
и Хана Булатовић. Одрасли: Татја-
на Васиљевић, Сузана Јанковић,
Јована Вучић и Анђела Вујанић.

Такмичари који се у Kовину
најбоље покажу, пласираће се
на 52. покрајинску смотру, која
ће бити одржана од 8. до 10.
априла у Сечњу. Најбољи међу
најбољима иду на 52. републич-
ку смотру, која ће бити прире-
ђена 13. и 14. маја у Ваљеву.

У Галерији Милорада Бате 
Михаиловића тренутно је у току
изложба „Без сумње” којом су се
представиле ауторке Јелена Кукић
и Зорана Милићевић. Изложба
је у присуству великог броја заин-
тересованих посетилаца, махом
младих, отворена у петак, 4. марта.

– Ове две ауторке први пут изла-
жу у Панчеву. Иначе су заједно
студирале у Требињу, а њихова
сарадња је резултирала овом
изложбом, која се може погле-
дати до среде, 16. марта. Овде
су заступљени различити меди-
ји, од класичне слике на плат-
ну, преко инсталација, до видео-
-радова, али емоција је та која
доминира и која повезује ове две
ауторке – рекла је Ивана Мар-
кез Филиповић, уредница про-
грама визуелних уметности у
Галерији савремене уметности.

Емотивни набој

На отварању је говорила Пан-
чевка Тијана Саватић, која је
написала ауторски текст за
каталог који прати изложбу.

– Чињеница је да ови радови
комуницирају изузетним емотив-
ним набојем и да је то недво-
смислено нешто са чим као
посматрачи најпре будемо суо-
чени. Та снага и емоција нису
представно и формално толико
блиске. Ми ћемо видети један
изузетно учен, усавршаван и дуго,
дуго формиран језик апстракт-
ног сликарства, али та потреба
за комуникацијом није нам дата
кроз неке појавне облике, одно-
сно кроз неки контекст у који
можемо ставити ове радове. Ми
бивамо суочени с позивом да гле-
дањем сами дођемо до онога што
нам енергија са ових радова пре-
носи – рекла је Тијана Саватић.

Препустите се медитацији

Она је изнела и своје мишљење
о радовима сваке од уметница
појединачно, али и о томе како ти
радови међусобно „функционишу”
у истом простору.

– Радови Зоране Милићевић
развијају се у простору, користе
јаке експресивне пигменте и теже
да подржавају неке органске
структуре, да се развијају и ути-
чу на простор. С друге стране,
радови Јелене Кукић имају ста-
билну форму, стабилан формат,
али потез и рад сликарским мате-
ријалом чини целу ту експреси-
ју затвореном у један чврст оквир
који чини доминантан акценат
у простору у који је постављен.
Обе ауторке, будући да су младе
и на почетку каријере, своје радо-
ве посматрају како кроз свој језик,

тако и кроз тежњу да
истраже на који
начин могу да кому-
ницирају у проши-
реном пољу форма-
та. С једне стране
имамо прилику да
видимо видео који је
Зорана направила, а
који се тиче блиског
и органског поступ-
ка рада материјом
коју користи, а с дру-
ге стране у Јелени-
ним радовима види-
мо како истрајност
тог квадратног фор-
мата, тако и покушај
поигравања формом,
димензијама и нивоима
прозирности. Мој
позив за све посети-
оце јесте да не тра-

же значења свих ових дела, већ
да се једноставно препусте меди-
тацији, гледању и да на интуи-
тиван начин осете како ова сна-
жна енергија комуницира с њима
– поручила је наша суграђанка.

Младе и успешне

Јелена Кукић је рођена 1994.
године у Апатину. Завршила је
средњу школу за дизајн „Богдан
Шупут” у Новом Саду и основне
и мастер студије на Академији
ликовних уметности у Требињу.
Чланица је СУЛУВ-а. До сада је
излагала на пет самосталних и
више од десет колективних изло-
жби.

Зорана Милићевић је такође
рођена 1994. године, у 
Ивањици. Након што је заврши-
ла Уметничку школу у Ужицу и
основне студије на Академији у
Требињу, мастер-студије је завр-
шила на ФЛУ у Београду, где је
сада на трећој години доктор-
ских студија. Добитница је награ-
де за најбољег студента на кате-
дри за сликарство (2017) и 
чланица УЛУС-а. До сада је изла-
гала на шест самосталних и 
на бројним колективним изло-
жбама.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Одржана градска смотра рецитатора

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Авантуре Пипи Дуге Чарапе
Продукција „Хајде обрадуј дан”
из Београда гостоваће у панче-
вачком Културном центру у субо-
ту, 12. марта, у подне, када ће
извести дечју представу „Аван-
туре Пипи Дуге Чарапе”.

Најјача девојчица на свету,
домишљата и маштовита Пипи
Дуга Чарапа, добила је дојаву
преко свог супердетективског
звона да је комшиница, бака
Милка, у опасности. Бака Мил-
ка очекује да јој поштом стигне
драгоцено благо, али не иде све
по плану: благо је на мети кра-
дљиваца. Пипи много воли ову

баку која прави најбоље колаче
од јагода и зато одлучује да јој
помогне. У своју Вила-кулу пози-
ва верног пријатеља Симу како
би заједно направили план. Они
убрзо откривају да иза свега сто-
је грамзиви крадљивци Гир и
Бак, који желе да узму драгоце-
но благо само за себе. У овој
узбудљивој авантури пуној нео-
чекиваних обрта Пипи, уз помоћ
другара Симе, поштара Миће,
бака Милке и деце, успева да
надмудри лопове и спасе благо.

Текст и режију комада пот-
писују Татјана Миланов и Нико-

ла Марковић, а играју Милена
Божић, Иван Kорновић, Нико-
ла Марковић и Татјана Мила-

нов. Представа је намењена деци
узраста од две до дванаест годи-
на, а траје 45 минута.

У СУБОТУ, 12. МАРТА

„Зона Б” уживо 
у дворани „Аполо”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Идентитетски мистериозна,

али зато радо глобално читана

италијанска списатељица која

се крије иза псеудонима Еле-

на Феранте послужила је као

инспирација за дебитантско

редитељско остварење Меги

Џиленхол.

„The Lost Da ug hter” (2021) у

бити је филм о мајчинству,

али филм који поставља ин-

тригантно

питање не

о биоло-

шком и

емотивном

испуњењу

те есенци-

јалне уло-

ге, него

управо су-

протно, пи-

тање које

се махом

цивилиза-

цијски гура

под тепих

јер доводи

до крхко-

сти иначе

културоло-

шки снажних представа о не-

раскидивој и есенцијалној ве-

зи на релацији мајка–дете –

питање засићености.

Прича прати успешну уни-

верзитетску професорку и

преводитељку Леду (Оливија

Kолман) која се налази на од-

мору у малом грчком месту,

наизглед препуштена сама се-

би и у сагласју сама са собом

и својим бивством – плажа,

сунце, књига, мир и понеки

сладолед, изолација од света,

од мисли, од посла. Међутим,

да неки прозрачни вео нела-

годности лебди над њеном

свешћу, постаје очигледно

оног момента када присуство

племенски организоване и

бучне породице на плажи, по-

готово младе мајке с наизглед

немирном и захтевном кћер-

кицом, одапне у њој неки та-

лас немира и неспокоја који

равномерно запљускује њен

пројектовани мир и шаље је у

центар сопственог преиспити-

вања.

Оливија Kолман и Џеси Ба-

кли, у улози исте жене у два

различита доба, успевају не-

што скоро немогуће, да један

лик, који се све време налази

у каквом врелу мистериозне

одлуке која је обележила њен

ж и в о т ,

ипак учине

е м п а т и ч -

ним и ожи-

в о т в о р е -

ним. Иако

је тешко ве-

зати публи-

ку за Леду

због свега

што током

филма чи-

ни и поми-

шља, њихо-

ва глума

чини је жи-

в о т н о м ,

особом са

сумњама,

страховима, константним 

преиспитивањима своје улоге

у овом свету која је најчешће

унапред пројектована (брак +

мајчинство + каријера).

Да, човек је у бити себична

врећа костију и меса коју на-

вигују најбазичнији биолошки

принципи и очекивати од ње-

га жртву у свету који те пре-

плављује могућностима, ку-

шњама и изазовима није не-

што што се треба схватити као

проста ствар карактера с ко-

јом се сви рађамо. Неки љу-

ди, једноставно, то немају у

себи. Филм нас позива не да

прихватимо, можда не ни да

разумемо такво стање и такав

карактер, али свакако да са-

слушамо, сагледамо и не су-

димо олако.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Lost Daug hter”:
Мрачна кћи 

за мрачне мисли

Бенд „Зона Б” заказао је сво-
јим фановима дружење у дво-
рани „Аполо” у суботу, 12.
марта, у 21 сат. Улаз на кон-
церт је слободан.

На свирци ће бити промо-
висана два последња издања
овог састава: албум „Song ma -
ker”, у издању куће „Ver ti cal

Jazz”, и компилација „Gre a -
test Hits Col lec tion” у издању
куће „Jugo ton – Cro a tia
Records”, објављена поводом
35 година постојања бенда.

Поред тога што ће изводи-
ти ауторске песме с помену-
тих албума, „Зона Б” ће по
обичају зачинити вече блуз
стандардима.

„Зона Б” је један од најду-
говечнијих, али и најориги-
налнијих ауторских рок и блуз
састава код нас, који постоји
још од 1986. године.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У ГАЛЕРИЈИ МИЛОРАДА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА

БЕЗ СУМЊЕ ДОБРА ИЗЛОЖБА

ИЗЛАЖУ НАГРАЂЕНЕ НА САЛОНУ УМЕТНОСТИ

У Галерији савремене уметно-

сти у уторак, 8. марта, отворе-

на је изложба „Почетак

трагања за бићем” наше

суграђанке Ање Арамбашић,

добитнице друге равноправне

награде 51. Салона уметности

Панчева „Трагање” (2021).

Ања је студенткиња четвр-

те године на Факултету

ликовне уметрности у Београ-

ду, на одсеку за сликарство,

у класи професора Бранка

Раковића. Изложба се може

погледати до петка, 18. мар-

та. Четири дана касније у

истом простору љубитељи

уметности моћи ће да виде и

радове Катарине Петровић,

која је такође награђена на

прошлогодишњем Салону

уметности у нашем граду. Та

изложба носи назив „Неофи-

гурација”.
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ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „КОГА ВОЛИМ, ТОГА ДАРУЈЕМ”

ШАРЕНО ЈЕ ЛЕПШЕ
На платоу испред зграде Градске упра-
ве Панчево у суботу, 5. марта, одржана
је манифестација под називом „Кога
волим, тога дарујем”, посвећена него-
вању културе, традиције, обичаја и међу-
собних нераскидивих веза и пријатељ-
става народа који живе на територији
јужног Баната. Сва лепота мултикулту-
ралности приказана је током вишеча-
совног програма, у оквиру којег су се
представили културно-уметничка дру-
штва, хорови, мажореткиње и удруже-
ња који негују традицију Срба, Мађара,
Словака, Руса, Чеха, Бугара...

Манифестацију су свечано отворили
градоначелник Панчева Александар
Стевановић и начелница Јужнобанат-
ског округа Марина Томан.

– Празновање Масленице поклапа се
са обележавањем Беле недеље код
народа који живе на овом про-
стору. Ово је прилика да се
подсетимо лепих, старих и
помало заборављених обича-
ја, да наставимо неговање
културе, традиције и обичаја
народа пред почетак великог
васкршњег поста. Циљ ове
манифестације је неговање при-
јатељских односа и заједништва
свих народа који живе на овим про-
сторима... Ово је период праштања,
дани који се проводе весело, уз игру и
песму, и зато вас позивам да данас, на
овај традиционални празник, уживате
у богатом културно-уметничком про-
граму и да се такмичите у народним
играма. Град Панчево и Јужнобанат-
ски округ увек ће подржавати овакве
манифестације, које на најлепши начин
приказују колико је посебно и вредно
међусобно пријатељство свих народа
који живе на територији како Града
Панчева, тако и читавог јужног Баната
– изјавио је градоначелник на отвара-
њу манифестације.

Марина Томан, начелница Јужноба-
натског округа, подсетила је на то
важност мултикултуралности, као и
неговања и поштовања обичаја, култу-
ре и традиције свих народа.

– Мултикултуралност је реч која се

често користи. Међутим, у јужном Бана-
ту она има праву тежину и право зна-
чење. Ако се данас окренемо око себе,
видећемо да овај трг носи сву тежину
те речи. У Панчеву и јужном Банату
има заиста много различитих култур-
но-уметничких друштава која негују
своју традицију, културу и обичаје сво-
јих народа. Свака породица има своје
корене, своју историју, културу и тра-
дицију која се преноси с колена на

колено, коју ми чувамо и негујемо кроз
приче о нашим прецима. Ма ком наро-
ду да припадамо, јасно је да су судбине
наших предака биле и те како испре-
плетене. Упркос томе сваки народ који
живи на територији јужног Баната сачу-
вао је своју историју, свој културни
идентитет и своје обичаје. Али били
смо довољно слободног духа и били
смо спремни да учимо једни од других
и једни о другима и да тако надограђу-
јемо себе. То говори о томе какви смо
људи, то говори о лепоти живљења на
овим просторима – рекла је Марина
Томан.

Поред традиционалних игара, одр-
жано је и такмичење за најукуснију
палачинку, највећу крофну, такмиче-
ње у надвлачењу конопца, испијању
млека, али и двобоји у скидању капа.

Програм је завршен заједничким
извођењем песме „Ово је Србија”.

Сузана Јанковић

Прошло је више од 70 година након
што је 8. јуна 1948. године у Британи-
јиобјављенакњига„1984” ЏорџаОрве-
ла, а она је и даље дело којем се враћа-
мо кад год је истина осакаћена, језик
искривљен, а моћ злоупотребљена.

Књига „Министарство истине: био-
графија Орвелове 1984” Доријана Лин-
ског јесте покушај да се поврати изве-
сна равнотежа објашњењем шта је
Орвелов роман заиста, како је дошло
до његовог настанка, као и како је
обликовао свет, у одсуству аутора, у
прошлих седамдесет година.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали ко је
по вама јачи пол, мушкарци или жене.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Док се не прехладе, мушкарци су
јачи. Пардон, до тог момента верују
да су јачи.”

„Кад се неко мушко буде породило,
признаћу да смо егал. До тад смо ми
жене убедљиво јаче.”

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање која личност из српске
историје бисте волели да будете и
зашто:

„Карађорђе. Зато што сам читала
да је он спавао отворених очију, а тако
можда могу да се читају и књиге, за
шта мени увек недостаје времена!”

„Волео бих да будем Иво Андрић да
могу да се хвалим да сам добио Нобе-
лову награду за књижевност.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Какве су
ваше комшије?”, наградићемо по
једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Оштроумно и вешто изграђена пси-
холошка драма „Добре комшије”
Матијаса Едвардсона говори о Микеу
и Бјанки, пару који се доселио у иди-
лично и мирно насеље, на први поглед
савршено за њихову породицу.

Међутим, док полако упознају сво-
је комшије, осећај нелагоде све више
расте. Kада Бјанку испред куће уда-
ри аутомобил, у први мах се чини да
је у питању трагичан несрећни слу-
чај. Али док се она у болници бори
за живот, на видело излазе сумње,
како у полицији, тако и у насељу...

Добре комшије

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Шта вам
се допада код Орвела?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Врсни познаваоци кафанске прошло-
сти града окупили су се пре неки дан у
једном реномираном угоститељском
објекту. Кренули да кукају, здраво да
кукају: откад је почело пропадање „Сло-
боде”, фирме која се у Панчеву у време
соцреализма бавила кафанским и хоте-
лијерским бизнисом, а то беше пре два-
десетак година – нестала је читава исто-
рија међуљудске комуникације. А нова
се тешко успоставља...

Протрчаћемо кроз сада непостојеће
кафане, и то само оне које су биле у
центру града.

Панчевци су, враћајући се из Београда
и силазећи низ безимени мост изнад
Тамиша, веома често кочили: не толи-
ко због низбрдице и могуће милициј-
ске контроле, већ да би скренули у прву
лево и свратили до „Триглава” (1) – из
тог смера географски прве у низу култ-
них кафана што више не постоје, на
углу улица Марка Кулића и Моше Пија-
де. Имала је само своје госте, као и сва
остала стецишта, али и оне који се убра-
јају у „случајне”.

Ако би аутомобил наставио да се кре-
ће и скренуо десно на првом семафору
код хотела „Тамиш”, па наставио право
педесетак метара, с леве стране би угле-
дао долину, овај, „Долину” (2). Одмах
прекопута, на почетку Улице Светозара
Милетића, путник намерник је могао да

схвати шта је кафанска слога, у кафани
„Слога” (3), наравно. Чим се уђе у Град-
ски парк, с леве стране, шприцере, „кра-
теже” и пиво нудила је „Касина” (4).

Централни градски трг оивичавали
су слободна башта хотела „Слобода”
(5), ресторан „Парк” (6), кафана „Код
Недељка” (7), где се ишло, легенда
каже, на вињак и најбољи пасуљ,
„Пиштољ бар” (8) и малени „Пацов”
(9). Толико „пуњача душе” на простору
од свега стотинак метара!

Када би се кренуло низ Корзо, на
углу са улицом ЈНА, с леве стране,
чекала је „наша држава” – „Србија”
(10). Е, сада, куда: лево или десно низ
главну панчевачку улицу... Ај прво
лево. Имао си да ходаш око двеста
метара да би налетео на „олимпијско

село”, кафану „Спорт” (11). Ко од тада-
шњих градских љубитеља капљице
никада није попио ракију у оближњем
бифеу главне аутобуске станице (12),
тај није постојао. Прекопута „буске”
точило се у „Славини” (13).

Да смо ономад скренули десно, „смр-
зли” бисмо се у бифеу „Снешко” (14),
који је био безмало на углу улица ЈНА
и Жарка Зрењанина. Када се тридесе-
так метара зађе у ову потоњу, с десне
стране, кафанског човека чекало је „кул-
турно уздизање”, у чувеном „Просве-
тарцу” (15), нормално. Својеврсни
„жири” за набрајање незаборавних кафа-
на у центру града није се сложио да ли
се „Пензионерац” (16), који се налазио
на ћошку с Касапиновићевом, убраја у
„егзотична места” или не. Ипак смо га

штриклирали.
А онај крај тамо у Лењи-

новој, на Солари? Е, па, ту
беше „Нептун” (17). Није
баш да је нудио плодове
мора...

Сва та „света места” била
су, рекосмо, у епицентру
града, на, хајде нек буде,
највише километар, од „Три-
глава” до „Нептуна”. Нема
их више, пребрисало их је
савремено доба. И, да, ако
њима додамо некадашње
бисере оближње Маргите –

„Патку” (18) у Карађорђевој и „Бело
јагње” (19) у Светог Саве – стигли смо
до импресивног броја несталих град-
ских стецишта Панчевки и, знатно више,
Панчеваца. Замењена су неким новим
местима за мување по граду. Ново вре-
ме је за нове људе. С. Трајковић

P. S.
Труст мозгова врсних познавалаца
кафанске прошлости града скупио се
код Гагија, у Штросмајеровој.

P. P. S.
После додатних консултација труст се
сложио да и није неки труст: заборавио
је „Занзибар” у Улици Светозара Миле-
тића и „Голф” на углу улица Браће
Јовановић и Светог Саве. Дакле – 21.

ВОДИЧ КРОЗ КАФАНСКУ ПРОШЛОСТ ГРАДА

Певај: од „Триглава”, па до „Нептуна”...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Министарство
истине

„Код Недељка” је пасуљ „кидао” Чувена „Патка”



У последњих четврт века Пан-
чево је изнедрило тек неколико
надалеко познатих играча у екип-
ним спортовима, а једно име сва-
како искаче: Жикица Милоса-
вљевић, 2001. године и званич-
но најбоље рукометно десно кри-
ло на свету. Популарни Жиле
током веома успешне каријере,
која је трајала целих двадесет
седам година, није био упадљив
само због фантастичних игара,
већ и због шарма, позитивног
става према животу, шмекерског
односа према околини, медији-
ма, публици... И даље је такав.
Причали смо с њим и пре три
године, а ово је рифреш издање.

Раније је, деценијама, долазио у
свој град с припрема, такмиче-
ња или из иностраних клубова у
којима је играо, а увек је нала-
зио времена да „обиђе парохи-
ју”, види се с породицом и при-
јатељима, али и да поприча с
новинарима. Жикица је сада ту,
поново је у граду, ради као помоћ-
ник селектора рукометне репре-
зентације Србије. А где беше кли-
ца тог дела његове каријере...

– Тренерску каријеру сам запо-
чео у Јабуци и тамо провео три
године. Моје размишљање је да
увек мора да се иде степеник по
степеник, што се у мом случају
обистињује. Супер је да одмах
по завршетку успешне играчке
каријере добијеш да водиш озби-
љан тим, сигуран сам да бих се и
ја добро снашао у томе, али из
разних разлога то у нашој земљи
не може свако да доживи. Кроз
семинаре и предавања упозна-
вао сам се са овим послом још
док сам активно играо, што су
ми били и први сусрети с теори-
јом. Уписао сам тада и Високе
струковне студије у Београду.
Тамо сам схватио да је оно што
сам радио читавог живота било
једна ствар и нема скоро ника-
кве везе са оним чиме се бавим
сада. Теоријски сам спознао руко-
мет с те друге стране и схватио у
ком правцу данас иде спорт. За
врхунске домете је неопходан
озбиљан тренажни процес, што
кроз играчку каријеру не можеш
да научиш – отвара причу Жиле.

Ипак, његови тренери и
селектори били су магови, да
ли је од њих нешто „украо”?
Жикица је јасан:

– Учио сам од наших мајсто-
ра Љубе Обрадовића, Зорана
Живковића и Бранислава Покрај-
ца, затим Мира Пожуна, у чијем
тиму сам био кад је „Цеље” поста-

ло првак Европе, Алберта Урди-
јалеса, који је играо на истој
позицији као и ја, Хуана Карло-
са Пастора, велемајстора што
ми је показао да и у тридесет
петој години можеш да напре-
дујеш ако си професионалац...
Ту су били и Веселин Вујовић,
његов имењак Вуковић и Миле
Исаковић. Сви су они имали свој
стил вођења екипе, сигурно сам
спонтано „крадуцкао”, али нисам
размишљао о томе, што гаран-
тујем за сваког играча који је
касније постао тренер. Јер док
си играч, размишљаш – осим,

нормално, о поштовању такти-
ке – само о себи: како ћеш да
истрчиш контру, какву финту да
направиш, каква ће твоја фор-
ма и кондиција да буду...

Стиче се утисак да је могао и
раније да почне да се бави тре-
нерским позивом...

– Хтео сам да играм и дуго
сам трајао. У једном моменту, у
42. години живота, када сам с
„Металопластиком” играо у
финалу „Челенџ купа”, после
свих успеха имао сам необичан
осећај: тренери су ми указивали
на то, а и сâм сам, искрено, осе-
ћао да сам бољи од неког ко има
23-24 године и добар је и лик и
играч, али било ми је дегутант-
но да тим момцима узимам
место у тиму, јер ако не играју,
не напредују. Онда сам пресе-
као – каже Милосављевић.

Тежио је перфекционизму док
је одлазио на тренинге и утак-
мице, а то жели сада да усади
играчима с којима ради. И то
мирно, полако; баш ретко подиг-

не глас. Покушава да им прене-
се жељу за успехом и високе
амбиције. Али да ли њега пре-
познају на улици?

– Наравно, људима из спорта
још увек сам у свежим успоме-
нама. Изненадили су ме не тако
давно Џаја, Пижон и Терзић у
једномпанчевачкомкафићу: при-
шао да поздравим легенде, тако
им се и обратио, а они „скочили”:
ти си, Жиле, легенда, како си,
шта има... Фантастичан осећај,
најежио сам се – искрено ће он.

Општеприхваћено мишљење
је, прави стереотип, да сви спор-
тисти слушају народњаке, 
размећу се парама... Жиле је
пример да то није баш тако. Оду-
век је фурао неки свој фазон,
био препознатљиво обучен, са
урбаним речником и навикама.
Где се по граду излазило крајем
осамдесетих, шта је слушао?

– Па, оно, све је кренуло из
куће. Имали смо грамофоне
„тоску 15”, па „21”, па мини-
-линије и стубове... Старије сестре
Маја и Сања преузеле су улогу
мојих „професорки” музике и

стила, а ту је била и страва еки-
па другара: Ђоле, Сики, Џони,
Мића, Влајко. Били смо у озбиљ-
ном рокенролу. С обзиром на то
да сам леворук, увек сам хтео да
будем другачији, да ме не пре-
познају само по томе да сам
репрезентативац, већ и по све-
му осталом, посебно у односу с
пријатељима и људима уопште.
Фурали смо необичну гардеро-
бу, облачили прслуке на голо
тело, качили мараме... Прођемо
прво поред „Монструма” и „Цан-
царе”, где су излазили мало ста-
рији, па запалимо у „Принц”,
„Хад”, „Рагби”, а у Београду на
Академију и у СКЦ. Ту су биле
девојчице, екипа, зезање... И,
тога сада више нема, нон-стоп
смо висили на журкама по гај-
бама. Слушали смо: „Кјур”,
„Калт”, „Смитсе”, „Дипеш”, „Хау-
смартинсе”, „Брејкерсе”, КУД
„Идиоте”, „Дисциплину”, „Азру”,
„Прљаво казалиште”... Жестоко
се пеглало – уз широк кез збори
специфични Жиле и додаје да

свако бира себи најближе по
себи, да се људи препознају.

Пролазећи кроз каријеру, број-
не државе и градове, модифи-
ковао је неке своје ставове. Обја-
шњава:

– Мењају се ствари, другачије
их посматраш. То могу да упоре-
дим, рецимо, с тим како дожи-
вљавамо књиге: није исто кад
„Малог принца” или „Идиота”
читаш са седамнаест година и с
тридесет пет. Зар не? Потпуно је
другачијаперцепција, иако јеисти
културолошки прилаз. Да ли исти
утисак оставља „Кум” када га гле-
даш као дечак и, касније, као зре-
ла особа? Не, наравно. Едукујеш
се, развијаш, шириш видике и
прихваташ оно што ти прија.

Рукометне лопте се профе-
сионално дохватио као клинац од
петнаест година у панчевачком
„Динаму”, а 1994. године дошао
је у „Звезду”, где је одувек желео
да игра. Али моменат је да се пре-
бацимо у садашњост: две недеље
пред почетак ере ковида, 2020,
постао је тренер „Црвене звезде”,
која је у том тренутку била у вео-
ма лошој позицији на табели.

– То није био разлог да не
преузмем клуб с којим сам као
играч освојио три титуле првака
државе и два купа, играо у неза-
боравној атмосфери „Пионира”
у Купу победника купова и тада
догурао до полуфинала. Креће-
мо сјајно, али нас зауставља коро-
навирус. Прекида се првенство.
Остајем тренер и правим неки
нови млади тим за наредну сезо-
ну. Истог лета добијам позив од
Тонија Героне који је постао
селектор националног тима Срби-
је у рукомету и постајем његов
помоћник. Утицај мог играња у
Шпанији, познавање система,
тренутна позиција у „Звезди”,
као и познавање енглеског и
шпанског језика, ентузијазам који
поседујем, жеља за напретком,
играње на великим такмичењи-
ма и познавање начина за осва-
јање медаља и трофеја – били су

разлози да изабере мене за
помоћника – присећа се Жиле.

Први успеси су дошли већ у
јануару2021. године, кадајерепре-
зентација у квалификацијама за
ЕП победила Француску и Грчку
и практично се квалификовала
за првенство у Мађарској и Сло-
вачкој, одржано јануара 2022.

– Велики проблем имали смо
на припремама. Чак деветнае-
сторо људи из тима и стручног
штаба било је заражено кови-
дом, иако смо сви били вакци-
нисани због прописа ЕХФ-а. То
нас је одвојило од редовног пла-
на и програма тренинга и игра-
ња пријатељских утакмица. На
првенство смо одлазили по гру-
пама, како се ко опорављао и
стицао услове за одлазак у Сеге-
дин, где се играла група. Услов
су била два негативна пи-си-ар
теста, па је мене закачило да
дођем тек 15. јануара. Дозволу
да будем у дворани добио сам
тек следећег дана и практично
сам био на једној утакмици, с

Ф р а н ц у с к о м .
Нисмо прошли гру-
пу, али смо побе-
дом против Укра-
јине успели да
остваримо пласман
који нам је донео
то да не играмо
претквалификаци-
је за Светско првен-
ство наредне годи-
не – прича Мило-
сављевић.

Према његовим
речима, Тони Геро-
на донео је нов при-
ступ и нов начин
припрема утакми-
ца и задовољство
му је што ради с
њим. Наравно,
резултати не могу
да дођу преко ноћи,
потребни су време
и континуитет.
Жиле додаје:

– Имамо подр-
шку РСС-а с Миленом Делић на
челу и то је нешто што је неоп-
ходно, стрпљење. Од новембра
2021. године нисам више тре-
нер „Црвене звезде”, јер се моје
визије и начин рада нису покло-
пили са идејама челника клуба.

Вратимо се у време када је он
почео да игра за репрезентаци-
ју: када је имао двадесет три,
„пао” је први позив.

– Био сам већ зрео да заиграм
за државу, а број један на мојој
позицији био је Аца Кнежевић.
Селектор је био Зоран Тута Жив-
ковић, неко време већ није радио
у земљи, па је питао помоћника
Веселина Вујовића кога да позо-
ве као замену. Шапнуо му је моје
име, а ја узбуђен дођем у Свето-
зарево. Сви на ручку. Момци и
Вујке ми машу, а Тута окренут
леђима. Приђем му са: „Добар
дан, Зоране”. Он ме погледа пре-
ко рамена и пита Вују: „Ко је,
бре, овај?” Он му одговори да
сам онај страшни мали из „Зве-
зде”. Живковић ме погледа још
једном и „на нишки” каже еки-
пи: „Ма, какав је ово Индија-
нац, две минђуше носи!?” – с
грохотом препричава Жиле.

Десет година није изашао из
репрезентације. Објашњава:

– Да би био репрезентативац,
мораш да знаш и како да се
понашаш. Најважније је да си
психолошки јак, да превазила-
зиш баријере које налећу. Мно-
го ми је помогао Аца Кнежевић;
ето, специфични леворуки људи
– ни из његовог вокмена нису
прштали народњаци, напротив,
њу вејв, разумевао ме је свако-
лико. Све је било супротно од
подметања иако смо играли на
истој позицији. Имала је та гене-
рација прилично успеха, али
могли смо и више. Увек је нешто
фалило, било је пехова и луди-
ла... Да се разумемо: не жалим
ни за чим.

Речено. Једноставно. Као
Жикица Милосављевић, Анаста-
сијин тата. С. Трајковић
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Од догађаја у 19. веку треба
још поменути почетак вакци-
нације против великих боги-
ња 6. априла 1803. године, уво-
ђење ревакцинације септем-
бра 1835, затим отварање Гра-
ђанске болнице 1805. и вели-
ке Региментске болнице 1831.
Прву сталну заразну болницу
град је добио између1897. и
1900. До тада су, према потре-
би, формиране само привре-

мене заразне болнице. Треба
споменути и први писани траг
о систематским прегледима
школске деце од стране град-
ског физикуса од маја 1835,
затим Упутство о употреби
хлороформа и сумпорног етра
које је у панчевачки физикат
стигло 25. септембра 1855,
излажење првог часописа из
медицинске струке у Срба под
називом „Домаћи лекар” од
1871. до половине 1873.
(штампано је 30 бројева, а вла-
сници и издавачи су били др
Константин Пеичић и др
Љубомир Ненадовић, а један
од сарадника био је и др Јован
Јовановић 3мај), потом отва-
рање посебне амбуланте за
лечење трахома децембра
1898. и први рендген апарат у
граду октобра 1900. (купио га
је др Владимир Алексић).

После укидања Војне гра-
нице и Санитетског кордона
затворени су Контумац и Реги-
ментска болница. Коначно је
градска здравствена служба у
потпуности прешла у надле-
жност цивилних власти, одно-
сно панчевачког Магистрата
и Министарства унутрашњих
послова Угарске. У последњој
деценији 19. века у Панчеву
је радило 14 доктора меди-
цине. У већини околних села
су, још у време Санитетског
кордона, радили подлекари
12. немачко-банатске реги-
менте, а после укидања Војне
границе многи од њих су и
наставили да ту раде. Крајем
века села добијају и прве док-
торе медицине.

Лекари из иностранства

Током последњих деценија 19.
века међу панчевачким лека-
рима све је више оних који
проширују своје знање из поје-
диних грана медицине. То нису
биле специјализације у дана-
шњем смислу те речи. Знање
се стицало тако што би лека-
ри проводили по неколико
недеља или месеци на специ-
јализованим клиникама у Бечу,
Будимпешти или неком дру-
гом универзитетском центру
монархије. По повратку у Пан-
чево почели су да развијају
поједине специјалистичке гра-
не. С почетка 20. века треба
свакако поменути „Санатори-
јум и лечилиште хладном
водом” познатог панчевачког
лекара др Владимира Алекси-
ћа, који је отворен 1908. годи-

не. У то време то је била елит-
на установа са добро опремље-
ном хируршком салом, ренд-
геном и савременом опремом
за физикалну медицину, са
сопственим извором електрич-
не струје, водоводом и купа-
тилима. Да подсетим да је Пан-
чево добило струју тек 1926.
године. Наишао сам на пода-
так да је у том санаторијуму
лечена и Исидора Секулић.

У периоду између завршет-
ка Првог и почетка Другог свет-
ског рата треба споменути сле-
деће догађаје. Отворена је амбу-
ланта Окружног уреда, али
нисмо открили када се то дого-
дило. Октобра 1920. почео да
је ради Антитуберкулозни дис-
панзер, а новембра исте годи-
не дечја амбуланта. Очно оде-
љење при Грађанској болни-
ци, са амбулантом која је била
и антитрахомни диспанзер,
отворено је 1931, Школска
поликлиника крајем 1931. (или
почетком 1932), а Градска
амбуланта (у којој су радили
лекари физиката) средином
четврте деценије 20. века. Пре
отварања ове амбуланте у бол-
ници је постојала амбуланта
намењена грађанству и у њој
је ординирао болнички лекар.

Болнице и амбуланте

На седници Градског већа
Панчева 29. децембра 1938.
донета је одлука да се при
болници отвори Станица за
хитну помоћ и трансфузију
крви. Тридесетих година 20.
века широм земље формира-
ни су домови здравља, али у
Панчеву установа овог типа
није отворена. Највероватни-
ји разлог томе је припајање
панчевачке општине Управи
града Београда, после 6. јану-
ара 1929. Панчевачки Анти-
туберкулозни диспанзер је од
септембра 1931. ушао у састав
Централног хигијенског заво-
да у Београду, а овај завод био
је оснивач и поменуте Школ-
ске поликлинике у Панчеву.
Панчевачка општина хоно-
рарно је ангажовала једног,
понекад и два здравствена рад-
ника, који се у општинским
документима називају двоја-
ко, негде санитец, а негде
санитет. Први пут се споми-
њу почетком треће деценије
20. века. Основна дужност
ових службеника физиката
била је контрола животних
намирница на пијаци и у трго-
винама. Они су обављали
послове данашњих санитар-
них техничара. Ови људи су
квалификације стицали само
путем обуке и провером сте-
ченог знања од стране град-
ског физикуса.

Током Другог светског рата
у структури панчевачке здрав-
ствене службе није било већих
промена у односу на предрат-
ни период. (Наставиће се)

ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ:

ТРИ ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ МЕДИЦИНЕ (2)

Лечење хладном
водом

ПОСТОЈИ ЛИ БОЉИ КОМШИЈА?

Поред бројних домаћих

титула и освајања

европских купова у

клупској каријери у

Србији, Словенији и

Шпанији (три првен-

ства и два купа са „Зве-

здом”, Лига шампиона

и по два шампионата и

купа с „Цељем”, Куп

победника купова с „Ваљадо-

лидом”...), Милосављевић је с

репрезентацијом државе два-

пут био трећи на свету, једном

у Европи. Освојио је и четврто

место на Олимпијским играма

у Сиднеју 2000. Из ћупа пуног

индивидуалних признања,

попут титуле најбољег играча

Супер лиге Југославије, „иска-

че” следеће: Жиле је заслужио

да на Светском првенству у

Француској 2001. године буде

проглашен за најбоље десно

крило на планети. Комшија, из

епицентра Панчева.

НАШ ГОСТ: ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, РУКОМЕТНИ МАГ

ВЕЛЕМАЈСТОР – И ЛЕВОМ РУКОМ И У ДУШИ
(Предавање са састанка Научног друштва за историју здравствене

културе Војводине, одржаног 18. октобра 2014. у Панчеву)



Чак из Немачке редовно долазе
Соња и Милица. Најинтересант-
није су им тезге с таблама сланине
које „падају на главе”, јертако нечег
нема код Немаца, иако и они има-
ју квалитетних производа.

Некадашњи Качаревац Сава,
који је готово пола од својих
седамдесет година провео у том
селу, не пропушта прилику да
наврати у родно место са супру-
гом и пријатељима. У овом слу-
чају више туристички, то јест да
се мало прошетају, па и да сед-
ну на пиће, уз музику и све дру-

го што нуди „Сланинијада”.
А било је свега у та четири

дана – од надметања у кувању
гулаша и приказа обраде свиња
на традиционалан начин, уз
паљење сламом, до трке праси-
ћа и атрактивних игара, као што
су „брзо једење сланине”, „љути
изазов” и „брзо испијање пива”,
све до ултимативне народњачке
звезде Баје Малог Книнџе.

И тако до вечерњих сати у
недељу, 6. марта, када је спу-
штена завеса на још једну „нај-
маснију манифестацију”.
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И поново су тоне меса, уредно и
укусно распоређене на стотина-
ма штандова, биле обележје које
је, без претеривања, макар у овом
моменту учинило Качарево свет-
ском престоницом гурманлука.

Све то је намамило на десе-
тине хиљада љубитеља доброг
залогаја, који су протеклог (про-
дуженог) викенда похрлили на
тридесет пету „Сланинијаду”.

А домаћини су љубитеље те
гурманске, боемске и мераклиј-
ске атмосфере дочекали раши-
рених руку и с понудом непре-
гледних количина свеколиких
„шпеција”.

Ако је нешто ових дана у нашем
окружењу могло да одагна туроб-
не мисли с недавно започетог
рата на истоку Европе, била је
то, сасвим сигурно, инвазија
непрегледних гурманских фор-
мација на „најмаснију светску
манифестацију”.

На одушевљење многих гастро-
нома, након годину дана паузе
узроковане пандемијом качаре-
вачка „Сланинијада” вратила се
на сцену у пуном светлу и обиму.

Тако је, од 3. до 6. марта, Кача-
рево тридесет пети пут било
„поприште” бројних садржаја
које су припремили вредни орга-
низатори.

Качаревци и Сремци узели
највише признања

Догађај је отворен у четвртак, 3.
марта, богатим културно-умет-
ничким програмом, када су на
великој бини на централном сео-
ском платоу наступили бројни
извођачи, почев од „Тамишких
боема” и вокалне солисткиње
Биљане Голубовић, преко Певач-
ке групе „Тоше Проески” и КУД-а
„Паргар”, до балетске групе Саре
Павловски.

Посетиоцима се обратио и
Милан Ајдер, један од чланова
организационог одбора. Он је
истакао да није случајно то што
је „Сланинијада” настала баш у
Качареву, јер су људи који су га
населили са собом донели све
што је неопходно за реализацију
такве идеје, а притом овде гото-
во целе године дува кошава, што
чини да месо буде толико уку-
сно. Ајдер је на помоћи при орга-
низацији посебно захвалио Гра-
ду Панчеву, па је, сходно томе,
тридесет пету „Сланинијаду” отво-
рио градоначелник Александар
Стевановић, нагласивши да је то
бренд који је ставио Качарево,
па и само Панчево, на културну
мапу целе Србије.

Том приликом су обелодање-
ни и резултати такмичења, на
које је пристигао велики број
узорака сланине, а оцењивао их
је жири који су чинили све сами
доктори наука: Милан Балтић,
Драган Василев и Владан Ђур-
ковић. Они су, на основу крите-
ријума као што су технологија,
квалитет, укус, мирис и изглед
сланине, одредили победнике у
четири категорије.

Тако је најбољу домаћу слани-
ну имао Петар Ракић из Бачина-

ца, други је био Милан Златко-
вић из Качарева, а трећи Ненад
Војиновић из сремачког Кузми-
на. Код занатске сланине прва
три места освојили су Јован Павло-
вић (Бранковина), Славица Лев-
најић (Шид) и Драган Славкић
(Мартинци). У категорији инду-
стријска сланина прва два места
су заузеле панчевачке месаре „Бур-
јан” и „Плави Дунав”, док је тре-
ћи био „Брковић” из Качера. Нај-
бољусланинуод мангулице напра-
вио је поменути Златковић, док
је Борис Рашевић из Кикинде

имао највећу и најдебљу слани-
ну, а најбољу интернационалну
донео је Дамјан Гавриловски из
македонског Гостивара.

Задовољни продавци...

Према проценама организато-
ра, за три и по деценије богате
историје „Сланинијаду” је посе-
тило преко три милиона људи, а
део тог импозантног броја одно-
си се и на ову годину.

У сва четири фестивалска дана
гужва је била уочљива већ на
самом улазу у Качарево, а штан-
дови су се низали дуж главне ули-
це, која је већим делом била затво-
рена за саобраћај. Све се шарене-
ло од наслага неодољивих руме-
но-белих табли сланине. Било је,
наравно, и много других 
производа, од кобасица, печеница
и кулена, до разних слаткиша и
других рукотворина, а и неких вео-
ма необичних и неуобичајених.

Тако је, рецимо, Радмила Кон-

дић нудила печеницу, маст, сла-
нину с ребрима, као и читаву
палету производа од мангулице.

– Све је већа потражња за
месом од мангулице, највише
због здравог холестерола, што
нас је навело да држимо дваде-
сет пет крмача. Лакше се храни,
и то производима с наше њиве,
а све три генерације наше поро-
дице учествују у узгоју. Притом,
осећамо се много здравије откад
је једемо – каже Радмила.

Помало необичан производ је
на својој тезги имао Новица Сто-
јановић, који је овамо дошао са
самог извора Пчиње, из селаЦрве-
ни Град из општине Трговиште.

– Реч је о спржи, која се пра-
ви тако што, док се топе чварци,
у тај казан дода претходно про-
кувано месо од главе и с кости-
ју, као и много воде. То се кува
најмање шест сати док се све не
распадне и сједини. Онда се
исцеди и спакује најбоље у тегле.
То се поново прокува пре него
што се једе, а од тога могу да се
праве, поред осталог, и сарме и
пуњене паприке – каже Новица.

С друге стране, Милан нуди
коњске специјалитете, у облику
кобасице, саламе и шункарице,
и каже да нису прејаки, јер их
једе цео дан и ништа му не фали.

Качаревцу Ивану Пешевском
хоби звани сушење меса прера-
стао је у много озбиљнији посао,
који већ петнаестак година ради
с братом. Поред стандардних
производа, попут сланина или
печенице, примера ради, имају
свињски филе пуњен месом за
кобасице, роловану сланину или
љуте вратове. Иван додаје да се

купци на „Сланини-
јади” често ценкају,
а он је отворен за
договоре, нарочито
када су у питању веће
количине, премда
људи обично узму
робу у вредности од
око хиљаду динара.

Било је много
„ н е м е с н а т и х ” 
производа, који су
добро ишли уз сла-
не мазетлуке, пре
свега пиво, попут
занатске „дилеме”,

коју су вешто точили Милош и
Зорана. С друге стране, они који-
ма алкохол није на души могли
су да се лепо освеже матичним
сoком од јабуке, производом
породице Исаков.

... Задовољни и купци

Када је реч о купцима, било их
је много с разних страна, а поред
Панчеваца, вероватно их је било
највише из Београда.

Тако, рецимо, Нада и Ђоле,
увек дођу првог дана, јер је тада
понуда сланине, кобасица и дру-
гих производа највећа. Заправо,
понуда је огромна, иако су цене
исте као у месарама, али и сам
вашар има своје чари.

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.

Лавић
Мужјачић мешанац, старости око десет
месеци, мањег раста и добре нарави, тражи
нови дом након што је кастриран, микро-
чипован и вакцинисан против беснила.

Овај лепотан је изузетно мазан, али исто
тако и живахан, што и не чуди јер је јако
млад. Има прелепу длаку, прави је меда.
Социјализован је с другим псима и с људима, а једино на чему тре-
ба радити, јесте да се научи на поводац, мада већ иде набоље.

Лавић се привремено налази у градском прихватилишту у Вла-
синској улици (352-148), где чека одговорне удомитеље и где га
можете упознати.

Kангалка
Пронађена је женка пса расе кан-
галски овчар, са огрлицом, у насе-
љу Содара почетком месеца. Kао и
хиљаде других паса, није била обе-
лежена микрочипом, иако је то оба-
веза сваког власника, па га је немо-
гуће пронаћи у бази података.

Има повређену задњу леву ногу
и прилично је мршава. Налази се у градском прихватилишту
(352-148) и нада се брзом проналаску власника и топлог и
сигурног дома.

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, требало 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

„СЛАНИНИЈАДА” ОДРЖАНА У ПУНОМ ОБЛИКУ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА У КАЧАРЕВУ

ГУРМАНСКА ИНВАЗИЈА НА УПОРИШТЕ НАЈБОЉЕ СЛАНИНЕ

НИШТА БЕЗ ТРАДИЦИЈЕ

Месара „Бурјан” готово редов-

но осваја награде на „Сланини-

јади”, а представница те фирме

Марија Орсић истиче да је то

због квалитетне сировине и тех-

нологије.

– Користимо само месо с

домаћих фарми, а традицио-

нално се суши се две-три неде-

ље на буковом дрвету и још

толико стоји на промаји. Не

додајемо алергене и глутене и

друге ствари, па могу сви да је

једу – истиче Марија.

НАЈДЕБЉА И НАЈВЕЋА

ЗА ДОБРУ СЛАНИНУ ВАЖНА ЈЕ И КЛИМА

Борис Рашевић из Кикинде имао

је најдебљу сланину од 16 центи-

метара, а његова је и највећа сла-

нина, висине око 180 центимета-

раитежинепреко 170 килограма.

– Сланина је рађена око 45

дана од обраде до сушења и

заиста је било баш много посла.

Када смо је завршили, решили

смо да је донесемо у Качарево,

а мислим да је веома укусна.

За најдебљу сланину је кори-

шћена она од крмаче тешке

440 килограма и таква слани-

на је најздравија, као и свака у

суштини – наводи Борис.

Милан Златковић, један од

победника, каже да је најбит-

није да се сланина добро усоли

у трајању од три недеље.

– Ми заправо месо ста-

вљамо у процес „сувог соље-

ња”, а након тога оно се

десет дана дими у пушници и

око двадесет дана стоји на

тавану да сазри. А када има-

мо добру климу, то јест хла-

дан ваздух, онда је још уку-

снија. Сланина од мангулице

стоји у соли нешто краће –

десетак дана, а и суши се тек

око седам дана, па након пет-

наестак дана већ може да се

конзумира – каже Милан.

Гостољубивост домаћина увек на нивоу

Мало разгледања, мало дегустирања, мало куповања...

Не може ништа без чварака, и то свежих!

Ред меснатог, ред масног...

Било штошта и за парове...
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На тренутак вам се учини да
можете да дохватите звезде, а у
следећем да вам ни место на
земљи није сигурно. Пословни
планови не иду баш како сте пла-
нирали. Изненадни пут или про-
мена радног места из корена
мењају ваш статус.

Новац стиже неочекивано, па
ћете бити у могућности да себи
приуштите све што желите. Важни
пројекти су пред вама, скупите
екипу и крените озбиљно да ради-
те како не бисте промашили роко-
ве. Уринарни проблеми.

Неке Шкорпије никако да се нау-
че памети и гледају само своја
посла. Превише очекујете од дру-
гих, па понекад изгубите осећај за
реалност. Опустите се, стрпите се,
пустите да све иде својим током,
без пожуривања.

Не претварајте се да је све у реду,
тако само гомилате притајени бес
у себи. Емоције треба правилно
каналисати и усмерити енергију
на праве ствари. Окрените се
послу и радите што више на својој
каријери. Могуће запослење ван
струке.

Пред вама је добар пословни
период иако вам се чини да се
ништа не догађа. Будите мало
опуштенији у комуникацији с
колегама и претпостављенима.
Немојте инсистирати на промена-
ма, није прави тренутак за то.

Усредсредите се само на оно што
вам је стварно битно. Пословно
небо је пуно кишних облака, зато
будите спремни за изненадне
обрте. Искључиво од вас и ваше
упорности зависи да ли ћете успе-
ти да остварите своје циљеве.

Стара чекалица је коначно доче-
кала својих пет минута. Имате
велике планове и скоро сви су
остварљиви. Изаберите само
људе који могу физички да вас
прате. Љубав вас потпуно заоку-
пља и сан постаје јава.

Ако вам се понуди посао у другом
месту или је везан за путовања,
прихватите га, јер вам се до јесе-
ни неће указати добра пословна
прилика. Љубавна ситуација је
климава, партнер вам већ много
тога озбиљно замера.

Прегурали сте тешку недељу. Сле-
де пословни састанци који ће се
директно одразити на ваше
пословање. Колико год да радите
исправно, понекад је подршка
појединаца значајнија од свега.
Будите мудри при доношењу
одлука.

Не упадајте у замке које вам
постављају. Немојте бити преви-
ше радознали, то вам се може
обити о главу. Пазите како троши-
те новац и, ма колико примамљи-
во било, не узимајте кредите.
Посветите се свом здрављу.

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)

Добра пословна недеља, не прете-
рано динамична, али успећете да
већину ствари бар приведете кра-
ју. Пуни сте страхова и тиме само
уносите немир у своју везу. Опу-
стите се, све ће се средити само
од себе.

Главу горе, увуците стомак, исту-
рите груди и само храбро ка свом
циљу. Не замарајте се превише
оним што суштински и није битно
за ваш живот. Понекад најсјајније
светло води у најдубљи суноврат.
Будите опрезни коме верујете.
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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
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. 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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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

ОМЕГА, 

шафхаузен, ролекс,

патек и друге сатове

ОТКУПЉУЈЕ 

КОЛЕКЦИОНАР.

063/200-423

(7
/3

1
2

7
1

5
)

ПРОДАЈЕМ комби, тојо-

та, путнички, 1996. го-

диште, 1.500 евра.

069/500-22-83. (313449)

НА ПРОДАЈУ форд Ц-

Макс, 1,6 Д, 90 кс, 2007.

годиште, у власништву,

повољно. 063/269-987.

(313524)

ПРОДАЈЕМ југо корал

ин, 2006, плин. Милан,

064/169-68-54. (313619)

ТОЈОТА аурис, произ-

водња 2007, прешла

187.000 км, цена 3.750.

063/311-915. (313594)

ЗАСТАВА, 2004, све на

готово, регистрована,

свака провера може.

060/143-62-10. (313541)

АСТРА Г 2001, 5 В, 2.0

Д, власник, 1.300 евра.

069/641-124. (313643)

ПУНТО 3, ван 1.2, 2013,

петора рата, клима, фа-

брички плин, 93.000 км.

064/130-36-02. (313662)

ДОБЛО макс карго 1.4,

2009/10, клима, 97.000

км, пет седишта.

064/130-36-02. (313662)

ДАЧИЈА логан рестај-

линг 2008/9, 1.6, нов

атестиран плин.

064/130-36-02. (313662)

РЕНО твинго 1.2, 2001,

редовно одржаван, ре-

гистрован, очуван, 1.200

евра. 062/287-055.

(313668)

МУЛТИПЛА рестајлинг

1.9, 2005, фул опрема,

може замена. 064/130-

36-02. (313662)

МЕРЦЕДЕС А 180 ЦДИ,

класик, ексклузив, у фа-

бричком стању, изузетан

ентеријер. Регистрован

до 2023. године, цена

2.700 евра и, по жељи,

200 евра, алуминијум-

ске фелне, власник. Тел.

063/207-910 

(313910)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100

до 2.000 евра. 069/203-

00-44. (312975)

КУПУЈЕМ старе аутомо-

биле за отпад, долазим

на адресу. 064/158-44-

10, 063/101-11.47.

(313602)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

150 до 2.000  евра, ста-

ње небитно. 063/165-83-

75. (313656)

ОТКУП возила у било

ком стању, од 70 до

2.000 евра. 063/161-08-

19. (313672)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомо-

биле у било ком стању,

од 100 до 2.500 евра.

062/193-36-05. (313672)

ПРОДАЈЕМ култиватор

506. 064/568-95-76.

(313546)

ГАРАЖА 15 квм, погод-

на за ауто и магацин,

приземље колективне га-

раже, Котеж 2. 063/122-

55-22. (313694)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89.

(313632407)

ПРОДАЈЕМ прасад до

50 кг. Милан, 064/169-

68-54. (313619)

ОГРЕВНО дрво, све вр-

сате, цена од 4.500 дин.

Бесплатан превоз.

064/356-03-93. 

(312316)

ПРОДАЈЕМ прекрупач

оџаци, мало радио. Тел.

062/379-820. (3123503)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 013/632-

145, 060/500-30-91.

(313507)

ФРИЖИДЕР 184 л, ми-

кроталасна, комбинова-

ни фрижидер двомото-

рац, уградна рерна, те-

левизор. 063/861-82-66.

(313593)

ПРОДАЈЕМ 210 комада,

нове, беле силикатне

фасадне цигле. 064/221-

36-12. (313519)

КАУЧ, трпезаријски сто

са столицама, самачки

кревет, комоде, парочи-

стач, фотеље. 063/861-

82-66. (313593)

ПРОДАЈЕ се вунени те-

пих, вунени итисон, ула-

зна врата за стан. Тел.

060/555-94-90. 

(313646)

ПРОДАЈЕМ гардеробни

орман, кревет са душе-

ком и огледало (све беле

боје). Цена 20.000. Тел.

063/717-34-08. (313657)

ПРОДАЈЕМ више гарни-

тура за дневни боравак,

пијанино, термо пећ.

060/643-72-32. 

(313671)

КУПУЈЕМ гвожђе, алу-

минијум. Акумулаторе,

бакар, месинг, фрижи-

дере, замрзиваче, веш-

машине, возило за реци-

клажу. 061/322-04-94.

(313337)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, за-

мрзиваче, искључиво за

отпад. Сервисирам исте.

060/521-93-40. 

(313505)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, пен-

кала, сатове. 013/313-

458, 063/199.-60-36,

064/488-40-22. 

(313598)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (313602)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, отпадне

лимузине, веш-машине,

шпорете, замрзиваче,

телевизоре, све остало,

долазимо. 061/206-26-

24. (313649)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алумини-

јум, прохром, веш-ма-

шине, замрзиваче, теле-

визоре, долазим.

061/321-77-93. (313649)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште на Новосе-

љанском путу, површина

350 ари, дељиво на ви-

ше целина. Струја, вода.

062/403-241. (313206)

ПРОДАЈЕМ кућу 200

квм, на Баваништанском

путу, на плацу од 57

ари, на главном путу.

069/500-22-83. (313283)

МЕЊАМ кућу на бава-

ништанском путу 236, за

станове, 200 квм, на

плацу 57 ари. 069/500-

22-83. (313499)

ВИКЕНДИЦА на продају

на Девојачком бунару и

метална поцинкована

гаража у Панчеву.

061/609-79-27. (313590)

НА ПРОДАЈУ кућа у Ја-

буци, 200 квм, грејање,

централно на гас.

065/208-35-49. (313595)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(313562)

ПРОДАЈЕМ 110 ари

градског грађевинског

земљишта, 1.800 евра по

ару. Периферија града,

северна зона, струја, во-

да до асфалта. Власник.

064/136-42-00. 

(313622)

ПРОДАЈЕМ плац у

Скробари, 26 ари, у

главној улици, 200 м од

кривине. Тел. 064/473-

47-25. (313626)

ПЛАЦ, Рибарска 4, 20

ари + 10 ари, 6.000 евра

ар. 063/804-07-85.

(313670)

КУЋА, Миса,

ПО+ПР+ПК, 2.80  -

215.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(313693)

ДОЛОВО, Викендица, 30

ари, прелепа, 60 квм.

063/744-28-66. 

(313693)

ДВОРИШНИ стан, 30

квм, усељив одмах, вла-

сник, 1/1. 063/354-278.

/313655)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50н

квм и 51 квм, са гара-

жом, Карађорђева 109.

063/321-327. (313318)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плац, Гор-

њи град. 063/829-89-48.

(313381)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,

једнособан, 40 квм, ЦГ,

високо приземље, без

посредника. Тел.

064/298-88-65. 

(313498)

ТРОИПОСОБАН, 83

квм, центар, продајем.

063/255-276. (313560)

ВЕЛИКИ трособан, Ко-

теж 2, реновиран,

88.000 вра. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-

05-71. (313573)

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм,

новоградња, косине,

35.000 евра, Горњи

град. (470), „Дива не-

кретнине”, 064/246-05-

71. (313573)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-

бан стан у центру. Тел.

064/679-29-20.

л(313536)

ШИРИ центар, леп дво-

собан, каљева пећ, III,

47.000. 060/551-64-50.

(313600)

ПРОДАЈЕМ стан, 64

квм, у 7. јула 3, у добр-

ом стању. Договор.

060/059-57-57, 013/367-

810. (313610)

КОТЕЖ 1, двособан, 62

квм, трећи спрат, без

улагања, 62.000 евра.

061/613-10-11. (313624)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 65 квм, могућност,

куповина на кредит.

060/043-52-98. (313690)

ПРОДАЈЕМ двособан,

Котеж 1, 61 квм, II

спрат. 064/493-00-47.

(313630)

СТАН 110 квм, петосо-

бан, два купатила, први

спрат, центар, М. Горког

10. Хитно, фиксно,

59.000 евра. 063/804-

07-85. (313670)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, 48 квм, I спрат,

тип „Станко”, у извор-

ном стању, без посред-

ника. 064/505-73-01.

(313608)

ПЕПЕЉАРЕ, гарсоњера,

II, ТА, комплетно сређе-

на, 16 квм, 23.500. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (313693)

СТАН до улице, ђшири
центар, засебан улаз,
празан, усељив, 39 квм.
(67),  063/744-28-66.
(313693)

ТРОИПОСОБАН, 83
квм, центар, продајем.
063/255-276. (313560)

СОДАРА, стан до улице,

43 квм, укњижен, гара-

жа, 32.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(313693)

МИСА, стан, ВП, 126

квм, две терасе, паркет,

ЕГ, 68.000 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (313693)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна ис-

плата. 064/348-05-68 ,

„Перфект”. 

(312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требни станови, куће,

плацеви, локали. (67),

063/744-28-66. 

(313693)
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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)

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

стан у Жарка Фогараша,

слободан од 1. априла,

сопствено централно

грејање. 064/301-73-95.

(313301)

ИЗДАЈЕМ делимично

намештен стан. Содара,

Дунавска. 063/788-49-

33, 062/852-81-00.

(312920)

ИЗДАЈЕМ намешен стан,

50 квм. 063/778-61-73.

(313488)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештену гарсоњеру у

центру, на дужи период,

приземље, `150 евра.

065/866-91-46. (313489)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком. 064/351-18-

78. (313637)

ИЗДАЈЕМ три куће у

Мраморку, дв у центру

и једна у селу. Тел.

062/865-47-89. (313578)

ИЗДАЈЕМ двособан

стан, Кеј Радоја Дакића,

цена 250 евра. Моб.

063/842-31-17.

(315568)=

ИЗДАЈЕМ дворишни

стан, полунамештен, код

Аутобуске станице, 40

квм. 066/551-36-99,

407-378. (313583)

НАМЕШТЕН двособанс

тан у згради + једносо-

бан дворишни, наме-

штен. Стрелиште.

064/218-83-45. 

(313592)

ЦЕНТАР, издајем наме-

штен стан, 48 квм, III

спрат, централно греја-

ње, лифт. Тел. 061/401-

19-46. (313559)

ИЗДАЈЕ се једноипосо-

бан, намештен стан на

Стрелишту, 220 евра +

депозит у висини кирије.

Звати после 17 сати.

064/191-64-97. 

(313616)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 36 квм, у центруг
рада, код пијаце.
064/175-31-61. (313572)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на
дуже време, намештен,
Тесла, ЦГ. 064/137-63-
19. (313529)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ненамештен, Ул.
Краљевића Марка 34/а,
Панчево. Тел. 061/315-
68-11. (313530)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике, самце. 064/305-
73-01. (3136509

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, 65 квм, Новосе-

љански пут 49, Панчево.

066/310-029. (313537)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те. Раднички смештај,

центар. 063/502-211.

(313553)

ТРОИПОСОБАН, наме-

штен стан у строгом

центру, 280 евра. Тел.

063/708-55-66. (313623)

НОВ, лукс опремљен

једноипособан, стан у

центру, 280 евра. Тел.

063/744-69-27. (313623)

ИЗДАЈЕМ стан на Сода-

ри, 77 квм, лифт, наме-

штен, реновиран.

063/521-057. (313625)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

60 квм, опремљен, ЦГ,

250 евра + рачуни.

069/641-124. (313643)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у

кући, у центру Старчева.

063/502-211. (313553)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Тесли. 064/646-08-

45. (313645)

ИЗДАЈЕМ једнособан,

170 евра, двособан стан

250 евра. 063/803-10-

52. (313654)

ИЗДАЈЕМ прелеп полуо-

премљен једнособан

стан у центру Панчева.

Тел. 066/110-870.

(313577)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру преко пута главне

аутобуске станице, 15 и

30 квм. 063/817-94-46.

(313491)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. (313639)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру, близу Суда, од 54

квм. 064/440-20-89.

(313570)

ИЗДАЈЕМ локал, полусу-

терен,у центру, 70 квм.

064/440-20-89. (313570)

ИЗДАЈЕМ два локал, 35

квм и 123 квм, у Панче-

ву. Моб. 064/866-22-70.

(313615)

ИЗДАЈЕМ локал, близу

очне Болнице од 46 квм.

064/440-20-89. (313570)

ПРОДАЈЕМ локал 12

квм, у центру. Тел.

064/679-29-20. (313536)

ПРОДАЈЕМ простор од

60 квм, стамбено.по-

словни, погодан за све

делатности, на Содари.

Тел. 063/320-588.

(313539)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 500 квм, на Бава-

ништанском путу, преко

кафане колиба. Погодно

за салон керамике, фар-

бару, за продавницу ау-

то-делова. 069/289-50-

95. (313678)

КОМПАНИЈИ за произ-

водњу потребни радни-

ци за погон у Старчеву.

063/263-341. (313633)

ПОТРЕБНЕ раднице са

искуством за рад на ин-

дустријским сиваћим

машинама. 062/471-951

(СМС)

ПОТРЕБНА радница-

радник за рад на бувља-

ку, козметика. 065/877-

13-38. (313433)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи

возаче таксија. Неоп-

ходни услови: пребива-

лиште на територији

Панчева, завршена

средња саобраћајна

школа и пет година ис-

куства на пословима во-

зача или поседовње Ц

категорије и квалифика-

ционе картице или код

95. Предност поседова-

ње сертификата о по-

знавању Града Панчева.

Контакт: 064/863-13-76.

(313261)

ПОТРЕБНА особа за рад

у кафе „Енигма”.

061/138-11-75 (СМС)

ПОТРЕБАН радник-ца

за рад на бувљаку. Кон-

такт тел. 064/110-39-72.

(313346)

ПОТРЕБАН кувар/ица и

конобар/ица за рад у

ресторану „Кафана са

разлогом”,  064/060-50-

50 (СМС)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бензинској пумпи

у Панчеву. 063/775-29-

92. (313490

ПОТРЕБАН кувар/кува-

рица, помоћни ку-

вар/куварица. Кетеринг

„Царство укуса”, Ин-

формације на тел.

063/870-45-53. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН радник у ау-

то-перионици. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНИ: помоћни

радник и ученик у пека-

ри. Mail: pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs  064/217-48-

56. (313448)

ПОТРЕБНО више пера-

ча за ауто-перионицу,

тепих сервис. Пожељно

искуство. 060/707-67-

25. (313477)

ПОТРЕБАН радник за

посао на бувљаку.

063/836-70-61. (313256)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у магацину продаје

купатилске опреме.

063/379-722. (313497)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку – разно-

шење кафе. 064/132-98-

12. (313497)

ПОТРЕБНИ радници за

реализацију послова

уградње

НОВОМ ресторану на

Баваништанском путу

потребне коноб арице,

конобари, уварица. Пла-

та по договору.

063/232-791, Вељко.

(313506)

ПОТРЕБНА радница у
продаји и припреми
хране у локалу брзе хра-
не. 065/900-50-08.
(313520)

ПОТРЕБНИ радници за
сакупљање ТВ-а на тере-
ну, са Б категоријом.
062/303-334. (313589)

ПОТРЕБНА радница у
пекари. 062/404-144.
(313554)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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Hotel Crowne Plaza Beograd, 
Vladimira Popovića 10, Novi Beograd

zapošljava

SOBARE/SOBARICE – više izvršilaca

Radno vreme 08 до 16 сати; početna plata 44 000; 
prijava i plaćen prevoz; obrok u smeni.

KONOBARE – Više izvršilaca

Radno vreme u smenama; početna plata 45 000; 
prijava i plaćen prevoz; obrok u smeni;

Kontakt: 011/220-40-82, 220-40-83

КАРАВАН КАМПИНГ КЛУБ БЕОГРАД,
„ЈАБУКОВ ЦВЕТ”, Дунавски пут б.б, 

26234 БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ

објављује КОНКУРС за радно место 

ДОМАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,
(сезонско посао – пролеће, лето, јесен) 

брачном пару, нудимо стан без режијских трошкова.

Заинтресовани могу испратити своју пријаву CV, 
на горе поменуту адресу или на email: 

kampklubbeograd@gmail.com 

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radna mesta

– RADNIK U SILOSU

Opis posla:

– Upravljanje kip platformom i prijemnim bunkerima;

– Upravljanje transportnim uređajima silosa;

– Upravljanje pretovarnim tornjem za žitarice i
praćenje procesa utovara barže.

– RADNIK U PROIZVODNJI

Opis posla:

– Upravljanje viljuškarom;

– Praćenje procesa pakovanja i deklarisanja robe;

– Priprema robe za isporuku.

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

Možete nas kontaktirati putem e-mail-a: 
milos.dimic@granexport.rs, 

ili putem telefona: 064/875-85-29.

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)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

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

(6/305327)

ПОТРЕБАН лични пра-

тилац за дечака (16 го-

дина), за први разред

средње школе. Моле се

заинтересоване младе

особе да се јаве на тел.

064/198-50-13, звати

после 18 сати. 

(313575)

ПОТРЕБНЕ медицинске

сестре и неговатељице

за рад у старачком до-

му. За све додатне ин-

формације позвати

060/315-08-68. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на терену са Б кате-

горијом. Плата 90.000 +

пријава. 062/303-334.

(313589)

ПОТРЕБНИ мушкарци и

жене за рад у магацину.

062/303-334. 

(313589)

ПОТРЕБНИ радници за

реализацију послова

уградње телекомуника-

ционих услуга (оптички

каблови). Потребно ис-

куство на сличним по-

словима, предност Б ка-

тегорија. 069/589-56-91,

065/333-13-59. (ф)

ЗАПОШЉАВАМО ауто-

механичара са иску-

ством. За више инфор-

мације позвати на

064/132-96-63. 

(313658)

ДОО SI LEX Панчево,

тражи раднике за рад у

поризводњи. Тел.

063/109-78-88. (313665)

ПОРЕБАН радник за рад

у дисконту пића PI ZA

CITY COM PANY, B кате-

горија. Тел. 064/407-19-

39. (313677

ПОТРЕБНИ водоинста-

латери са искуством.

Плата по договору.

069/289-50-95.

(313678)=

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48. (313679)

EX PRESS ресторану

EDEN потребно особље

за рад у Панчеву.

060/505-13-84. (313684)

ПОТРЕБАН возач Б ка-

тегорије за доставу хра-

не, до 55 година старо-

сти. 064/255-84-68.

(313682)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338 (СМС)

РЕЛАКС масажа. Најбо-

ља у граду. Закажите

ћекам Вас. 061/162-73-

00. Маријана. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР вр-

шимо све водоинстала-

терске услуге: реновира-

ње старих и израда но-

вих купатила - замена

бојлера, вентила, умива-

оника, ве-ц шоља.

061/632-38-32 (СМС)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, шут,

комплет услуге.

061/322-04-94. (313337)

КОМБИ превоз: робе,

ствари, аутомобила, чи-

шћење подрума, повољ-

но. 060/401-99-44

(СМС)

БЕТОНСКИ радови, се-

чење, штемовање бето-

на. Бушење рупа од фи

60 до 160 мм. 063/278-

147. (312847)

ХОБЛОВАЊЕ, лакира-

ње, 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)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних та-

бли, инсталација. Мића.

064/310-44-88. (313385)

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)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, зебра завесе, уграђу-

јем, поправљам.

063/882-25-09. (313446)

КЛИМЕ, сервис, монта-

жа, антибактријско пра-

ње, овера гаранције.

Фриго Матић, 060/521-

93-40. (313505)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење плацева, бетонира-

ња, рушења, одношење

ствари. 064/122-69-78.

(313258/Р)

• Нови изглед
интернет портала
„Панчевац”

• Информације 24
сата дневно,
седам дана 
у недељи

• Бесплатни огласи
на сајту за огла-
шиваче у листу

УСКОРО!
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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.

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74Комби превоз

робе и селидбе,
повољно.

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ, 
превоз робе, 
превоз по 
пређеном 
километру, 
најповољније
цене.

060/027-16-53
(4/313565)

ЕЛЕКТРИЧАР: инстала-

ције, табле, бојлери, Та

пећи и остали ел. Уређа-

ји. 060/521-93-40.

(313505)

АДАПТАЦИЈЕ кућа и

станова, струја, вода,

гипс, молерски радови.

060/521-93-40. (313505)

ХАУСМАЈСТОР: све по-

правке у стану и двори-

шту, све инсталације и

уређаје. 063/828-57-75.

(313527)

СПРЕМАЊЕ станова и

пеглање веша. 061/223-

92-27. (313523)

ПРЕВОЗИМ кипером до

три кубика: песак, шљу-

нак, сејанац, ризлу.

064/354-69-94, 063/754-

02-72, 013/344-645.

(313538)

ПРОФЕСОР даје часове

из хемије за осмогоди-

шње и средње школе.

066/309-99-96.

(313535)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (313532)

РАДИМ све физичке по-

слове, пелет, шут, угаљ,

керамику, итд. 060/143-

62-10. (313544)

КОМБИ превоз, наш

утовар/истовар, чистимо

подруме и таване.

064/144-37-65. (313544)

БЕТОНИРАЊА двори-

шта, рушења, ископи,

обарање стабала, итд.

064/122-69-78. (313547)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење плацева, одноше-

ње ствари, рушења кућа,

шупа. 060/035-47-40.

(313547)

РАДИМО све физичке

послове: рушења, бето-

нирања, одношење ства-

ри и друго. 064/122-69-

78. (313547)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, са-

нитарије, поправке, сла-

вине, одгушење канали-

зације. 061/193-00-09.ч

(313601)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, потавка ла-

мината и остало. СЗР

„Скочко” . 064/317-10-

’05, 061/283-66-41.

(312642)

МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ,

хигијеничар: савесно,

уредно, комплетно спре-

мање станова и кућа.

Детаљније информације

о уређивању вашег до-

ма. 062/(96473-95.

(313675)

ВРШИМО селидбе и

превоз робе са радници-

ма, превоз аутомобила и

мотора. 062/816-66-78.

(313606)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

проверите. 062/816-66-

78. (313606)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, замена, поправ-

ке, бојлера, батерија,

котлића, адаптације, по-

вољно. 064/317-03-56.

(3123664)

ОЗБИЉНА и одговорна

жена чувала би, негова-

ла старију особу. Тел.

069/699-890. (313609)

СЕЛИДБЕ комбијем, по-

вољно. Раде. 060/518-

95-80. (313621)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (313620)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, пооправци, за-
мена делова, адаптаци-
је, нова купатила.
013/377-930, 064/586-
85-39. (313664)

СПРЕМАЊЕ станова и
пеглање веша. 061/223-
92-27. (313523)

КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар, одвоз шу-
та. 060/474-74-57. (313644)

РЕЛАКС масажа. Најбо-
ља у граду. Закажите
ћекам Вас. 061/162-73-
00. Маријана. (СМС)

ПРЕВОЗ кипером до 2
м³, шљунак, песак, сеја-
нац, утовар и одвоз шу-
та... 064/505-62-44.
(313349)

ЧИСТИМО таване, по-
друме, рушимо старе
објекте, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(313649)

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.

(313632)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98. 

(313588)

БРАВАРИЈА: надстре-

шнице, ограде, капије,

врата, терасе, врло по-

вољно. 060/140-54-44,

Дуле. (323556)

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.

(313608)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче,  шпо-

рете, ТА пећи, бојлере

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (313683)

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-

да, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, под-

нео je захтев за давање сагласности на Студију о

процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ре-

конструкција система искоришћења топлоте кон-

дензата са станице кондензата блока 12 (FА-1201),

за грејање резервоара сирове нафте FB-1202, FB-

1204 у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. број

3555, 3563, 3570, 3571, 3572 КО Војловица СО Пан-

чево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Града

Панчева, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 08.

04. 2022. године. За време трајања јавног увида за-

интересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја на адресу Покрајинског секрета-

ријата.

У циљу организовања здравствено безбедних усло-

ва за одржавање јавне расправе и презентације, не-

опходно је да сви заинтересовани најаве своје

учешће телефонским путем +38121/487-46-90 или

путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodi-

na.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 11. 04.

2022. године у згради Покрајинске владе (призем-

ље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта РБС локације „ПА-Рафинерија” -

РА23/РАU23/РАL23/РАО23/РАЈ23, Ул. Спољностар-

чевачка 199, на катастарској парцели бр. 3557 KO

Војловица, 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 11. до 21. 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.

ЛЕНКА БРКИЋ
2. VI 1948 – 1. III 2022.

Последњи поздрав својој супрузи Ленки,

мајци, свекрви и баки

Њени: супруг АНЂЕЛКО, син МИЛАН,

ћерка СВЕТЛАНА, снаја БИЉАНА, 

унук САША, унуке САЊА и ЈОВАНА

и остала родбина

(45/313557)

ЈОВАН НИКОЛИЋ
4. IX 1950 – 4. III 2022.

Како је болно сазнање да нема те, драги и добри брате мој.

Брзо и изненада оде са анђелима да се дружиш.

Поносна што сам те имала а бескрајно тужна што те изгубих.

Нема више свакодневне приче и оног: „Хајде чујемо се, види-

мо се!”

Недостајаћеш заувек твојој сестри МИЛОЈКИ, зету ЂУРУ, 

сестричинама ЈЕЦИ и ЈОКИ и зету МАРКУ

(87/313636)

Последњи поздрав

ЈОВИ

Другари из пензионерског клуба Котеж 1.

(53/313568)

С великом тугом обавештавамо да је 4. марта 2022. после кратке

болести, преминуо наш вољени

ЈОВАН НИКОЛИЋ
1950–2022.

Орпостио си се од нас тихо. 

Увек си говорио да „свако оде кад му је записано”.

За тебе – младоликог и виталног, громаду, а емотивца – веровали

смо да ћеш нам још дуго трајати. Био си најдражи ђед, узор, „су-

пер херој”, сигурно уточиште за дечји смех.

Надамо се да ће сусрет са мамом донети спокој твојој души, а на-

ма мир јер ниси сам.

Неизмерно те волимо: ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, 

ђедове срећице СОФИ и МИЛА и зетови АРПАД и ЛАЗАР

(57/313576)

8. марта 2022.  после кратке и тешке

болести преминула је наша мајка

ЉИЉАНА БУЛАЈИЋ
1945–2022.

Носе је у срцу њена деца: 

ВЛАДИМИР и ТАТЈАНА и зет САША

(110/313689)

Последњи поздрав сестри

ЉИЉАНИ БУЛАЈИЋ

од сестре ЗОРЕ и ЈЕЛЕ са породицама

(111/313691)

ЉИЉАНА ИВАНОВИЋ

Поносне на чињеницу да си била уважени члан нашег тима.  Остаћеш за-

увек у нашим срцима.

Почивај у миру, драга наша Љиљана!

Воле те твоје кошаркашице: МИЛИЦА Д., НАДИЦА, НАТАША М., 

БРАНКИЦА, ДРАГАНА Г., ВЕСНА МРШИЋ, БИЉАНА, МАРИЈА, ОЛГИЦА,

НЕНА, МАЈА ПИЛЕ, МИКА, ТАЊА Ј., БИГА, ИВАНА, КАЋА, ТАЊА К., 

МИМА, ЗЛАТА, РАКА, ЂОКА, ВЕСНА МАРТИНОВИЋ, ОЛИНА, МАРТИНА,

ЈАСМИНА С., СЕЛМА, ЈЕЛА, МИЛИЦА ПАВЛИЦА, НАДА, ДРАГАНА Л.,

СЛОБА, МАГДА, РАДА, ДРАГАНА С., ЈОКА, КОЧА, САНДРА ГОЛУБ, мала

ЗЕКА и ЗЕКА
(40/313548)

С тугом у срцу и вечним сећањем опра-

штамо се од наше драге

ЉИЉАНЕ ИВАНОВИЋ

и желимо спокој њеној напаћеној души,

чуваћемо и волети нашу нину док смо

живи.

ПОПОВИЋ НЕНАД

са мамом ИВАНКОМ

(38/313543)

ЦЕНТРАЛА 301-150
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Последњи поздрав нашем тати

ЗОРАНУ АДАМОВИЋУ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

ТИЈАНА, БРАНА и САША са породицама

(93/313651)

Поздрав

ЗОРАНУ АДАМОВИЋУ

Детињству, младости, пријатељу, куму

ВАЊА, МИНА, НАДА и СЛАВКО ПЕТРОВ

(23/313516)

ЗОРАН АДАМОВИЋ ЦИГА

Последњи поздрав од твојих старих другара.

ЈОВА, БАТА, СИНИША, КРЕЗЛА,, ЦУНПИ,

КЛИПА, КОЈКЕ и ВЛАДА

(92/313648)

ЗОРАН АДАМОВИЋ

Неизмерна љубав и срећа при сваком сусрету.

Неизмерна туга због прераног губитка

Породице ВОЈТЕХ и ИЛИЈЕВИЋ

(60/313582)

Последњи поздрав

драгом

ЗОРАНУ

од породице

БОГДАНОВ

(11/313509)

Последњи поздрав

куму

ЗОРАНУ

од породице

КОНЧАР

(12/313509)

Последњи поздрав

пријатељу

ЗОРАНУ

АДАМОВИЋУ

МИЛЕ

(67/313596)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ АДАМОВИЋУ

Почивај у миру.
ДИЈАНА, НИКОЛА и САЛЕ

(29/313528)

ЗОРАН АДАМОВИЋ

Спокој души слојевитој.
АЦА КАНДИЋ

(46/313558)

Последњи поздрв

ЗОРАНУ АДАМОВИЋУ

Породица РАДАНОВ

(79/313618)

Наш вољени

ЗОРАН АДАМОВИЋ
1958–2022.

Колико год још времена будемо имали, наше ће мисли бити

проткане тобом, братском љубављу која чека „дан после”...

сестринском љубављу ћу те опет наћи, на неком звезданом

путу у вечни тајни мир... срећног.

С љубављу, као вечним надахнућем, 

Твоји сестра БОЈАНА, АЛЕКСАНДРА и ЗОРАН

(100/313663)

Драгом брату, деверу и стрицу

ЗОРАНУ

последњи поздрав од: МИКАНА, ВЛАДАНА,

ТАЊЕ, НАТАШЕ, ТЕОДОРЕ, ВИШЊЕ

и СТРАХИЊЕ

(102/313667)

С тугом и болом обавештавамо да нас је 9. марта 2022, у 92. години,

напустила наша драга

ЗОРКА ЈОКСИМОВИЋ
1930–2022.

Сахрана ће се обавити у петак, 11. марта 2022, у 15 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка СЛАВЕНКА са породицом, син ДРАГОЉУБ

и снаја ДИНА са породицом и остала ближа родбина

(112/313692)

Последњи поздрав нашој драгој баки

ЗОРКИ ЈОКСИМОВИЋ

од унука АЛЕКСЕ и НИКОЛЕ

са породицом

(114/313692)

Последњи поздрав нашој драгој баки

ЗОРКИ ЈОКСИМОВИЋ

од унуке ДРАГАНЕ и унука БОГДАНА

(113/313692)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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Драгом бати, чики и ђеду

ПЕТРУ РУЛИ

са вечном љубављу и захвалношћу за

дивне породичне тренутке које си нам

пружио.

Заувек ожалошћени: брат МИЋА, 

снаја ЗОРА, братанице НАНА и ИКА

са породицама

(17/313512)

После кратке и тешке болести, 4. марта, преми-

нуо је наш драги

ПЕТАР РУЛА
1942–2022.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, син МИЛАН, 

ћерка МИЛЕНА, снаја САЊА и унук ПЕТАР

(20/313515)

Последњи поздрав драгом

ПЕТРУ

од породице ФРАНЦУЗ

(21/313515)

Последњи поздрав

драгом

ПЕТРУ

од породица

МИЛИВОЈЕВИЋ

и ЛАЛИЋ

(22/313515)

Последњи поздрав

ДУШАНУ ВУЧИНИЋУ
1940–2022.

После тешке болести напустио нас је наш

вољени супруг, отац и деда.

Ожалошћени: супруга ОЛГИЦА, 

син САВА, ћерка САНДРА, унук ДУШАН

и унука МАРИЈА

(28/313526)

Вечитом боему из

улице, последњи по-

здрав

ДУЛЕТУ

ВУЧИНИЋУ

од комшија

ОЛИГИЦЕ, СРЂАНА

и ЈОЦЕ

(36/313540)

С великом тугом обавештавамо родбину и

пријатеље да је наш драги

ЈОВИЦА МИЈАТОВИЋ

преминуо 6. марта 2022, у 68. години.

Сахрана је обављена 7. марта, у 12 сати,

на гробљу у Мраморку.

Ожалошћени: ДРАГИША, РУЖИЦА, 

СНЕЖАНА, НЕМАЊА и НАДА

(50/315564)

БИРО МАРТОН
1957–2022.

Последњи поздрав нашем вољеном Мартону. За-

увек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СМИЉА, синови

НЕБОЈША и БОЈАН, снаје МИЉАНА

и МИЉАНА и унуци АНАСТАСИЈА, АНДРЕА,

БОЈАНА, ОГЊЕН и ТАРА

(51/313566)

Са тугом опраштамо се
са тобом вољена сестро

ХАЛИЛИ

ЈЕЛЕНА
Одлазиш родитељима и
браћи.

Твоја НАДА, БОЛЕ,
ДРАГАН, ЈАСНА

и МИХАЈЛО

(41/313549)

Последњи поздрав

драгом куму

ЈОВИЦИ

МИЈАТОВИЋУ

од НЕНЕ и ГАГЕ

Анђели нека те

чувају...
(69/313603)

Обавештавмао сву родбину и пријатеље

да се 7. марта 2022, у 74. години, упоко-

јио наш вољени отац и брат

КОСТА ПИПЕРСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји синови СТОЈАН и ГОРАН

(74/313613)

Последњи, тужни,

поздрав нашем куму

ЈОВИЦИ

МИЈАТОВИЋУ

ЈОВАН и ЕВИЦА

ЗЕНГ

(81/313627)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ПЕРИ

РУЛА

Остаћеш увек у нашим

срцима.

Брат ЗОРАН и ДРАГАН

ЛОНЧАР са породицама
(61/313584)

Последњи поздрав куму

ДУЛЕТУ

СЛОБА ВУЈОВИЋ са породицом

(66/ф)

Изненада и прерано напустио нас је наш драги колега

ЈОВИЦА МИЈАТОВИЋ
Драги наш Јоцо, увек ћемо Те памтити и спомињати као легендар-

ног радијског ствараоца, колегу, човека, пријатеља и новинара ко-

ји је целог живота храбро и поштено бранио истину, правду, сло-

боду, част и независност професије. Својом љубављу према свима,

људском добротом, спремношћу да помогнеш, физичком и инте-

лектуалном снагом, оставио си неизбрисив траг који нам показује

како се у овоземаљском животу заслужује бесмртност и вечита слава.

Твоје колеге и колегинице из бившег Радио Панчева

(96/313659)

Са великом тугом

опраштамо се од

моје једине тетке

САВЕТЕ

КАЈАЛИЋ

Вољена

и незаборављена, 

у срцу сестричине

МИРЕ са породицом

(58/313580)

Последњи поздрав

САВЕТИ

КАЈАЛИЋ
1934–2022.

од ћерке ЗОРИЦЕ

са породицом

(63/313585)

ДУШАН ВУЧИНИЋ

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

од породице ТЕПИЋ
(109/313687)

Последњи поздрав

поштованом, драгом

другу

ЛАЗИ

ПЕРОВИЋУ

ВАРДА ДУШАН

(84/313631)

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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Последњи поздрав

најбољем тати, деки

и тасту

МИШИ

ПЕТКОВИЋУ
1939–2022.

Твоји најмилији

(14/313511)

Последњи поздрав

МИШИ

ПЕТКОВИЋУ

Био си пријатељ за

пример.

Хвала ти.

Твоја МИЛКА
(16/313511)

Навршава се шеснаест година како са нама није

МИЛИЦА УНЧЕВИЋ

И даље тужни, али поносни, чувамо је од забо-

рава.

15. марта 2022. године, у 11 сати, окупићемо се

на гробљу Котеж у Панчеву.

Породица
(82/313628)

Пола године како није са нама

ДРАГИЦА ЗУВИЋ НАНА

Супруг РАДИВОЈЕ и синови ЗОРАН и ГОРАН

са породицама

(24/313517)

8. марта навршило се

годину дана откад

није са нама наш

РАДОЈЕ

АВРАМОВИЋ

Недостајеш....

ВЕСНА, МИЛИЦА

и ЗОРАН
(39/313545)

ВЕРА

НИКОЛИЋ

МАЈА

16. марта 2022, 560

дана туге и бола за је-

дином мојом ћерком.

Воли те мама

и син ИГОР
(55/313571)

Пролази пет година откада је преминуо мој драги супруг

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
11. III 2017 – 11. III 2022.

Увек ту, у мом срцу и мојим мислима.

СНЕЖАНА
(104/313074)

8. марта 2022. престало је да куца срце наше племените и

вољене мајке

ЈЕЛЕНЕ КОСТИЋ ЈЕЈЕ
1929–2022.

Бескрајно захвални Богу што смо те имали у свом животу. 

Твоја пожртвованост, несебичност, брига и бескрајна љубав

биће у нашим срцима вечно. .

Сахрана је обављена 10. марта 2022. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Вечно неутешни твоји: син ЦАЦА, ћерка БЕБА, 

снаја ТАЊА, зет БАТА, унуци ДРАШКО, САНДРА, МИЛАН

и МИША, снаја АДРИЈАНА, зет ЂУЗЕПЕ

и праунучад ЕМИЛИ, СОФИЈА и ОЛИВЕР

(107/313686)

ЈЕЛЕНА КОСТИЋ ЈЕЈА
1929–2022.

Мајчице моја једина, нека те сад анђели чувају

уместо мене и нека ти отворе рајска небеса, а

мени остаје да те вечно носим у срцу и тугујем за

тобом.

Твоја БЕБА са породицом

(108/313686

Последњи поздрав драгом колеги

ВАРГА ТИБОР
1974–2022.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(80/ф)

Последњи поздрав

ТИБОРУ ВАРГА
1974–2022.

од колега из Машинског сервиса

„Петрохемије”

(99/313661)

Последњи поздрав драгом

ВАРГА ТИБОР ТИБИ

Увек ћеш бити у нашим мислима.

Од чика ИВИЦЕ и тетка ЉИЉЕ ПУТИЦЕ са породицом
(106/313685)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. марта 2022. преминуо

наш драги

МИЛОРАД АЛЕКСИЋ
24. VII 1953 – 4. III 2022.

Последњи поздрав од супруге, синова, снајки, унука и унуке

(31/313533)

Последњи поздрав

брату и ујаку

МИЋИ

од сестре

БИСЕНИЈЕ, 

МИРОСЛАВА, 

МИЛИЦЕ и ЗОРАНА

(32/313533)

Последњи поздрав

БРАЦИ

од браце НОВИЦЕ и

снаје СМИЉКЕ

(33/313533)

Последњи поздрав

МИЋИ

од снајке СМИЉЕ

са децом

(34/313533)

Последњи поздрав брату

МИЋИ
1953–2022.

од сестре ЈЕЛЕНЕ и БРАНКЕ са породицом
(65/313591)

Последњи поздрав најбољем супругу и оцу

ПОПОВ БРАНКУ
1950–2022.

Његове: МИРА, БАЦА и ЦОКА

(71/313605)

Последњи поздрав

куму БАНЕТУ

Породице

СЛАВКОВИЋ

и ДЕНИЋ

(73/313611)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Сећање на драге родитеље

ПЕТКОВИЋ

ЉУБИЦА и МИША
1937–2005. 1939–2022.

(15/313511)
                                                                             Ваши најмилији

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига

Помен ће бити одржан у суботу, 12. марта 2022. године, у 11 сати,

на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР

(68/313598)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
2017–2022.

Прошло је пет година откако си победио смрт и преселио своју душу на

свето место. Чувамо те у својим срцима и волимо те највише на свету. 

Супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(72/313607)

16. марта 2022. године биће дванаест година како сам остао без мог драгог

тате

МАРЦИ БЕРАЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2022.

Прошло је тужних дванаест година без вас тата. Само ја знам како сам их

преживео. Ви сте убрзо позвали за вама и своју супругу, а моју мајку, да

не будете сами ни на оном свету. Дани брзо пролазе али су ноћи дуге. Са-

њам вас често и видим у сну. Једино мало речи чујем кад вас сањам.

Али знам – ви ме чувате. Хвала вам на томе.

Нека вас анђели чувају.
Заувек ожалошћен вас син МИРКО

(75/313614)

12. марта 2022. године биће четрдесет дана како сам остао без најбољег

пријатеља

МИША ИВАНИЋ
10. III 1961 – 1. II 2022.

Нема те више драги пријатељу. Отишао си тако брзо на онај свет. 

Ко ће сад да се шали као што си ти знао – да све орасположиш.

Да се радујеш сваком госту и твојим најмилијим. Даваћемо ти четрдесето-

дневни помен два дана после твог рођендана. Свима нам је тешко.

Нека ти душа почива у миру.

Ожалошћени: твој друг DENDY, БЕНКА, БАТА, ЕРЖИКА и ЕВИЦА

(76/313614)

12. марта навршавају

се три године откад

није са нама наша

драга

МИЛА

ЛОНЧАР

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Син ЗОРАН, снаја

ЦЕЦА, унук СРЂАН

и унука МАРИНА

са породицом

(62/313584)

Душо моја,

МИША ИВАНИЋ
10. III 1961 – 1. II 2022.

Бол и туга су неизрециви, а твој одлазак нена-

докнадив. Поносна сам на све године нашег за-

једничког живота.

Воли те твоја БИЉАНА
(77/313615)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

МИША ИВАНИЋ

Увек ћеш бити најбољи тата, недостајеш пуно...

Твоја ТАЊА
(78/313615)

Десетогодишњи помен

ДУШАН

ВЕЛИЧКОВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012.

Прошла је деценија. Чу-

вају успомену на тебе:

ЗОРАН, БОБАН, ИВАНА

и мали ИГЊАТ

(52/313567)

МИЛА

ЛОНЧАР

Заувек ћеш остати за

мене посебна, једин-

ствена, непоновљива.

Твоја МАРИНА

(90/313641)

Четрдесет дана откако
није са нама

РАДМИЛА

МИХАЈЛОВИЋ
12. I 1944 – 1. II 2022.

Чуваћемо успомену на
тебе.

САША, ВЕРА, ДЕЈАН, 
ВЕСНА и САЊА

са породицом
(94/313653)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЖИВОЈНОВИЋ
24. XI 1937 – 8. III 2002.

Чувамо успомену на те-
бе.

ВЕРА, САША, ДЕЈАН,
ВЕСНА и САЊА

са породицом
(95/313653)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се двогодишњи помен

СВЕТЛАНИ ДОМАЗЕТ БАЈИЋ

одржати у суботу, 12. марта, у 11.30, на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Мила мајкице и даље боли твој одлазак, и даље је једина утеха

да су те анђели одвели Господу.

Твоји синови: РАДОМИР и ЈОВАН, унуци СТЕФАН, 

ЛАЗАР и РЕЉА, сестричина НАТАЛИЈА, сестра ТАТЈАНА, 

МАРИЈА, брат АЛЕКСАНДАР са породицама, 

ДУШИЦА и МИРА

(89/313640)

У недељу, 13. марта, у 11 сати, на гробљу у Јабуци, да-
јемо петогодишњи помен нашем вољеном

БОЈАНУ ГОСТИЋУ ГЕНИ
1990–2017.

Недостајеш у свим тренуцима среће, радости и туге.

Недостајеш у свакој мисли, речи и загрљају.

Недостајеш да попуниш празнине у нашим срцима ко-

је никада не нестају.

Од оца САШЕ, маме ВЕРИЦЕ и сестре МАРИЈЕ
(97/313650)

Сећање на мог драгог

унука

БОЈАНА

ГОСТИЋА
1990–2017.

Злато бабино, ова ту-

га не престаје. Надам

се да ће престати ка-

да се нађемо тамо где

си Ти.

Баба СТАНКА

(98/313660)

Прошло је једанаест

година од смрти на-

ше драге

СТОЈАНКЕ

ПЕШИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(13/313510)

ПОМЕН

ТАТИЈАНА

ОГРИЗОВИЋ
2020–2022.

У четвртак, 17. марта, у
11 сати, на Старом гро-
бљу.
Недостајеш, с љубављу.

Породица
(35/313534)

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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Прошла је година откада нас је напустио вољени супруг, отац и

деда

ЉУБИСАВ АНДРЕЈИЋ

Заувек ће бити у нашим мислима.

Супруга БОРИСАВКА, син ПЕТАР, снаја МИЛЕНА

и унуке ЈАНА и МАЈА

(4/313496)

13. марта – пет годи-

на како није са нама

наша

МИЉА

ТРАЈКОВИЋ

Поносни смо што

смо те имали.

Супруг СТОЈАН

и синови

с породицама

(7/31350)

Доброто наша!

Десет година прође

како оде из нашег

живота, а никада не-

ћеш из нашег срца.

Вољени никад

не умиру!

МИРКО

КНЕЖЕВИЋ

Супруга МИЛКА, 

син ДУШКО

и ћерка ДУШИЦА

(10/313508)

У суботу, 19. марта 2022, на Старом православ-

ном гробљу, у 11 сати, даваћемо шестомесечни

помен нашој вољеној

МИРЈАНИ МРАОВИЋ

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом ни-

када.

МИРКО и МИЛИЦА

(19/313514)

7. марта 2022. године прошло је четрдесет дана

како нас је напустио мој отац

МИЛУН МАРКОВИЋ
из Старчева

У срцу туга, у нашем дому велика празнина.

Успомену на тебе чуваће твоја ћерка ВЕРА

(25/313518)

Четрдесетодневни по-

мен нашој мајци

МИЛИЈАНА

ЛУГИЋ

МИЉА

У срцима нашим оста-

јеш заувек.

Твоја деца
(26/313521)

У суботу, 12. марта 2022, у 11 сати, дајемо једно-

годишњи помен нашем драгом

ЈОВАНУ СТОЈАНОВУ

Хвала ти на свој љубави и бризи. Заувек ћеш би-

ти у нашим срцима и мислима.

Твоје: ИВАНА, АЊА, ДАНИЈЕЛА и НАДА

(30/313531)

Последњи поздрав

драгој тетка

ВЕРИ

ТАЊА и ВЕЉКО

БОЖИЋ са децом

(18/313513)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ОЛГИ

ПЕТРОВИЋ
1945–2021.

Заувек жале за тобом
син ГРАДИМИР

и ћерка СНЕЖАНА
са породицом

(43/313551)

У суботу, 12. марта, даваћемо четрдесет дана нашем драгом

и непрежаљеном

ПЕТРУ НИКОЛИЋУ ПЕЂИ

Тужна породица

(44/313552)

Осам година тугујемо

ИЛИЈА

ПЕШИЋ

ЛОЂИНОВ
из Долова

Недостајеш нам свима.
Твоји: сестра РАДОСЛА-
ВА из Црепаје са поро-
дицом

(54/313569)

МИРА

МРАОВИЋ

Шест месеци туге и

сећања.

Твоје другарице

и разредна

(59/313581)

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈА

МАКСИМОВИЋ
1932–1982.

С љубављу: 

супруга АНКА

и ћерка ДРАГАНА

са породицом
(84/313634)

СЕЋАЊЕ

ХРЋАН

СЛОБОДАН ЈОЗЕФ
1988–2022. 2014–2022.

Били сте цео мој свет, снага и понос. Заувек у мојим мислима и

срцу.

Мајка и супруга ЈЕЛИЦА

(86/313635)

СЕЋАЊЕ

2012–2022

Нашој драгој мами

ДАНИЦИ

ТОМАШЕВИЋ

Време пролази а бол

не престаје.

Красила те је лепота

и доброта. Чуваћемо

те вечно у нашим ср-

цима.

Твоја деца

(70/313604)

ГАГО

увек си у нашим ми-

слима и често пред

нашим очима. Нек те

анђели чувају, анђе-

лу наш.

Твоја тетка РУЖИЦА

са породицом

(101/313666)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
из Јабуке

Сећање не бледи. Зау-
век у срцу. 

Чика АЦА и стрина

НАДА са породицом

(103/313669)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2022.

Увек си у нашим

мислима.

Тетка ТРАЈКА

са породицом
(105/313676)

16. марта 2022. године навршавају се двадесет

три године како смо остали без наше Драгане

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999.

Заувек жалимо за тобом. 

Стално си нам у мислима.

Твоји: мама, тата и брат са породицом

(64/313587)

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

НАДА АНТОНИЈЕВ
9. III 1997 – 9. III 2022.

Заувек у мислима и лепом сећању.

Породица МОРИШАН
(1/313471)

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
11. III 1975 – 14. VI 2011.

Знаш да се моји дани зову

бол... туга... и сузе.

Сећања су ту али тебе

моја Нела нема.

Срећан рођендан.

Твоја мама

(3/313494)

СВЕТОЗАР КРАЧУНОВ

ЦВЕТА ПАТРИЈАРОВ

Што дани више пролазе, боли јачи долазе.

Воли те твоја ћерка САЊА, зет ДЕЈАН, 

мама ДОБРИНКА и сестра САЊА

(2/ф-192)

11. марта 2022. навршава се пет година без нашег драгог

ДОБРИВОЈА ПЕШЕВСКОГ
1934–2017.

Недостајеш нам.

Твоји најмилији

(5/ф)

15. марта навршава се четрнаест година откако

није са нама наш драги

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
2008–2022.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(6/313500)

За нашег, за мог

МИЛАНА
1959–2018.

„... Није љубав то кад за њом бол предуго траје... љубав је тек кад заувек не-

достаје... кад остариш, све заборавиш, а она остаје... 

СЕНКА са децом

(8/313502)

Прошло је тридесет се-
дам година без твоје љу-
бави

ДОБРИНКА

СИМИЈОНОВИЋ
С љубављу и поштова-
њем живиш у нашим ср-
цима.

Супруг и ћерке
(9/313504)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ЗОРКА

ТИШМА МИЛИНКОВИЋ
13. III 2007 – 2022. 27. III 2008 – 2022.

У мислима присутни, у срцу вољени и никад не-

заборављени.

Њихови најмилији

(27/313522)

Година прође а тебе нема драга мама

БЕРЛИНКА МИКИЋ РАДА

Празнина је велика

успомена је пуно.

Сећања не бледе

туга не престаје.

Породице ЦВЕТКОВИЋ и БУЈОШЕВИЋ

(47/313561)

14. марта навршавају се четири године откако

нас је напустио наш драги

МИЛЕ ЂОРЂЕВ

С љубављу и поносом чувамо успомене на тебе.

Супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН са породицом

(42/313550

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2022.

Много нам недостајеш.

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ

(49/313563)

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2022.

Сећање на мог драгог зета.
Ташта ЈУЛКА

(48/313563)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

Сећања на тебе све су јача. Недостајеш нам пуно.

Сестра СЛОБА и зет СРЕЈА
(56/314574)

Сећање на

РАДОВАНА КОЈИЋА (1948–2005)

БОЖИДАРА ЛАЛИЋА (1949–2011)

МИРОСЛАВА БЕЛОБРКА (1936–2016)

МИЛОРАДА ЛУКИЋА (1945–2017)

ЗДРАВКА КОЈИЋА (1937–2017)

САВУ ПАНТЕЛИЋА (1955–2021)

Са поштовањем чувамо успомену на вас

Пензионери ПЕНГ-а

(83/313629)

16. марта 2022.  године навршава се осам година откада

није са нама наш непрежаљени супруг, отац и декало

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ
16. III 2014 – 16. III 2022.

Низ година неверице, низ година без Твог осмеха, а ту
си, у нама у нашој љубави.

Заувек неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет МИЛАН, унук ЈОВАН и унука КОРАНА

(88/313638)

СЛАВКО ВЕЛИЧКОВ ДУЛЕ

Прође година, као да си јуче био са нама. И да-

ље не верујемо да си нас напустио без поздрава.

У тишини вечног мира, наше мисли те прате.

Успомене остају. Тако нам недостајеш.

Твоја супруга ЉУБИЦА, син ДЕЈАН, ћерка

ДЕЈАНА, зет ПЕЂА и унуци НИНА и МАРКО
(37/313542)

17. марта 2022. навр-

шава се година од

смрти нашег драгог

НЕБОЈШЕ

ПЕТРИЧИЋА
1966–2021.

Успомене чувају: 

супруга ВЕСНА, 

синови МАРКО

и НИКОЛА, 

мајка ВОЈКА, 

сестра НАТАША

и сестрић МИЛОШ

(91/313647)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Успела „шок-терапија”

У недељу поново
на свом терену

Бурна недеља је иза Фудбалског
клуба Железничар. Догађаји су
се смењивали као на траци, али
осмеси су се вратили на лица
свих оних којима су бело-плаве
боје популарне „дизелке” из Пан-
чева на срцу.

После два пораза у прва два
кола пролећног дела првенства
у Првој лиги Србије управа Фуд-
балског клуба Железничар из
Панчева раскинула је у петак, 4.
марта, сарадњу са шефом струч-
ног штаба Драганом Аничићем,
а за новог првог стратега екипе
именован је Београђанин Дра-
ган Перишић, коме ће у раду
помагати Жељко Љубеновић и
Марко Бајић. Тренер голмана
остао је Мило Ђуровић.

Драган Перишић иза себе има
богату играчку каријеру. Као тре-
нер је радио и у Добановцима и
Синђелићу, а прволигашко иску-
ство стицао је предводећи Рад-
нички из Пирота и Раднички из
Сремске Митровице. Управо док
је седео на клупи ових двају
тимова, био је успешнији од
Железничара.

Његов имењак Драган Ани-
чић провео је у „Жељи” више од
годину дана.

Председник клуба Зоран Наун-
ковић захвалио је Аничићу на
сарадњи и на резултатима које
је постигао са Железничаром.

– Други део првенства није
почео како је планирано, па је
дошло до споразумног раскида
сарадње. С Драганом Периши-
ћем сам контактирао и раније,
пре наше прве сезоне у прволига-
шком друштву, и још тада ме је
уверио да се ради о младом и
амбициозном тренеру који има
великустрастзафудбалом. Дошао
је да унесе нову енергију у тим,
како би момци показали свој нео-
споран квалитет. Обећавам да ће
људи из клуба дати ветар у леђа
новом стручном штабу и да ће
имати пуну подршку да оствари
све своје замисли – истакао је
први човек „дизелке” из Панчева.

„Шок-терапија” уродила је
плодом. У понедељак, 7. марта,
Железничар је на свом терену
угостио Будућност из Добанова-
ца и остварио прву победу у про-
лећном делу првенства Прве лиге

Србије – 2:0 (1:0).
Била је то изузетно тешка утак-

мица, коју су фудбалери домаћег
тима одиграли под изузетно вели-
ким притиском. Ипак, Јордан
Јовановић и његови другови успе-
ли су све да издрже и да буду нај-
бољи када је то и најпотребније.

Нови шеф стручног штаба
тима из Панчева Драган Пери-
шић мало је промешао карте

пред утакмицу, па је одличном
ривалу супротставио тим који
су чинили: Младен Живковић,
Мирољуб Костић, Марко Кона-
тар, Лука Петровић, Петар Гигић,
Стефан Дабић, Јордан Јовано-
вић, Милош Стојчев, Данило
Дашић, Матеја Зувић и Алек-
сандар Симчевић.

Момци у бело-плавим дресо-
вима кренули су с много жеље ка
голу ривала, чврсто решени да
оставе срце на терену како би
обрадовалиПанчево. Иуспелису!

Офанзива се исплатила у 32.
минуту, када је сјајни Лука
Петровић завршио готово читав
посао, а оно најважније, да поша-
ље лопту у мрежу противника,
оставио је одличном Петру Гиги-
ћу. Железничар је наставио у
свом ритму и после одмора. Није
дозвољавао противнику да се
размахне, играо је своју игру и
стрпљиво вребао нову прилику.

Од 70. минута на терену су
били Душан Плавшић, Реган
Обенг и Лазар Милошев, а изме-
не стручног штаба дошле су у
правом тренутку. Само 420 секун-
ди касније уследила је нова еруп-
ција одушевљења, која је исто-
времено била и уздах олакшања.
Лазар Милошев је направио пра-
ви дармар у одбрани Добановча-
на и идеално упослио Луку Петро-
вића, а овај је био неумољив.
Одлично се снашао и крунисао
сјајну партију на најлепши начин!

У финишу меча прилике су
добили и Александар Ђорђевић
и Дарио Гргић...

– Много важна утакмица, јако
битна победа. Истина је, има још
ствари које треба побољшавати,
али однос момака према утак-
мици био је изванредан. Будућ-
ност је организована екипа која
зна да игра фудбал и није нам
било нимало лако. Много је лак-
ше сада, јер смо добили меч,
али ништа епохално нисмо ура-
дили. Ово је само почетак, једна
степеница на путу до нашег циља.
Нисмо имали много времена да
се упознамо, свега три дана, и
задовољан сам. Момци су издр-
жали огроман притисак, а при-
том нико није направио грешку.
У финишу меча и наш голман
Младен Живковић је феноме-
налном интервенцијом донео
још већу сигурност тиму. Све-
сно смо мало променили систем,
али Железничар има преко два-
десет квалитетних момака који
у сваком тренутку могу да зау-
зму место стартера. Тренинг ће
бити једино мерило квалитета –
са осетном дозом узбуђења про-
коментарисао је Драган Пери-
шић свој деби на клупи Желе-
зничара.

Већ у недељу, 13. марта,
„дизелка” поново игра пред сво-
јим навијачима. На СЦ „Мла-
дост” долази Раднички из Срем-
ске Митровице, још један ква-
литетан противник. Утакмица
почиње у 14 сати.

СПОРТ
Петак, 11. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошлог викенда у Врбасу je
одржано Првенство Војводине у
стрељаштву. Надметали су се
кадети и млађи јуниори у гађа-
њу из ваздушног оружја по
Б-програму, а у врло јакој конку-
ренцији наступило је и десет
такмичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.

Алекса Ракоњац је тријумфо-
вао у групи млађих јуниора који
су пуцали из пушке, и то с врло
убедљивим резултатом од 597
кругова (само три деветке и чак
57 погодака у центар), а његова
сестра Ива Ракоњац освојила je
сребрну медаљу у категорији
кадеткиња, али и бронзано
одличје у конкуренцији млађих
јуниорки, с резултатом од 390
кругова.

Екипа млађих јуниорки у гађа-

њу из ваздушне пушке заузела
je пето место, а поред Иве, насту-
пиле су и Теодора Кондић, с 379,
и млада дебитанткиња Ана Него-
вановић, са 229 кругова. Тим
млађих јуниора из нашег града
заслужио je бронзану медаљу, а
поред Алексе, пуцали су и Нема-
ња Ђорђевић (520) и Огњен
Лукић (528 кругова).

Кадетска екипа СД-а „Панче-
во 1813” у гађању из ваздушне
пушке освојила је друго место, а
поред Немање Ђорђевића и
Огњена Лукића, наступио је и
Огњен Бунчић, који је погодио
528 кругова.

Марко Нинковић је освојио
две златне медаље у гађању из
ваздушног пиштоља. Погодио је
547 кругова и тако тријумфовао
и у конкуренцији кадета и у гру-

пи млађих јуниора. Две бронза-
не медаље у гађању из пиштоља
зарадио је Немања Ђорђевић,
погодивши 523 круга. Трећи члан
екипе млађих јуниора, која је
освојила убедљиво прво место,
био је Стефан Кешишјан. Он је
погодио 523 круга и тако заузео
и четврто место у појединачном
надметању.

Екипа кадета из нашег града

која се надметала у гађању из
пиштоља такође је освојила прво
место. Тим су чинили Марко
Нинковић, Немања Ђорђевић и
млади Огњен Бунчић, а дебито-
вао је и најмлађи кадет Јован
Кондић.

Сви такмичари су се квали-
фиковали за учешће на Првен-
ству Србије, које ће бити одржа-
но крајем марта у Смедереву.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” НИЖЕ ТРОФЕЈЕ

Поред џудо клуба, рвачке сек-
ције, Центар за борилачке
вештине Тамиш сада може да
се похвали и својим самбо клу-
бом. И тек што су почели раде
у овој дисциплини, наши мла-
ди суграђани показали су да
заузимају сам врх овог спорта
у нашој земљи.

Прошлог викенда је одржа-
но Првенство Србије у самбу,
на ком су такмичари СК-а
Тамиш освојили чак једанаест
медаља.

У конкуренцији кадета шам-
пиони државе постали су
Марија Стојановски, Петар
Новаковић, Дејан Долинга и
Милена Секуловић, сребром
се окитила Марија Пеневска,
а бронзу је заслужио Вук Дугић.
Алекса Судимац се пласирао
на пето место.

Јелена Стојановски и Миле-
на Секуловић освојиле су брон-
зана одличја у надметању мла-
ђих јуниорки, а феноменални

су били и такмичари у катего-
рији сениора. Јована Мило-
шев је постала нова шампи-
онка Србије, Неда Остојић је
освојила сребрну медаљу, док
се бронзом окитио Милош
Секуловић.

Екипу Тамиша је као тре-
нер предводила Неда Остојић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САМБУ

ТАМИШ СТВАРА САМО ШАМПИОНЕ
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВАЖНА ПОБЕДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ЏУДИСТИ ТАМИША УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА

СЕСТРА И БРАТ ОКИЋЕНИ ЗЛАТОМ

Млади борци Џудо клуба
Тамиш настављају у свом рит-
му. Учествују на турнирима
широм земље, упознају нове
пријатеље, суочавају се с дру-
гим системима рада, на тата-
мију углавном побеђују.

Тако је било и прошлог
викенда, а чланови овог попу-
ларног спортског колектива
учествовали су на два велика
турнира – у Зрењанину и у
Нишу.

Најуспешнија на прести-
жном такмичењу у Зрењани-
ну била је сјајна Наталија
Новаковић, која је освојила

највреднији трофеј. Сребрне
медаље су заслужили Ката-
рина Кешин, Милена Секу-
ловић и Кристијан Лехни, док
се Никола Долинга окитио
бронзаним одличјем.

Младе борце су кроз мече-
ве водили тренери Неда Осто-
јић и Дарко Тодоровић.

Велики успех џудисти
Тамиша остварили су и на
такмичењу у Нишу. Клуб из
нашег града представљала је
мала али одабрана екипа. И
успешна!

Сва три борца ЏК-а Тамиш
вратили су се окићени меда-

љама, па тре-
нер Иван
Остојић може
да буде само
поносан на
свој рад, али
и на своје сјај-
не дечаке.

П е т а р
Новаковић је
освојио злат-
ну медаљу,
док су Вук
Милутиновић
и Алекса
С у д и м а ц
понели звање
вицешампио-
на и своју
ризницумеда-
ља обогатили
с р е б р н и м
одличјима.



У суботу, 5. марта, одржано је
Отворено првенство Хрватске
у ултрамаратону на 100 кило-
метара. По специјалном пози-
ву на такмичењу је учествовао
и најбољи ултрамаратонац
Србије Михал Шуља.

Атлетичар Динама је освојио
прво место с новим рекордом
Србије од 6:57,27, а постао је и
први атлетичар из наше земље
који је ову ултрамаратонску део-
ницу истрчао за мање од седам
сати. Колико је ово велики успех,
говори и чињеница да је то тре-
нутно најбољи резултат на све-
ту. Михал је тако остварио и
норму за Светско првенство,
које ће бити одржано средином
августа у Берлину.

– Очекивали смо овај резул-
тат, јер је Михал то показао
током многобројних контрол-
них тренинга у последњих педе-
сетак дана. Због свих непри-
знатих рекорда које је Миша
постигао, бирали смо такми-
чење које задовољава све усло-
ве, а он је на најбољи начин
показао свима да је међу нај-
бољим ултрамаратонцима на
свету. Можда су ветар и хлад-
но време – на почетку је било
око нула степени – онемогу-
ћили још квалитетнији резул-
тат, али и ово је трка за исто-
рију. Следеће велико такмиче-
ње је трка на шест сати на
Првенству Пољске, за коју је
Михал добио специјалну позив-
ницу. Ако све буде како треба
на тој трци, очекујемо још један
рекорд Србије. Наравно да ће

ВЕЛИКИ УСПЕХ МИХАЛА ШУЉЕ

СВЕТСКИ ВРЕДАН РЕЗУЛТАТ
ПАНЧЕВО У СУСРЕТ

СП У АТЛЕТИЦИ

ВЕЛИКА ТРКА У
НАРОДНОЈ БАШТИ

СПОРТ
Петак, 11. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
Недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПЕТРОВАРАДИН
Субота, 16.30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СПАРТАК
Недеља, 18 сати
Мушкарци
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ЈАБУКА
Б. Јарак: ТСК–ДОЛОВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КАРАЂОРЂЕ
Субота, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ ВЕСТ
Недеља, 12 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
Недеља, 14 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кикинда: ОФК КИКИНДА – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
Недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г)
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Долово: ДОЛОВО–ПОТПОРАЊ
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 33:28

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 37:33
Мушкарци
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА 29:28
Јабука: ДОЛОВО – РАДНИЧКИ 1958 22:45

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 84:64

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО 84:79
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО 78:75

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БУДУЋНОСТ 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – МЛАДОСТ 2:0
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА 0:2
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ДОЛОВО 1:2
Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ 2:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – РАДНИЧКИ 1:1

На реду дерби
с Војводином

Девојке дочекују
Петроварадин

Захуктава се трка за бодове у
плеј-офу Суперлиге за рукоме-
таше. После два ремија, против
Крагујевчана на свом терену и
Дубочице у Лесковцу, пред
„жуто-црнима” је био мегдан с
ривалом из Аранђеловца. Мом-
ци које предводи тренер Ненад
Краљевски били су фаворити и
пре почетка утакмице, а ту уло-
гу су оправдали и на самом тере-
ну: Динамо – Шамот 65 33:28
(15:13).

Није било великих недоуми-
ца око победника овог сусрета.
Гости из Аранђеловца успели су
колико-толико да парирају дома-
ћем тиму само у првом полу-
времену, тачније до средине
првог дела утакмице. Али и тада
је било јасно да ће Динамо, чим
мало дода гас, лако изаћи на
крај са својим ривалом.

Тако је и било. После одмора,
на који су Радован Остојић и
његови саиграчи отишли са два
гола предности (15:13), Динамо
је заиграо још чвршће и агре-
сивније, а таква промена на тере-

ну одразила се и на промену
резултата на семафору. Већ у
34. минуту панчевачки тим је
имао пет голова „вишка” (19:14),
па је до краја сусрета рутински
одржавао предност и без вели-
ких мука освојио вредне бодове.

Динамо је играо у саставу:
Никола Стаменковић, Вељко
Чабрило (три гола), Милан
Бошковић, Стефан Ковачевић,

Вук Новаковић, Радован Осто-
јић (три), Никола Перић, Мар-
ко Перовић (десет), Огњен Тонић,
Иван Дистол, Урош Павловић
(пет), Борислав Урта, Милан
Голубовић (четири), Данило
Радовић (три), Алекса Милоше-
вић (пет голова) и Адриан Бир-
кенхојер.

Сви момци који су излазили
на паркет Хале спортова на Стре-

лишту заслужују
похвале за победу,
али централна фигу-
ра сусрета био је
млади голман Дина-
ма Никола Перић,
који је бриљирао и
у овом сусрету и још
једном потврдио да
стасава у великог
рукометног аса.

– Заслужено смо
стигли до новог три-
јумфа, иако нисмо
приказали баш нај-
квалитетнију игру.
Шамот се показао
као озбиљан ривал,
а његовим момци-
ма могу да чести-
там на фер и корект-
ној игри. Пред нама
су тешки мечеви,
најпре с Металопла-

стиком у Купу Србије, а потом и
првенствени дерби с Војводи-
ном. Покушаћемо у обе утакми-
це да будемо на висини задатка
и да остваримо повољне резул-
тате – рекао је после меча са
Аранђеловчанима први стратег
панчевачке екипе Ненад Кра-
љевски.

Дакле, у среду, 9. марта, када
је овај број „Панчевца” већ био
закључен, Динамо је на свом
терену одиграо утакмицу про-
тив шабачке Металопластике, у
оквиру Купа Србије, а већ у неде-
љу, 13. марта, поново ће бити на
великом искушењу. На програ-
му је шесто коло плеј-офа Супер-
лиге, а у Хали спортова на Стре-
лишту гостоваће шампион уз
Новог Сада, екипа Војводине.

Биће то дуел за рукометне
сладокусце, који никако не би
требало пропустити.

После паузе у шампионату
трку за бодове у Супер Б лиги
наставиће и рукометашице ЖРК
Панчева.

Девојке које предводи тренер
Марко Крстић у суботу, 12. мар-
та, у Хали спортова на Стрели-
шту играју против Петровара-
дина, а с новом победом наста-
виће трку за највиши пласман.

Ова утакмица почиње у 16.30.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Db8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” ПРЕСЛИШАЛИ ШАМОТ

Стране припремио

Александар
Живковић

МИЛАНА
ВИЦЕШАМПИОНКА

Наша суграђанка атлетичарка
Црвене звезде Милана Тирна-
нић остварила је још један вре-
дан резултат у националном тиму
Србије.

Милана је освојила сребрну
медаљу у трци на 60 метара на
сениорском Првенству Балкана
у дворани које је одржано у
Истанбулу. Она је до звања вице-
шампионке Балкана стигла
захваљујући резултату од 7,37
секунди.

БОРБЕ
ЗА ТИТУЛЕ

Такмичари Бокс клуба Профе-
сионалац Стефан Новаков и
Страхиња Самарџић, предвође-
ни својим тренером Звонком
Димитријевићем, пласирали су
се у финале Отвореног првен-
ства Војводине.

У категорији до 40 килограма
Стефан је у полуфиналу савла-
дао противника из шабачке
Мачве, и то једногласном одлу-
ком судија, док је Страхиња у
категорији до 50 кг до финала
дошао прекидом у првој рунди.

Финалне борбе ће бити одр-
жане у Шиду, 2. априла, у редов-
ном колу Лиге Војводине.

БК Професионалац врши упис
деце од 10 до 14 година у
бесплатну школу бокса. Трени-
ра се уторком, средом и петком
у Машинској школи, од 19.30
до 21 сат, а све информације се
могу добити на број телефона
060/488-38-15.

МАША НАЈБОЉА

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржан финални
турнир Кадетског првенства Вој-
водине.

Поред домаћег Срема, Омла-
динца из Нових Бановаца и субо-
тичког Спартака, међу четири
најбоље екипи у покрајини био
је и тим Одбојке 013 из Панчева.

Кадетску селекцију екипе из
нашег града предводио је тре-
нер Владимир Јованчић. 
Неискусан састав се храбро
супротставио ривалима, али је
на крају заузео четврто место.

Ипак, да један трофеј ипак
стигне у Панчево, побринула се
Маша Рикановић, која је про-
глашена за најбољег техничара
на турниру.

Спортски савез Панчева, у сарад-
њи са атлетским клубовима
Панонија, Динамо и Тамиш, у
уторак, 15. марта, организоваће
велику трку под називом „Пан-
чево у сусрет Светском првен-
ству у атлетици”.

На овом занимљивом догађа-
ју учествоваће основци, средњо-
школци и особе с посебним
потребама, а манифестација ће
бити одржана у Народној башти,
од 11 сати.

Учесници ће се надметати на
дистанцама од 100 па до 1.000
метара, а организатори су
обезбедили превоз за такмичаре,
као и пригодне поклончиће који-
ма ће „засладити” учествовање у
овој лепој спортској причи.

МИЛУТИН НАЈБРЖИ
Омиљено так-
мичење нај-
млађих плива-
ча „Џивџан
куп” одржано је
у суботу, 5. мар-
та, у Београду.

ПК Динамо
је представљало 26 такмичара,
али је медаље успео да освоји
само Милутин Јоцић.

Он је у трци на 25 м краул
освојио златну, а у дисциплини
25 м делфин сребрну медаљу.

Михал све најбоље сачувати за
два светска првенства која га
очекују ове године: на 100 км
и на 24 сата. Направићемо ана-
лизу резултата и одлучићемо

шта ће нам бити приоритет –
рекао је тренер у АК-у Динамо
Љупчо Цветкоски.

Михал Шуља – велики про-
мотер атлетског спорта.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Жеђ
Питања рација и питања срца, душе, често се разилазе.

    На пример, помислиш нешто лепо.

    Нешто бјутифул о теби драгој особи, која је сад бивша.

    И то те држи, не пушта.

    Што је ружно мислити лепо?

    Па, батице, оба пола, дозови се памети.

    Рационално је да се не губиш.

    Паметно је да пијеш воду кад наиђе жеђ.

Умрежена
Кад се производи размишљања ускомешају...

    Треба их ставити под контролу мозга.

    Јер кад нису уравнотежени...

    Лажу сами себе, боре се тако.

    И, шта бива када нешто искочи?

    То постане тема.

    А никако не сме да јој се допусти да буде једина.

    Мора да схвати да је умрежена, да постоји још идеја.

Светла
Не постоји мађионичар који уме да те изведе из мрака.

    У ствари, ту је.

    То си ти.

    Упалиш сва светла око себе и видиш у чему је проблем.

    Ако можеш, наравно.

    Ту помоћи нема.

    Постоји само подршка.

    Хеј, само...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Трећа узастопна
победа панчевачког тима

Још пет тешких
испита до краја

Ко зна који пут Кошаркашки клуб Тамиш
показује и потврђује да је један од најбо-
ље организованих спортских колектива у
нашем граду. Када не иде, нема панике...
Верује се у себе, верује се у тим људи који
чине клуб, даје се подршка играчима...
Исто тако, нема еуфорије када се побеђу-
је, већ се лагано, из меча у меч, кују пла-
нови за остваривање циљева.

Првенствена трка за бодове у Адмирал
Бет кошаркашкој лиги Србије улази у
неизвесну и узбудљиву завршницу, а оно
што се доскора чинило немогућим, сада
постаје све реалније... Тамиш је поново
исказао своју снагу и моћ, „везао” је тре-
ћи узастопни тријумф и направио још
један велики корак ка опстанку у елити.
Наравно, нико у клубу не мисли да је
посао завршен, јер велика искушења тек
предстоје, али свакако се у финиш шам-
пионата улази много растерећеније.

И утакмица 25. кола против ОКК Бео-
града била је „бити или не бити”, баш као
и одложени сусрет против лесковачког
Здравља, али сви наредни који долазе...
Када је најпотребније, момци које
предводи тренер Бојан Јовичић извукли
су оно најбоље из себе. Стигли су и до
десетог првенственог тријумфа.

Победили су Раднички у Крагујевцу,
савладали су Здравље, а оружје су у неде-
љу, 6. марта, морали да положе и попу-
ларни „клонфери”: Тамиш – ОКК Бео-
град 84:64, по четвртинама 21:16, 26:16,
17:23 и 20:9.

Стручни штаб тима из Панчева одлич-
но је припремио овај меч, па гости из
главног града ниједног тренутка нису били
у могућности да се понадају да могу избо-
рити повољнији резултат. Тамиш је дело-
вао моћно, мада тренер Јовичић није био
баш задовољан издањем својих пулена,
па су се често с клупе на којој су седели

играчи и тренери домаћег тима чули гла-
сни узвици негодовања.

Већ у првој четвртини Саша Радовић и
његови саиграчи показали су да јако желе

ову победу, а „тројке” које су постигли
Смиљанић и Харди омогућиле су им да
после првих десет минута имају резултат-
ску предност. У другој четвртини Тамиш
је потпуно надиграо противника. Доми-
нирао је Ђорђевић, убрзо су му се прикљу-
чили Ковачевић и Терзић, а Лазар Лугић
је ефектним „закуцавањем” два пута и
„бананом” потпуно деморалисао ривала...
А онда је Харди опет погодио за три пое-
на... Тамиш је на одмор отишао с високом
предношћу од петнаест поена (47:32), па
је победник већ тада могао да се наслути.

Максимално одговорно и храбро игра-
ли су кошаркаши Тамиша и у другом
полувремену. У трећој четвртини је дошло
до малог пада концентрације, што су гости
успели да искористе, али то није утицало
на коначан исход. У последњој четврти-
ни тренер Јовичић је шансу да играју
пружио и момцима који су током сезоне
имали мању минутажу. Сјајни Милутин
Видић је феноменалним асистенцијама
Михаилу Тодоровићу подизао публику
на ноге, а у листу стрелаца успео је да се
упише и Иван Соломун.

– Честитам момцима на јако важној
победи. ОКК Београд је у овом мечу био
ослабљен и сигурно је да то није права
слика његовог квалитета. Имам и замер-
ки на игру моје екипе, али грешке су
можда и очекиване, с обзиром на неиску-
ство и преоптерећење мојих играча. Ипак,
боримо се, добро тренирамо, па верујем
да ће ове победе допринети да у финиш
првенства уђемо психолошки јачи. Пред-
стоји нам паклен распоред у преосталих
пет кола, свака утакмица ће бити изузет-
но тешка, а нама ће свака победа бити
злата вредна. Морамо да се скупимо, да
будемо још концентрисанији и да наста-
вимо у овом ритму. Желимо да зависимо
од себе, а не од резултата других екипа –
рекао је на конференцији за новинаре
после утакмице тренер Бојан Јовичић.

Следећег викенда Тамиш путује у Нови
Сад, где ће играти с трећепласираном
Војводином. А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ ИДЕ КА СВОМ ЦИЉУ...

Прошлог викенда у Београду
је одржано карате такмичење
на коме је учествовало 600
бораца из шест земаља, а запа-
жени су били и чланови КК-а
Младост.

Златну медаљу је освојила
јуниорка Миљана Романов, а
бронзама су се окитили Дими-
трије Емануел и Милица Дра-
гичевић. Иако је добро радио,
Никола Јаворац је остао без
трофеја.

На турниру у Старој Пазо-

ви учествовало је око 400
такмичара из БиХ и Србије.

Сребрну медаљу у катама
освојила је Петра Трпчевић,
док је бронзу у борбама зара-
дио Филип Вујиновић.

Учествовали су и најмла-
ђи такмичари КК-а Младост:
Војин Николић, Милица и
Маријан Вуковић, Немања
Рачуница, Стефан Паталов,
Михајло Криштофик, Нина
Костић, Данка Дрљача и
Лука Николић. А. Ж.

У Зрењанину је, у организацији ОЏК-а
Пролетер, одржан 39. међународни џудо-
-турнир за млађе категорије, под нази-
вом „8. март”. Надметало се преко 600
младих бораца из 53 клуба из БиХ, Црне
Горе и Србије. ЏК Динамо је предста-
вљало 17 такмичара, који су освојили
пет медаља.

Највредније трофеје су заради-
ли Давид Мамојка и Милош
Божић. Сребром се окитио Вука-
шин Бачевић, а бронзе су освоји-
ли Страхиња Пантић и Дивна
Милановић. На пета места су се
пласирале Наталија Лончар и Луна
Лујански. А. Ж.

АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА МЛАДОСТ

ДВА ТАКМИЧЕЊА – МНОГО ТРОФЕЈА

ЏУДО-ТУРНИР У ЗРЕЊАНИНУ

ДИНАМУ ПЕТ МЕДАЉА


