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ПРОСЛАВЉЕН ДАН ГРАДА

Број 4942, година CLIII

НОВЕМБАРНОВЕМБАР

С конекцијом на два ауто-пута, привредни раст Панчева ће у будућности
сигурно бити још већи, поручио је градоначелник Александар Стевановић
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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Уговорсмобилнимоператером
можесераскинутибезплаћања

ПРАВА ПОТРОШАЧА

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!
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КУПУС НА ЦЕНИ
ЈЕР ГА ЈЕ МАЛО

ПАНЧЕВО У СКОРОЈ БУДУЋНОСТИ:
ГРАД ДОБРОГ ПОСЛА И ЖИВОТА!

ДОШЛО НА НАПЛАТУ

ЗБОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЈАВНОСТИ, ОД СЛЕДЕЋЕГ БРОЈА

НАСТАВИЋЕМО ДА ПИШЕМО О СЛАВИЦИ КНЕЖЕВИЋ И

АДВОКАТУ ЈОВАНУ ЋИРИЋУ. УРЕДНИШТВО

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ДВЕ НОВЕ ЦРКВЕ
ОБОГАТИЛЕ ГРАД
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КМултијезички додатак – на словачком језику 

Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII
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пословној зони и нове инвеститоре
који ће доћи, и наше инвеститоре и
партнере у јужној индустријској зони,
Панчево је поново један од највећих
индустријских центара у Републици
Србији, али и у региону. Развој послов-
них зона је стратешки правац којим се
креће Република Србија, што је визија
и стратегија председника Александра
Вучића и Владе Републике Србије и ми
пратимо тај пут и развијамо и даље
повољан пословни амбијент, како за
стране, тако и за домаће инвеститоре –
рекао је градоначелник.

Он је додао да ће се реализацијом
великих инвестиција створити стабил-
но и повољно пословно окружење, које
ће довести до интензивнијег економ-
ског и укупног развоја Панчева као
центра јужног Баната и једног од нај-
напреднијих индустријских центара
Републике Србије, чиме ће бити ство-
рена радна места за грађане Панчева.

– Данас је проценат незапослености
у Панчеву испод двоцифреног броја и
то је чињеница. Циљ је да сви наши
грађани имају могућност запослења у
свом граду. Панчево се видно и убрза-
но гради и сигуран сам да ће још
расти с новим улагањима која ћемо
имати, са изградњом обилазнице око
Београда, којом ће бити обухваћен и
наш град. С конекцијом на два ауто-
-пута, привредни раст Панчева ће у
будућности сигурно бити још већи.
Панчево ће бити град у који ће се
долазити због посла и уопште добрих
услова живота и рада. Оно што желим
да истакнем јесте – када кажем
развој, мислим на равномеран развој,
јер град мора да се развија заједно са
свим насељеним местима, и сви про-
јекти које планирамо и о којима гово-
римо односе се и на село. Грађани у
насељеним местима морају имати
доступне све услуге, као и они у
самом граду. Панчево се поноси сво-
јим насељеним местима, која својом
специфичношћу доприносе укупним
потенцијалима града, кроз културну,
гастрономску и туристичку понуду и

брендове које су наша села развила и
по чему су позната – нагласио је Сте-
вановић.

Према његовим речима, унапређење
сарадње комуналног сектора, повези-
вање јавних комуналних предузећа,
дигитализација рада Градске управе и
свих служби у оквиру система локалне
самоуправе даљи је корак ка равно-
мерном развоју. У току је израда Пла-
на развоја града за период од 2022. до
2028. и градски челници планирају да
у то укључе грађане и чују њихово
мишљење и предлоге за унапређење у
свим областима. Ефикасност рада и
максимално квалитетна услуга, како
градске администрације, тако и јавних
предузећа, јесте обавеза.

Градоначелник је на крају рекао:
– Поред проширења капацитета

индустријске зоне, очекују нас наста-
вак уређења и изградње комуналне и
путне инфраструктуре у граду и насе-
љеним местима, реновирање здрав-
ствених установа, уређење школа,
обезбеђивање додатних капацитета за
вртиће, изградња спортских терена и
наравно – реконструкција тамишког
кеја, изградња панчевачке променаде с
циљем искоришћења пуног капаците-
та једног од највећих и најлепших
ресурса Панчева: наше реке Тамиш.
Желимо грађанима да вратимо реку и
грађане реци и да она буде наш понос
и симбол.

Славодобитници

Најсвечанији тренутак био је уручење
Новембарске награде добитницима.
Александар Стевановић и Тигран Киш,
председник Скупштине града Панче-
ва, доделили су Новембарске награде
за значајан допринос и фантастичан
успех у спорту Андреи Стојадинов и за
дугогодишње деловање у области
социјалног и хуманитарног рада Зла-
тибору Лазарову.

Андреа Стојадинов је спортом поче-
ла да се бави у панчевачком Џудо клу-
бу „Динамо”, да би потом прешла у
„Црвену звезду” из Београда. За свега

месец дана освојила
је чак три медаље на
европским првен-
ствима, што је своје-
врстан спортски
подвиг. То су злато на
Европском првенству
за јуниоре, бронза на
Европском првенству
за млађе сениоре и
сребро на Европском
првенству у најјачој
сениорској конкурен-
цији. Због ових, али и
свих осталих резулта-
та у 2020. и 2021.
награђена је призна-
њем Европске џудо
уније за најбољу так-
мичарку Европе у
јуниорској конкурен-
цији, чиме се уписала
у историју међуна-
родног и српског
спорта. Студира на
Факултету за спорт на
Универзитету Унион
„Никола Тесла”.

Златибор Лазаров
је радни век провео
радећи као правник

на стручним пословима у локалној
самоуправи. Од 2000. па све до про-
шле календарске године био је пред-
седник Међуопштинске организације
Савеза слепих Србије – Панчево у три
мандата. У току тог периода својим
пожртвованим радом у организацији
и њеним руковођењем допринео је да
панчевачка организација постане јед-
на од најуспешнијих у Савезу слепих
Србије и Савезу слепих Војводине.
Организовањем бројних манифеста-
ција и догађаја, подстицањем чланова
организације и њихових породица да
се активно у њих укључе, обезбеђива-
њем донација које особама са оштеће-
ним видом знатно олакшавају процес
учења, осамостаљивања, а тиме и
укључивања у ширу друштвену зајед-
ницу, допринео је да особе са инвали-
дитетом лакше остваре своја права и
могућности. (Опширније у интервјуу
на страни 10.)

Млађана Андреа Стојадинов је у
име славодобитника одржала говор
из срца, без папира испред себе.
Казала је:

– Пре свега волела бих да захвалим
у име господина Лазарова и у своје
име на овој престижној награди. Заи-
ста, да већ у 21. години примим
Новембарску награду је велика част.
Џудо јесте индивидуални спорт, али
иза мене стоји група људи и институ-
ција који ме свакодневно подржавају.
Желим да захвалим свима, почевши
од мојих родитеља и мог брата и тре-
нера, који жртвује своје време зарад
остваривања мог сна – освајања меда-
ље на Олимпијским играма. Захваљу-
јем и мом клубу и Џудо савезу, који
верују у мене. Мени Панчево много
значи, још увек живим у свом граду.
Морам да захвалим мом граду, иако
више не тренирам у њему. Сви спор-
тисти Панчева имају финансијске,
техничке и све друге услове да се баве
оним што воле. Наши спортисти су
препознатљиви свуда у свету, јер је
Панчево град спорта. Хвала вам на
награди, а ја ћу се потрудити да будем
још боља.

Свечаној седници су присуствовали
и представници републичких и покра-
јинских институција, Јужнобанатског
управог округа, локалних самоуправа
из Србије, бројних установа и органи-
зација, војске и полиције, цркава и
верских заједница, школа, али и спор-
тисти и уметници.

У уметничком делу програма уче-
ствовали су КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП, драмска уметница Софи-
ја Јуричан и балерине Средње балет-
ске школе „Димитрије Парлић”.
Дива – првакиња опере Народног
позоришта у Београду Јадранка Јова-
новић опчинила је госте својим
нестварним, бајковитим гласом, који
је „јежио”.

Панчевке и Панчевци, срећан вам
Дан града. С. Трајковић

С конекцијом на два
ауто-пута, привредни раст
града ће у будућности
сигурно бити још већи

Наставак уређења и
изградње комуналне
и путне инфраструктуре

У уметничком програму
непоновљива дива –
Јадранка Јовановић

Српска војска ослободила је Панчево
8. новембра 1918. године, чиме је у
нашем дворишту завршен Први свет-
ски рат, или, како га данас називају,
Велики рат. Због тога наш град овај
датум не жели да заборави, па је 8.
новембар устоличен као Дан града.

Обележавање Дана града Панчева
почело је 8. новембра у 8.30, када је
градоначелник Панчева Александар
Стевановић положио венац на Споме-
ник палим борцима из Првог светског
рата, заједно с припадницима Војске
Србије и Удружења потомака бораца
из ратова од 1912. до 1918.

Камен темељац

После тога је одржана церемонија
полагања камена темељца за поста-
вљање споменика команданту 49. гар-
дијске дивизије Василију Филиповичу
Маргелову, у 9.30, на Тргу В. Ф. Марге-
лова, тј. код кружног тока поред Зеле-
не пијаце. Церемонији су, поред Алек-
сандра Стевановића, присуствовали и
Његова екселенција амбасадор Руске
Федерације Александар Боцан-Хар-
ченко, представници Амбасаде Руске
Федерације и Руског дома, Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије,
Амбасаде Белорусије, Министарства
одбране и Војске Србије, компаније
„Гаспром енергохолдинг Србија”, чла-
нови друштава српско-руског прија-
тељства „Словенска унија” и „Народна
дипломатија”, удружења грађана и
грађани Панчева.

Киша је пљуштала, небо се отворило.
Након тога, у 12 сати, почела је све-

чана академија у дворани Културног
центра Панчева. После кратког про-
мотивног филма о постигнућима гра-
да у последњих годину дана гостима
се обратио градоначелник Стевано-
вић.

– Не само да смо очували све град-
ске функције и обезбедили несметано
пружање услуга на свим нивоима – у
комуналном и образовном сектору,
здравственом посебно, него смо у јеку
пандемије вируса ковида 19 успели да
наставимо са инвестицијама и с даљим
развојем града и створили смо услове
за отварање још једне фабрике великог
инвеститора – компаније „Брозе”. Уз
компаније ЗФ и „Брозе” у северној
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Круг доброте
Неки људи верују да јеживот попут
CD-а с гомилом игрица. Играш их
од првог дана. У почетним
игрицама учиш како да одрастеш.
Кад одрастеш, чекају те оне
компликованије с много нивоа.
Тешко је прећи на следећи, а лако
је срозати се ниво-два или пет. У
једној од игрица треба, на пример,
да обезбедиш новац да прехраниш
породицу. У другој тражиш сродну
душу. У трећој прелазиш нивое
градећи пријатељства. У четвртој
се стараш о свом здрављу. У петој
учиш како да изађеш на крај са
шефом...

Има на том диску и посебан
фолдер са игрицама које можеш
да играш, а не мораш. Оне нису
баш за свакога. До њих те доведе
срце. Најпопуларнија међу тим
специјалним игрицама је „Круг
доброте”. Она се игра тако што
редовно чиниш добре ствари за
друге људе не очекујући ништа
заузврат. Похвалиш фризуру
продавачици док ујутру купујеш
жваке на трафици; појуриш за
женом којој је испао шал и додаш
јој га; помогнеш декици да попуни
формулар у пошти; позајмиш
новац пријатељу у невољи;
однесеш ручак болесном
комшији... Шта је награда? Па,
има их више. Као прво, твој гест ће
поправити дан другим људима и
учинити да и они сами пожеле да
ураде нешто лепо за неког
следећег... И ето круга доброте.
Онда, ту је и тај осећај. Пуно срце,
радост давања, задовољство због
учињеног доброг дела...

И има још: магија „Круга
доброте” је управо у томе што се
круг увек затвара на теби. Док
год дајеш искрено и од срца, не
очекујући да ти се то врати –
вратиће ти се на најчудније
начине које не можеш ни да
замислиш. Све што теби треба,
неретко и пре но што схватиш
да ти треба, стићи ће ти од
других „играча”. Најчешће то
неће бити људи којима си ти
нешто већ пружио, јер ово није
прича о реципроцитету. Стићи
ће ти поштом чаробни еликсир
кад се разболиш, показаће ти
пролазник праву улицу кад
залуташ, добићеш бесплатну
карту за омиљену представу
баш кад помислиш да овог
месеца нећеш моћи да је себи
приуштиш... Једноставно,
лакше ћеш корачати кроз живот
и свака ће ти се врата
аутоматски отворити... Тако
функционише та игрица. И круг
се увек, али увек затвори на
теби. Како да се прикључиш?
Ништа лакше. Само потражиш
прву прилику да учиниш добро
дело и урадиш то без одлагања.
И магија креће... Уживај!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ГРАДА, 8. НОВЕМБАР

Касачки дан у организацији 
КК-а „Панчевац”.

У недељу, 7. новембра, на панчевачком Хиподрому

Снимио: Милан Шупица

ПАНЧЕВО ИЗ СВИХ ПЕРСПЕКТИВА: 
ПРАВО У БУДУЋНОСТ

Председник Скупштине града, славодобитници и градоначелник

Стевановић полаже капсулу у камен темељац
за постављање споменика Маргелову
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Нова варијанта коронавируса,
такозвани делта плус сој, ока-
рактерисан као знатно заразни-
ји од претходног, стигао је у реги-
он и само је питање дана када ће
бити регистрован у нашој земљи.

Како су неки стручњаци већ упо-
зоравали да ће ова варијанта бити
заразнија од обичног делта соја,
који је довео до рекордног броја
оболелих, јавила се забринутост
међу грађанима.

На питање да ли нам због дел-
та плус соја прети нови талас,
одговорили су наши најпозна-
тији стручњаци који свакоднев-
но прате ситуацију с коронави-
русом и код нас и у свету.

– Ово све личи да имамо нови
сој, али немамо потврду. Ја сам
знала да ће се то десити. Видела
сам по начину преношења, по
саставу болесника – каже виру-
солог Ана Глигић.

Она, међутим, објашњава да,
упркос овој чињеници, то не зна-
чи и да нам прети нови талас
коронавируса.

– Не значи да нови талас сти-
же. Колико пратим ту ситуаци-
ју, видим да имамо смањивање
контаката. После сваког окупља-
ња великог броја људи имамо
велики пораст нових случајева.
Један заражени, према прорачу-
нима у свету и код нас, на таквом
скупу зарази 10 нових. За 15 дана
тих 10 нових заразе 100. За нових
15 дана тих 100 заразе 1.000 и
то иде тако, 10.000, 100.000 и то
смо управо имали пре месец

дана, кад је било по 7.000 и 8.000
заражених – објашњава.

Она напомиње да се сада број
заражених смањује и да смо то
постигли увођењем нових мера.
То, међутим, није довољно да
вирус нестане, а нажалост и смрт-
ност се повећала.

– Очигледно је да је измењени
сој много вирулентнији за чове-
ка, али ја очекујем да ће се једног
момента те промене обрнути у
супротном правцу и да ће пре-

стати да буде
тако опасан за
човека – каже
вирусолог Ана
Глигић.
Она напоми-

ње да панде-
мија траје
дуже него што
је она очеки-
вала на осно-
ву свог иску-
ства са ова-
квим вируси-
ма и да је
неизвесно када
ће се све завр-
шити.
Вирусолог др

М и л а н к о
Шеклер сма-
тра да нема
разлога за
забринутост.
– Апсолутно

нема разлога
за забринутост
и нема потре-
бе за панику.

Ово је једна подврста делта соја,
која му је јако слична и устано-
вљена је у Индији. После тога се
проширила, али врло слабо, у
четрдесетак земаља, али ни у јед-
ној од њих овај сој није постао
преовлађујући. Дакле, ова вари-
јанта вируса није успешнија од
делте, него је само једна њена
подваријанта – објашњава овај
вирусолог.

Он напомиње да се у Великој
Британији присуство ове вари-

јанте бележи од априла и да се до
краја октобра ова варијанта није
јављала код више од пет до шест
одсто укупног броја тестираних.

– Делта плус сој за пола годи-
не није се уопште раширио више
од делта соја, који је претходно
за неколико месеци потпуно пре-
овладао. Према томе, епидеми-
олошки гледано, присуство ове
варијанте вируса ништа не мења.
Теза да је можда за десет одсто
преносивији врло је релативна,
јер тешко може да се измери.
Исти су симптоми као и код
обичне делте и вакцине на њој
раде као што раде и на делти –
објашњава Шеклер.

Он напомиње да на вирусоло-
зимаостаједапратеситуацију, али
сматра да појава делта плус соја
сама уопште нема неки епидеми-
олошкизначајизакључуједанема
опасности од новог таласа.

Имунолог Томислав Радуло-
вић недавно је истакао да би тре-
бало да они који су прележали
делта сој имају имунитет и на
делта плус сој.

– Требало би да имају имуни-
тет зато што се вирус није у пот-
пуности променио. Али и даље
је питање колико траје имунитет
после прележаног вируса. Да би
се то поуздано утврдило, потреб-
на су обимна истраживања која
захтевају неколико година рада.
Засад нису рађене студије које
би обухватиле велики број људи,
па не можемо са сигурношћу да
одговоримо на то питање – обја-
шњава Радуловић. Р. П.

СЛЕДЕЋЕ СУБОТЕ

Психолошке 
радионице за младе
Бесплатна психолошка радио-
ница „Ојачајте своје самопоузда-
ње”, намењена младим људима
узраста од 15 до 30 година, биће
одржана у суботу, 20. новембра,
од 12 сати, у Дому омладине.

Организатор је удружење
„Психогенеза”, а радионица је
део пројекта „Сачувајмо мен-
тално здравље”, који то удру-
жење реализује у сарадњи с
Домом омладине и уз финан-
сијску подршку Града Панче-
ва. Стручњаци из „Психогене-
зе” на радионици ће говорити
и о томе шта је самопоуздање
и како се оно гради, који фак-
тори доприносе његовом осна-
живању, а који га урушавају,
те како га ојачати и одржати.

Још једна бесплатна ради-
оница на тему анксиозности
и стратегија које нам могу
помоћи да се с њом изборимо
биће одржана 27. новембра у
12 сати, такође у Дому омла-
дине. Додатне информације
могу се добити путем телефо-
на 061/647-22-90 или имејла
psi ho ge ne za@g mail.com .Д. К.

ВАКЦИНАЦИЈА У ПАНЧЕВУ

Отворен 
још један пункт

Интересовање за вакцина-
цију у Панчеву протеклих
дана било је толико вели-
ко да се испред некадашње
апотеке „Хигија” у Улици
Милоша Обреновића углав-
ном на вакцину чекало
сатима. Иако овај пункт
ради седам дана у недељи
у две смене, од 8 до 20
сати, гужва је константно
била велика.

Због тога је у уторак, 9.
новембра, коначно отворен
још један пункт на коме ће
грађани убудуће такође
моћи да се вакцинишу без
заказивања. Он се налази
у просторијама Месне
заједнице Тесла и радиће,
попут оног у „Хигији”, сва-
ког дана од 8 до 20 сати,
укључујући и суботу и неде-
љу. На пункту ће се врши-
ти вакцинација и ревакци-
нација свим доступним
вакцинама. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

У НЕДЕЉУ НА СОДАРИ

Бесплатна анализа
шећера у крви

Панчевачко Друштво за борбу
против шећерне болести пози-
ва све заинтересоване суграђа-
не да у недељу, 14. новембра, у
периоду између 9 и 11 сати
дођу у просторије тог друштва
и бесплатно провере ниво шеће-
ра у крви. Адреса је Савска 14
(насеље Содара).

Ова акција се реализује тра-
диционално поводом обележа-
вања Светског дана борбе про-
тив дијабетеса. У Друштву за
борбу против шећерне болести
кажу да ће током новембра бити
реализовано и неколико преда-
вања на тему дијабетеса, а детаљ-
није информације грађани ће
добити у недељу када дођу да
ураде анализу. Пре вађења крви
не треба доручковати.

Друштво је за све заинтере-
соване иначе отворено сваког
уторка и четвртка између 8 и
11 сати, а број телефона који је
доступан у истим терминима
јесте 352-498. За додатна пита-
ња на располагању је и имејл
dzbpsb@gmail.com. Д. К.

У ПЕТАК У БИБЛИОТЕЦИ

Промоција књиге
„Ловиште”

Нови роман наше суграђанке
Катарине Николић, пети по
реду, под насловом „Ловиште”,
биће представљен у Градској
библиотеци у петак, 12. новем-
бра, од 19 сати.

Издавачка кућа „Арете”, која
је објавила „Ловиште”, дело
најављује као „квалитетно напи-
сан напети трилер који ћете
прочитати у једном даху”.

Kатарина Николић је писац,
драматург, едукатор, сценари-
ста и библиотекар. Дипломи-
рала је на Факултету драмских
уметности у Београду. Аутор-
ка је више збирки прича, рома-
на, сценарија, драма, филм-
ских критика, есеја. Учество-
вала је у друштвено ангажова-
ним пројектима у оквиру позо-
ришне уметности, као и на про-
јектима културне размене у
Стокхолму. Тамо је упознала
методологију рада позоришта
сенки, коју је применила у дра-
матизацији свог романа за децу
„Чудесна шума”. Свој први
роман „Kазабланка” написала
је с деветнаест година. Д. К.

Као и код нас, ситуација с
короном у целом свету мења
се из часа у час, а ми дајемо
преглед услова за улазак у неке
од нама најближих земаља који
важе у овом моменту.

За улазак у Румунију постоје
три опције. Прво, потребан је
доказ о вакцинацији, али треба
имати у виду да је улазак у
земљу дозвољен само особама
које су другу дозу примиле нај-
мање десет дана пре поласка
на пут. Друга опција је доказ о
прележаном коронавирусу
током претходних 180 дана, а
трећа је ПЦР тест не старији од
72 сата за оне који нису вакци-
нисани.

У Букурешту је ношење маски
у свим затвореним и на отво-
реним просторима обавезно.
Биоскопи, позоришта и кон-
церти су дозвољени, али уз попу-

њеност капацитета до 30 одсто.
Улазак је дозвољен само осо-
бама које су или вакцинисане
или су прележале коронавирус.
Они који путују у Румунију
морају знати да за невакцини-
сане излазак напоље није дозво-
љен од 22 сата увече до пет
сати ујутру.

У Хрватску из Србије може
да се уђе уз доказ о разлогу

путовања – могу бити
туристички, пословни
или лични, као и уз
испуњавање једног од
епидемиолошких усло-
ва: доказ о вакцинаци-
ји (признају се све вак-
цине које су у понуди
у Србији), негативан
ПЦР тест не старији
од 72 сата или потвр-
да о прележаном виру-
су и примљеној једној

дози вакцине.
У Хрватској је тренутно

забрањено одржавање свих
манифестација и окупљање у
јавним просторима с више од
педесеторо људи, осим ако
немају ЕУ дигиталну ковид
потврду. Такође је потребно
ношење заштитне маске. На
отвореном се не може окупи-
ти више од 100 људи. Сва оку-

пљања могу да трају до поно-
ћи, а изузетак су биоскопске
пројекције и свадбе, али сви
присутни морају да имају
ковид потврде.

Улазак у Црну Гору је дозво-
љен уз потврду о ревакцинаци-
ји, уколико је прошло минумум
14 дана, или уз негативан ПЦР
тест на коронавирус не старији
од 72 сата, или негативан анти-
генски тест који није старији од
48 сати.

Држављани Србије могу да
уђу у Мађарску без ограниче-
ња. Није потребна потврда о
вакцинацији, нити негативан
ПЦР тест. У овој земљи је на
снази обавеза ношења маски у
затвореном простору. За ула-
зак у рекреативне центре, музе-
је, затворене делове ресторана
и слично потребна је потврда о
вакцинацији.

ШТА СЕ ТРАЖИ ЗА УЛАЗАК У МАЂАРСКУ, РУМУНИЈУ, ХРВАТСКУ И ЦРНУ ГОРУ

Вакцина отвара сва врата

СТРУЧЊАЦИ ОБЈАШЊАВАЈУ ШТА ЈЕ ДЕЛТА ПЛУС СОЈ



Кли ма ва 
лицен ца за рад

„Ивер мек тин” је 
у Срби ји засад 
реги стро ван 
само за упо тре бу у 
вете ри нар ској 
меди ци ни

Осно ви за под но ше ње при ја ва
про тив 18 лека ра који су обо ле -
ли ма од кови да саве то ва ли недо -
зво ље не леко ве били су анга жман
у „Вај бер” гру пи и доја ве које су
инспек ци ји сти гле про тив поје -
ди них меди цин ских рад ни ка.
Лека ри за које се сум ња да су
зло у по тре би ли про фе си ју и саве -
то ва ли тера пи ју која није одо бре -
на у лече њу кови да, попут оне с
вете ри нар ским леком „ивер мек -
тин”, још нису доби ли при ја ве.

Ипак, посту пак је покре нут 5.
новем бра. Уко ли ко се након суђе -
ња пред Судом части Лекар ске
комо ре Срби је дока же неза ко -
ни та и неса ве сна уло га ових док -
то ра, међу који ма има и про фе -
со ра Уни вер зи те та, они ће изгу -
би ти лицен цу за рад.

Пре кр ше не одред бе Зако на

Пре ма сазна њи ма „Бли ца”, при -
ја ве нису под не те искљу чи во због
„пре пи си ва ња” непро ве ре ног и
недо зво ље ног лека, већ и зато
што су пре кр ше не одред бе Зако -
на о здрав стве ној зашти ти. Посеб -
но се пре кр шај одно си на део
Зако на који про пи су је да је
„забра ње но пру жа ње здрав стве -
не зашти те од стра не здрав стве -
ног рад ни ка ван здрав стве не уста -
но ве, одно сно при ват не прак се”.

Већи на лека ра за које се осно -
ва но сум ња да су дава ли саве те
мимо свих усво је них про то ко ла
у лече њу коро на ви ру са нису само

чла но ви „Вај бер” гру пе „Лека ри
и роди те љи за нау ку и ети ку”
(ЛРНЕ), где је остао и запис
„лече ња”, већ су актив ни и у
окви ру орга ни за ци је „Лека ри за
нау ку и тех ни ку”. Део њих су
пот пи сни ци пети ци је, када је
почет ком авгу ста затра же на хит -
на обу ста ва вак ци на ци је.

Поме ну та „Вај бер” гру па ЛРНЕ
има више од 12.000 чла но ва.
Иако нема кон крет ног дока за,
нико од упу ће них не искљу чу је
могућ ност да је деч ји пул мо лог
Бра ни мир Несто ро вић члан гру -
пе, али не под сво јим име ном.
Раз лог више за ову сум њу је чиње -
ни ца да је упра во он међу први -
ма „унео” „ивер мек тин” у Срби -
ју, у мар ту ове годи не, шеру ју ћи

текст о ком би на ци ји чети ри лека
који су одлич ни за пре вен ти ву.
Несто ро вић није оста вио комен -
тар уз линк, али је само пре но -
ше ње тек ста било довољ но за
њего ве пра ти о це да поста ве пита -
ње: „Где да нађем овај лек?”

Послед њи пут Несто ро вић је
поме нуо „ивер мек тин” 22. окто -
бра на пре да ва њу које је орга -
ни зо вао Инсти тут за европ ске
сту ди је у Бео гра ду. Током пре -
да ва ња „Кон тро вер зе и диле ме
око коро не и њеног сузби ја ња”,
како пре но се анти вак ци на шки
сај то ви, Несто ро вић је „посеб но
нагла сио зна чај ’ивер мек ти на’ у
лече њу паци је на та обо ле лих од
коро не”, а потом навео да је нај -
бо ље резул та те има ла Инди ја.

Несто ро ви ћев кон цепт је да „ако
посто ји лек за пре вен ци ју, чему
онда вак ци не”.

У Лекар ској комо ри, а ни у
Мини стар ству здра вља нису
желе ли ни да потвр де ни да
деман ту ју да ли је про тив Несто -
ро ви ћа под не та при ја ва.

Лека ри за нау ку и ети ку

Нај гла сни ја у вези са „’ивер мек -
тин’ лече њем” била је про фе -
сор ка Меди цин ског факул те та
Вален ти на Арсић Арсе ни је вић.
Члан гру пе је и про фе сор др
Дра го Ђор ђе вић, ван ред ни про -
фе сор на Меди цин ском факул -
те ту у Бео гра ду. Док тор Бој ко
Бје ла ко вић из Ниша, који је сме -
њен с функ ци је начел ни ка Оде -
ље ња за кар ди о ло ги ју на Кли -
ни ци за педи ја три ју КЦ Ниш,
имао је исту пе с леком „ивер -
мек тин”.

На дру штве ним мре жа ма
може се наћи да су он и про фе -
сор ка Меди цин ског факул те та
Вален ти на Арсић Арсе ни је вић
у „тиму за нау ку” орга ни за ци је
„Лека ри за нау ку и ети ку”, а
адми ни стра тор тог тима је док -
тор ка Нада Гла до вић. У Лекар -
ској комо ри Срби је и у Мини -
стар ству здра вља наво де да име -
на лека ра про тив којих су под -
не те при ја ве неће обја вљи ва ти
јер је посту пак у току и тек тре -
ба да се евен ту ал но потвр де сум -
ње, одно сно наво ди из при ја ве.

„Ивер мек тин” је у Срби ји засад
реги стро ван само за упо тре бу у
вете ри нар ској меди ци ни. Број -
не сту ди је су пока за ле да овај
лек није опти мал но реше ње за
лече ње коро на ви ру са, а још мање
за пре вен ци ју. Поред тога, опа -
сан је, јер се у Срби ји легал но
про да је искљу чи во у пољо при -
вред ним апо те ка ма, где су дозе
при ла го ђе не за круп ну сто ку –
коње и кра ве – не и за људе.
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O РАСТУ ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

Србија ће и даље користити угаљ

Ти лекари на групама су прописивали и друге врсте тера-
пија људима, давали су терапије мимо „ивермектина”, што
је по Закону о здравственој заштити прекршај и може да се
остане без лиценце, јер не смете да обављате лекарску
делатност мимо здравствених институција. Мене је јуче
шокирао поступак професорке Медицинског факултета
Валентине Арсенијевић Арсић, која је саопштила да не уче-
ствује више у раду те групе, ја заиста не бих желела да
будем у кожи човека који је можда узимао и прашак за сви-
ње на њену препоруку, а сад пуј-пике не важи. Неодговор-
но, неетично, мислим да не би смело на томе да се заврши,
да би Медицински факултет морао да предузме мере, једи-
на адекватна казна за све ове људе је да остану без посла.

(Новинарка Марија Вучић, 
Н1, 5. новембар)

* * *
Тешкоће у које је запало човечанство − глобално загре-
вање, загађење ваздуха, тла и океана, пандемија COVID-
19 − изазване су искључиво недовољним ослањањем на
благовремене научне процене. Још пре четрдесет година
наука је представила климатске моделе који су данас
постали реалност. Научне претпоставке ишле су дотле
да су предвидели и могуће епидемије различитих виру-
са, који би се због промена услова на Земљи могли пре-
нети на човека. Једини начин да се вратимо у колосек
одрживости је темељно прихватање свих процена које
нам у данашњем тренутку наука пружа, као и оног што
ће нам наука донети у будућности.

(Музичар Рамбо Амадеус, 
портал „Вијести”, 7. новембар)

* * *
Често сам по унутрашњости; када бисте ви знали колико
људи немају појма шта се дешава у Београду или држа-
ви, онда све постаје јасно. Неколико елемената говори о
томе, најпре да се може испричати по сто пута иста при-
ча и да се она претвара из лажи у истину. Нарочито код
људи који нису адекватно обавештени. Не само то, него
су дезинформисани. Ако бисте некога оставили неин-
формисаним, он би се можда некако и заинтересовао да
се информише, али ако га из дана у дан дезинформише-
те, у оквиру ове наше „преварологије”, јер овде не посто-
ји никаква идеологија, имате ту несрећу да људи верују у
оно што им се сервира. Друго, у мраку се не види добро,
обневиди се. Све је то део вредносног кошмара, једног
друштва које се мора тачно означити као аномично дру-
штво у коме влада хаос, насиље, безакоње и сиромаштво.

(Социолог Ратко Божовић, 
портал „Маглочистач”, 9. новембар)

* * *
Новинарство постаје све мање релевантно зато што се
већина портала такмичи ко ће пре да избаци вести које се
махом не проверавају и које немају новинарску обраду
каква је потребна. Уредници тих разних портала, којих
има сада већ читава шума, објављују разне сензационали-
стичке ствари, и онда имате неку какофонију вести из
којих ви не можете да извучете закључак јер сте затрпани
вестима, и само стижу нове вести, и више и не знате на
ком сте сајту шта читали.

(Новинар Драгољуб Дража Петровић, 
„Данас”, 9. новембар)

* * *
За наше антиваксерске слободаре преминули од короне
нису жртве, као што нису жртве ни небројени људи који
пате од тешких болести, али им је отежан приступ лече-
њу услед разуларене епидемије, недовољног капацитета
болница и мањка медицинског особља, па умиру препу-
штени сами себи. Бесрамници који сами себи лепе жуте
траке ове несрећне људе и не помињу, њих се не тиче пат-
ња и смрт других људских бића. Нису мртви жртве, ми
смо жртве, урлају и запомажу добровољни носитељи жутих
трака, нама забрањују да после осам сати увече попијемо
капућино у кафићу јер нисмо вакцинисани, па то је чист
фашизам, то не може више да се издржи. Није им довољ-
но што шире дезинформације, угрожавају здравље и живот
другима, продужавају трајање епидемије и понашају се
као биотерористи, него још и глуматају жртве.

(Новинар и писац Томислав Марковић, 
„Ал Џазира”, 7. новембар)

* * *
Моћници могу да наставе да живе у њиховим балонима, да
верују у фантазије попут вечног раста и развоја технологи-
је која ће, право ниоткуда, избрисати кризу. А све то се
дешава док свет буквално гори, а најугроженији морају да
носе највећи терет климатске кризе. Самит у Глазгову је
као двонедељна прослава одржавања тренутног статуса и
бла, бла, бла говора, као и покушаја да организатори ство-
ре рупе и простор за себе. Знамо да су наши цареви голи.

(Активисткиња Грета Тунберг, 
Би-Би-Си, 5. новембар)

КОНЦЕПТ КО ЈЕ ПРО МО ВИ САО „ИВЕР МЕК ТИН” У СРБИ ЈИ

ЛЕКА РИ ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Наша земља се
независно може
ослањати и на
обновљиве изворе
енергије

Председница Управног одбора
Центра за високе економске сту-
дије (ЦЕВЕС) Кори Удовички
рекла је да је за енергетску кри-
зу и раст цена енергената крива
непредвидивост светске понуде
и тражње енергената. Она је у
ауторском тексту „Зелена енер-
гија (стварно) за нашу децу”
навела да у српској јавности про-
вејава погрешна представа да је
за енергетску кризу крив прела-
зак на зелену енергију и да то
намеће „зли Запад”.

– Неке од недавно усвојених
зелених европских политика јесу
допринеле додатном искакању
цена енергије, али узроци теку-
ће кризе су други, а један је
непредвидивост понуде и тра-
жње у склопу глобалног економ-
ског опоравка од пандемијске
кризе, а нарочито у Кини – наве-
ла је Кори Удовички.

Додала је да је други разлог
појачаноиспољавањеклиматских
промена, за које је зелена енерги-
ја заправо једини „лек”. Створен
је утисак, како је навела, да је
добро што се Србија не одриче
угља. И да јесте тачно да су зеле-
не политике криве за енергетску
кризу, велика би грешка била,
према речима Кори Удовички,
ликовати што се Србија до сада
оглушила о напор преласка на
зелену енергију.

Глобално загревање је, према
њеним речима, само прошле
године изазвало екстремне кли-
матске догађаје за које је једино
решење прелазак на зелену енер-
гију. Човечанству пролази, како
је рекла, последњи воз да кли-
матско загревање задржи на

додатном расту глобалне тем-
пературе за 1,5 до два Целзију-
сова степена, а изнад тога би
живот на Земљи постао непод-
ношљив. Да прелазак на зелену
енергију није узрок енергетске
кризе, потврђује, према њеним
речима, и чињеница да су се,
током прошлогодишњег закљу-
чавања, цене фосилних горива
стрмоглавиле – нафта је у јед-
ном тренутку чак имала нега-
тивну цену.

– На већ раширене тешкоће с
предвиђањиматражњесвакеврсте
робе, па и за енергијом, надове-
зао се неочекивани, рекордно
високи, раст кинеске тражње за
термалном енергијом, гасом,
угљем, нуклеарном енергијом,
јер је за 12 месеци потрошња у
Кини порасла чак 14 одсто у
односу на претходни период иако
је економски раст релативно спор
– објаснила је Кори Удовички.

На скок тражње и пад произ-
водње енергената утицали су и
екстремни климатски догађаји,
који су с једне стране повећали
потрошњу енергената, нарочи-
то гаса, због хладне зиме и топлог
лета (ради расхлађивања), а због
поплава је пала производња угља
у Индонезији и Колумбији, у

Бразилу је смањена производ-
ња струје у хидроелектранама,
док су ветрењаче на Северном
мору произвеле мање струје јер
није било ветра.

Извесно је, према речима Кори
Удовички, и да је Русија бар
мало „оклевала”’ са испорукама
гаса у нади да ће тако подстаћи
отварање гасовода „Северни ток
2”, а кинеским тешкоћама допри-
неле су и санкције на набавку
угља из Аустралије, које се сад
„тихо заобилазе”.

– Емисија гасова са ефектом
стаклене баште је на рекордном
нивоу и убрзавање изградње капа-
цитета за производњу обновљи-
ве енергије једини је могући
дугорочни одговор на ову и на
ширу климатску кризу – рекла
је Кори Удовички.

Она је навела да је неприхва-
тљив став да Србији енергетску
независност обезбеђује угаљ јер
се „независно може ослањати и
на обновљиве изворе пошто је
значајно обдарена тим потен-
цијалом иако о њима још нема
прецизне процене”.

– Прави разлог за отпор зеле-
ној енергији у Србији јесте поли-
тичка економија. Један аспект
је да она без сумње засад више

кошта од енергије засноване на
угљу, а други је да је за угаљ
везан читав низ снажних, па и
многих коруптивних интереса,
али то није непремостиво и као
разлог за прелазак на зелену
енергију треба имати у виду и
здравствене трошкове станов-
ништва – оценила је Кори Удо-
вички.

Председник Србије Алексан-
дар Вучић за Кинеску глобалну
телевизијску мрежу (CGTN Euro -
pe) рекао је да „Србија не може
да се обавеже да ће престати са
коришћењем угља у наредне две-
три године”. Он је навео да лиде-
ри богатих и моћних земаља не
успевају да одговоре на важно
питање – како ће се мање држа-
ве борити против климатске кри-
зе, а да притом одржавају своје
економије.

Више од 40 држава обавезало
се у новом пакту, на самиту о
климатским променама у Гла-
згову, да ће престати са употре-
бом угља.



Нето добит 13,3 
мили јар де дина ра

У тре ћем квар та лу 2021. годи не НИС гру -
па је додат но уна пре ди ла финан сиј ске и
опе ра тив не резул та те. Нето добит на нивоу
девет месе ци теку ће годи не изно си 13,3
мили јар де дина ра, док је у истом пери о -
ду 2020. забе ле жен губи так од 8,3 мили -
јар де дина ра. Исто вре ме но, пока за тељ
EBITDA изно си 38,2 мили јар де дина ра и
тако ђе је више стру ко уве ћан, јер је у упо -
ред ном изве штај ном пери о ду EBITDA
био 10,4 мили јар де дина ра.

Како кажу у НИС-у, ови резул та ти
су оства ре ни захва љу ју ћи бољим макро -
е ко ном ским окол но сти ма, пре све га
вишим цена ма наф те и опо рав ку потра -
жње, као и спро во ђе њу про гра ма мера
за уна пре ђе ње опе ра тив не ефи ка сно -
сти и финан сиј ске дисци пли не на свим
ниво и ма НИС гру пе. Наи ме, про сеч на
цена наф те брент у послед њих девет
месе ци 2021. годи не била је 67,7 дола -
ра за барел, што је 66 одсто више у
одно су на про сеч ну цену у пери о ду
јану ар –сеп тем бар 2020. годи не.

Упр кос кри зи

Тако ђе, НИС гру па је у 2021. годи ни
наста ви ла ула га ња у капи тал не про јек -

те и инве сти ра ла 13,1 мили јар ду дина -
ра. Укуп на заду же ност НИС гру пе пре -
ма бан ка ма сма ње на је седам одсто у
поре ђе њу с девет месе ци про шле годи -
не. Обра чу на те оба ве зе НИС гру пе по
осно ву јав них при хо да изно се 155,7
мили јар ди дина ра, одно сно 18 про це -
на та више него у девет месе ци 2020.
годи не. Овде тре ба иста ћи да је НИС,
без обзи ра на очи глед не после ди це иза -
зва не пан де ми јом кови да 19, у тре ћем
квар та лу акци о на ри ма на име диви -
ден де за 2020. годи ну испла тио
1.001.190.856 дина ра.

Пово дом пози тив них послов них
резул та та Кирил Тјур де њев, гене рал ни

дирек тор НИС-а,
изја вио је да је,
после про шло го ди -
шње кри зе иза зва -
не пан де ми јом
кови да 19, за НИС
2021. годи на пери -
од ста би ли за ци је.

– Због тога ула же -
мо зна чај не напо ре
како бисмо додат -
но уна пре ди ли опе -
ра тив ну ефи ка сност
и очу ва ли финан -
сиј ску дисци пли ну.

Наш про грам мера дао је ефе кат од 1,8
мили јар ди дина ра на пока за тељ 
EBITDA у девет месе ци ове годи не. На
овај начин, уз даља ула га ња у модер ни -
за ци ју НИС-а, поста вља мо чвр сте осно -
ве за даљи раз вој и оства ре ње наших
стра те шких циље ва – рекао је први човек
руско-срп ског нафт ног гиган та.

Уна пре ђе на про из вод ња

Када је реч о опе ра тив ним пока за те љи -
ма, про из вод ња наф те и гаса за девет
месе ци 2021. годи не изно си 890.000
услов них тона. За првих девет месе ци
ове годи не пуште не су у рад 34 нафт не
бушо ти не. Обим пре ра де сиро ве наф те и

полу про и зво да био је 2,867 мили о на тона,
што је девет одсто више у поре ђе њу са
упо ред ним изве штај ним пери о дом.

У Рафи не ри ји наф те Пан че во 
про из ве де не су прве коли чи не евро ди -
зе ла с био ком по нен том и отпре мље не
на тржи ште Руму ни је. Уку пан обим
про ме та нафт них дери ва та је 2,901
мили он тона, што је за 14 про це на та
бољи резул тат него у истом пери о ду
про шле годи не. Исто вре ме но, НИС је
наста вио раз вој и уна пре ђе ње услу га,
па је потро ша чи ма омо гу ће но пла ћа ње
рачу на за кому нал не услу ге на НИС-
овим бен зин ским ста ни ца ма помо ћу
ИПС кју-ар кода, чији је изда ва лац
Народ на бан ка Срби је. Уна пре ђе ни су
и резул та ти у обла сти HSE (Healty,
Safety, Enviroment), па је инди ка тор
повре да са изгу бље ним дани ма (ЛТИФ)
сма њен 21 одсто у одно су на резул тат
из девет месе ци 2020. годи не.

На кра ју над ле жни у НИС-у с поно -
сом исти чу да је ова ком па ни ја наста -
ви ла да пру жа подр шку зајед ни ци и у
окви ру про гра ма „Зајед ни ци зајед но”
и издво ји ла је ове годи не 107,5 мили о -
на дина ра за еко ло шке про јек те који
ће бити реа ли зо ва ни у 12 парт нер ских
гра до ва и општи на широм Срби је. Међу
њима је и Пан че во.

Недав но су у Срби ји уру че на прва уве -
ре ња о ква ли фи ка ци ја ма сте че ним кроз
при зна ва ње прет ход ног уче ња. Наи ме,
у субо тич кој Поли тех нич кој шко ли овај
доку мент су доби ла три на е сто ри ца рад -
ни ка Реги о нал не депо ни је у Субо ти ци,
који су зна ња и вешти не, уме сто кроз
фор мал но обра зо ва ње, сте кли кроз рад.

Ова сред ња струч на шко ла је прва
шко ла у Срби ји у којој је омо гу ће но
сти ца ње ква ли фи ка ци ја кроз при зна -
ва ње прет ход ног уче ња. Реч је о спе ци -
јал ном про гра му који је постао део Стра -
те ги је обра зо ва ња и циље ви ма цело жи -
вот ног уче ња и обра зо ва ња одра слих, а
који реа ли зу је Мини стар ство про све те,
нау ке и тех но ло шког раз во ја, уз подр -
шку ЕУ. Пре ма речи ма над ле жних у

овом мини стар ству, реч је о важном
про це су којим се регу ли ше при зна ва ње
зна ња која су запо сле ни сте кли баве ћи
се сво јим послом, прем да нису кроз
шко ло ва ње сте кли нео п ход не струч не
ква ли фи ка ци је. У овом тре нут ку 21
шко ла се спре ма за овај посту пак и у
Мини стар ству про све те оче ку ју да ће
овај модел вео ма брзо зажи ве ти.

При зна ва ње прет ход ног уче ња пред -
ста вља могућ ност да се одра сли ма, који
из раз ли чи тих раз ло га нису завр ши ли
шко ло ва ње, про це не и при зна ју зна ња и
вешти не сте че не кроз обу ке, живот но и
рад но иску ство, и да се за тако при зна та
зна ња доби је уве ре ње о сте че ним ком -
пе тен ци ја ма, или сер ти фи кат којим се
потвр ђу је сте че на ква ли фи ка ци ја. Реч је

о дока зи ва њу зна ња које је већ сте че но, а
не о обу ка ма. Ова ко сте че на ква ли фи -
ка ци ја на тржи шту рада изјед на че на је
са оном сте че ном кроз фор мал но обра -
зо ва ње. Цео посту пак од при ја вљи ва ња
кан ди да та до сти ца ња сер ти фи ка та тре -
ба ло би да тра је нај ви ше три месе ца.

При пре ме за уво ђе ње поступ ка при -
зна ва ња прет ход ног уче ња Мини стар -
ство про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја спро ве ло је уз подр шку про јек -
та „Раз вој инте гри са ног систе ма наци -
о нал них ква ли фи ка ци ја у Репу бли ци
Срби ји”. Уз подр шку про јек та чију је
реа ли за ци ју финан си ра ла Европ ска уни -
ја, при пре мље ни су пра вил ни ци, раз -
ви је не про це ду ре и инстру мен ти за оце -
њи ва ње, при пре мље на нео п ход на доку -

мен та ци ја и запо чет пилот-про је кат
кроз који је про ве ра ва но како пред ло -
же на реше ња функ ци о ни шу у прак си.

Пре ма Зако ну о наци о нал ном окви -
ру ква ли фи ка ци ја посту пак при зна ва -
ња прет ход ног уче ња засад могу да
спро во де само шко ле које су вери фи -
ко ва не за ту актив ност.

ДРУШТВО
Петак, 12. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Богати не желе да
плате пуну цену
– траже равноправност

Угаљ је највећи
појединачни узрок
климатских промена

Млади се не слажу и
позивају на бунт

Велики потрошачи угља, међу којима
су Пољска, Вијетнам и Чиле, обавезали
су се да ће престати да га користе у
наредним деценијама, у договору на
климатском самиту КОП26 у Глазгову.
Многе државе, њих 77, обећале су да ће
престати да користе угаљ, али неке од
највећих светских земаља зависних од
угља, као што су Аустралија, Индија,
Кина и САД, нису потписале споразум.

Као што се и могло претпоставити, у
јеку енергетске кризе изазване растом
цена енергената на светском тржишту,
идеја да се производња електричне енер-
гије декарбонизује доживела је потпу-
ни дебакл. Премда су научници упорно
упозоравали светске лидере да планети
прети климатски удар несагледивих
размера у наредним деценијама, није
дошло до конкретног договора на еко-
лошком самиту у Глазгову. Једностав-
но, када се подвукла црта, поједини
политичари су закључили да је велики
ризик да се сада крене у радикалну обу-
ставу производње електричне енергије
сагоревањем фосилних горива и пре-
дочили еколошки свесним људима да
мора да се пронађе други пут како би се
смањио ниво угљен-диоксида у атмо-
сфери. Мада, није баш све тако црно –
највећи загађивачи су ипак прихвати-
ли да ће прекинути сва улагања у нову
производњу електричне енергије из угља
у земљи и иностранству и сагласили су
се да ће укинути „енергију угља” током

2030-тих. Сиромашне и неразвијене
земље, а међу њима је и Србија, имају
рок до 2040-тих (није прецизирана годи-
на) да користе термоелектране које
користе угаљ као основни енергент за
производњу електричне енергије.

Србија и угаљ

Ствар је јасна – тешко да ће у догледно
време Србија да се одрекне угља у про-
изводњи електричне енергије. Око 70
одсто електричне енергије коју
произведе Електропривреда Србије поти-
че из термоелектрана. Разлог што је
овај проценат тако висок лежи у томе
што је највећи део нашег система за
производњу електричне енергије изгра-
ђен у прошлом веку, када су се земље
највише ослањале на угаљ и потенци-
јал великих река. У то време техноло-
гије за производњу електричне енерги-
је из енергије сунца, ветра и осталих
обновљивих извора нису биле комер-
цијално доступне.

На самиту у Глазгову председник
Србије Александар Вучић рекао је да

„сви знају шта су циљеви када се гово-
ри о климатским променама, али поло-
вина радних места у Србији зависи од
примене тих планова”. Рекао је да је
циљ да се до 2050. године прилагоде
емисије угљен-диоксида кроз стварање
нових индустрија и да је „наш зелени
план у велики мери повезан са еко-
номском стабилношћу земље”. Сасвим
је јасно, а поготову у јеку садашње вели-
ке енергетске кризе, да ће надлежни у
нашој држави одустати од „јефтине”
производње струје. Многи лидери
неразвијених земаља поставили су пита-
ње великим играчима: како ће сиро-
машни да финансирају занављање енер-
гетског сектора, јер је „превођење” у
зелено веома скупо и буџети многих
земаља те процесе не могу да испрате?

Шта сад?

Познато је да Европска унија има Зеле-
ну агенду – програм који у нашем
региону подразумева престанак упо-
требе угља, смањење емисије штетних
гасова и сличне мере, да се не развија-

ју прљаве индустрије, да се отварају
„зелени послови” и предузима читав
низ акција које ће допринети побољ-
шању стања животне средине.

Оно што многи занемарују, јесте
чињеница да клима није нешто што се
може покварити и неким мерама поно-
во поправити – када се једном поква-
ри, нема назад. Самит у Глазгову је још
једном показао да је климатска криза
дубоко и суштински неравноправна, а
мере које су предложене су неправед-
не. Наиме, они који су најмање допри-
нели урушавању климатске равнотеже
платиће највишу цену. И обрнуто – они
који су томе највише допринели нај-
мање ће осетити последице тога. Бога-
ти не желе да сами сносе трошкове,
већ траже да цео свет подели трошак.

У корену ове неравноправности је
иста идеја која је створила модерну
потрошачку економију: жеља за про-
фитом кроз злоупотребу природних
ресурса без икаквих последица и оцена
да су неки људски животи вреднији од
других – неки смеју и могу, а неки не!

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ЕНЕРГИЈА И КОП26

ПЛАНЕТАЈЕУВЕЛИКОЈМАГЛИ

НОВИ МОДЕЛ СТРУЧ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Радом до дипло ме и сер ти фи ка та

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

IT И ПОЉОПРИВРЕДА

Кликом до
ИПАРД програма

ВладаСрбијеусвојила јеизменеЗако-
на о пољопривреди, које предвиђају
увођење новог електронског система
упољопривредиибрзуисплатуИПАРД
подстицаја. Како кажу надлежни у
држави, ускоро треба да стартује про-
јекат Светске банке који предвиђа
имплементацију електронске прија-
ве како за међународне програме
помоћи, тако и за државне субвенци-
је. У почетку, у прелазном периоду,
биће два модела: класично подноше-
ње пријава и електронским путем.

Како је планирано, кад овај IT
систем потпуно заживи, пољопри-
вредницима ће бити омогућено да
ангажују радникe у воћњаку или у
пластенику помоћу апликације на
телефoну, или ће једним кликом при-
јавити порез и уплатити доприносе.

КРЕДИТИ

Држава издвојила
средства

Минерално ђубриво је драстично
поскупело, а цене пољопривредних
производадоживелесудрастичанскок.
Влада Републике Србије обећала је
помоћ – држава је нашла механизам
да помогне сетву. Продужени су крат-
корочни кредити за репроматеријал,
по каматној стопи од један или три
посто, с грејс-периодом од 12 месеци.

Један одсто је камата за млађе од
40 година и жене носиоце газдин-
ства, а за све остале је три одсто.
Тренутно је из буџета издвојено 6,5
милијарди за ову намену. Кредит се
једноставно подигне – меница и нема
хипотеке, тврде надлежни у држави.

ДРУГИ КРУГ СУБВЕНЦИЈА

Локалне самоуправе да
припреме новац

Недавно је Зоран Лакићевић, држав-
ни секретар Министарства енергети-
ке, рекао да је за замену столарије
Министарство обезбедило у пробном
програму 220 милиона динара и да су
толико обезбедиле и локалне самоу-
праве, а да ће до краја године бити
расписан други јавни позив, на коме
ће моћи да конкуришу и локалне
самоуправе које нису учествовале у
пробномпрограму. Како јерекао, над-
лежно министарство ће покушати да
обезбеди далеко већа средства него
што је то био случај у првом кругу.

Занимљиво је да је свега 67 локал-
них самоуправа било укључено у
први круг, а према речима држав-
ног секретара, сада је ситуација дру-
гачија – много је више заинтересо-
ваних градова и општина. Проце-
њује се да ће у многим локалним
буџетима за наредну годину бити
средстава за субвенционисање заме-
не столарије и постављање изола-
ције на стамбеним објектима.

ПОСЛЕДИЦЕ

Пластика је
свуда око нас

Пластика је свуда око нас. Пијемо
воду из пластичних чаша и флаша,
једемо из исто таквог посуђа, кори-
стимо креме паковане у пластичне
посуде. Истраживачи на универзите-
ту у Њукаслу утврдили су да недељно
човек прогута пет грама пластике, а
то је пандан једној пластичној карти-
ци коју сви носимо у новчанику.

На пример, паста за зубе има пуно
микропластике у себи, затим козме-
тички препарати за пилинг, средства
за чишћење итд. Ситна пластика је у
ваздуху, можете да је удахнете или
прогутате с храном, а последице по
здравље могу бити, тврде стручњаци
из Њукасла, катастрофалне.

Свесни смо да је огромна произ-
водња пластике. Висок стандард и
висок стил живота не би били оства-
рени да нема пластике. С друге стра-
не, то значи и огромну количину
отпада. 
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6 ЗДРАВЉЕ

Животна слагалица

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, сви смо током
одрастања склапали пријатељ-
ства, бракове, понуде, послове,
договоре... и никад се нисмо
запитали од чега
је склопљено то
нешто што даје
илузију целови-
тости и постоја-
ности „до краја
живота”. Осла-
њамо се на
живљења и
ж и в о т а р е њ а
склопљена од
делова искуста-
ва и очекујемо
да се не виде
прелази, ожиљ-
ци и пукотине.

Сведоци смо свакодневних
промена: неминовно се смењу-
ју дан и ноћ, почетак и крај, и
све то нам даје илузију непре-
кидног протицања времена.
Прекиди су свуда око нас, а
они болнији – у нама. Стално
склапамо коцкице с циљем
достизања неке истине или
напретка. Тражимо фрагменте
среће по прошлости покуша-
вајући да призовемо сличан
осећај. Склапамо очи свако вече
с надом у ново сутра и плани-
рамо потезе који се уклапају у
жељено, прикривајући још један
спој сна и јаве. Колико год се
трудили да сакријемо, преки-
ди се виде. Свако уклапање и
склапање оставља ожиљке.
Понекад грубе и језиве, а чешће
прихватљиве, прикривене
нечим што је подношљивије.

Највећи део времена прово-
димо у разговору са собом и
прављењу планова, пројеката,
сценарија за све жеље, хтења,
намере... и ништа не иде пра-
волинијски и глатко. Саплиће-
мо се о сопствена уверења, уоча-
вајући пукотине у њима. На

попуцалим темељима градимо
поверење у себе, у друге људе,
смисао, љубав... Требало је да
нешто једном склопљено оста-
не чврсто и стабилно заувек.
Недодирљиво временом и неу-
каљано бесмислом. И увек се
догоди да нека унутрашња бура
одува све маске са спојева оста-
вљајући огољену, склопљену
креацију без смисла и љубави
који су је стварали. Део по део
испада из слагалице, ширећи
незадовољство, упоредо с пра-
знином која се више не може
маскирати свакодневицом.

Неопходно је да прекинемо
са свиме што нас је довело до
тренутка када нам више није-
дан део није добар да бисмо
завршили склапање животне

слагалице за
један једини дан.
Тада схватамо да
не постоји низ,
али и да је сва-
ки делић драго-
цен, и покуша-
вамо да се саста-
вимо и склопи-
мо како бисмо
деловали цело-
вито. Сваки тре-
нутак који смо
обојили срећом
остаће да траје у
незабораву и

помоћи ће нам да препознамо
сличне који нам долазе. Све туге
и жалости постају незамењиви
делови животне слагалице, под-
сећајући нас на снагу и вољу
коју имамо њима упркос. Сва-
ки налет беса носи у себи хра-
брост за померање с места.

Сви имамо ове делове сла-
галице и од њих правимо сит-
није делове које уклапамо у
следећи дан. На тај начин
покрећемо точак живота у сме-
ру туге, безнађа, огорчености...
или просперитета, захвалности
и радости. Смер бирамо срцем,
допуштајући да сврха држи кор-
мило. Када нам не полази за
руком да склопимо дан по мери
душе, сигуран је знак да неко
други креира слагалицу нашег
живота по својој мери.

Када користимо љубав за
повезивање делова склапаних
у животну слагалицу, добиће-
мо предиван фрактал, савршен
баш за нас. Тада сваки спој на
слагалици постаје подсетник о
победи над страховима и сум-
њама. Постојати или стварати
– одлука је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Највећи део времена 
проводимо у 
разговору са собом
и прављењу планова,
пројеката, сценарија
за све жеље, 
хтења, намере...

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сладић (слатки корен) кори-

стио се за ублажавање тегоба

изазваних чиром још у антич-

ко доба. Студије доказују да

слатки корен може подстаћи

желудац и црева да стварају

више слузи, што помаже у

заштити слузокоже. Такође,

додатна слуз може помоћи у

убрзавању процеса зацеље-

ња и у смањењу бола проу-

зрокованог чиром, а одређе-

на једињења која се налазе у овој биљци, тврде научници, могу

спречити раст хеликобактерије.

Две кашике сушеног сладића кувајте у пола литра кључале

воде на благој ватри 10 минута. Нека одстоји затим ван шпорета

још сат-два. Процедите и пијте пола до једног децилитра три-

-четири пута дневно.

Можете да скувате и чај од по једне кашичице камилице, сла-

дића, листова црвеног бреста, грчког семена, корена белог сле-

за, корена ехинацее, млевеног ђумбира и коре цимета. Потопите

састојке у литар воде, оставите да прокључа и да ври 10 минута,

па охладите чај пре него што га процедите.

Напомена: Сладић може пореметити дејство одређених леко-

ва, а код појединих особа може имати нежељене ефекте, као што

су бол у мишићима или омамљеност екстремитета. Претерана

конзумација може довести до високог притиска и задржавања

воде. Не препоручује се трудницама и женама које планирају

трудноћу. Kонсултујте се са својим лекаром пре него што почнете

да користите ову биљку.

Против чира 
– сладић

Број оболелих од коронавируса
ових дана је поново превелики,
а гужве у ковид амбулантама су
толике да лекар често неће сти-
ћи да вам препише ништа више
од антибиотика. Сигурно ћете
добити успутни савет да јачате
имунитет тако што ћете узима-
ти витамине, али лако се може
десити да останете ускраћени за
информацију о томе шта би кон-
кретно требало да пијете.

Уколико се нађете у таквој
ситуацији, у овом тексту ћете
пронаћи све информације које
вам требају. Имајте у виду то да
унос витамина и минерала сва-
како треба да појачате и да се не
бисте разболели, а они су обаве-
зни и током саме болести, као и
најмање месец дана након ње,
током периода опоравка.

На листи препарата које лекари
преписују оболелима од кови-
да, уз антибиотик, редовно ће се
наћи јача доза витамина Ц и Д,
као и цинк, селен, те алфа-липо-
инска киселина (АЛК) и неки
лек за заштиту срца и крвних
судова.

Ево зашто су суплементи тако
важни у борби против корона-
вируса.

Шта је АЛК?

Алфа-липоинска киселина је
можда најмање познат супле-
мент од свих наведених, јер се о
њему пре пандемије није толи-
ко говорило. Ипак, реч је о
важном антиоксидансу, који нам
може и иначе помоћи у превен-
цији неколико најчешћих боле-
сти данашњице.

Алфа-липоинска киселина пре
свега доприноси нормалном
метаболизму глукозе, па се често
преписује дијабетичарима. Кли-
ничке студије доказују и њен
добар ефекат на здравље
нервног система и одржавање
нормалне когнитивне функци-
је, а показала се добро и код раз-
личитих запаљења. Због свог сна-
жног антиоксидативног дејства,
АЛК доприноси смањењу нивоа
оксидативног стреса који је пове-
зан с повећаним ризиком за 
развој кардиоваскуларних болести.

Осим тога, доказано је да алфа-
-липоинска киселина има пози-
тиван утицај на функцију и ела-
стичност ендотела крвних судо-
ва, али како најновије студије суге-
ришу, добро се показала и када је
реч о регулацији нивоа тригли-
церида и холестерола у крви.

Шта каже лекар

Ипак, зашто је толико важно да
баш алфа-липоинску киселину узи-
мамо током лечења од ковида 19?

– Алфа-липоинска киселина
код оболелих од ковида делује
позитивно на више нивоа. Као
прво, она побољшава вирусом
индуковану дисфункцију орга-
на тако што директно уклања
слободне радикале. Затим, даје
и јак антиинфламаторни одго-
вор и смањује инфламаторне
цитокине код тешко оболелих.
Побољшава и интрацелуларни
ниво глутатиона и нормализује
оксидативни стрес, а самим тим
повећава и отпорност ћелија на
коронавирус. Научници имају
разлога да верују да алфа-липо-
инска киселина доприноси опо-
равку олфакторних неурона у
слузници носа, те тако омогућа-
ва бржи опоравак чула мириса.
Показало се и да је ова кисели-
на добар савезник у спречавању

такозване „цитокинске олује”,
односно претераног имуног одго-
вора организма при сусрету с
непознатим вирусом, што је честа
појава код тешких облика кови-
да – објашњава др Слађана Кова-
чевић, лекар специјалиста у
Општој болници Панчево.

Алфа-липоинска киселина се
у организму синтетише у малој
количини, па је код великог про-
цента популације она на нивоу
испод оптималног. Такође, њена
заступљеност у организму сма-
њује се са старењем. Због тога је
неопходно да додатне количине
уносимо путем исхране и супле-
ментацијом.

Храна није довољна

Намирнице богате алфа-липо-
инском киселином су: црвено
месо, џигерица, броколи, спа-
наћ, кромпир, купус, карфиол и
шаргарепа. Ипак, имајте на уму
да је у намирницама ова кисе-
лина везана ковалентним веза-
ма и у том облику није одмах
искористљива у организму, а њен
садржај је веома низак. Стога су
суплементи боље решење.

Дозу ће вам преписати ваш
лекар, а он ће вам сигурно напо-
менути и да након узмања АЛК
не конзумирате млечне произво-
де минимум четири сата, због
могућег везивања киселине за мета-
ле калцијума и магнезијума из
млека. Особе које узимају препа-
рате хормона тироидне жлезде –
левотироксина треба да прате ниво
хормона у крви, јер АЛК може да
утиче на његово смањење.

Витамин Ц

Овај витамин се из бројних 

разлога налази на врху листе
нутријената који штите и јачају
наш имунитет. Витамин Ц пове-
ћава продукцију леукоцита, који
се боре против инфекција, али
и ниво интерферона, антитела
која облажу површину ћелија,
превенирајући улазак вируса у
њих. Штити од опасних слобод-
них радикала и моћни је анти-
оксиданс. Утврђено је да у слу-
чају болести лимфоцити троше
и 50 одсто више витамина Ц.

У воће с високим садржајем
витамина Ц спадају: шипак,
рибизле, киви, јагоде и малине,
а од поврћа се посебно истичу:
купус, кељ, броколи, паприка и
спанаћ.

Kао и у случају осталих вита-
мина и минерала, увек је најбо-
ље да се витамин Ц обезбеди пра-
вилном исхраном, богатом воћем
и поврћем. Kада то није довољ-
но, у апотеци се могу наћи кап-
суле, таблете, прашкови и сиру-
пи у чијем саставу је Л-аскор-
бинска киселина, заступљена у
различитим концентрацијама. У
Градском заводу за јавно здра-
вље Београд наводе да препору-
чена дневна доза овог витамина
износи 500 мг за одрасле здраве
особе. У случају ковида препису-
је се и до четири пута јача доза.

Витамин Д

Витамин Д има важну улогу у
регулацији имуносистема, пого-
тово у покретању активности вео-
ма значајних Т-лимфоцита. Исто-
времено, он штити организам од
алергија и аутоимуних болести.

Намирнице богате витамином
Дсу уља (пре свега рибље и масли-
ново), кравље или сојино млеко

с додатком тог витамина, као и
жуманце кокошјег јајета. Могу
се користити и суплементи у пре-
порученој дневној дози од 1.000
ИЈ за одрасле здраве особе.

За активацију витамина Д
потребно је да сваки дан у тра-
јању од најмање 10 минута буде-
мо под директним утицајем сун-
чеве светлости. Довољан је и
боравак на тераси или стајање
уз отворен прозор.

Цинк

Минерал цинк је незаменљив за
имунитет, јер јепотребанза изград-
њу многих ензима који штите тело
од слободних радикала.

Цинк повећава продукцију
белих крвних зрнаца која се боре
против инфекција, помаже ства-
рање антитела и повећава број
Т-ћелија задужених за одбрану
од микроорганизама. Сматра се
да цинк успорава улазак вируса
у организам, његово размножа-
вање, и да доприноси мањој смрт-
ности од вирусне пнеумоније.

Извори цинка су: обогаћене
житарице, јунетина, ћуретина и
пасуљ. Препоручена дневна доза
за жене је осам милиграма, а за
мушкарце 11 милиграма. Супле-
менте с цинком немојте узимати
без савета са стручњацима, јер
велике количине могу изазвати
неравнотежу других минерала,
иритацију желуца, повраћање,
дијареју, грчеве или главобољу.

Селен

Заједно с другим минералима,
селен омогућава формирање иму-
них ћелија, што повећава одбрам-
бене способности организма у
борби са инфекцијама и другим
болестима. Ипак, стручњаци саве-
тују да се не претерује са уносом
селена, јер је танка линија изме-
ђу недостатка и вишка овог мине-
рала у организму.

Природни извори селена су:
риба и морски плодови, спанаћ,
печурке, квасац, јаја, семенке
сунцокрета, интегралне житари-
це и бели лук, као и намирнице
богате протеинима. Бразилски
орах је прави рудник селена:
само један плод садржи неоп-
ходну дневну дозу.

ДОБИТНА КОМБИНАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРОНЕ

АКО ОБОЛИТЕ ОД КОВИДА, ОВИ
СУПЛЕМЕНТИ СУ ОБАВЕЗНИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРИРОДНИ ПОДИЗАЧИ ИМУНИТЕТА

Ево и неколико рецепата за

природне лекове који доказа-

но подстичу имунитет. Могу их

користити и деца и одрасли,

као превенцију, за време боле-

сти, као и током периода опо-

равка од ковида или грипа.

• У блендер ставите мању

банану, једну осредњу зелену

јабуку, шољу младих листова

спанаћа, једну ољуштену

лимету и мало воде. Све

састојке добро сједините и

добићете здрав напитак који

можете пити сваког дана.

• У чашу млаке воде сипај-

те свеж сок од половине лиму-

на и кашичицу меда. Проме-

шајте да се састојци растворе

и сједине. Пити сваког јутра

пола сата пре доручка.

• Kорен ђумбира у себи

садржи моћан састојак гинге-

рол, због којег ђумбир има

јако противупално дејство и

способност да јача имуноло-

шки систем човека. Такође,

ђумбир помаже при варењу

хране и подстиче развој

можданих функција. Две

кашике корена ђумбира

сипајте у четири децилитра

воде и пустите да течност ври

око 10 минута. Склоните суд и

сачекајте неколико минута

пре него што процедите чај.

Дневна доза је две шоље чаја.



О правима потрошача у Србији
често се прича, али се о њима
ипак не зна много. Требало би да
сваки потрошач зна своја права,
рокове за њихово испуњење, али
и којим инстанцама да се обрати.

Када неко није задовољан робом,
има одређена права која може
да оствари код трговца. То се
ради у четири корака.

Први корак је да се обрати
директно трговцу.

Ако се он о то оглуши, следе-
ћа инстанца је регионално саве-
товалиште (Национална орга-
низација потрошача Србије, Цен-
тар потрошача Србије, Удруже-
ње за заштиту потрошача).

Ако они не реше проблем, тре-
ћи корак је вансудско решавање
спора, и то ако је потрошач прет-
ходно покушао да непосредно с
трговцемрешипредметспораили
ако су се споразумели да ће спор
решити пред телом за вансудско
решавање потрошачких спорова.

Четврти корак је судска зашти-
та, према којој се за потрошач-
ке спорове вредности до 500.000
динара не плаћа судска такса!

Правник из удружења
„Ефектива” Јован Ристић каже
да је рекламацију важно уло-
жити писмено, никако теле-
фонски.

– Важно је да рекламацију
напишете и да вам трговац на то
стави печат да бисте оставили
траг у систему да сте се побуни-
ли, јер је то кључно у даљим про-
цедурама. Телефонски позив је
правно најнесигурнији јер нема
доказа о обраћању трговцу и садр-
жини разговора – рекао је Ристић.

Он сматра да је ипак боље да
се потрошач прво консултује с
неким потрошачким удруже-
њем, које ће му објаснити права
која има, па да онда делује. Трго-
вац који се не одазове позиву на
вансудско решавање дужан је да
плати казну од 50.000 динара.
Ако дође до суда – четвртог кора-
ка, постоје два пута: да тужите
или будете тужени.

Потрошачки спорови су брзи,
прво рочиште је месец дана после
тужбе, али се људи ретко за њих
одлучују јер се плаше трошко-
ва. Може се десити и да потро-
шач буде тај који је тужен, а то
су они спорови од општег еко-

номског интереса – тужбе због
неплаћених комуналија, струје
и телекомуникационих услуга.

Поред корака по којима посту-
па потрошач, важно је знати који
су то рокови којих трговац мора
да се придржава.

Двегодинетрајеправонаоправ-
ку и замену робе/услуге, и ако
немате гаранцију (рекламација).

Две седмице, односно 14 дана
потрошач има право да се пре-
домисли уколико је наручио робу
преко интернета, путем ТВ про-
даје, каталога, на презентацији

или од продавца који се појавио
на његовим вратима.

Осам дана је рок у којем про-
давац мора да одговори на рекла-
мацију.

Петнаест дана је рок за решава-
њерекламације(изузетаксунаме-
штај и техничка роба, када је рок
зарешавањерекламације30 дана).

Тридесет дана је рок у коме је
продавац дужан да потрошачу
испоручи робу (уколико није
другачије уговорено).

ТЕМА БРОЈА
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ВОДИЧ ЗА ПОТРОШАЧЕ

ЗАШТИТИТЕ СВОЈА ПРАВА
БЕЗ ПЛАЋАЊА СУДСКЕ ТАКСЕ И ОДШТЕТЕ

ЧЕТИРИ КОРАКА ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОТРОШАЧА

1. Обратите се трговцу.

2. Обратите се регионал-

ном саветовалишту (Нацио-

нална организација потро-

шача Србије, Центар потро-

шача Србије, Удружење за

заштиту потрошача).

3. Вансудско решавање

(ако регионално саветова-

лиште не реши проблем).

4. Судска заштита (ако се

не реши проблем).

ЗА ТРГОВЦЕ

Према Закону о заштити

потрошача, сваки трговац

мора да зна како своја пра-

ва, тако и своје обавезе. На

сајту Министарства тргови-

не, туризма и телекомуника-

ција, и то у Сектору за

заштиту потрошача, јасно

стоје бројке и обавезе које

трговац мора поштовати:

– две године је рок у коме

је одговоран за саобразност

робе;

– две године мора да чува

књигу рекламација;

– за три дана мора да вра-

ти новац потрошачу који

је раскинуо уговор због

неиспоруке робе;

– за осам дана мора да

одговори на рекламацију;

– за четрнаест дана мора

да врати новац потрошачу

који је одустао од куповине

путем интернета, каталога,

на презентацији, преко ТВ

продаје;

– за петнаест дана мора

да реши рекламацију коју је

прихватио;

– у року од тридесет дана

дужан је да испоручи робу

(уколико с потрошачем није

постигао другачији договор).

Трговац који се
не одазове позиву
на вансудско
решавање дужан
је да плати
казну од
50.000 динара.

НИСТЕ САМИ У СПОРУ С ВЕЛИКИМ КОМПАНИЈАМА

Раскините уговор за телефон и кабловску без накнаде штете
Уговори с телекомуникационим
компанијама потрошачима нуде
бројне погодности за које се
неретко накнадно испостави да
и нису повољне онолико колико
су рекламиране.

Много потрошача у последње
време се јавља удружењима за
заштиту потрошача да би се
распитали како да у складу са
законом раскину потрошачки
уговор, јер им се дешава да им
компаније шаљу рачуне чак и
ако су их обавестили да више не
желе њихове услуге.

– Након што сам телефоном
позвала телекомуникациону
компанију и рекла им да
раскидам уговор с њима, рече-
но ми је да ће ме позвати да
вратим рутер. Никад ме више
нису позвали, а ја сам узела
новог провајдера. То се све деси-
ло 2019. године. Међутим, недав-
но ми је извршитељ скинуо
15.000 динара од плате због
неког рачуна из 2020. иако сам
уговор с том компанијом
раскинула још 2019. године –
типична је прича за овај случај.

Заштитници потрошача упо-
зоравају да раскид или отказ уго-
вора мора бити искључиво у
писаној форми са својеручним
потписом.

Наиме, Јован Ристић, прав-
ник из организације потроша-
ча „Ефектива”, објашњава да
потрошачи имају право да рас-
кину, односно откажу уговор о
пружању услуга од општег еко-
номског интереса (телекому-

никационе услуге, комунали-
је, струја, превоз, поштанске
услуге...), и то у складу са одред-
бама Закона о заштити потро-
шача (за раскид) и Закона о
облигационим односима
(отказ).

– Код раскида уговора је
важно да се зна да је то начин
да потрошач превремено пре-
кине уговорни однос који је
закључен на одређено време,
што је типична ситуација за
телекомуникационе услуге. Кад
потрошач закључи овакав уго-
вор, он кроз њега добије одре-
ђене повластице или попусте, а
друга страна основано и очеку-
је да ће потрошач с њом остати
у уговорном односу до његовог
истека. Кад потрошач једно-
страно пожели да изађе из таквог
уговорног односа зато што му
услуга не одговара, у том слу-
чају друга страна (трговац) има
права да од њега потражује
накнаду штете, те зато потро-
шачи морају да буду веома опре-
зни кад се одлучују на овај корак
– наводи Ристић.

Он, међутим, истиче и да

постоје законом предвиђене ситу-
ације кад се уговор може раски-
нути без накнаде штете.

– То је кад трговац једностра-
но промени садржину пакета,
кад промени цену, тарифу или
опште услове уговора. У том слу-
чају потрошачу се ове промене
морају саопштити 30 дана уна-
пред како би он могао да се изја-
сни и евентуално одлучи да
раскине уговор. Такође, уговор
се може раскинути без накнаде
штете и кад је потрошач бар два
пута рекламирао услугу, а да
квалитет услуге није поправљен
– каже Ристић.

Он истиче да је отказ уговора
једнострана изјава воље потро-
шача којом се прекида уговор
на неодређено време. Код њега
не постоји никаква накнада ште-
те, али се другој страни мора
оставити отказни рок, обично 30

дана, како би се она припреми-
ла за последице отказа.

– Било да се ради о раскиду
или отказу, то се ради искључи-
во у писаној форми са својеруч-
ним потписом. Никад се не ради
имејлом, осим ако се не ради о
потписаном документу који је
скениран, и никада се не ради
усмено! Трговац не може усло-
вљавати потрошача да отказ или
раскид искључиво ради у послов-
ници. Он такву изјаву може
послати и поштом – нагласио је
Ристић.

ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ

Заштитници потрошача

скрећу пажњу грађанима

да, уколико рачуне плаћају

уплатницом, увек користе

опште уплатнице и обавезно

напишу месец за који врше

уплату. Дакле, у поље „Свр-

ха уплате” упишите: „Уплата

по рачуну за (назив месеца

и године)”. На тај начин, у

случају спора (рекламација,

извршни и судски посту-

пак), имате писани доказ да

сте определили своју уплату

по члану 312. Закона о

облигационим односима.

ВОДИТЕ РАЧУНА О

ПОСЛЕДИЦАМА

Јован Ристић, правник из

организације потрошача

„Ефектива”, упозорава:

– Потрошачи морају бити

свесни какве правне

последице повлаче изјава

о раскиду или изјава о

отказу, а то су накнада

штете код раскида, одно-

сно отказни рок код отка-

за. У оба случаја потроша-

чи морају измирити доспе-

ле обавезе – истакао је

Ристић.

Раскид или отказ
уговора мора бити
искључиво у писаној
форми са својеручним
потписом.  
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Хладнији дани су стигли, сезона гре-
јања је у јеку, а с растом цене горива,
па и прехрамбених производа, грађа-
ни страхују и од раста цена гаса.

Постоји неколико начина економич-
ног коришћења гаса, а један од њих
је, наравно, редован сервис. Редов-
ну проверу котла увек треба уради-
ти, упозоравају стручњаци, не само
из финансијских већ и из безбедно-
сних разлога, јер то може спречити
велику трагедију – тровање монок-
сидом.

– Људи занемарују сервисере, а онда
на котлу може доћи до непотпуног
сагоревања. Долази до контаминаци-
је горионика, почну да се мешају
ваздух и гас и може доћи до тровања
моноксидом. Осим здравственог, ту
је и финансијски разлог зашто је добро
сервисирати котлове. Ако се не одр-
жава, ствара се облога, својеврстан
заштитни слој због којег се простори-
ја теже загрева. Због тога се троши
више плина, па су и рачуни виши –
кажу мајстори.

Они подсећају и на трик с темпе-
ратуром воде комбинованих бојлера
који може довести до битне уштеде.

– Људи често наместе температуру
бојлера на 50 степени, али на тој тем-
ператури се не могу туширати, па
онда комбинују хладну и топлу воду.
Економичније би било одмах бојлер
поставити на нижу температуру, кад
нема потребе хладити је. И долази до
уштеде – кажу инсталатери.

Уштеду може донети и куповина
програмских термостата који само-
стално регулишу температуру греја-
ња у стану у зависности од потреба
станара. Може се, на пример, поста-
вити тако да стан почне да се греје
пола сата пре доласка укућана, а током
дана, када никог нема код куће, да
одржава хладнију температуру.

За крај, додају да није паметно
искључивати и укључивати котао у
покушају уштеде енергије. Најбоље

је, саветују, држати стабилну темпе-
ратуру од, рецимо, 15 степени преко
ноћи, јер ће котао стално догревати
температуру, што је штедљивије од
гашења и поновног паљења котла.

А што се грејања на ТА пећи тиче,
и ту постоје грешке које плаћамо кроз
рачуне за струју.

Прво што треба да знате јесте да
ТА пећ треба да стоји испод прозора
или до најхладнијег зида, и то удаље-
на од њих 20 центиметара.

Друго важно правило јесте да не
блокирате извор топлоте, што значи
да простор испред пећи не сме да
буде затворен. И никако немојте држа-
ти плоче или неке друге незапаљиве
предмете на пећи, јер смањујете шире-
ње топлоте, а самим тим ће она мора-
ти дуже да ради како би загрејала
просторије.

Да би ТА пећ заиста била еконо-
мична, неопходно је да се она пуни
топлотном енергијом, односно да гре-
јачи раде само док је на снази јефти-
на струја. Ако желите да искористите

њен пун потенцијал а да не прекора-
чите потрошњу, важно је да не буде
исувише мала за просторију коју гре-
је. У супротном, да бисте постигли
жељену температуру, мораћете често
да укључујете испуштање топлог вазду-
ха, а на тај начин ће се брзо потро-
шити акумулирана топлотна енерги-
ја, па ће бити потребно допуњавање у
време када је струја поприлично ску-
па. И то је једна од најчешћих греша-
ка које већина прави.

Велика грешка је искључивање пећи
када нисте код куће. Много више ће
трошити да се поново загреје него да
све време одржава млаку температу-
ру. Зато подесите термостат на 15-16
степени када нисте код куће. Ову кути-
јицу која мери температуру не поста-
вљајте на спољне зидове, а најбоље је
да буду на висини од 1,5 метара.

Када сте код куће, оптимално је да
температуру држите на 22 степена.
Ако повећате за само један степен,
повећаћете и потрошњу струје за чак
шест одсто, што многи не знају.

Никола Тесла, Михајло Пупин, Милу-
тин Миланковић, Милева Марић само
су нека од наших великих имена у
свету науке без којих свет не би био
исти. Данашњи начин живота не бисмо
могли да замислимо без њихових
достигнућа. С друге стране, данас има-
мо младе талентоване људе који сво-
јим научним достигнућима и прона-
ласцима освајају свет, побеђују на так-
мичењима, бивају запажени од вели-
ких компанија и обећавају да ће низ
имена с почетка ове приче бити наста-
вљен.

Светски дан науке обележава се 10.
новембра. Тим поводом смо разгова-
рали с нашим суграђанима и питали
их који су то научници, по њиховом
мишљењу, најзначајнији.

ЗОРИЦА АНДРИЋ, 
техничар биотехнологије:

– Волим науку и биологију, а самим
тим један јако значајан и битан науч-
ник по мени је Јохан Грегор Мендел.
Научник који је својим знањем и екс-
периментом поставио правила насле-
ђивања, односно наслеђивања особина
код људи. Сматрам да је то допринело
доста у медицини и да смо добили
многе одговоре, као на пример од кога
наслеђујемо боју очију, косу или облик
лица. Мислим да је то свакако за вели-
ко поштовање и да науку треба ценити

и зато подржавам то што имамо дан
када се слави и обележава наука.

ЈЕЛЕНА ЋОСОВИЋ, 
дизајнер:

– Издвојила би Хипатију из Алек-
сандрије као једну од значајнијих; то
је прва историјски позната жена науч-
ник која се бавила филозофијом, мате-
матиком, астрономијом... Иако се с
падом Александрије губи доста пода-
така о њој и њеном животу, остало је
упамћено шта је све постигла и може
се рећи да је њен рад доста значајан
за знање које данас имамо на пољу
математике, астрономије итд. Мени
је она веома занимљива због њених
постигнућа знања и вештина, јер у то
време жене нису биле баш у позицији
да се баве било каквом науком, а она
је успела својим радом да остави вели-
ки траг.

БРАНИСЛАВ ДЕНЧИЋ, 
IT стручњак:

– Избор пада на наша два веома зна-
чајна научника, двоумим се између
Тесле и Пупина, обојица су пореклом
са ових простора, а славу су стекли у
туђини. Данас има много паметне деце
која тешко долазе до изражаја због еко-
номске ситуације која овде траје већ 30
година, а међу њима је сигурно неки
нови Тесла или Пупин.

НАДА РАНКОВИЋ, 
економски техничар:

– Тесла и Михајло Пупин су својим
стваралаштвом задужили свет, а нас
учинили поносним на то што су наши.
Колико заиста ценим нашег Теслу и
колико сам поносна на то што потиче-
мо из истог краја, описала сам у песми:
„Поносно кажем да Личанка ја сам, / и
наш Никола, Личанин је био. / Скро-
ман и обичан, а тако велики / својим
делима, свет је задужио.”

СИНИША ЂУРКОВИЋ, 
филмски радник:

– Мислим да је најзначајнији науч-
ник, наш једини и непоновљиви, вели-
ки Никола Тесла. Рад мотора на 
наизменичну струју и пренос струје
на даљину без жица покренуо је ево-
луцију целог човечанства и планете,
великим, неухватљивим кораком
напред.

ЈАГОДА МИЛОВАНОВИЋ, 
фризер:

– Никола Тесла је био један бриљан-
тан ум који је живео хиљаду година
испред свог времена и који је много
допринео свету. Не треба заборавити
ни Михајла Пупина, који је светски
признати научник, познат по својим
доброчинствима и по томе што се оду-
жио свом селу.

Н. РАНКОВИЋБ. ДЕНЧИЋ С. ЂУРКОВИЋ Ј. МИЛОВАНОВИЋЈ. ЋОСОВИЋЗ. АНДРИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

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

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

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

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон
319-220.

Који грађани су
ослобођени увозних 

дажбина за покућство?

Шетња по 
бициклистичкој стази

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Вожња бицикла је веома корисна:
повољно утиче на здравље, помаже
да одржите форму, није потребан
новац за гориво, не морате да кру-
жите у потрази за паркинг-местом,
учествујете у очувању животне сре-
дине. Ипак, упркос свим позитив-
ним странама вожња бицикла може
бити прави изазов.

Љубитељи вожње бицикла готово
свакодневно се сусрећу с разним
незгодним и опасним ситуацијама
на стази. Честа слика су пешаци који
шетају бициклистичким стазама,
неретко с малом децом и љубимци-
ма, али и старији тешко покретни
суграђани, који су својим неодго-
ворним понашањем свакодневна
претња по безбедност у саобраћају.

Закон о безбедности саобраћаја на
путевима, члан 96, каже следеће:

„Пешак је дужан да преко коло-
воза и бициклистичке стазе прелази
пажљиво и најкраћим путем, након
што се увери да то може да учини
на безбедан начин.”

У случајевима кршења овог зако-
на, по члану 332, предвиђене су казне
које износе од 6.000 до 20.000 дина-
ра уколико са собом водите дете које
је млађе од дванаест година. Ако сте
у шетњи с дететом млађим од два-
наест сгодина довели у опасност дру-
гог учесника у саобраћају или иза-
звали незгоду, платићете казну у
износу од 20.000 до 40.000 динара
или одслужити затворску казну до
45 дана. Сузана Јанковић

КО СУ ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ НАУЧНИЦИ?

Тесла и Пупин су нас задужили

Многи грађани Србије који раде у
иностранству у протеклој години су
боравили у нашој земљи и прак-
тично се привремено доселили,
посебно ако су имали могућност да
раде од куће. Поједини који су одлу-
чили да се врате у земљу на дуже
време питали су да ли су ослобође-
ни плаћања увозних дажбина уко-
лико се с покућством враћају у
земљу...

По Царинском закону, домаћи
држављани који се из иностранства
враћају након две године непрекид-
ног рада ослобођени су плаћања
увозних дажбина када желе трајно
да донесу своје покућство. Ово пра-
во имају и страни држављани који
су добили држављанство или азил,
то јест одобрење за стално наста-
њење у Републици Србији. Дакле,

ослобођени су плаћања увозних
дажбина на предмете за своје дома-
ћинство, осим на моторна возила,
и то у року од годину дана од доби-
јања држављанства, азила или одо-
брења за стално настањење.

Од докумената су, наводе, потреб-
ни детаљан попис селидбених ства-
ри, које особа може да попише и
сама, и оквирна процена њихове
укупне вредности.

Повластица важи само уколико
вредност тих ствари не прелази
износ од 20.000 евра и односи се на
домаће држављане који су на раду
у иностранству провели најмање
две, а највише десет година. За оне
који су у иностранству радили у
континуитету више од десет годи-
на нема лимита за вредност селид-
бених ствари.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

КАКО ДА СЕ ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈЕТЕ НА ГАС И СТРУЈУ

ГРЕШКЕ КОЈЕ ПЛАЋАМО
КРОЗ РАЧУНЕ И СМРЗАВАЊЕ

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић
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Spomente si, kedy ste počuli o Slovákoch v
Srbsku? Vtedy, keď vám ponúkli slovenský
kulen, alebo keď ste videli Slovenku v jej
tradičnej viacvrstvovej, farebnej a prísne
naškrobenej sukni? Alebo ste navštívili
niektoré slovenské miesto, boli na nejakéj
slovenskej slávnosti? V prípade, že vám je
väčšina z toho neznáma, je načase vám
predstaviť Slovákov, ktorí žijú vo Vojlovici
a hrdo si zachovávajú kultúrne dedičstvo
svojich predkov.

Slováci prišli do Srbska v 18. storočí ako
pracovná sila v podobe nevoľníkov, kto-
rých Michailo Čarnojević vyhľadal po-
tom, ako kúpil pôdu. Usadili sa v Báč-
skom Petrovci, ktorý mal vtedy 19
srbských rodín. Dnes sú 66% z celkového
počtu obyvateľov v Báčskom Petrovci
Slováci a je to jeden z centier tejto národ-
nostnej menšiny.

Vojlovica je najjužnejšie miesto obýva-
né Slovákmi v Banáte a predstavuje časť
mesta Pančevo, ktoré je centrom okresu
Južný Banát. Špecifikum Vojlovice spočí-
va vo vplyve blízkosti mesta Pančevo, ako
aj hlavného mesta Belehradu na život je-
ho obyvateľov a rozvoj tohto miesta. Ta-
kéto postavenie osady spôsobilo rozvoj
kontaktov s inými národnosťami a etnic-
kými komunitami v rámci podnikania,
navštevovania škôl, využívania verejnej
dopravy, trhu...

Útulná osada na brehu Dunaja sa na-
chádza v prevažne srbskej etnickej oblas-
ti. Rôznorodosť prostredia sa odrazila na
formovaní špecifickej kultúry vojlovic-
kých Slovákov, ktorá je viditeľná v porov-
naní so srbskou a maďarskou. Vojlovickí
Slováci sú tiež súčasťou širšieho etnokul-
túrneho celku Slovákov v Srbsku, s ktorý-
mi majú početné podobnosti, ako sú his-
tória, geografia a politické odrazy, a do-
minantné rozdiely vo vzťahu k iným slo-
venským miestam vo Vojvodine určite
vznikli v dôsledku miestnych a regionál-
nych faktorov.

Korene z Hajdušice

Intenzívne sa organizujú stretnutia s po-
puláciou vzdialenejších slovenských
miest v Banáte, Srieme a Báčke. Cieľom
takýchto aktivít je zachovanie základov

kultúry, ale aj vybudovanie novej spolu-
práce na etnokultúrnom princípe. Úze-
mím Vojvodiny je presiaknutá sieť taký-
chto väzieb, ktoré sa formujú a ďalej roz-
víjajú prostredníctvom cirkevných akti-
vít a kultúrnych a vzdelávacích spoloč-
ností. 

Osídlením prvých Slovákov na prázd-
ne územie medzi Dunajom a vojlovic-
kým kláštorom, ktorý sa tam našiel, sa
pozícia voči susedom zmenila. V závi-
slosti od sociálno-ekonomických pod-
mienok vo svete a štáte dominovali ob-
dobia, v ktorých prevládajúcu úlohu zo-
hrávala ekonomika, cirkev alebo kultúra.

Korene slovenskej identity vo Vojlovici
pochádzajú z Hajdušice, odkiaľ pochádza
mierny charakter ľudí, ktorí sú priprave-
ní včleniť sa a prijať rôzne národy. Totiž,
v 19. storočí sa Slováci usadili na mieste
zvanom Marienfield (Máriina krajina),
ale zlá poloha toho sídliska spôsobila, že
sa celé obyvateľstvo presťahovalo na se-
ver do časti územia kláštora Vojlovica, po
ktorom bolo nové osídlenie premenova-
né.

V novovzniknutej osade budú, okrem
Slovákov, žiť aj Maďari, Srbi a Nemci,
najmä po nútenom prisťahovalectve do
tejto oblasti. Dôsledkom tejto histórie je
predpoklad, že tieto faktory významne

ovplyvnili vznik konkrétnych etnokul-
túrnych javov. Vojlovica je multikultúrny,
multietnický a sociokultúrny priestor, v
ktorom dominujú dva prvky - na jednej
strane je vplyv moderného priemyslu na
agrárnu kultúru a na strane druhej tra-
dičný provinčný spôsob života, ktorý sa
stavia proti prvému.

Etnická štruktúra sa výrazne líši od
ostatných slovenských sídiel a ovplyvňuje
ďalší rozvoj komunity. Miestna identita
vyjadruje príslušnosť k miestu, čo je naj-
lepšie vidieť prostredníctvom názvov
ulíc, ale aj dôraz na spolupatričnosť Voj-
lovičan/Vojlovičanka, čím sa robí vzdia-
lenosť od mestského prostredia, ale sa
tlačí do pozadia aj národná príslušnosť.

RTV Pančevo a Penčevac ako
podpora

Rozvrh ulíc je pre túto oblasť charakteris-
tický a rozvrh obyvania národností siaha
do koloniálneho obdobia. Tak je typická
slovenská ulica Jánošíkova a Janka Čme-
líka. Svetozara Markovića je, však Vojvo-
dina v malom, pretože sa tu miešajú Slo-
váci, Srbi a Maďari. Ulica Sándora Petőfi-
ho je výrazne maďarská.

V ére socializmu a druhej Juhoslávie
bola v súlade so štátnou politikou vytvo-
rená Ulica Bratstva a jednoty, určená na
usadenie robotníkov zamestnaných v
priemyselnej zóne Vojlovica. Rovnaký
názov má aj základná škola, v ktorej do
roku 1992 vyučovanie bolo aj v sloven-
skom jazyku. Potom boli slovenské triedy
zatvorené a slovenský jazyk sa stal jed-
ným z voliteľných predmetov.

Okrem toho dôležité inštitúcie, ktoré
podporujú miestne slovenské obyvateľ-
stvo a zachovávajú  jeho identitu, sú tele-
vízna relácia v slovenskom jazyku televí-
zie Pančevo, ktorá sa vysiela raz týžden-
ne, najstaršie noviny na Balkáne Panče-
vac s viacjazyčnou prílohou v slovenčine,
ktoré informujú o udalostiach a tradícia-
mi pančevských Slovákov.

Príbuzenské, sociálne a ekonomické
vzťahy sú navzájom prepojené, nieke-
dy podmienené, čo často zahŕňa aj me-
dzimiestne kontakty v rámci sloven-
ských komunít. Po celom svete existuje
množstvo príkladov rodinných a pria-
teľských vzťahov so Slovákmi. Tieto
vzťahy sa vyznačujú aj vzájomnou
trpezlivosťou bez ohľadu na konfesio-
nálnu identitu.

V obci je takmer absolútny počet
Slovákov evanjelického náboženstva a
spravidla sa stretávajú v nedeľu v kos-
tole. Napriek tomu tu boli aj aktívni
baptisti, nazarénci a adventisti. Ekono-
mické väzby, ktoré sa vyvinuli pod
vplyvom blízkosti dvoch veľkých mest-
ských prostredí, ovplyvnili formovanie
kultúrnych tradícií a etnických stereo-
typov z aspektu medzimestskej spolu-
práce.

Rozmanitosť ako bohatstvo

Slováci neboli nikdy izolovaní ani vylú-
čení zo širšieho sociálneho kolektívu.
Ekonomická situácia ovplyvnila spôsob
života a formu dominantnej kultúry za-
mestnania. Ženy z Vojlovice išli pracovať
ako upratovačky a pomocníčky do úcty-
hodných mestských rodín. Dnes je to
väčšinou práca starších žien, zatiaľ čo
dievčatá sa viac venujú škole. Blízkosť
mestských trhov bola výhodou remesel-
níkov, ktorí mohli svoje výrobky bez pro-
blémov ponúkať a predávať. Na predaj sa
najčastejšie vyrábala zelenina, mäso,
mliečne výrobky, ale predovšetkým kolá-
če a cestoviny, ktoré na trhoch Belehradu
nájdete aj dnes.

Úrodná a piesočnatá pôda tejto časti
Vojvodiny prispela k bohatému výnosu z
atarských polí. Socioprofesionálna iden-
tita je týmto spôsobom diferencovaná.
Kultúrna identita Slovákov vo Vojlovici
je zmesou, teda križovatkou vplyvu via-
cerých kultúr. To je spôsob života všet-
kých miestnych obyvateľov.
Vojlovičania si už dlho uvedomujú dôle-
žitosť kultúrnych inštitúcií pre zachova-
nie ich identity a spoločne postavili ich
hradby. Slováci tak založili Slovenský
kultúrno-osvetový spolok Detvan, v
rámci ktorého zahŕňajú všetky vekové
kategórie. Okrem toho, Matica slovenská
vo Vojlovici sa zaoberá zachovaním his-
torickej časti kultúrnej a sociologickej
identity.
Vojlovica je súčasťou banátskej, vojvo-
dinskej kultúry a je vďačná aj preto, lebo
predstavuje aj územnú, hospodársku, so-
ciálnu a kultúrnu hranicu medzi mestom
a dedinou. Obývajú ho celkom obyčajní
ľudia, rovnakí ako tí, ktorých vo svojom
okolí stretávate každý deň, ale ktorí sú
zároveň tak odlišní. A keď prijmeme túto
rozmanitosť ako bohatstvo života, môže-
me si podobnosti užívať. Presne takto
vojlovickí Slováci po stáročia pracujú a
žijú. Miona Pavlov

KRIŽOVATKA VPLYVU VIACERÝCH KULTÚR

KTO SÚ VLASTNE SLOVÁCI
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Telefóny, tablety, notebooky, e-učeb-
ne, e-denníky, aplikácie, neobme-
dzený prístup k akýmkoľvek (ne)po-
trebným informáciám ... Znie to ako
reklama na poskytovateľa internetu
či predajňu domácich spotrebičov,
ale nie je. Je to zoznam vecí, ktoré sa
detičkám (a povieme len detičkám,
pretože na ne sa kladie dôraz, čo ne-
znamená, že staršie deti a dospelí sú
voči tomu imúnni) denne a vo veľkej
miere ponúkajú. Rodičia školákov,
kývate hlavou, však?

Nemôžeme síce poprieť, že v tom,
že nás od všetkého delí len „jeden
klik“, sú veľké výhody a prednosti,
no zároveň nemôžeme poprieť dô-
sledky, ktoré spôsobujú všetky vyš-
šie spomínané „vhodnosti“. Ak by
sme urobili zoznam „za a proti“, vý-
sledok by bol možno rovnaký, ale s
čím budeme všetci súhlasiť, je fakt,
že deťom naozaj chýba skutočný
školský svet s hmatateľnými kama-
rátmi, hračkami, prvými sympatia-
mi, nezbedami na chodbách, realis-
tický denník s možnosťou opravy
niektorých známok (toto ste u nás
neprečítali) a mnoho ďalších  fyzic-
kých či psychických činností.

Hoci sme si všetci vedomí všet-
kého spomínaného, ako aj toho,  že
sa staré, dobré schovávačky, nahá-
ňačky, ľadové sochy a kopa iných
detských šibalstiev už nevrátia,
presunieme ťažisko tejto témy na
svetlejšiu stranu. O tom, že nie je
všetko také stratené a čierne, nás
presvedčí tohtoročný Detský týž-
deň, vojlovickí školáci a ich krea-
tívne a usilovné učiteľky.

Aktívny týždeň

Na pripomenutie – Detský týždeň
sa oslavuje každoročne počas pr-

vého októbrového týždňa. Ide o
celoštátne podujatie, ktoré pred-
stavuje úspešný model spoluprá-
ce štátu, rôznych občianskych a
profesijných organizácií a spája
všetkých dôležitých aktérov
ochrany práv detí, s cieľom zlepšiť
postavenie detí v Srbsku. Tento
rok sa konal od 4. do 10. októbra
a o úspechu dobrej organizácie
svedčili usmiate tváre a nekoneč-
né rozprávanie zážitkov.

Vďaka Anke Kotvášovej, učiteľke
tretieho ročníka Základnej školy
Bratstva a jednoty vo Vojlovici a jej
žiakom sme mohli sledovať ich
Detský týždeň a aktivity, ktoré mali
počas celého pracovného týždňa.
Ak ste si mysleli, že mali „voľné
dni“ a vyučovanie nahradili výluč-
ne zábavou, ukážeme vám, že ste sa
možno trochu mýlili a že pani uči-

teľka Anka spolu s kolegyňami
dobre vedela, ako to „dať dokopy“ .

Iný rozvrh hodín?

Pondelok bol vyhradený pre „fil-
mový deň“. Trpezlivo čakajúc, až
na nich príde rad, aby si sadli na
miesta v kine, nadšení kamaráti
sa usadili do pohodlných kresiel
a  nedýchajúc si pozreli Ainbo –
hrdinka pralesa. Hovoria, že po-
mocou tohto filmu sa naučili veľa
o dôležitosti starostlivosti o prí-
rodu, ako aj o tradíciách a viere
iných národov. Svet okolo nás v
kine – prečo nie?

Pre fanúšikov Labkovej patroly
sa utorok určite vyšplhal na vrchol
rebríčka najlepších aktivít. Miestne
spoločenstvo Vojlovica umožnilo
deťom stráviť, vtedy ešte slnečné
dni, vo vojlovickom parku, pri ka-

marátení sa s  Chaseom, psíkom
policajtom, ktorý dával pozor na to,
aby v dlhom rade na maľovanie na
tvár, čo mala na starosti jeho kama-
rátka asistentka, všetko prebiehalo
bez problémov.  

Po hodine v prírode nasleduje
hodina histórie. Národné múzeum
v stredu otvorilo svoje brány školá-
kom, ktorí sa pomocou špeciálnej
aplikácie v mobile, ktorá funguje
výhradne v rámci múzea, vydali
hľadať poklad a zisťovali rôzne za-
ujímavosti o našom múzeu a sa-
motnom meste.

Ideálny spôsob učenia

Hoci v predchádzajúcich dňoch ve-
ľa chodili, učiteľky nezanedbávajú
telesnú výchovu, ani výtvarnú kul-
túru, a tak vo štvrtok zaplavili škol-
ský dvor malí umelci, ktorí ukázali
svoju zručnosť pri kreslení kriedou,
pokým sa tí menej inšpirovaní ve-
novali športovým hrám alebo uká-
zali nejaký iný talent prostredníc-
tvom hry Ukáž, čo vieš.
` Koniec pracovného týždňa a
spoznávanie medziľudských vzťa-
hov. Prváci svoje nadšenie zo za-
čiatku školy vyjadrili pripraveným
kultúrno-umeleckým programom
a starší kamaráti im zaželali milé
privítanie prostredníctvom správ o
priateľstve, ktoré písali na papieriky
rôznych veľkostí a tvarov.

Že škola nemusí byť vždy prísna
a zaťažujúca, nám ukázali kamaráti
z Vojlovice so svojimi učiteľkami,
ktoré našli ideálnu rovnováhu me-
dzi skutočným a virtuálnym sve-
tom. Veríme, že takto nadobudnuté
vedomosti zostanú deťom ešte dlho
v pamäti a tešíme sa na niektorú z
ďalších návštev tohto tvorivého ko-
lektívu. Katarína Kalmárová

VOJLOVICKÍ ŠKOLÁCI A DETSKÝ TÝŽDEŇ

KEĎ SA ŠKOLA STANE NAJLEPŠOU ZÁBAVOU

SLOVKO- DVE O USILOVNÝCH VOJLOVICKÝCH VYŠIVKÁRKACH 

Prácou skrášľujú mnohé podujatia
Vieme, že naše usilovné ženy odna-
veky rady vyšívali, a  to najčastejšie
v  dlhých, zimných večeroch, keď sa
zoskupovali pri priadkach. Výšivkár-
ky sa stretávali v každú stredu, čo im
zostalo zvykom až do dnes, v jednej
z  najstarších odboček Slovenského
kultúrno-osvetového spolku Detvan. 

Aj napriek neprajnej situácii svoje
večierky usporadúvajú počas celé-
ho roka, samozrejme, dodržiavajúc
sa hygijenicko – epidemiologic-
kých opatrení. Nesmieme zabud-
núť spomenúť aj to,  že v roku 1997
bola založená aj detská výšivkárska
odbočka pod vedením Evy Lenhar-
tovej, ktorá deti za krátky čas nauči-
la mnohé základy vyšívania, a oni
svoje práce vystavovali spolu so
staršími výšivkárkami. Žiaľ, táto
odbočka už nie je aktívna.

Môžeme konštatovať, že sú voj-
lovické ženy veľmi usilovné a aktív-
ne nielen v spolku Detvan, ale aj na
cirkevnom a matičnom poli.
Okrem toho, že sú skvelými vyšiv-
kárkami, ony sú aj dobré kuchárky.
Rovnako sú neodolateľné aj slané
aj  sladké koláče, ktoré pripravujú
pri rôznych stretnutiach, kamaráte-
niach či akciách. Neodmisliteľnou
súčasťou každého podujatia sú ich,
vojlovické lopty. Zaujímavosťou je,
že túto vojlovickú špecialitu vedeli
pripravovať iba niektoré ženy z od-
bočky. Tie sa rozhodli, že na svojich
pravidelných stretnutiach tomu na-
učia aj ostatné členky.

V posledných rokoch úspešne
predstavujú Vojlovicu na rôznych
podujatiach žien v celej Vojvodine.
Tohto roku svoje ručné práce a vý-

robky prezentovali na podujatiach
Etno- deň v  Kačareve, Deň višieň
v Jánošíku, Dožinkové slávností vo
Vojlovici- predajný jarmok a výsta-
va ručných prác, Jarmok umenia
v  rámci Slovenských národných
slávností v Báčskom Petrovci, Pre-
obraženjski dani v Pančeve, Sarmi-
jáda v Kysáči...  

Po mnohých rokoch účasti na
Štrudlijáde v  Dolove na tohtoroč-
nom podujatí vyšivkárky obsadili
prvé miesto pre najkrajší stánok.
Okrem toho sú organizátorkami aj
Rezancovej zábavy, ktorá sa usku-
točňuje počas Kirvaja, teda v po-
sledný víkend v septembri v Detva-
ne vo Vojlovici. Hostia a domáci si
pri hudbe vychutnávajú cesnakovú
polievku, syrové a makové rezance.
Bohužiaľ, skrze vírusu, zábava sa
tento rok neuskutočnila.  Vojlovi-

čanky sú známe aj v  Belehrade.
Mnohé si svoj dinár zarábajú práve
predajom domácich rezancov,
a tým spôsobom prezentujú aj zruč-
nosť vojlovických domácich žien. 

Minulého roku členky vyšivkár-
skej odbočky dostali od Miestného
odboru Matice slovenskej vo Vojlo-
vici na používanie šicí stroj. Ide
o  stroj, ktorý daroval veľvyslanec
Slovenskej republiky v  Belehrade
Fedor Rosocha.  Získalo ho iba
štrnásť najaktívnejších Miestnych
odborov Matice slovenskej z oficiál-
nej slovenskej rozvojovej pomoci, s
cieľom jednoduchšie sa vysporiadať
s dôsledkami pandémie koronaví-
rusu. Práve tento dar vyšivkárky vy-
užívajú náplno. Obšívajú látky, pri-
šívajú čipky, šijú obrusi a podobné.
Bez nich by jednoducho nemohla
byť usporiadaná ani jedna aktivita.

Prajeme im, aby si ај naďalej za-
chovali chuť aktívne sa zúčastňovať
na udržiavaní aktívneho života
Detvana, ako aj cirkvi a  Matice,
vďaka čomu rastie nielen kultúrne
povedomie, rozvíja sa nadanie,
obohacuje osobnosť, ale je to hod-
notne využitý voľný čas a zachová-
vanie slovenského dedičstva našich
predkov. Nech je ich práca motivá-
ciou, aby sa aj mladšie členky zapá-
jali do odbočky. Alena Kulíková

UKONČENÉ DNI PADINY

Svadba na koniec a nový začiatok
Nová kniha Jána
Kolárika

Po pozoruhodných rôznych augus-
tových udalostí, ktoré sa konali v
rámci Padinských dní, v septembri
pokračovala oslava 215. výročia Pa-
diny bohatým trojdielnym progra-
mom, ktorý sa organizoval vo vesti-
bule Domu kultúry Michala Babin-
ku v Padine. Najprv 11. septembra
bola otvorená spoločná výstava ob-
razov insitného maliara Martina
Papa a rezbárskych prác carving
majstra Pavla Hrťana z Kysáča. Nie
je náhoda, že sa títo umelci predsta-
vili spoločne a ich diela sa stretli v
improvizovanej galérii a spoločne
pútali zvedavé oči návštevníkov.

Zatiaľ čo Martin Pap pozorova-
teľovi vo svojich obrazoch diskrét-
ne pripomína nevyhnutnosť tekvíc
vo vojvodinskom vidieckom živote,
Hrťan svojim majstrovstvom vo vy-
rezávaní rovnakých tekvíc a príbuz-
ných melónov dáva nové tvary a
pridanú hodnotu. Tie sa stali nielen
prínosom pre zdravú výživu, ale aj
pre oči túžiace po nových dojmoch.

Otvorenie výstavy skrášlila hud-
ba a pieseň mladej speváčky tradič-
nej slovenskej hudby Anny Bere-
díovej zo Selenče, ako aj harmoni-
károv Ondreja Maglovského z Kul-
pínu a Vladimíra Halaja z Padiny.

Povzbudivé údaje v tomto roku

Keď hostia a hostitelia skončili s
dôkladnou prehliadkou vystave-
ných výtvarných diel, začala sa sláv-
nostná akadémia, kde vystúpil
evanjelický kňaz Ján Cicka z Padi-
ny, predseda padineského Miestne-
ho spoločenstva Ján Kolárik a his-
torik Miroslav Ďurica.

Okrem iného sa poukazovalo na
to, že v tejto oblasti je potrebné vy-
trvať a živiť spomienky našich od-
vážnych predkov, ktorí vytiahli vodu
z piesku a tvrdou prácou vytvorili z
púšte krásne miesto na život. Ich vý-
kon a skúsenosti by mali dnešných
obyvateľov Padiny posilniť v ich roz-
hodnutí zostať vo svojich domovoch
a ďalej rozvíjať svoju miestnu komu-
nitu. Podľa Jána Kolárika je tento

rok v tomto zmysle povzbudivý, pre-
tože počet emigrantov klesol a nikto
z absolvovaných základoškolákov
Padiny neopustil Srbsko.

Miroslav Ďurica prítomným pri-
pomenul, že toto slovenské miesto
nebolo náhodne nazvané slovom
zo slovníka srbského jazyka - Padi-
na, pretože tam bola kedysi, v 18.
storočí, malá osada obývaná Srbmi,
ktorí sa, kvôli ťažkým životným
podmienkam, predovšetkým ne-

dostatku vody a sucha, presunuli
do iných častí. Keďže vojenská hra-
nica Habsburskej monarchie s
Osmanskou ríšou, v čase útlaku
Dáhií a na začiatku prvého srbské-
ho povstania v roku 1804, bola sla-
bá, bez ľudí, bolo nariadené posta-
viť dve osady na obranu: slovenskú
Padinu a srbský Sámoš. Prvých 80
slovenských rodín sa prisťahovalo v
roku 1806 a v druhej vlne, v roku
1808, prišli ďalšie.

Posledná časť slávnosti bola ve-
novaná predstaveniu novej knihy
Jána Kolárika Padinské svadobné

obyčaje. Vzhľadom na to, že bohatú
skúsenosť starejšieho získal na viac
ako stovke svadieb, dokázal pod-
robne popísať a vysvetliť túto ma-
lebnú časť slovenského života a tra-
dície, ktorá s nástupom moderni-
zácie pomaly mizne.

Nedostatok: málo obecentsva

O to, aby sa všetko neobmedzovalo
iba na slovné opisy svadby, čítanie
recenzií a úryvkov z knihy, sa pos-

tarala malá skupina dievčat, chlap-
cov a žien, ktorí v ľudových krojoch
scénický ukázali časť obyčajov tra-
dično zogranizovaných padinských
svadieb: vinšovanie družbov pri
pozývaní na svadbu, ovádzanie so
sviečkami, zdobenie nevesty čep-
com, tanec s nevestou za peniaze a
darčeky a recitovanie posluháčov
pri podávaní večere.

Svadba, aj keď bola zahraná, sa
nemohla začať a prejsť bez veľkého
množstva hudby, piesní, hier a ve-
selosti. Keby bolo miesto, všetci by
sme si boli zatancovali a podelili sa
tak o radosť s hostiteľmi pri príleži-
tosti veľkého jubilea. Bol to dojem-
ný a plný symboliky záver toho
krásneho večera a celej oslavy 215.
narodenín Padiny.

Svadba nie je len o ženíchovi, ne-
veste, svadobníkoch a oslave, ale aj
o prísľube nového, spoločného ži-
vota, rozšíreniu komunity, posilne-
niu jej súdržnosti a záloh do bu-
dúcnosti. Na ďalších 215 rokov.

Škoda, že sa tejto slávnosti nezú-
častnilo viac obyvateľov Padiny.
Nadobudol dojem, že v programe
je viac hostí, novinárov a účastní-
kov ako domáceho publika.

Ivan Zafirović
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на словачком језику / v slovenskom jazyku

РАСКРСНИЦА УТИЦАЈА ВИШЕ КУЛТУРА

КО СУ ЗАПРАВО СЛОВАЦИ
Сетите се када сте чули за Словаке у
Србији. Онда када су вам понудили
словачки кулен или када сте видели
Словакињу у својој традиционалној
вишеслојној, шареној и строго уштир-
каној сукњи? Или сте посетили неко
словачко место, били на некој словач-
кој свечаности? У случају да вам је
већина овога страно, време је да вас
упознамо са Словацима који живе у
Војловици и поносно чувају културну
заоставштину предака.

Словаци у Србију долазе у 18. веку
као радна снага у виду кметова, које
је, након што је купио земљу, потра-
жио Михајло Чарнојевић. Населили
су се у Бачком Петровцу, који је тада
имао 19 српских породица. Данас 66
одсто укупног становништва Бачког
Петровца чине Словаци и он пред-
ставља један од центара ове нацио-
налне мањине.

Војловица је најјужније место насе-
љено Словацима у Банату и предста-
вља део града Панчева, који је центар
Јужнобанатског округа. Специфичност
Војловице лежи у утицају близине цен-
тра града Панчева, као и главног града
Београда на живот њених становника
и развој овог места. Такав положај насе-
ља је узроковао развој контаката с дру-
гим народностима и етничким зајед-
ницама у склопу обављања послова,
похађања школа, коришћења јавног
превоза, пијаце...

Ушушкано насеље на обали Дунава
налази се у претежно већински срп-
ској етничкој средини. Разноликост
окружења одразила се на формирање
специфичне културе војловачких Сло-
вака, која је видљива у поређењу се
српском и мађарском. Такође, војло-
вачки Словаци чине део шире етно-
културне целине Словака у Србији, с
којима имају бројне сличности, попут
историје, географије и политичких
одраза, а доминантне разлике у одно-
су на остала словачка места у Војво-
дини свакако су настале као после-
дица локалних и регионалних чини-
лаца.

Корени из Хајдучице

Сусрети са становништвом удаљени-
јих словачких места у Банату, Сре-
му и Бачкој интензивно се органи-
зују. Циљ таквих активности је очу-
вање темеља културе, али и изград-
ња нове сарадње на етнокултурном
принципу. Територија Војводине је
прожета мрежом таквих веза, које
се формирају и додатно развијају
путем црквених активности и кул-
турно-просветних друштава.

Насељавањем првих Словака на пра-
зан простор између Дунава и војловач-
ког манастира, који је ту затечен, однос
према комшијама се променио. У зави-
сности од друштвеноекономских при-
лика у свету и држави доминирали су
периоди у којима су преовлађујућу уло-
гу имале економија, црква или култура.

Из Хајдучице потичу корени сло-
вачког идентитета у Војловици, ода-
кле је донет и благ карактер народа,
спремног да се уклопи и прихвати раз-
личите народе. Наиме, у 19. веку Сло-
ваци се насељавају у место звано Мари-
јенфелд (Маријина земља), међутим
лош положај тог насеља условио је
померање целокупног становништва
према северу на део територије мана-
стира Војловица, по чему ново насеље
добија нов назив.

У новонасталом насељу живеће, поред
Словака, и Мађари, Срби, али и Нем-
ци, посебно после присилног досеља-
вања на ово подручје. Последица ова-
кве историје јесте претпоставка да су
ти фактори знатно утицали на настаја-

ње специфичних етнокултурних фено-
мена. Војловица је мултикултурни, мул-
тиетнички и социокултуролошки про-
стор у коме су доминантна два елемен-
та – с једне стране постоји утицај модер-
не индустрије на аграрну културу, а с
друге стране традиционални провин-
цијски начин живота који се супрот-
ставља првом.

Етничка структура је значајно
другачија у односу на друга сло-
вачка насеља и утиче на даљи 
развој заједнице. Локални иденти-
тет изражава припадност месту,
што се најбоље види кроз називе
улица, али и истицање припадно-
сти Војловчанин/Војловчанка, чиме
се прави дистанца од градске сре-

дине, али се потискује у други план
и национална припадност.

РТВ Панчево и 
„Панчевац” као подршка

Распоред улица је карактеристичан за
овај крај, а распоред живљења народ-
ности датира још из колонизаторског
периода. Тако су типичне словачке ули-
це Јаношикова и Јанка Чмелика. Ули-
ца Светозара Марковића је, с друге
стране, Војводина у малом, јер се овде
затичу Словаци, Срби и Мађари. Ули-
ца Шандора Петефија доминантно је
мађарска улица.

У доба социјализма и друге Југосла-
вије настаје, сходно државној полити-
ци, Улица братства и јединства, пред-
виђена за насељавање радника запо-
слених у индустријској зони Војлови-
це. Исти назив носи и основна школа, у
којој је све до 1992. године постојала
настава на словачком језику, након чега
су словачка одељења затворена, а сло-
вачки језик постаје један од факулта-
тивних предмета.

Поред тога, значајне институције које
дају подршку овдашњем словачком ста-
новништву и очувању његовог иденти-
тета без премца су емисија на словач-
ком језику Телевизије Панчево, која се
емитује једном недељно, и најстарији
живи недељник на Балкану „Панчевац”,
у оквиру кога постоји мултијезички
додатак на словачком језику, који ути-
че на упознавање са збивањима и тра-
дицијом панчевачких Словака.

Родбински, друштвени и економски
односи се међусобно преплићу, поне-
где и условљавају, што неретко обухва-
та и међулокалне контакте у оквиру
словачких заједница. Бројни су при-
мери породичних и пријатељских одно-

са са Словацима широм света. Ти одно-
си се одликују и међусобном трпељи-
вошћу, без обзира на конфесионални
идентитет.

У насељу је готово апсолутан број
Словака евангелистичке вероисповести
и обично се недељом састају у цркви.
Ипак, било је и активних баптиста,
назарета и адвентиста. Економске везе,
које су се развиле под утицајем близи-
не двеју великих урбаних средина, ути-
цале су из аспекта међулокалне сарад-
ње на формирање културних традици-
ја и етничких стереотипа.

Различитост као богатство

Словаци никада нису били изоловани
или искључени из ширег друштвеног
колектива. Привредна ситуација је ути-
цала на начин живота и облик доми-
нантне културе занимања. Тако су Вој-
ловчанке одлазиле да раде као спрема-
чице и помоћнице у угледним град-
ским породицама. Данас је то углав-
ном посао старијих жена, док се девој-
ке више окрећу школовању. Близина
градских пијаца ишла је наруку зана-
тлијама, који су лако могли да пласи-
рају своје производе и да их продају.
Најчешће су производили поврће, месо,
млечне продукте и, најдоминантније,
ситне колаче и тестенину, који се и
данас могу наћи на београдским пија-
цама.

Плодно и песковито тле овог дела Вој-
водине допринело је богатом приносу са
атарских поља. Социопрофесионални
идентитет издиференциран је овим путем.
Културни идентитет Словака у Војлови-
ци представља мешавину, односно 
раскрсницу утицаја више култура. То је
начин живота свих мештана.

Војловчани су одавно освестили зна-
чај културних институција за очување
свог идентитета и заједно саградили
његове бедеме. Словаци тако оснивају
Словачко културно-просветно друштво
„Ђетван”, у чије оквире укључују сва
старосна доба. Поред тога, Матица сло-
вачка у Војловици бави се очувањем
историјског дела културног и социоло-
шког идентитета.

Војловица је део банатске, војвођан-
ске културе, а захвалност дугује и томе
што представља територијалну, еко-
номску, друштвену и културну грани-
цу између града и села. У њој живе
сасвим обични људи, исти као они које
свакодневно сусрећете у свом окруже-
њу, а који су истовремено толико 
различити. И када ту различитост при-
хватимо као богатство живљења, може-
мо уживати у сличностима. Баш тако
вековима раде и живе војловачки Сло-
ваци. Миона Павлов
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Телефони, таблети, лаптопи, е-
учионице, е-дневници, аплика-
ције, неограничен приступ сва-
кој (не)потребној информаци-
ји... Звучи као реклама за интер-
нет провајдера или продавницу
технике и кућних апарата, али
није. То је списак ствари које се
малишанима (а рећи ћемо само
малишанима, јер је фокус на
њима, што не значи да су стари-
ја деца и одрасли на то имуни)
свакодневно и у великој мери
пласирају. Родитељи школара-
ца, климате главом, зар не?

Иако не можемо оспорити да
има великих погодности и пред-
ности у томе што смо до свега
удаљени само „на један клик”,
истовремено не можемо оспо-
рити последице које изазивају
све горенаведене „лагодности”.
Ако бисмо правили листу „за и
против”, резултат би можда био
изједначен, али оно са чиме ћемо
се сви сложити јесте чињеница
да деци и те како недостаје онај
стварни ђачки свет са опипљи-
вим другарима, играчкама,
првим симпатијама, смицали-
цама по ходницима, реалним
дневником с могућношћу испра-
вљања покоје оцене (ово нисте
прочитали код нас) и још много
физичких и умних активности.

Иако смо сви свесни свега
поменутог, баш као и да се ника-
да неће вратити старе добре
жмурке, шуге, ледене деке и
још гомила дечјих несташлу-
ка, фокус ове теме пребациће-
мо на ведрију страну. Да није
све баш толико изгубљено и
црно, увериће нас овогодишња
„Дечја недеља”, војловачки шко-

ларци и њихове креативне и
посвећене учитељице.

Активна седмица

Подсећања ради, „Дечја неде-
ља” се обележава сваке године

током прве недеље октобра. То
је национална манифестација
која представља успешан модел
сарадње државе, различитих
цивилних и струковних органи-
зација и повезује све важне акте-

ре у заштити дечјих права, а с
циљем побољшања положаја
детета у Србији. Ове године се
одвијала од 4. до 10 октобра, а
насмејана лица и бесконачно
препричавање доживљаја посве-
дочили су о успешности добре
организације.

Захваљујући Анки Котваш,
учитељици трећег разреда у
Основној школи „Братство–је-
динство” у Војловици, и њеним
ученицима, били смо у могућ-
ности да испратимо њихову „Деч-
ју недељу” и активности које су
имали током целе радне седми-
це. Ако сте мислили да су узели
„слободне дане” од учења и заме-
нили их искључиво забавом,
показаћемо вам да сте се можда
мало преварили и да је учите-
љица Анка, заједно са својим
колегиницама, добро знала како
да уклопи једно с другим.

Другачији распоред часова?

Понедељак је био резервисан за

„филмски дан”. Стрпљиво чека-
јући на свој ред за заузимање
биоскопских места, узбуђени дру-
гари су утонули у удобне фоте-
ље и без даха погледали филм
„Аинбо – добри дух Амазоније”.
Кажу да су помоћу овог филма
много научили о томе колико је
важно бринути се о природи, као
и о традицијама и веровањима
других народа. Свет око нас у
биоскопу – зашто да не?

Фановима „Патролних шапа”
се уторак сигурно попео на врх
ранг-листе најбољих активно-
сти. Месна заједница Војловица
омогућила је малишанима да
тада још увек сунчане дане про-
веду у војловачком парку уз дру-
жење са Чејсом, куцом полицај-
цем, који је водио рачуна да у
дугачкој колони за осликавање
лица, за шта је била задужена
његова другарица помоћница,
све прође у најбољем реду.

Након часа у природи следи
час историје. Народни музеј је у

среду отворио своја врата шко-
ларцима, који су, помоћу посеб-
не апликације на својим мобил-
ним телефонима, која функци-
онише искључиво унутар музе-
ја, кренули у потрагу за благом
и пронашли разне занимљиво-
сти о нашем музеју, као и о
самом граду.

Идеалан начин учења

Иако су претходних дана пуно
шетали, учитељице не запоста-
вљају физичко васпитање, али
ни ликовну културу, те је стога у
четвртак школско двориште било
преплављено малим уметници-
ма, који су своје умеће исказали
цртајући кредама, док су се они
мање надахнути окренули спорт-
ским играма, или пак показали
неки други таленат кроз игру
„Покажи шта знаш”.

Крај радне седмице обележи-
ло је учење о међуљудским одно-
сима. Првачићи су своје одуше-
вљење  због поласка у школу
испољили кроз припремљени
културно-уметнички програм, а
старији другари су им пожеле-
ли топлу добродошлицу пору-
кама другарства, које су испи-
сали на папирићима разних
величина и облика.

Да школа не мора увек да буде
строга и оптерећујућа, показали
су нам војловачки другари са
својим учитељицама, које су
нашле идеалан баланс између
стварног и виртуелног света.
Верујемо да ће на овај начин
стечена знања дуго остати у пам-
ћењу малишана, а ми се радује-
мо некој од наредних посета
овом креативном колективу.

Катарина Калмар

ВОЈЛОВАЧКИ ШКОЛАРЦИ И „ДЕЧЈА НЕДЕЉА”

КАД ШКОЛА ПОСТАНЕ НАЈБОЉА ЗАБАВА

РЕЧ-ДВЕ О ВРЕДНИМ ВОЈЛОВАЧКИМ ВЕЗИЉАМА

Радом улепшавају многе догађаје
Знамо да су наше вредне жене
одувек радо везле, и то најче-
шће у дугим зимским вечери-
ма, када су се окупљале на пре-
лима. Везиље су се састајале сва-
ке среде, што је остала навика
све до данас, у једној од најста-
ријих секција Словачког култур-
но- просветног друштва „Ђетван”.

Упркос неповољној ситуацији сво-
ја дружења одржавају током целе
године, наравно поштујући хиги-
јенско- епидемиолошке мере. Не
смемо заборавити да поменемо
и то да је 1997. године основана
и дечја секција везиља, под вођ-
ством Еве Ленхарт, која је децу
за кратко време научила основа-
ма везења, а они су онда своје
радове излагали заједно са ста-
ријим везиљама. Нажалост, ова
секција више није активна.

Можемо закључити да су Вој-
ловчанке врло вредне и активне
не само у друштву „Ђетван” већ и
у цркви и у Матици словачкoj.
Поред тога што су сјајне везиље,
оне су и добре куварице. Једнако
су неодољиви и слани и слатки
колачи које спремају на разним
окупљањима и дружењима.
Саставни део сваког дешавања су
њихове, тз. војловачке лопте. Зани-
мљиво је што су овај војловачки
специјалитет умеле да припреме
само неке од жена из секције.
Оне су зато одлучиле да томе нау-
че и остале чланице секције.

Оне последњих година успе-
шно представљају Војловицу на
разним манифестацијама жена
широм Војводине. Ове године су
представиле своје рукотворине и
производе на догађајима: „Етно-
-дан” у Качареву, „Дан трешања”
у Јаношику, „Жетелачки дани” у
Војловици – продајни вашар и
изложба рукотворина, „Панчевач-
ки карневал”, „Вашар уметности”
у оквиру „Словачких национал-
них свечаности” у Бачком Петров-
цу, „Преображенски дани” у Пан-
чеву, „Сармијада” у Кисачу...

Након много година учешћа
на „Штрудлијади” у Долову, на

овогодишњој манифестацији
везиље су освојиле прво место
за најлепши штанд. Осим тога,
оне су и организаторке „Реза-
нац забаве” која се одржава за
време кирваја – црквене славе у
Војловици, тј. последњег викен-
да у септембру у „Ђетвану”. Гости
и домаћини уз музику уживају у
чорби од белог лука и резанци-
ма са сиром и маком. Нажалост,
због вируса, забава ове године
није одржана. Војловчанке су

познате и у Београду. Многе свој
динар зараде управо продајом
домаћих резанаца, а на тај начин
презентују и вештину војловач-
ких домаћица.

Прошле године су чланице
секције везиља добиле на кори-
шћење шиваћу машину од
Месног одбора Матице словач-
ке у Војловици. Реч је о машини
коју је донирао амбасадор Сло-
вачке Републике у Београду
Федор Росоха. Добило ју је само
четрнаест најактивнијих локал-
них одбора Матице словачке из
званичне словачке развојне помо-
ћи, како би се лакше носили с
последицама пандемије коро-
навируса. Тај дар везиље кори-
сте пуном снагом. Шију ткани-
не, столњаке, пришивају чипке
и томе слично. Без њих се јед-
ноставно не би могла организо-
вати ниједна активност.

Желимо им да сачувају жељу
да и даље активно учествују у
одржавању активног живота
„Ђетвана”, као и цркве и Мати-
це, захваљујући чему не само да
расте културна свест већ се 
развија таленат и обогаћује лич-
ност, а ради се и о вредно иско-
ришћеном слободном времену
и очувању словачког наслеђа
наших предака. Нека њихов рад
буде мотивација да се и млађе
жене придруже секцији.

Алена Кулик

ОКОНЧАНИ „ДАНИ ПАДИНЕ”

Свадба за крај и нови почетак
Нова књига 
Јана Коларика

После запажених разноврсних
августовских манифестација одр-
жаних у оквиру „Дана Падине”,
у септембру је прослава 215-
-годишњице Падине настављена
богатим троделним програмом,
организованим у предворју Дома
културе „Михал Бабинка” у Пади-
ни. Најпре је 11. септембра отво-
рена заједничка изложба слика
наивног падинског сликара Мар-
тина Папа и резбарија карвинг
мајстора Павела Хрћана из Киса-
ча. Ови уметници се нису нима-
ло случајно заједно представи-
ли, а њихова дела су се сусрела у
импровизованој галерији и зајед-
нички привлачила знатижељне
погледе посетилаца.

Док Мартин Пап на својим
сликама дискретно подсећа
посматрача на неизоставност
бундеве у војвођанском сеоском
животу, дотле Хрћан својим мај-
сторством резбарења истим тим
тиквама и сродним лубеницама
даје нове облике и додатну вред-
ност. Оне постају не само благо-
дет за здраву исхрану него и за
очи жељне нових утисака.

Отварање изложбе су својом
музиком и песмом улепшали
млада певачица традиционалне
словачке музике Ана Беређијо-
ва из Селенче и хармоникаши
Ондреј Магловски из Кулпина
и Владимир Халај из Падине.

Охрабрујући овогодишњи
подаци

Када су гости и домаћини завр-
шили помно разгледање изло-
жених ликовних радова, запо-
чела је свечана академија на
којој су говорили падински еван-
гелистички свештеник Јан Циц-
ка, председник Савета Месне
заједнице Падина Јан Коларик
и историчар Мирослав Ђурица.

Истакнуто је, између осталог,
да је неопходно истрајавати на
овим просторима и неговати
сећања на наше смеле претке

који су из песка извукли воду и
мукотрпним радом од пустиње
створили лепо место за живот.
Требало би да њихов подвиг и
искуства учврсте данашње
Падинчане у одлуци да остану
на својим огњиштима и даље
развијају своју локалну заједни-
цу. Како каже Јан Коларик, ова
година охрабрује у том смислу,
јер се број исељених смањио и
нико од свршених падинских
основаца није напустио Србију.

Мирослав Ђурица је присутне
подсетио да ово словачко место
није случајно названо речју из
речника српског језика – Пади-
на, јер је ту некада, у 18. веку,
постојало мало насеље настање-
но Србима, који су се због тешких

услова живота, пре свега недо-
статка воде и суше, преселили у
друге крајеве. Пошто је на том
потезу војна граница Хабзбур-
шке монархије и Османске царе-
вине, у време дахијског зулума и
почетка Првог српског устанка
1804. године, била слаба, без
људи, наређено је да се подигну
два насеља ради одбране: сло-
вачко – Падина и српско – Самош.
Првих 80 словачких породица је
досељено 1806. године, да би их
у другом таласу, 1808, дошло још.

Последњи део свечаности био
је посвећен представљању нове
књиге Јана Коларика „Падин-
ски свадбени обичаји”. С обзи-
ром на то да је он стекао богато
искуство старојка на преко сто
свадби, могао је до детаља да
опише и објасни овај живопи-

сни део словачког живота и тра-
диције који лагано нестаје под
навалом модернизације.

Мана: мало публике

Да све не остане само на вер-
балним описима свадбе, чита-
њу рецензије и одломака из књи-
ге, побринула се мања скупина
девојчица, дечака, девојака и
жена, који су у народним ношња-
ма сценски приказали део оби-
чаја с традиционално организо-
ваних падинских свадби: реци-
товање позивача на свадбу, обред
са свећама, украшавање невесте
посебном капицом, плесање с
невестом за новац и поклоне и
рецитације услужитеља гостију
при сервирању вечере.

Свадба, макар и одглумљена,
није могла да почне и прође без
много музике, песме, игре и весе-
ља. Да је било места, сви бисмо
заплесали и тако поделили
радост с домаћинима поводом
великог јубилеја. Био је то дир-
љив и пун симболике заврше-
так те лепе вечери и читаве про-
славе 215. рођендана Падине.

Свадбу не чине само младоже-
ња, невеста, сватови и весеље, него
и обећање новог, заједничког живо-
та, ширење заједнице, јачање њене
кохезије и залог за будућност. За
наредних 215 година.

Штета је само што овој свеча-
ности није присуствовало више
житеља Падине. Стекао се утисак
да је гостију, новинара и учесни-
ка програмабило више него дома-
ће публике. Иван Зафировић
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Чешко позориште „Чешке бесе-
де Београд”, које је основано
2017. године, једино је двоје-
зично позориште у Београду и
једно од ретких у целој Срби-
ји. Оно заправо представља сво-
јеврсну обнову „Чешког теа-
тра”, који је деловао при
Чешком дому културе до Дру-
гог светског рата. На његовом
челу је Растко Јевтовић, про-
фесор компаративне књижев-
ности и магистар лингвисти-
ке. Међутим, можда је „важни-
је” рећи да је он син Владими-
ра Јевтовића, чувеног глумца
и угледног педагога на Факул-
тету драмских уметности у Бео-
граду, као и да су му браћа,
Иван и Јаков, познати српски
глумци, јер је то сигурно један
од разлога који су га навели на
идеју о обнови овог специфич-
ног позоришта.

ПАНЧЕВАЦ: Како је дошло до
обнове Чешког позоришта?

РАСТКО ЈЕВТОВИЋ: До
обнове Чешког позоришта је,
заправо, дошло на моју ини-
цијативу. Иако нисам профе-
сионални драмски уметник,
потичем из позоришне поро-
дице и иза мене је дугогоди-
шње бављење школским, ама-
терским и алтернативним теа-
тром. То су биле полуге које су
ме навеле на идеју о обнови
позоришта и квалификовале за
позицију координатора и ква-
литетног драмског педагога.

• Ко су чланови позоришта?
– Чланови Чешког позори-

шта су Београђани од 16 до 80
година: чланови „Чешке бесе-
де Београд”, грађани Београда
и других места у Србији, сту-

денти, средњошколци, њихови
родитељи...

• Како бирате глумце? Да ли
се одржава аудиција или се гру-
пи могу придружити сви љуби-
тељи позоришне уметности? Да
ли постоји неко старосно огра-
ничење?

– Не постоји аудиција нити
старосно ограничење. Свако ко
жели да учествује у раду Чешког
позоришта, прима се у ансамбл,
једино остаје питање поделе
улога и задужења.

• Колико представа годишње
изведете и да ли су то текстови
искључиво чешких аутора?

– Годишње изведемо мини-
мум две представе. Аутори свих

целовечерњих представа су
чешки аутори. Такав модел сам
поставио од почетка, јер сма-
трам да постоје врхунска дела
чешких, али и словачких ауто-
ра, која су у сенци „јачих” свет-
ских књижевности, попут
руских, немачких, францу-
ских... и треба се и те како
њима позабавити.

• Како бирате дела која ћете
режирати?

– Дела бирам по препоруци
стручњака који чешку књижев-
ност познају боље од мене. Узи-
мам у обзир њихов суд, али и
сам се бавим процењивањем...

• Да ли је нужно да глумци
знају чешки и да ли језик пред-

ставља препреку или
мост?

– Глумци не морају
знати чешки језик, јер
је главни језик Чешког
позоришта „Чешке
беседе Београд” – срп-
ски језик. Али пожељ-
но је и да знају, или
макар уче чешки. Тако
се повећава простор и
њихових сценских, не
само језичких могућности.

• Где се одржавају пробе?
– Још увек немамо сопстве-

не просторије, стога често мења-
мо локацију. Засада користи-
мо простор Универзитетске
задруге и камерну сцену Пете

београдске гимназије. Тражи-
ли смо од надлежних органа
да нам се обезбеди простор за
сценски рад и надамо се да
ћемо то ускоро остварити.

• Где можемо погледати ваше
представе?

– Тренутно нисмо у могућ-
ности да наступамо уживо, али
наше две целовечерње пред-
ставе, „Девојке на узди” и „Тро-
лејбус”, можете видети на
„Јутјуб” адреси „Чешке беседе
Београд”, под ознаком „Чешко
позориште”.

• Како изгледа ваша зами-
сао о укључивању словачког
језика и сарадњи са словачким
аматерским позориштима?

– Сарадња са словачком
мањином, као веома бројном,
организованом, предузетном

и креативном у Србији јесте у
склопу мојих уметничких пла-
нова. Што се тиче конкретни-
јих замисли, то би била пред-
става по тексту који управо
пишем, која би се одвијала на
српском, чешком и словачком
језику. То би била једна омла-
динска љубавна драма. Нарав-
но, имам у виду и друге видо-
ве размене Чешког позоришта
ЧББ и актуелних словачких
позоришних трупа на тлу Срби-
је и на том плану могу бити
расположив чим се позори-
шни живот код нас нормали-
зује.

• Многа позоришта се због
тренутне ситације одлучују за
онлајн верзију позоришта. Да
ли је то могућа опција и за
ваше?

– Да, наравно, сви се сада
навикавамо на тај начин рада.
Ја то видим као примењивање
Титове реченице: „Живимо као
да ће сто година бити мир, а
спремајмо се као да ће сутра
бити рат!” То значи да разми-
шљамо о снимању наших про-
грама и постављању на „Јутјуб”,
као и о снимању радио-драме,
што је још један вид обнове
помало запостављене уметно-
сти.

Захвални за овај разговор,
закључујемо да је ово позори-
ште идеално за проширивање
видика и упознавање са савре-
меним словенским ауторима
кроз позоришну призму. Сто-
га, ако имате жељу да на креа-
тиван начин испуните своје сло-
бодно време, надамо се да смо
вам овим текстом помогли при
одабиру новог хобија.

Катарина Калмар

МАГИСТАР ЛИНГВИСТИКЕ НА ЧЕЛУ ЧЕШКОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

У ПЛАНУ САРАДЊА И СА СЛОВАЦИМА

ИНАУГУРАЦИЈА СВЕШТЕНИКА У КОВАЧИЦИ

Уједињени под духовним вођством
Мартина Бајзе

ЧЕТВРТ ВЕКА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ У НОВОМ САДУ

Вишегодишње покровитељство Унеска
Еколошки покрет града Новог Сада
је, заједно са Универзитетом у
Новом Саду, Државним руским
пољопривредним универзитетом
из Москве, Независним међуна-
родним еколошко-политичким
универзитетом у Москви, Инсти-
тутом за ратарство и повртарство
из Новог Сада, Пастеровим заво-
дом из Новог Сада, Научним вете-
ринарским институтом Нови Сад
и Националном еколошком орга-
низацијом „Legam bi en te D’Ita lia”
из Рима, по 25. пут организовао
међународну Еко-конференцију.
Покровитељ овог скупа била је
Матица српска, Нови Сад.

Треба напоменути да је чак пет
година покровитељ Еко-конфе-
ренције била и организација УН,
Унеско. Ова организација ретко
прихвата покровитељства, а кад
то учини, буде једном, изузетно
два пута. Али новосадским орга-
низаторима је дозволила да се
чак пет пута застава Унеска вијо-
ри за време одржавања овог еко-
лошког научног скупа.

Потребно смењивање тема

Текуће године је конференција, због
епидемиолошке ситуације, трајала
само два дана, 22. и 23. септембра,
аодржана је у просторијама Покра-
јинског завода за заштиту природе.

Овогодишња општа тема кон-
ференције је по 14. пут била
заштита животне средине градо-
ва и приградских насеља. Наред-
не године ће се аутори поново
бавити проблемом здравствено
безбедне хране. Организатори
међународне конференције су,
наиме, убрзо по одржавању првих
неколико еко-конференција уви-
дели да је, због разноликости и
ширине еколошке проблемати-
ке, потребно наизменично посве-
ћивати пажњу здравствено без-
бедној храни (парним годинама)
односно заштити животне сре-
дине градова и приградских насе-
ља (непарним годинама). Како
стање животне средине буде

постајало сложеније, можда ће
организатори увести и трећу
општу тему, као, на пример, про-
мену глобалне климе.

Сама конференција је била
подељена на седам сесија: дело-
ви животне средине (ваздух,
земља, вода и биосфера), тех-
нички и технолошки аспек-
ти заштите животне сре-
дине, друштвени, здрав-
ствени, образовни и рекре-
ативни аспекти заштите,

економски аспекти заштите,
правни аспекти заштите, дизајн
екосистема (рачунарске апли-
кације интегрисане заштите
животне средине) и одрживи
развој урбаних и приградских
насеља – еколошки аспекти.

За конференцију је од присти-
глих радова прихваћено за пред-
стављање и штампање у зборник
64 научних и стручних радова,
међу којима и стручни рад аутора
ових редова „Јесу ли велике ветро-
електране права алтернатива?”.

Вероватно због тешке пандемиј-
ске ситуације у свету, одзив страних
аутора био је скроман: неколико
радова из Словеније,Хрватске и БиХ
и по један из Мађарске, Русије, Вијет-
нама и Кине. Ипак, дошло је троје
стручњака из Хрватске и две про-
фесорке Универзитета из Будимпе-
ште да лично представе своје истра-
живачке радове. Сви радови су писа-
ни и штампани у Зборнику Еко-
конференције на енглеском језику.

У будућности више патената

Занимљиво је да је седам дана
пре новосадске конференције у

Београду, у хотелу „Метропол”,
одржана Прва конференција о
обновљивим изворима енергије
2021, где су славодобитно гово-
рили представници великих

ветроелектрана у Срби-
ји, Европске банке

за обнову и раз-
вој и републич-
ке владе.

До пре десет
година и аутор
овог чланка би
у суперлати-
вима говорио
о ветрогене-
раторима и
оберучке при-
хватио сваки
покушај „хва-
тања” ветра у
Србији за
д о б и ј а њ е
е н е р г и ј е .
Летимичан, а

доцније и темељан поглед на
искуства у употреби великих
ветроелектрана – ветропаркова
са европског, северноамеричког,
аустралијског и азијског конти-
нента – показао је да ваља бити
врло опрезан с неодмереним,
масовним коришћењем чак и
тако еколошки прихватљивих
ресурса какви су обновљиви изво-
ри енергије.

И најблагороднија ствар, поја-
ва или активност може лако да
се прометне у своју супротност.
Питање је само да ли то неко
чини из незнања, или са уми-
шљајем (читај: из сопствених,
посебних интереса). Бојим се да
ће у будућности с неминовним
заоштравањем еколошке кризе
бити све више подухвата, улага-
ња, патената, производа, услуга и
делатности које под плаштом еко,
био, одрживо, зелено (зелена аген-
да, зелена транзиција, зелена еко-
номија, зелена енергија и сл.),
заправо, задовољавају само посеб-
не, приватне интересе, а шкоде
општем добру и животној среди-
ни. Иван Зафировић

У Ковачици је 24. септембра
одржан свечани догађај, сада
већ у сједињеној црквеној општи-
ни, у присуству бројних гостију
и мештана. Уједињење двеју
ковачичких црквених општина
у једну извршено је још прошле
године, 16. септембра 2020, али
званично функционишу зајед-
но тек од почетка 2021.

Био је то значајан историј-
ски догађај – два презбитери-
јата, Ковачица I и II, одлучила
су да се, после дуге раздвоје-
ности, уједине под духовним
вођством Мартина Бајзе, који
је био свештеник црквене
општине Ковачица II од 2013.

Свечани чин инаугурације оба-
вио је бискуп Словачке еванге-
личке цркве аугзбуршке верои-
сповести у Србији Јарослав
Јаворњик. У оквиру догађаја про-
слављена је и 235. годишњица
посвећења првог евангелистич-
ког свештеника у Словачком
Бардању. Свечана богослужења
су одржана истог датума када је
постављен и први свештеник у
Бардању, одакле су се Словаци
1802. године преселили на под-
ручје данашње Ковачице.

Инаугурацију су обогатиле
бројне песме у изведби двају
хорова – мешовитог и женског
црквеноопштинског, које су
припремили Јан Дишпитер и
Алжбета Хрјешикова. Обеле-
жавање су својим учешћем
подржали и млади, уз помоћ
Павла Томаша млађег. За про-
повед је био задужен Слађан
Данијел Срдић, сениор банат-
ски и свештеник црквене
општине у Јаношику.

У свом инаугурационом гово-
ру бискуп СЕАВЦ Јарослав Јавор-
њик истакао је идеју која му је
пала на памет пре обраћања.
Рекао је да је занимљиво што је
управо Мартину Бајзи предо-
дређено да исправи грешке, те
да пред собом има тежак пут.

Свечане службе и литур-
гију заједно су обавили госту-
јуће свештенице и свеште-
ници, док је инаугурационе
поруке, потврду завета, про-
мулгацију и благослов извр-
шио бискуп уз помоћ аси-
стената сениора Јарослава

Копчока и Слађа-
на Данијела Срди-
ћа.

Позната певачица
из Ковачице Ивана
Хрјешикова отпева-
ла је песму „Данас
бих ти желео пода-
рити” у пратњи Јана
Дишпитера и на тај
начин допринела
свечаној атмосфе-
ри.

На крају се свим
присутнима обра-
тио и захвалио
новопостављени
свештеник Мартин
Бајза, након чега су
уследили говори
важних гостију и
домаћина. У име
црквене општине,
председник цркве-
ног одбора Јан

Дишпитер уручио је свештени-
ку леп поклон – слику Јана
Глозика. На њој се види поста-
вљање Мартина Бајзе и све-
штеника на Бардању. Богослу-
жење је завршено црквеном
химном „Најснажније утврђе-
ње”. Алена Кулик
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ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА СЛОВАЧКЕ

НАСТАНАК ДРЖАВНЕ ХИМНЕ

КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО?

Фокус на младима

НАИВНО СЛИКАРСТВО НА ПУТУ КА УНЕСКУ

Корак до циља

Песма „Бунар је копала” („Kopa la
stu di en ku”) врло је стара и има
прелепу мелодију. Није ни чудо
што је распрострањена и популар-
на међу Словацима. Њена мело-
дија се свидела и словачким сту-
дентима који су демонстративно
напустили братиславски лицеј мар-
та 1844. године и у знак протеста
отишли у Левочу да заврше сту-
дије. Није им се свидело што је
њихов професор Људовит Штур
смењен с места заменика на Кате-
дри за чехословачки говор и књи-
жевност у Прешпорку (некада-
шњи назив за Братиславу). Њихов
омиљени професор је био тај који
је 1843. године кодификовао стан-
дардни словачки језик и на лицеј
увео наставу неких предмета на
словачком.

Тако су двадесет два млада мом-
ка одлучила да напусте студије
на лицеју у Прешпорку, где не
могу да користе словачки, и оду
на студије на лицеј у Левочи.
Уочи свог одласка један од њих,
Јанко Матушка, у то време два-
десеттрогодишњи студент, раз-
мишљао је како да најбоље охра-
бри своје школске другове, који
су на смењивање Штура одгово-
рили напуштањем школе. То је
заправо био њихов одговор на
снажан мађарски притисак и про-
цес ликвидације словачких сту-
дената и Људовита Штура.

Матушков пријатељ Јозеф Под-
храдски живео је с њим у студент-
ској соби. Дуго у ноћ младићи су
разговарали о томе на који начин
да подрже професора, коме су се
сви дивили, да јавности покажу
разлоге због којих напуштају Пре-
шпорок. У то време Матушка је
почео да компонује револуционар-
ну, патриотску песму која би под-
стакламладе момкеда оду и потвр-
де исправност своје одлуке.

У Матушковој глави зазвучала
је мелодија познате народне песме
„Бунар је копала”, па је он замо-
лио свог пријатеља Подхрадског
да ову мелодију свируцка на гита-
ри. Затим је написао текст песме,
која је касније, 1851. године, ано-
нимно објављена под називом
„Добровољачка”, али су јој многи
памтили назив према речима прве
строфе – „Над Татрама сева”.

Омиљена „поп” 
песма тог времена

Док су студенти путовали кроз
словачку земљу до Левоче, често
су певали нову Матушкову песму
с допадљивом мелодијом. Песма
је постала омиљена међу шту-
ровском омладином. Врло брзо

је постала популарна, а присво-
јили су је и словачки добровољ-
ци у Револуцији 1848. године.

Након успостављања Чехосло-
вачке Републике 1918. године
успостављена је и заједничка чехо-
словачка химна, која је имала два
дела: чешки – „Где је мој дом” и
словачки – „Над Татрама сева”.
Ова песма је била део чехосло-
вачке химне до 31. децембра 1992,
односно док је трајала заједнич-
ка држава Чеха и Словака.

Оригинална верзија песме има
шест строфа. Након успоставља-
ња независне Републике Словач-
ке 1. јануара 1993. године, прве
две строфе песме постале су зва-
нична државна химна Републи-
ке Словачке. Химну „Над Татра-
ма сева” је у ново рухо обукао
композитор Ладислав Бурлас,
који је одабрао различите хар-
моније и спорији темпо.

Управо зато што је била попу-
ларна, можемо рећи „поп” песма
тог времена, превладала је као
химна у конкуренцији с химнич-
ком песмом Карола Кузмањија
„Ко за правду гори” и с Томашко-
вом песмом „Хеј, Словаци”. И тако

је од 1993. године Матушков текст
на мелодију народне песме „Kopa -
la stu di en ku” државна химна Репу-
блике Словачке.

Словаку Орден Светог Саве

Још једна занимљивост. Сведок
настанка песме, већ помињани
Јозеф Подхрадски, у својим 
мемоарима је написао: „Кад је
Јанко Матушка компоновао сво-
ју песму ’Над Татрама сева, гро-
мови дивље ударају’, морао сам
да му је свирам на гитари. То је
била наша забава”.

Јозеф Подхрадски (1823–1915)
био је члан штуровске генерације
који је најдуже живео. Студије је
започео 1839. на Евангеличком
лицеју. Присуствовао је Штуро-
вим предавањима о филозофији
историје и био активно укључен у
активности Катедре за чехосло-
вачки говор и књижевност. По
завршетку средње школе радио је
као свештеник у Пешти, а касни-
је и као професор у гимназијама
у Србији. Године 1863. радио је
као професор у српској гимнази-
ји у Новом Саду. У новосадском
окружењу, Подхрадски је сарађи-

вао и спријатељио се са школ-
ским колегама с братиславских
студија, посебно са Светозаром
Милетићем. Касније је био про-
фесор у гимназији у Сомбору,
радио као библиотекар у Санкт
Петербургу, био  професор у гим-
назији у Лесковцу, док коначно
није дошао у Београд 1888. годи-
не, где је стекао запослење као
професор у гимназији.

Књижевно је био активан као
песник, драматург, публициста,
уредник и преводилац. Пред крај
живота писао је и драме на срп-
ском језику. Одликован је 1897.
годинеОрденом Светог Саве. Пред
крај живота, 1915. године, бежи
од рата с породицом на Бањицу, а
затим у Јагодину, где умире 13.
новембра 1915. године.

Као што видимо, словачко-срп-
ске контакте често налазимо на
местима где их можда и не бисмо
очекивали. Уз мало преувелича-
вања, можемо рећи да делић срп-
ског елемента можемо видети и
у словачкој химни „Над Татрама
сева”, чија је мелодија заснована
на народној песми „Бунар је копа-
ла”. Катарина Калмар

Квиз о историји и 
култури етничких
заједница у Војводини

Кратак али врло занимљив и
инспиративан разговор с Петром
Живковићем, дипломираним
политикологом међународних
односа, помогао нам је да сагле-
дамо ствари којима придајемо
све мање важности из мало дру-
гачијег угла. Истиче да учешће
у квизу Радио-телевизије Војво-
дине „Колико се познајемо” сма-
тра невероватном срећом.

Квиз о историји и култури
етничких заједница у Војводини
пружио је Живковићу прилику
да упозна традицију и културу
војвођанских Словака, а да то
нисупрвеасоцијације, попут наив-
ног сликарства, Зузане Халупо-
ве, кулена и предивних богато
украшених народних ношњи. Ово
је био забаван начин за отварање
нових видика који нам помажу
да отворимо ум и научимо да
живимо са свим разноликости-
ма Србије које су нам пружене.

Он каже да недовољно позна-
вање националних мањина и
недостатак разговора о њима

ствара атмосферу страха, подо-
зривости и неповерења. А зашто
се не упознати, поделити знања,
искуства и радост? Зато сматра
да се само међусобним прибли-
жавањем и међукултуралним
дијалогом ствара дугорочно пове-
рење.

О положају Словака у Војво-
дини најбоље ће знати сами
Словаци. Ипак, њему је изузет-
но драго што је словачки вез
уткан у „хаљину” Војводине.
Мултиетничност, толерација и
уважавање су за њега највеће
људске лепоте Војводине. Веру-
је да се положај и видљивост
Словака и других етничких
заједница увек може побољша-
вати.

Због тога му је посебно жао

Подршка институција

Словачко наивно сликар-
ство из Ковачице уписано
је 18. јуна 2012. на Репре-
зентативну листу немате-
ријалног културног насле-
ђа Србије као део културне
баштине. У организацији
Општине Ковачица, Гале-
рије „Бабка” и Галерије
наивне уметности у Амба-
сади Словачке Републике у
Београду одржан је окру-
гли сто на тему словачког
наивног сликарства као спе-
цифичног елемента нема-
теријалног културног насле-
ђа. Упис на листу предста-
вљао је крај уложеног тру-
да, али уједно и почетак
реализације новог циља –
уписа на листу нематери-
јалног културног наслеђа
Унеска.

Гостима је срдачну добро-
дошлицу пожелео амбаса-
дор Словачке Републике у
Београду Федор Росоха, који
је истакао да наивно сли-
карство као елемент нема-
теријалног културног насле-
ђа има стопроцентну подр-
шку како амбасаде у Бео-
граду, тако и Републике Сло-
вачке. Додао је како је поно-
сан на дугу традицију наи-
ве и на позитиван начин на
који презентује Словаке сву-
да у свету.

Округли сто је био
организован с циљем
да најбољи стручња-
ци, етнолози, антро-
полози, историчари,
историчари уметно-
сти, социолози, тури-
змолози, економисти
креативне економије,
као и креатори културне
политике из Србије и Сло-
вачке дају своја мишљења
и предлоге како сачувати
аутентичност овог сликар-
ства у будућности.

Услови за кандидатуру

Павел Бабка, оснивач Гале-
рије и Фондације „Бабка”,
већ тридесет година широм
света  презентује и излаже
радове више од шездесет
сликара, не само из Ковачи-
це и Падине већ и из других
словачких средина. Он је био
и иницијатор уписа на Репре-
зентативну листу нематери-
јалног културног наслеђа
Србије. Иако су на добром
путу до реализације плана,
очекује их још пуно посла
који морају обавити до 2022.

Професор др Горан
Милашиновић, председник
Националне комисије Срби-
је за сарадњу са Унеском,
објаснио је сва правила и
поступак реализације овог
плана, као и услове које
морају испунити сви кан-

дидати, док ће комисија на
следећем заседању анали-
зирати све захтеве. Он је у
свом излагању похвалио сва-
ки поступак и досадашњи
рад Галерије и Фондације
„Бабка”, која, поред свега,
већ двадесет година орга-
низује прославу Дана матер-
њег језика. Своју подршку,
као и подршку институције
коју су заступали пренели
су и Либушка Лакатош,
председница Националног
савета словачке национал-
не мањине, Јарослав Јавор-
њик, бискуп Словачке цркве
аугзбуршке вероисповести
у Србији, Бранислав Кулик,
председник Матице словач-
ке у Србији, Јарослав Хру-
бик, председник Општине
Ковачица, као и многоброј-
ни представници галерија.

На листи сликара 
63 уметника

Покровитељи округлог сто-
ла били су потпредседница
Владе и министарка културе
и информисања Републике
Србије Маја Гојковић, мини-
старка културе Републике
Словачке Наталија Миланов,
председник општине Кова-
чица Јарослав Хрубик и пред-
седник Канцеларије за Сло-
ваке у дијаспори Милан Јан
Пилип, који је присутне

поздравио преко видео-бима.
У оквиру округлог стола

на исту тему одржани су три-
бина и занимљиво предава-
ње за све сликаре, чланове
Галерије „Бабка”.

За време тридесетогоди-
шњег постојања и рада Гале-
рије „Бабка” сачињена је
листа на којој се налазе 63
сликара из Ковачице и Пади-
не. Међу њима су и Јан Бачур
из Падине, један од најста-
ријих сликара, као и Ева
Хусарик из Ковачице. Они
својим дугогодишњим радом
подржавају Галерију „Баб-
ка”, наивно сликарство и овај
веома значајан пројекат, не
само за Србију већ и за Репу-
блику Словачку.

На предлог Јарослава Хру-
бика потписан је анекс Про-
токола о заједничком раду
на изради Нацрта номина-
ције словачког наивног сли-
карства у Србији за Унеско-
ву листу, који ће бити пре-
дат Центру за нематеријал-
но културно наслеђе Репу-
блике Србије. Алена Кулик

кад види да се неки пројекти,
попут поменутог квиза, гасе, или
једва опстају, али му остаје нешто
наде да ће на том месту никнути
нешто ново и интерактивније.
Фокус мора бити на младима и
на пројектима где би припадни-
ци различитих народа учество-
вали заједно у истом тиму.
Таквим радом би се изнедрила
дугорочна пријатељства, а 
национална припадност не би

раздвајала, већ би била мотива-
ција за боље упознавање себе и
других.

Живковић чврсто верује да ће
на овај начин подстаћи креатив-
не умове на размишљање и да ова
његова идеја о новим квизовима
на тему националних мањина неће
проћи незапажено, те да ћемо
ускоро моћи да, крај малих екра-
на, сазнајемо нове ствари једни о
другима. Миона Павлов
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České divadlo Českej besedy Bele-
hrad, ktoré vzniklo v roku 2017, je je-
diným bilingválnym divadlom v Be-
lehrade a možno jedným z mála v ce-
lom Srbsku. Predstavuje vlastne akú-
si renováciu českého divadla, ktoré do
druhej svetovej vojny pôsobilo pri Če-
skom dome kultúry.
Na jeho čele je Rastko Jevtović, profe-
sor porovnávacej literatúry a magis-
ter lingvistiky. Možno je však „dôleži-
tejšie“ povedať, že je synom Vladimi-
ra Jevtovića, slávneho herca a vý-
znamného pedagóga na Fakulte dra-
matických umení v Belehrade, a že je-
ho bratia – Ivan a Jakov, sú známi
srbskí herci, pretože aj to je určite je-
den z dôvodov, ktorý ho priviedol k
myšlienke zrekonštruovať toto špeci-
fické divadlo.

PANČEVAC: Ako došlo k obnove
Českého divadla?
RASTKO JEVTOVIĆ: Obnova če-
ského divadla bola vlastne z mojej
iniciatívy. Nie som síce profesionál-
ny dramatický umelec, ale pochá-
dzam z divadelnej rodiny a dlhé ro-
ky sa venujem školskému, ochot-
níckemu a alternatívnemu divadlu.
To bolo povzbudenie, ktoré ma pri-
viedlo k myšlienke zrekonštruovať
divadlo a kvalifikovalo ma na pozí-
ciu koordinátora a kvalitného dra-
matického pedagóga.
• Kto sú členovia divadla?
- Členovia českého divadla sú Bele-
hradčania od 16 do 80 rokov: členo-
via Českej besedy Belehrad, občania
Belehradu a iných miest v Srbsku,
študenti, stredoškoláci (ich rodičia) ...
• Ako si vyberáte hercov? Koná sa
konkurz alebo sa do skupiny môžu
pridať všetci milovníci divadla?
Existuje veková hranica?
- Neexistuje žiadny konkurz ani ve-
ková hranica. Do súboru je prijatý
každý, kto sa chce podieľať na práci

Českého divadla, otázkou zostáva
len rozdelenie úloh a zodpoved-
ností.
• Koľko hier ročne odohráte a sú to
texty výlučne českých autorov?
- Ročne odohráme minimálne dve
predstavenia. Autormi všetkých ce-
lovečerných hier sú českí autori. Ta-
kýto model som si vybral od začiat-
ku, pretože si myslím, že existujú
špičkové diela českých a slovenských
autorov, ktoré sú v tieni „silnejších“
svetových literatúr, ako je ruská, ne-
mecká, francúzska ... a mali by sme
im ešte ako venovať pozornosť.
• Ako si vyberáte diela na réžiu?
- Diela si vyberám na odporúčanie
odborníkov, ktorí poznajú českú li-
teratúru lepšie ako ja. Beriem do
úvahy ich úsudok, ale aj sám sa za-
oberám hodnotením ...
• Je potrebné, aby herci vedeli po
česky a je jazyk prekážkou alebo
mostom?
- Herci nemusia vedieť český jazyk,
pretože hlavným jazykom Českého
divadla Českej besedy Belehrad je
srbčina. Ale je tiež žiaduce, aby ve-
deli, alebo sa aspoň naučili po česky.
Tým sa zväčšuje priestor ich javisko-
vých, nielen jazykových možností.

• Kde sa konajú skúšky?
- Stále nemáme vlastné priestory, tak-
že často meníme priestor. Zatiaľ vy-
užívame priestor Univerzitného
družstva a komornú scénu Piateho
belehradského gymnázia. Požiadali
sme kompetentných, aby nám po-
skytli priestor na scénickú prácu a dú-
fame, že sa nám to čoskoro podarí.
• Kde môžeme vidieť vaše vystúpe-
nia?
- Momentálne nie sme schopní vy-
stupovať naživo, ale naše dve celove-
černé predstavenia - Holky na vodít-
ku a Trolejbus si môžete pozrieť na
YouTube adrese Českej Besedy Bele-
hrad pod hlavičkou - České divadlo.
• Ako vyzerá vaša predstava o spo-
jení so slovenským jazykom a spo-
lupráci so slovenskými ochotnícky-
mi divadlami?
- Spolupráca so slovenskou menši-
nou, ako veľmi početnou, organi-
zovanou, podnikavou a kreatívnou
v Srbsku, je súčasťou mojich ume-
leckých plánov. Čo sa týka konkrét-
nejších nápadov, bola by to hra
podľa textu, ktorý práve píšem, a
hrala by sa v srbčine, češtine a slo-
venčine. Bola by to mládežnícka
dráma o láske. Samozrejme, mám

na mysli aj iné typy výmen medzi
českým divadlom ČBB a súčasný-
mi slovenskými divadelnými sú-
bormi na území Srbska a v tomto
smere môžem byť k dispozícii
hneď, ako sa u nás znormalizuje di-
vadelný život.
• Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa
mnohé divadlá rozhodujú pre onli-
ne verziu divadla. Je to možnosťou
aj pre vás?
- Áno, samozrejme, už si na taký
spôsob práce všetci zvykáme. Vní-
mam to ako uplatňovanie Titovej ve-
ty: „Žime tak, ako keby tu bolo sto
rokov mieru, a pripravujme sa, ako
keby zajtra mala byť vojna!“.  To zna-
mená, že uvažujeme o nahrávaní na-
šich programov a uverejňovaní na
YouTube, ako aj o nahrávaní rozhla-
sovej drámy, čo je ďalšia forma obno-
vy trochu zanedbávaného umenia.

Vďační za tento rozhovor uzaviera-
me, že toto divadlo je ideálne na roz-
šírenie obzorov a spoznanie súčas-
ných slovanských autorov cez diva-
delnú prizmu. Preto, ak máte chuť vy-
plniť svoj voľný čas kreatívnym spôso-
bom, dúfame, že vám tento text po-
mohol pri výbere nového koníčka.

Katarína Kalmárová

Piatok 12. novembra 2021

pancevac@pancevac-online.rs
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V PLÁNE JE AJ SPOLUPRÁCA SO SLOVÁKMI

INŠTALÁCIA  FARÁRA V KOVAČICI

Zjednotenie pod duchovním vedením
Martina Bajzu

ŠTVRŤSTOROČIA EKO KONFERENCIE V NOVOM SADE

Dlhodobá záštita UNESCA

V nedeľu 24. septembra v  kova-
čickom, teraz už v zjednotenom
cirkevnom zbore, prebiehala sláv-
nostná udalosť za prítomnosti
mnohopočetních hostí a domácich.
Zjednotenie dvoch kovačických
cirkevných zborov do jedného bolo
vykonané ešte vlani, 16. septembra
2020, ale iba od začiatku roka 2021
oficiálne pôsobia spolu.

Bola to významná historická
udalosť-dve presbyterstvá, Kovači-
ca I a II, sa po dlhom rozdelení roz-
hodli, že sa zjednotia pod duchov-
ným vedením Martina Bajzu, ktorý
bol od roku 2013 farárom v cirkev-
nom zbore Kovačica II. 

Slávnostný čin inštalácie vykonal
biskup Slovenskej evanjelickej
augsburského vyznania cirkvi v
Srbsku Jaroslav Javorník. V  rámci
udalosti prebiehala aj oslava 235.
výročia vysvätenia prvého evanje-
lického farára na slovenskom Bar-
dáni. Slávnostné služby sa, totíž,
usporiadali v rovnaký dátum v aký
bol inštalovaný aj prvý farár na
Bardáni, odkiaľ sa v roku 1802 Slo-
váci presťahovali na priestor dneš-
nej Kovačice. 

Inštaláciu sprijemnili početné
piesne, v prednese dvoch spevoko-
lov-zmiešaného a ženského cirkev-
no-zborového, ktorých nacvičovali
Ján Dišpiter a  Alžbeta Hriešiková.
Svojou účasťou slávnosť podporili

aj mládežníci za pomoci Pavla To-
máša mladšieho. Kázeň mal na sta-
rosti Slađan Daniel Srdić, senior
banátsky a  farár cirkevného zboru
v Jánošíku. Biskup SEAVC Jaroslav
Javorník vo svojom inštalačnom
príhovore zdôraznil myšlienku,
ktorá ho napadla pred príhovorom.
Povedal, že je zaujímavé, že práve
Martin Bajza bol určený na napra-
venie chýb, a že pred sebov má ne-
ľahkú cestu.

Slávnostné služby a liturgiu spo-
ločne vykonali hosťujúce farárky
a  farári, pokým inštalačné odkazy,
potvrdenie sľubu, promulgáciu
a požehnanie vykonal biskup za po-
moci asistentov seniorov Jaroslava
Kopčoka a Slađana Daniela Srdića. 

Známa kovačická speváčka Iva-
na Hriešiková zaspievala za hudob-
ného sprievodu Jána Dišpitera pie-
seň Dnes chcel by som ti dať, a tak
prispela slávnostnému ovzdušiu.

Na koniec sa všetkým prítom-
ným najprv prihovoril a poďakoval
novoinštalovaný farár Martin Baj-
za, po čom prebiehali príhovory
vzácnych hostí a domácich. V me-
ne cirkevného zboru dozorca Ján
Dišpiter odovzdal farárovi krásny
dar – obraz Jána Glózika. Na ňom
je zobrazená inštalácia Martina
Bajzu a  farára na Bardáni. Služby
Božie ukončili cirkevnou hymnou
Hrad prepevný. Alena Kulíková

Ekologické hnutie mesta Nový Sad
spolu s Novosadskou univerzitou,
Štátnou ruskou poľnohospodárskou
univerzitou v Moskve, Nezávislou
medzinárodnou ekologicko-politic-
kou univerzitou v Moskve, Inštitú-
tom poľných a zeleninových plodín v
Novom Sade, Pasteurov inštitútom z
Nového Sadu, Vedeckým veterinár-
nym ústavom v Novom Sade a Ná-
rodnou environmentálnou organi-
záciou Legaambiente D’italia z Rí-
ma, zorganizovali medzinárodnú
ekologickú konferenciu už po 25.
raz. Patrónom tohto zhromaždenia
bola Matica srbská, Nový Sad.

Treba poznamenať, že až päť rokov
bola sponzorom Eko konferencie
organizácia OSN, UNESCO. Táto
organizácia len zriedka prijíma
sponzorstvá, a keď áno, je to raz,
výnimočne dvakrát. Novosadským
organizátorom však umožnila vy-
vesiť vlajku UNESCO až päťkrát
počas konania tohto ekologického
vedeckého zhromaždenia.

Potrebné striedanie tém

Tento rok kvôli epidemiologickej
situácii konferencia trvala iba dva
dni, 22. a 23. septembra, a konala sa
v priestoroch Pokrajinského ústavu
ochrany prírody.

Tohtoročnou všeobecnou témou
konferencie bola už po 14. raz
ochrana životného prostredia miest
a predmestí. Budúci rok sa autori
opäť budú zaoberať problémom
bezpečných potravín. Organizátori
medzinárodnej konferencie si totiž
hneď po prvých eko konferenciách
uvedomili, že vzhľadom na rozma-
nitosť a šírku ekologických problé-
mov je potrebné striedavo sa za-
oberať zdravými potravinámi (pár-
nymi rokmi), teda ochranov život-
ného prostredia miest a predmestí
(nepárnymi rokmi). Ako sa stav ži-
votného prostredia bude kompli-
kovať, môžu organizátori predstaviť
tretiu všeobecnú tému, napríklad
globálne klimatické zmeny.

Samotná konferencia bola roz-
delená do siedmich sekcií: časti ži-

votného prostredia (vzduch, pôda,
voda a biosféra), technické a tech-
nologické aspekty ochrany životné-
ho prostredia, sociálne, zdravotné,
vzdelávacie a rekreačné aspekty
ochrany, ekonomické aspekty
ochrany, právne aspekty ochrany,
systémy ekodizajnu (počítačové ap-
likácie integrovanej ochrany život-
ného prostredia) a trvalo udržateľ-

ný rozvoj mestských a prímest-
ských sídiel - environmen-
tálne aspekty.

Na konferenciu bolo
prijatých 64 vedec-
kých a odborných
prác na prezentáciu a
tlač v zborníku prí-
spevkov vrátane od-
bornej práce autora tý-
chto riadkov Sú veľké
veterné farmy správnou al-
ternatívou?

Odozva zahraničných autorov
bola pravdepodobne kvôli ťažkej
pandemickej situácii vo svete
skromná: niekoľko prác zo Slovins-
ka, Chorvátska a Bosny a Hercego-
viny a po jednej z Maďarska, Ruska,
Vietnamu a Číny. Traja odborníci z
Chorvátska a dvaja profesori z Bu-
dapeštianskej univerzity však prišli
osobne predložiť svoje výskumné
práce. Všetky príspevky boli napí-
sané a vytlačené v zborníku Eko
konferencia v angličtine.

Viac patentov v budúcnosti

Je zaujímavé, že sa sedem dní pred
novosadskou konferenciou v Bele-
hrade v hoteli Metropol konala pr-
vá konferencia o obnoviteľných

zdrojoch energie 2021, na ktorej
vystúpili zástupcovia veľkých veter-
ných fariem v Srbsku, Európskej
banky pre obnovu a rozvoj a repu-
blikovej vlády.

Ešte pred desiatimi rokmi by au-
tor tohto článku hovoril v superlatí-
voch o veterných generátoroch a
ochotne prijal akýkoľvek pokus
„chytiť“ vietor v Srbsku s účelom zí-

skania energie. Zbežný a neskôr
dôkladný pohľad na skúse-

nosti s používaním veľ-
kých veterných fariem
- veterných fariem z
európskeho, severoa-
merického, austrál-
skeho a ázijského
kontinentu ukázalo,

že je potrebné byť veľ-
mi opatrný pri nevyvá-

ženom, masovom využíva-
ní aj takých ekologických zdro-

jov ako obnoviteľné zdroje energie.
Aj tá najušľachtilejšia vec, jav ale-

bo činnosť sa môže ľahko zmeniť na
jej opak. Jedinou otázkou je, či to
niekto robí z nevedomosti alebo
úmyselne (čítaj: zo svojich vlast-
ných, špeciálnych záujmov). Obá-
vam sa, že v budúcnosti s nevyhnut-
ným zhoršením ekologickej krízy
bude stále viac podnikov, investícií,
patentov, produktov, služieb a aktivít
pod plášťom ekologických, biologic-
kých, udržateľných, zelených (zelená
agenda, zelená transformácia, zelené
hospodárstvo, zelená energia atď.), v
skutočnosti uspokojujú iba špeciál-
ne, súkromné   záujmy a poškodzujú
všeobecné dobro a životné prostre-
die. Ivan Zafirović
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Podpora inštitúcií

Slovenské insitné umenie z
Kovačice bolo 18. júna 2012
zapísané do Reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Srbska
ako súčasť jej kultúrneho de-
dičstva. Okrúhly stôl na tému
slovenského insitného ume-
nia ako špecifického prvku
nehmotného kultúrneho de-
dičstva zorganizovala Obec
Kovačica, Galéria Babka a
Galéria insitného umenia na
Veľvyslanectve Slovenskej re-
publiky v Belehrade. Zápis do
zoznamu predstavoval koniec
úsilia, ale aj začiatok realizá-
cie nového cieľa - zápis do
zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva UNESCO.
Prítomných hostí srdečne
privítal veľvyslanec Sloven-
skej republiky v Belehrade
Fedor Rosocha, ktorý pouká-
zal na to, že insitné umenie
ako prvok nehmotného kul-
túrneho dedičstva má stoper-
centnú podporu veľvyslanect-
va v Belehrade a Slovenskej
republiky. Dodal, že je hrdý
na dlhú tradíciu umenia a po-
zitívny spôsob, akým prezen-
tuje Slovákov všade vo svete.
Okrúhly stôl bol zorganizo-
vaný s cieľom, aby najlepší
odborníci, etnológovia, an-
tropológovia, historici, histo-
rici umenia, sociológovia, od-
borníci na cestovný ruch,
ekonómovia kreatívnej eko-
nomiky a tvorcovia kultúrnej
politiky zo Srbska a Slovenska
vyjadrili svoje názory a ná-
vrhy, ako zachovať autentic-
kosť tohto maliarstva v bu-
dúcnosti.

Podmienky na kandidatúru

Pavel Babka, zakladateľ Galé-
rie a Nadácie Babka, už tridsať
rokov po celom svete predsta-
vuje a vystavuje diela viac ako
šesťdesiatich maliarov nielen z
Kovačice a Padiny, ale aj z
iných slovenských komunít.
Bol tiež iniciátorom zápisu do
Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho de-
dičstva Srbska. Napriek tomu,
že sú na dobrej ceste k realizá-
cii plánu, do roku 2022 ich ča-
ká ešte veľa práce.
Profesor Dr. Goran Milašino-
vić, predseda Národnej komi-
sie Srbska pre spoluprácu s
UNESCOM, vysvetlil všetky

pravidlá a postup pri realizácii
tohto plánu, ako aj podmien-
ky, ktoré musia splniť všetci
kandidáti, pričom komisia
bude analyzovať všetky žia-
dosti na svojom nasledujú-
com zasadnutí. Vo svojej pre-
zentácii ocenil každý doterajší
postup a prácu Galérie a Na-
dácie Babka, ktorá, okrem
všetkého, už dvadsať rokov or-
ganizuje oslavu Dňa materin-
ského jazyka. Svoju podporu,
ako aj podporu organizácie,
ktorú zastupovali vyjadrili aj
Libuška Lakatošová, predsed-
níčka Národnostnej rady slo-
venskej národnostnej menši-
ny, Jaroslav Javorník, biskup
Slovenskej augsburského vie-
rovyznania cirkvi v Srbsku,
predseda Matice slovenskej v
Srbsku Branislav Kulík, pred-
seda Obce Kovačica Jaroslav
Hrubík, ako aj početní pred-
stavitelia galérií.

V zozname maliarov 
63 umelcov

Patrónmi okrúhleho stola boli
podpredsedníčka Vlády a mi-
nisterka kultúry a informácií
Srbskej republiky Maja Gojko-
vićova, ministerka kultúry Slo-
venskej republiky Natália Mi-
lanová, predseda obce Kovači-
ca Jaroslav Hrubík a predseda
Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Milan Ján Pilip, kto-
rý prítomných pozdravil pro-
stredníctvom video nahrávky.
V rámci okrúhleho stola na
rovnakú tému sa konala pane-
lová diskusia a zaujímavá
prednáška pre všetkých malia-
rov, členov Galérie Babka.
Za tridsať rokov existencie a
práce Galérie Babka bol zosta-
vený zoznam so 63 maliarmi z
Kovačice a Padiny. Medzi nimi
sú Ján Bačúr z Padiny, jeden z
najstarších maliarov, ako aj Eva
Husáriková z Kovačice. Svojou
dlhoročnou tvorbou podporu-
jú Galériu Babka, insitné ume-
nie a tento veľmi dôležitý pro-
jekt nielen pre Srbsko, ale aj pre
Slovenskú republiku.
Na návrh Jaroslava Hrubíka
bola podpísaná príloha k Pro-
tokolu o spoločnej práci o ná-
vrhu nominácie slovenského
insitného umenia v Srbsku na
zoznam UNESCA, ktorý bu-
de predložený Centru ne-
hmotného kultúrneho dedič-
stva Srbskej republiky.

Alena Kulíková

Pieseň Kopala studienku, pozerala do
nej je starodávna a má prekrásny ná-
pev. Niet divu, že je rozšírená a obľú-
bená medzi Slovákmi. Jej melódia sa
zapáčila aj slovenským študentom,
ktorí v marci roku 1844 opustili pre-
šporské lýceum a na protest odišli do-
končiť štúdium do Levoče. Nepáčilo sa
im, že ich profesor Ľudovít Štúr bol
odvolaný z funkcie zástupcu na Ka-
tedre československej reči a literatúry v
Prešporku (bývalý názov pre Bratisla-
vu). Práve ich obľúbený profesor bol
ten, ktorý v roku 1843 kodifikoval spi-
sovnú slovenčinu, na lýceu zaviedol
vyučovanie niektorých predmetov v
slovenčine.

A tak sa dvadsaťdva mladých chlap-
cov rozhodlo, že zanechajú štúdium
na lýceu v Prešporku, kde nemôžu
hovoriť po slovensky, a pôjdu študo-
vať na lýceum do Levoče. Jeden z
nich, vtedy dvadsaťtriročný študent
Janko Matúška, v predvečer svojho
odchodu rozmýšľal, ako čo najlepšie
povzbudiť svojich spolužiakov, ktorí
na Štúrovu výpoveď zareagovali od-
chodom zo školy. Bola to vlastne ich
odpoveď na silný maďarský nátlak a
proces likvidácie slovenských štu-
dentov a Ľudovíta Štúra.

V  študentskej izbe býval s  Matú-
škom jeho kamarát Jozef Podhrad-
ský. Dlho do noci sa mladíci rozprá-
vali o  tom, akým spôsobom ešte
podporiť profesora, ktorého všetci
obdivovali, a aby verejnosti ukázali
dôvody, prečo odchádzajú z Prešpor-
ka.

Vtedy Matúška začal skladať budi-
teľskú, vlasteneckú báseň, ktorá mala
mladých chlapcov povzbudiť k  od-
chodu a  potvrdiť im správnosť roz-
hodnutia. 

V hlave Matúškovi znela melódia
známej ľudovej piesne Kopala stu-
dienku, a tak poprosil kamaráta Pod-
hradského, aby mu na gitare vy-
brnkával túto melódiu. Napísal po-
tom text piesne, ktorá neskôr, v roku
1851, vyšla tlačou pod názvom Dob-
rovoľnícka, ale mnohí ju nazývali aj
podľa prvej strofy Nad Tatrou sa
blýska.

Obľúbená “pop” pesnička tej doby

Ako tak  študenti putovali slovenskou
krajinou  do Levoče, často si spievali
novú Matúškovu pieseň s chytľavou
melódiou. Pieseň sa stala najobľúbe-
nejšou piesňou štúrovskej mládeže.
Veľmi rýchle zľudovela a za svoju ju
prijali aj slovenskí dobrovoľníci v re-
volúcii v roku 1848.

Po vzniku Československej repu-
bliky v roku 1918 bola stanovená
spoločná československá hymna,
ktorá mala dve časti: českú – Kde do-
mov můj a slovenskú – Nad Tatrou sa
blýska. Táto hymnická pieseň bola

súčasťou československej hymny až
do roku 1992, teda  do zániku spo-
ločného štátu.

Pôvodná verzia piesne má šesť
strof. Prvé dve slohy piesne sa po
vzniku samostatnej Slovenskej repu-
bliky v roku 1993 stali štátnou hym-
nou Slovenskej republiky. Novú po-
dobu dal hymne Nad Tatrou sa blýs-
ka hudobný skladateľ Ladislav Bur-
las, ktorý zvolil iné harmónie a po-
malšie tempo.

Práve preto, že bola populárna,
môžeme povedať „pop“ pesnička
tých čias, sa táto pieseň presadila ako
hymna v konkurencii hymnickej
piesne Karola Kuzmániho Kto za
pravdu horí a Tomáškovej piesne
Hej, Slováci.

A tak je od roku 1993 Matúškov
text na melódiu ľudovej piesne Ko-

pala studienku štátnou hymnou Slo-
venskej republiky.

Slovákovi rád svätého Sávu

Ďalšia zaujímavosť. Svedok vzniku
piesne, už spomínaný Jozef Pod-
hradský, vo svojich memoároch na-
písal: Keď Janko Matúška skladal
svoju pieseň Nad tatrou sa blýska,
hromy divo bijú“, musel som mu to
hrať na gitare. To bola naša zábava.

Jozef Podhradský (1823 - 1915)
bol príslušníkom štúrovskej gene-
rácie, ktorý žil najdlhšie. V roku
1839 začal študovať na evanjelic-
kom lýceu. Navštevoval Štúrove
prednášky z filozofie dejín a aktívne
sa zapájal do činnosti Katedry reči a
literatúry českoslovanskej. Po skon-
čení gymnázia pôsobil ako farár v
Pešti, neskôr ako profesor na gym-
náziách v Srbsku. V roku 1863 pô-
sobil ako profesor na srbskom gym-
náziu v Novom Sade. V okolí Nové-
ho Sadu Podhradský spolupracoval
a spriatelil sa so školskými kolega-
mi z bratislavských štúdií, najmä so

Svetozarom Miletićom. Neskôr sa
stal profesorom na gymnáziu v
Sombore, pôsobil ako knihovník v
Petrohrade, bol profesorom na
gymnáziu v Leskovci, až napokon v
roku 1888 prišiel do Belehradu, kde
sa tiež zamestnal ako stredoškolský
učiteľ.

Bol literárne činný ako básnik,
dramatik, publicista, redaktor a pre-
kladateľ. Ku koncu života písal aj di-
vadelné hry v srbskom jazyku. V ro-
ku 1897 mu bol udelený Rád svätého
Sávu. Pred koncom roku 1915 utie-
kol s rodinou pred vojnou do Banji-
ce, a potom do Jagodiny, kde 13. no-
vembra 1915 zomrel.

Ako vidíme, slovensko-srbské
kontakty sa často nachádzajú na
miestach, kde by sme ich možno
nečakali. S trochou zveličenia mož-
no povedať, že časť srbského ele-
mentu môžeme vidieť v slovenskej
hymne Nad Tatrou sa blýska, ktorej
melódia vychádza z ľudovej piesne
Kopala studienku.

Katarína Kalmárová

ZAUJÍMAVÁ HISTÓRIA SLOVENSKA

VZNIK ŠTÁTNEJ HYMNY

INSITNÉ UMENIE NA CESTE K UNESCO

Krok ku cieľu

AKO DOBRE SA POZNÁME?

Zámer na mladých ľudí
Kvíz o histórii a kultúre
etnických spoločenstiev
vo Vojvodine

Krátky, ale veľmi zaujímavý a inšpi-
ratívny rozhovor s Petrom Živkovi-
ćom, vyštudovaným politológom v
medzinárodných vzťahoch, nám
pomohol pozrieť sa na veci, ktorým
prikladáme čoraz menšiu dôležitosť,
z trochu iného uhla. Zdôrazňuje, že
účasť v kvíze Rádio televízie Vojvo-
diny „Ako dobre sa poznáme?“ po-
važuje za neskutočné šťastie. 

Kvíz o histórii a kultúre etnic-
kých spoločenstiev vo Vojvodine
dalo Živkovićovi možnosť spoz-
nať tradíciu a kultúru vojvodin-
ských Slovákov ďalej od prvých
asociácií, akými sú instiné ume-
nie, Zuzana Chalupová, kulen a
krásne, bohato zdobené kroje.
Bol to zábavný spôsob, ako otvo-
riť nové obzory, ktoré nám po-
mahajú otvoriť našu myseľ a na-
učiť sa žiť so všetkou rozmanitos-
ťou Srbska, ktorá je nám k dispo-
zícii.

Hovorí, že nedostatočné pozna-
nie a konverzácia o národnostných
menšinách podľa neho vytvárajú
atmosféru strachu, podozrievania a

nedôvery. A prečo sa nespoznať,
nepodeliť sa o poznatky, zážitky a
radosť? Preto verí, že len vzájomné
zblíženie a medzikultúrny dialóg
vytvárajú dlhodobú dôveru.

O postavení Slovákov vo Vojvodi-
ne budú najlepšie vedieť sami Slová-
ci. Je však nesmierne rád, že do voj-
vodinských „šiat“ je votkaná slo-
venská výšivka. Multietnicita, tole-
rancia a úcta sú pre neho najväčšími
ľudskými krásami Vojvodiny. Verí,
že postavenie a viditeľnosť Slovákov
a iných etnických komunít sa dá
vždy zlepšiť.
Z toho dôvodu ho najmä mrzí,
keď vidí, že niektoré projekty, ako
napríklad spomínaný kvíz, miz-
nú, alebo ledva prežívajú, no stále
má nejakú nádej, že na tom mies-
te vznikne niečo nové a interak-
tívnejšie. Dôraz sa musí klásť na
mladých ľudí a na projekty, na
ktorých by sa členovia rôznych

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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národov podieľali spoločne v jed-
nom tíme. Takáto práca by vytvárala

dlhodobé priateľstvá a národná prí-
slušnosť by sa nerozdeľovala, ale bola
by motiváciou k lepšiemu spoznáva-
niu seba a iných.
Živković pevne verí, že tak povzbudí
kreatívne myslenie k premýšľaniu a že
jeho nápad s novými kvízmi o národ-
nostných menšinách nezostane ne-
povšimnutý a čoskoro sa budeme
môcť o sebe dozvedieť nové veci pri
malých obrazovkách. Miona Pavlov



У Глогоњу засађено
око шездесет одсто
мање него лане

Астрономско
поскупљење
репроматеријала
тек треба да уђе
у калкулацију

Претходних година купус је био
изузетно обесцењен на тржишту,
а самим тим и готово неиспла-
тив, па су многи произвођачи,
поучени тим искуством, одуста-
ли од садње овог иначе изузетно
корисног и захвалног поврћа.

То се пре свега односи на оне у
Глогоњу, чија се земља сматра
најприкладнијомзагајењетезеља-
сте биљке у нашем окружењу.

Тропске температуре
стварале велике проблеме

Према процени председника
тамошњег удружења повртара
Данаила Вучковског, умањење
површина под купусом креће се
и до шездесет одсто.

– Наравно, највећи разлог за
то је прошлогодишња, никад сла-
бија цена, која се кретала од мак-
сималних двадесет динара по
килограму, па је пала на десет, а
сезону смо завршили на свега
пет, што је једва покривало тро-
шкове. Поред тога, није било ни
неке велике тражње, изузев у
периоду када се купус ставља на
кисељење. Када је реч о овој сезо-
ни, карактерисали су је изузетно
неповољни временски услови с
невероватно дугим периодом
тропских температура, које је
пратио и јак ветар, што је десет-
ковало род код ионако умање-
них засада. На многим местима
купус није ни везао, нити је напра-
вио главицу. Добра околност је
то што није било болести и не
памтим да је било мање пламе-
њаче. То не треба да чуди ако се
зна да се болести шире преко
влажног листа, а ове године су
високе температуре и ветар чини-

ли да он све време буде сув. С
друге стране, и штеточина је било
у некој контролисаној мери. Једи-
но се онима који нису довољно
заштитили расад догађало да им
лукова мува уништи парцелу.
Она се веома тешко сузбија, јер
напада корен и, када га поједе,
биљка се осуши. Све у свему,
како ствари стоје, код нас је роди-
ло око шест вагона по хектару,

што је за око два мање него лане.
Претпостављам да је и другде
тако, па сада купус на велико
иде и за више од педесет динара
по килограму – каже Вучковски.

Тешко до зараде

Ове биљке најбоље расту при
умереним температурама, што
се односи и на кромпир и купус,
на које су Глогоњци махом ори-

јентисани...
– Код нас је сезона почела с

младим кромпиром, који је вео-
ма брзо пао на двадесет динара
и тек захваљујући оваквом раз-
воју ситуације с купусом може-
мо да кажемо да је ова повртар-
ска сезона просечна. Но то не
треба да заварава пољопривред-
нике, јер су цене репроматери-
јала абнормално скочиле, што
се пре свега односи на вештачка
ђубрива, која су за кратко време
двоструко поскупела, а рецимо
сировина за сулфатна ђубрива
„скочила” је триста посто. Пита-
ње је шта ће се тек догађати с
ценама хемијских препарата и
семена, нарочито кромпира. Што
се другог поврћа тиче, много
бораније је пропало због тих
високих температура; ни куку-
руз шећерац није био на цени, а
карфиол се једно време солидно
кретао на тржишту, да би сада и
он стигао на ниво производне
цене. Због свега наведеног тешко
може и производња да се репро-
дукује, а камоли да се нешто и
заради – каже овај Глогоњац.

Петак, 12. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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УДРУЖЕЊЕ „СРБИЈА, МОЈ ДОМ” ОРГАНИЗОВАЛО ЕКО-АКЦИЈУ

Пешчара чистија за пет тона смећа
Одред извиђача „Надел” одр-
жао је у недељу, 7. новембра,
редовну годишњу смотру, на
којој су додељене дипломе о
стеченим знањима и заслуга-
ма чланова одреда у протеклом
периоду.

Поред тога, на овом оку-
пљању нови чланови помену-
те организације дали су обе-
ћање или завет (у зависности
од категорије), чиме су зва-
нично ушли у светску скаут-
ску породицу која броји више
од педесет милиона регистро-
ваних чланова.

Комплетна церемонија оба-

вљена је у малој сали старче-
вачког Дома културе, а сви
нови чланови добили су на
поклон мараме, које су им
додељене након полагања све-
чане обавезе.

Иначе, млађи скаути, то јест
полетарци и пчелице, дају обе-
ћање, док они нешто старији –
извиђачи и планинке – имају
завет.

Банатски Брестовац: Радови
на изградњи тротоара при-
времено су успорени због
временских услова. Месна
заједница је дописима и
позивима апеловала на „Зоо-
хигијену” да појача прису-
ство својих радника због
великог броја паса лутали-
ца, а поново се контактира-
ло и са „Србијагасом” како
би био убрзан процес при-
кључења нових корисника.

Банатско Ново Село: Месна
заједница ради на решава-
њу пријава у вези са укла-
њањем паса луталица и
поправком јавне расвете.
Промоција књиге историча-
ра Мирче Марана под нази-
вом „Кредитно-новчани
завод ’Сентинела’ из Банат-
ског Новог Села” биће одр-
жана у петак, 12. новембра,
у 18 сати, у малој сали Дома
културе.

Долово: Удружење „Србија,
мој дом” организовало је
волонтерску акцију чишће-
ња Пешчаре у недељу, 7.
новембра, у делу познатом
као Леанка. Освећење звона
у Храму Светог Илије биће
обављено у суботу, 13. новем-
бра, у 11 сати, на Водици, уз
присуство банатског еписко-
па Никанора. Истог дана, од
10 до 14 сати, у Дому култу-
ре биће одржана радионица
за пустовање вуне, у органи-
зацији удружења „Веште
руке”.

Глогоњ: Трају радови на
реконструкцији Дома пен-
зионера. Дечја фолклорна
секције Дома културе насту-
пила је на хуманитарном
базару у Опову за Сретена и
Стефана. Дарко Јешић је
представио своју прву књи-
гу „Via Dolo ro sa” у среду, 10.
новембра, у Дому културе.

Иваново: Изложба и званич-
на пројекција „Дана омла-
динске фотографије Србије
– Иваново 2021” биће
oдржана идућег викенда (13.
и 14. новембра) у организа-
цији Дома културе,  Фото-

-савеза Србије и Фото-групе
„Дунавац”. Многи грађани
су протестовали због тога
што приликом последњег
одношења смећа надлежни
нису узимали џакове са
сувим лишћем.

Јабука: Очекује се лепше вре-
ме за наставак асфалтирања
улица Струмичке, Николе
Тесле, Радничке, Осоговске,
Сутјеске и Машинске.

Качарево: Ревија македон-
ске ношње, као и концерт
ансамбла „Тоше Проески”
биће одржани у петак, 12.
новембра, у свечаној сали
Месне заједнице, када ће
наступити и гости из музич-
ке средње школе из Маке-
доније, са одсека за етному-
зикологију.

Омољица: У склопу припре-
ма за асфалтирање колово-

за посута је ризла у улица-
ма: Врањској, Првомајској,
Иве Андрића, Церској,
Дунавској, Вука Караџића,
Уроша Предића и на Ватро-
гасном тргу.

Старчево: Одред извиђача
„Надел” приредио је у неде-
љу, 7. новембра, редовну
годишњу смотру, на којој су
додељене дипломе о стече-
ним знањима и заслугама
чланова одреда у протеклом
периоду. Глумац Лука Пиља-
гић одржао је поетско вече
под називом „Јесењин и дру-
ги песници – просипање
златне рогозе стихова” у
понедељак, 8. новембра, у
малој сали старчевачког
Дома културе.

Месне актуелности

ГОДИШЊА СМОТРА 

ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Млади скаути дали
обећање и завет

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Велика еколошка акција чишће-
ња Делиблатске пешчаре спро-
ведена је недељу, 7. новембра, у
организацији удружења „Срби-
ја, мој дом”.  Уређење западног
дела ове последње оазе непатво-
рене природе обављено је на
потезу Воловске паше у близи-
ни насеља Леанка, а позиву су
се одазвали људи добре воље из
Београда, Панчева, Новог Сада,
Вршца, Ковина, Алибунара и
Долова.

Упркос лошем времену, зала-
гања учесника у овом подухвату
није мањкало, па је на крају
акције покупљено и однето пет
тона различитог отпада.

Овај догађај је део пројекта
„Делиблатска пешчара будућим
генерацијама”, а важан допри-
нос свему томе пружили су и
Друштво пчелара „Банатски пче-
лари” и ђаци ОШ „Аксентије
Максимовић из Долова, као и
ЈП „Војводинашуме”, Шумско

газдинство „Банат”, Планинар-
ско-смучарско друштво „Вршач-
ка кула” и Одред извиђача „Црне
роде”.

Координатор пројекта мастер
инжењер пољопривреде Бојан
Војнов најавио је овом прили-
ком, поред наставка чишћења
западног дела Делиблатске
пешчаре, и почетак обележава-
ња и опремања „стаза степских
божура” на локалитету Волов-
ске паше.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „VIA DOLO RO SA” У ОМОЉИЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Аутентичне (по)ратне приче са ових простора
Друго издање првог романа Дар-
ка Јешића, под називом „Via
Dolo ro sa”, промовисано је у сре-
ду, 3. новембра, у омољичком
Дому културе, чији је директор
Никола Ђукановић и најавио
програм вечери.

Потом је поменути писац из
Старчева у кратким цртама пред-
ставио свој стваралачки рад, а
зрењанински глумац Јовица
Јашин прочитао неке од битни-
јих одломака из књиге, чија је
радња смештена у прву полови-
ну прошлог века, то јест у време
(и између) светских ратова, па
све до марта 1953. године, одно-
сно Стаљинове смрти.

Књига прати аутентичну био-
графију сликара Томислава
Табачког из банатског места Тар-
ско (некадашњи назив за Стар-

чево), који након свих прожи-
вљених турбулентних догађаја
завршава у душевној болници у
Ковину. Он одатле пише своју
животну причу сину Вилијаму,
којег никада није видео, а аутор
је кроз ту узбудљиву исповест, у

чијем фокусу је
љубавна сага изме-
ђу главног јунака
и Барбаре – жене
његовог живота,
проткао и реле-
вантне историјске
ч и њ е н и ц е  и
околности, попут 
распада Аустроу-
гарске, настанка
Краљевине СХС,
Другог светског
рата, формирања
к о м у н и с т и ч к е
Ј у г о с л а в и ј е ,

закључно с прогонима током тра-
јања Резолуције Информбироа.

Посебно поглавље посвећено
је и детаљном опису догађаја
који карактерише новију исто-
рију највећег панчевачког насе-

љеног места, а одиграо се у про-
леће 1919. године и познат је
као Старчевачка република
(потрајала је свега неколико сати).

У разговор су се напослетку
укључили и присутни на овој
занимљивој књижевној вечери,
пре свих Ђурица Јованов, нека-
дашњи легендарни директор
омољичког Дома културе. Он је
изнео сијасет веродостојних пода-
така о животу на овим просто-
рима за време Другог светског
рата, као и након ослобођења,
нарочито када је реч понашању
такозваних подунавских Шваба,
из чега произилази да су најви-
ше пострадали они овдашњи
Немци који током окупације
Трећег рајха нису били миље-
ници нацистичког режима, а још
мање су окрвавили руке.

„ТАЈНА” ЈЕ У СЕМЕНУ И ПРИХРАНИ

Што се самог умећа призводње

тиче, ДанаилВучковскикажеда

ту нема велике филозофије.

– Тајна је, ако се то тако може

рећи, у квалитетном семену и

адекватној прихрани ђубривом.

То значи да биљка треба право-

времено да добије основне и

микро елементе. За почетак је

фосфорвеомабитанзбогдоброг

укорењавања, затим, какобиљ-

ка сазрева, неопходан је кали-

јум, којидоприносибољемукусу

иквалитетуплода. Дабигабиљ-

ка „усвојила”, потребно је да у

земљи има калицијума, којег,

опет, немабезбора. Исветотре-

ба пажљиво додавати у одгова-

рајућим фазама – истиче овај

повртар.

ПОНОВО БЕЗ
ГЛОГОЊСКЕ
КУПУСИЈАДЕ

И ове године је, нажалост,

изостала глогоњска купуси-

јада...

– У термину када је треба-

ло да буде одржана наша

традиционална „Глогоњска

јесен” није било много купу-

са, а потом су и временски

услови драстично погорша-

ни. Ни финансијска ситуа-

ција нам није била превише

наклоњена, а о епидемиј-

ској да и не причамо. Ипак,

потрудићемо се да наредне

године на време кренемо у

организацију и учинимо све

како бисмо одржали попу-

ларну купусијаду – истиче

Данаил Вучковски.

Јешић, Јашин и Ђукановић

Ем касно стиже за брање, ем га нема довољно

ЈОШ ЈЕДНА (ЗАСАД) ПРОСЕЧНА ГОДИНА ЗА ПОВРТАРЕ

КУПУС ИМА ЦЕНУ
ЗАТО ШТО ГА ЈЕ ВЕОМА МАЛО

Вредно радили
за добробит природе
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Један од два лауреата овогоди-
шњег највишег градског призна-
ња – Новембарске награде, која
се додељује 8. новембра, на Дан
града, јесте Златибор Лазаров.
Његов животопис је препун
лепих емоција, као што су љубав,
емпатија, солидарност, помоћ
другима... Награду је заслужио
управо зато што је дуже од две
деценије укључен у скоро све
активности у вези са особама са
инвалидитетом у Панчеву, одно-
сно због тога што толико дуго
дела у области социјалног и хума-
нитарног рада. Лазаров је био
дугогодишњи председник, а тре-
нутно је потпредседник Међу-
општинске организације Савеза
слепих Панчево.

ПАНЧЕВАЦ: Шта је обележило
ваше детињство?

ЗЛАТИБОР ЛАЗАРОВ: Рођен
сам 1946. године у Гају, лепом
малом месту надомак Дели-
блатске пешчаре. Ја сам други
од четворице браће. Наш тата
Сава је био трговац. Кад сам
био мали, много времена сам
проводио у Шумарку, где је мој
дека имао велики виноград. У
Панчево смо се доселили 1951,
у Змај Јовину улицу, па сам се
уписао у „Змај Јовину” школу.
Мајка Нада је преминула од
туберкулозе врло млада, када
сам имао десет година. Нас
четворица браће били смо један
другоме до ушију. Нажалост, и
њих тројица су се током година
упокојили.

• Које догађаје памтите из ране
младости?

– Отац је био шеф великог
магацина „Тргоцентра”, касни-
је „Тргопродукта”. У Змај Јови-
ној 17, где је био наш стан,
живела је и наша будућа друга
мајка Ранка Радмановић. Била
је позната у граду јер је била
управница обданишта, а потом
директорка централне школске
кухиње, установе која је прера-
сла у данашњу „Дечју радост”,
као и управница дечјих одма-
ралишта на Дивчибарама и у
Новом Винодолском. Тата се
оженио њоме; прво смо је зва-
ли тета, а после неког времена
почео сам да је зовем кева, јер
ми јесте била као мајка, али ме
није родила. Шездесет година
смо провели с њом: она нас је
одгајила, посветила нам се и
извела нас на пут, а кажу да
смо сви постали добри људи.
Дугујем јој велику захвалност
за све што сам постигао у живо-
ту.

• Како је изгледало ваше шко-
ловање?

– Кад сам био у осмом разре-
ду, наша позната сликарка Ксе-
нија Илијевић, која ми је била
наставница ликовног, примети-
ла је да у цртању и сликању
одскачем од свих вршњака и
хтела је да ме упише у уметнич-
ку школу у Нишу. Али од своје
шесте године био сам кратко-
вид, а до краја основне школе
вид ми се погоршавао; као и сви
дечаци, волео сам да играм фуд-
бал, па сам током године ломио
и мењао шест-седам наочара.
Због мог погоршаног вида, тата
и кева нису ме пустили да одем
у Ниш. Зато сам уписао средњу
Управно-административну шко-
лу у Београду, где сам био пред-
седник комитета омладине и
стекао бројне пријатеље. Затим,
уписао сам и завршио Вишу
управну школу и добио звање
правника.

• Убрзо вам се догодила и
љубав...

– Да. Упознао сам моју супру-
гу Драгицу, узели смо се кад сам
имао 23 године. Могу да се похва-
лим да смо прошле године про-
славили 50 година брака, одно-
сно „златну свадбу”. Драгица и
ја смо 1971. године добили сина
Саву.

• Запослили сте се у то вре-
ме?

– Наравно, да бих могао да се
оженим, морао сам да радим.
Мој отац је био трговачки заступ-
ник једне велике словеначке
фирме, па ме је запослио у пред-
ставништву те компаније у Бео-
граду. Супруга се запослила у
ПИК-у „Тамиш” у Банатском
Брестовцу. Убрзо смо схватили
да је неизводљиво да она тамо
ради, јер превоз није био као
сада. Али добио сам поставље-
ње на место шефа месне канце-
ларије општинске управе у том
месту. Пре педесет година то је
била општина у малом: били
смо и војни референти, радили
смо за Центар за социјални рад,
попуњавали смо захтеве за лич-
не карте, обављали послове
матичне службе... Прихватио сам

и позив да будем секретар ФК-а
„Будућност” из Банатског Бре-
стовца; стално сам путовао с клу-
бом и упознавао нове добре људе.

• После краћег времена напу-
стили сте Брестовац...

– Тако је. Ја сам Панчевац, па
пошто је моја супруга добила
посао у „Минелу”, прешао сам у
инспекцију прихода, где сам
радио 12 година. Потом, кад се
отворило радно место у Одеље-
њу за општу управу у оквиру
општине Панчево, запослио сам
се као виши стручни сарадник
за грађанска стања, што је нај-
више везано за матичну службу,
а ја сам водио управне поступке
и доносио решења. Кад се СФРЈ
растурила, решавали смо про-
блеме држављанства. Било је
много компликованих случаје-
ва, али имао сам добре контак-
те и с матичним уредима у Сло-
венији и Хрватској. Имао сам и
много странака и слушао о соци-
јалним проблемима и тужним
ситуацијама. Покушавао сам тим
људима да помогнем и може да

се каже да сам тада почео да се
бавим хуманитарним радом.

• Како је почео ваш ангажман
у Савезу слепих?

– Долазили су ми на посао
чланови Савеза. Много сам с
њима радио и некако смо се сто-
пили. У то време сам носио дебе-
ле наочаре; они су славили педе-
сет година од оснивања нацио-
налног удружења, па су ме на
тој прослави позвали да се учла-
ним у Савез слепих као слабо-
видо лице. То сам и учинио. Нај-
пре сам учествовао на њиховој,
а од тада и мојој, литерарној
приредби. Шест месеци касније
сам кооптиран у Управни одбор.
У међувремену сам постао члан
шаховске екипе; шах сам волео
одмалена. Водио сам чланове
Савеза на такмичења у куглању
по целој Србији. Имали смо

музичаре, певаче, плетиље... Уче-
ствовали смо на скоро свим смо-
трама. Све се брзо дешавало: био
сам у радном односу, имао сам
много посла у вези с проблеми-
ма особа са инвалидитетом, а
истовремено су ме изабрали за
новог председника Међуопштин-
ске организације Савеза слепих
Панчево. Био сам председник у
три мандата, дуже од 12 година,
а сада сам потпредседник.

• Деловали сте само на тери-
торији коју покрива ваша орга-
низација?

– Не. Као председник нашег
савеза аутоматски сам постао
члан Управног одбора Савеза
слепих Војводине; врло често
сам ишао на разне састанке и
изабрали су ме за члана Коми-
сије за спорт. Панчевачка орга-
низација је била врло јака и има-
ли смо велики утицај у целој
Војводини. Изабран сам, затим,
и за члана Управног одбора Саве-
за слепих Србије. Основана је
Национална организација осо-
ба са инвалидитетом Србије, као

кровна организација у којој је
било петнаестак удружења и саве-
за, а као делегат у њој и данас
представљам Војводину. Уз то,
члан сам и Управног одбора
Дома слепих у Панчеву. Жеља
ми је била да будем део панче-
вачког Клуба за одрасла и стара
лица и њихове ликовне и драм-
ске секције, па сам се учланио.
Нашао сам себе у свему томе.

• Савез и његови чланови пре-
познатљиви су у граду по својим
акцијама...

– Важне дане – Светски дан
слепих, 15. октобар, и Светски
дан инвалида, 3. децембар – увек
смо обележавали како долику-
је. Финансијски нас је подржа-
вала општина, а сада то ради
Град и на томе желим да захва-
лим. Градски челници имају
разумевања за нас: 80 одсто
наших трошкова покрива Град
Панчево, а преосталих 20 одсто
мање општине које су део Међу-
општинског савеза слепих.

• Које су, према вашем мишље-
њу, најважније тачке вашег хума-
нитарног рада?

– Не бих могао да их изабе-
рем, јер се хуманитарни рад
не састоји само у материјал-
ном давању, више се ради о
давању себе, давању помоћи
људима. Било је, рецимо, мно-
го тужних прича младих особа
које су кренуле у живот са оште-
ћеним видом, или слепих, па
су нам били потребни и време
и енергија да их одобровољи-
мо. Њихове родитеље такође.
Дешавало се да по селима чује-
мо да слепа деца живе затво-
рена у кућама, да их мајке и
очеви не пуштају из њих. Онда
смо им помагали тако што смо
их доводили до специјалне шко-
ле „Вељко Рамадановић” у
Земуну, где су их оспособља-
вали за живот. Има много те
деце која су завршила основну
и средњу школу, а поносимо
се и тим, касније, младим људи-
ма који су завршили и факул-
тете.

• Дајте нам још неке детаље
из вашег богатог искуства.

– Издвојио бих и рад са касни-
је ослепелим лицима: ради се о
особама које у средњим годи-
нама ослепе због глаукома,
шећерне болести, повишеног
крвног притиска, неке повреде
на послу... То су велике трауме.
Човек види нормално и онда
одједном ослепи. Много време-
на смо моји сарадници и ја
посветили управо њима. Уз
помоћ лекара, едуковали смо
их, извлачили из кошмара, вра-
ћали у живот... Уз то, као орга-
низација смо учествовали на
конкурсима како бисмо мате-
ријално помогли социјално угро-
женим особама, јер многи не
могу више да раде. Туђа нега и
помоћ не покривају трошкове
живота, па смо у сарадњи с Цен-
тром за социјални рад органи-
зовали дељење пакета хране,
одеће, обуће, а било је и новча-
ног помагања. Ипак, сваки слу-
чај је случај за себе, тешко је,
можда и немогуће генерализо-
вати их.

• Шта вас лично највише
радује?

– Највећу радост сам доживео
пре девет година – родила ми се
унука Петкана. Много је волим;
сада је у трећем разреду школе
и у другом разреду у музичкој
школи, свира клавир; син ми је
музичар, па је сигурно љубав пре-
ма музици од њега наследила.
Али ко је „крив” за све ово: моја
супруга Драгица, која је неколи-
ко деценија трпела то што сам
често био одсутан. Она је најви-
ше заслужна за то што сам добио
Новембарску награду. Захваљу-
јем јој на томе и њој, мојој уну-
ци, мом сину и колегиницама и
колегама посвећујем ову награ-
ду. С. Трајковић

Копаоничка улица припада
територији Месне заједнице
Младост. Под овим називом
постоји од 1985. године, а
простире се од Козарачке до
Шарпланинске улице.

Копаоник (познат и као
Сребрна планина) највећи је
планински масив у Србији,
који се пружа од северозапа-
да ка југоистоку дужином од
око 75 км, досежући у сред-
њем делу ширину од око 40
км. Један његов део је зашти-
ћена зона под именом
Национални парк Копаоник,
у оквиру кога постоји већи

број заштићених природних
целина, а на њему се налази
и највећи скијашки центар у
Србији. Цео масив је добио
назив по великом рудном
богатству које је на њему екс-
плоатисано још од средњег
века, а на његовом ширем
простору је смештен читав
низ културно-историјских спо-
меника из периода од 12. до
15. века.

Захваљујући развијеном
туристичком центру са савре-
меним хотелима и пратећим
објектима, Копаоник предста-
вља једну од најпопуларни-
јих туристичких дестинација
у Србији.

* * *
На западној страни Копаони-
ка, у атару села Семетеш, лежи
један по много чему специ-
фичан природни феномен –
Семетешко језеро. Више
милиона година стару увалу
ледника испунила је вода, која
данас чини једно од ретких
урвинских језера у Србији.
Оно се налази на 900 м над-
морске висине и на
само 200 метара од
Националног пар-
ка Копаоник.
Ипак, оно дуго
није имало
статус тури-
стичке атрак-
ције, делом
због лоше
повезаности
са осталим
понудама
Копаоника,
а делом
можда и
з б о г
мистичних
прича које га
о к р у ж у ј у .
Наиме, Семе-
тешком језеру
још нико није
видео дно.

Због карактери-
стичног облика левка,
средина језера иде у непре-
гледне дубине које ни врсни
рониоци, а ни мештани нису
успели да истраже. Многи
због тога верују да је оно
бездно. Па ипак, језеро увек
има исти ниво водостаја, без
обзира на сезону и времен-
ске прилике. Разлог томе је
што његов водостај констант-
но одржава прилив из под-
водних извора, али и одлив
из његове отоке – Семете-
шке речице. Већ довољно
необично, ово језеро има

природу која је активна на
несвакидашњи начин. Због
тога је добило статус хидро-
лошког споменика природе,
али и места мистичних
дешавања.

Поред тога што већ после
15 метара дубине струје
подводних извора вуку рони-
оце надоле, Семетешког језе-
ра се многи плаше и због веро-
вања да су се на њему некада
окупљале виле, као и да у
њему живи неман. Мештани
верују да је и само језеро
настало јер је земља прогута-
ла једног свештеника који је

хтео да обави вршидбу на Све-
тог Ћирила. Након што је био
кажњен, из рупе је изашла
вода, која је направила Семе-
тешко језеро. Упркос томе
данас се све већи број људи
упућује ка овом језеру, да ужи-
ва у његовим лепотама и
атракцијама.

Главну атракцију језера
представљају лебдећа острва,
која све с дрвећем и расти-
њем по води помера ветар.
Она се с разлогом убрајају у
чуда међу туристичким атрак-
цијама целог Балкана. Посе-
тиоци могу, користећи весла,
да се на њима возе по језеру.

* * *
Највиши врх Копаоника је
Панчићев врх, с 2.017 мета-
ра надморске висине, на коме
се налази маузолеј чувеног
српског природњака Јосифа
Панчића, по коме је добио
име. Око њега је сада база
Војске Србије.

Србија памти Јосифа Пан-
чића као ботаничара и пут-

ника који је неуморно испи-
тивао флору и фауну

читавог Балканског
полуострва. Место

на које се увек
враћао био је
управо Копао-
ник. Ову пла-
нину је посе-
тио чак 16
пута, изра-
з и в ш и
жељу да на
њој буде и
сахрањен.
Међутим,
након смр-
ти, 8. марта
1888. годи-
не, Јосиф

Панчић је
покопан у Бео-

граду.
Жеља да се

врати на Копаоник
услишена му је тек

1951. године, на дан обе-
лежавања 50 година плани-
нарства Србије, када је САНУ
уз помоћ планинара Србије,
у ковчезима од оморике, пре-
нео земне остатке њега и њего-
ве супруге Милеве на сам врх
ове планине, где је подигнут
маузолеј од гранита.

Данас је овај споменик зва-
нично забрањен за посете због
близине границе с Косовом и
могућих заосталих касетних
бомби. Зато је за евентуалне
посете обавезно јављање
чуварској служби. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КОПАОНИЧКА

Чудесно језеро и
споменик великану

ЛАУРЕАТ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ: ЗЛАТИБОР ЛАЗАРОВ

ХУМАНИТАРАЦ КОЈИ
ПРИРОДНО ДАЈЕ СЕБЕ
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НОВИ ГРАДСКИ ХРАМОВИ

ДВЕ НОВЕ ЦРКВЕ – ДВА НОВА СИМБОЛА ГРАДА
Светиње су одувек биле важне, при-
сутне и у најтежим временима чини-
ле су народ јединственим, уливале
веру и пружале мир и спокој. Оне су
важна места која чувају прошлост,
памте датуме рођења, крштења, вен-
чања и смрти. Својом архитектуром
плене и употпуњују панораму града.
Панчевачка богата историја огледа се
у храмовима који представљају кул-
турно-историјске споменике и сим-
боле града. Две нове цркве постају
нови симболи најпре насеља у којима
су подигнуте – Кудељарскoг насипa и
Стрелиштa, а потом града.

Храм Светог цара Константина и
царице Јелене

Насеље Кудељарски насип може се
похвалити новоизграђеним Храмом
Светог цара Константина и царице
Јелене. Изградња храма је започета
2014. године, да би током три године
градње био урађен велики део посла.
Црква је била озидана до крова већ
2017. године. Данас је црква покри-
вена, а у току су унутрашњи радови.
Храм је подигнут у кратком року захва-
љујући мештанима насеља који су
помагали како на градилишту, тако и
добровољним прилозима, али и захва-
љујући људима из целе Србије и ино-

странства, као и ангажовању свеште-
ника Бранка Божића. У току су уну-
трашњи радови.

Потпуно је озидан и опремљен паро-
хијски дом, који се простире на 200
квадратних метара у обухвата салу и
стан за свештеника. На простору од
15 ари плаца налази се игралиште за
најмлађе.

Изградња храма на Стрелишту

Како Стрелиште спада у већа насеља
на територији града Панчева и како
је дом великом броју грађана, имало
је потребу за изградњом храма који
ће им бити ближи. Одвојени пругом
и регионалним путем, житељи овог
насеља били су удаљени од постоје-
ћих светиња. Годинама постоји воља
и жеља да и ово насеље добије своју
цркву. Та жеља је почела да се оства-
рује, јер ће на углу улица Михаила
Петровића Аласа и Јована Павлови-

ћа бити изграђен Храм Светих жена
мироносица.

У плану је изградња храма који ће
се простирати на површини од 500
метара квадратних, висина куполе
износиће двадесет два метра, а зво-
ник од 36,5 метара уздићи ће се изнад
улазног дела. Тренутно се на месту
будуће цркве налазе монтажни храм
површине 90 метара квадратних, дрве-
ни звоник, палионица за свеће, чајна
кухиња, тоалети и чесма.

СПЦ је плац на коме ће се изгради-
ти нови симбол града на Стрелишту
добила тако што је уступила општи-
ни део земљишта поред Храма Све-
тог Саве на Миси, а у замену је од
општине добила овај плац.

Монтажни храм свакодневно доче-
кује вернике на својим литургијама и
тако ће и остати све док се не сагради
црква, коју становници Стрелишта
дуго прижељкују. Сузана Јанковић

Према мишљењу ауторке Kејт Роуз,
љубав је путовање ка самооткрићу.
Свака веза у нашем животу учи нас
ономе што је неопходно да знамо
о себи, што је услов да постанемо
заиста срећни. „Само се трипут
воли” савршен је избор за љубите-
ље књига које говоре о мушко-жен-
ским односима, и то на начин који
је поткрепљен мноштвом примера
из свакодневног живота.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас пораз. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„За мене је пораз не читати
књиге.”

„Пораз је оно што ћу доживети
ако не освојим ову књигу.”

„Лагуна” ће наградити ове
одговоре на питање да ли
испуњавате себи жеље:

„Само оне мале. Велике остављам
за период кад коначно буде
извучено мојих седам лото бројева.”

„Обавезно, то је добро за
имунитет!” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „На које
егзотично место бисте радо отпу-
товали?”, наградићемо по једном
књигом. Не би требало да одговор
буде дужи од једне до две речени-
це. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објави-
ти у наредном броју.

Егзотичне приповести Павла Зели-
ћа воде нас, између осталог, у
афричке прашуме где владају запо-
седнута деца-ратници, међу смеле
скакаче с литица залива Акапулко
и под површину кужне воде Ама-
зона. Писац такође смело тумачи
будућност и разне апокалиптичне
сценарије, укључујући и перспек-
тиву актуелне пандемије.

Дум-дум

Само се 
трипут воли

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Коли-
ко пута сте ви у животу волели?”,
наградићемо по једном књигом.
Не би требало да одговор буде дужи
од једне до две реченице. У насло-
ву имејла напишите назив књиге
за коју конкуришете. Награђене
одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пошто су – нажалост успешно! –
тестирани у Првом светском рату,
авиони су, кад је склопљен мир,
нашли примену и у путничком сао-
браћају. Препознајући важност ове
привредне гране, влада новоство-
рене Краљивине СХС оберучке је
прихватила понуду француско-
румунске компаније „Франко-Ру-
мен” да Београд буде једна од успут-
них станица на планираној рела-
цији Париз–Цариград.

Уговор је потписан 30. јануара
1923. године, а непуна два месеца
касније, 25. марта 1923. године, у
Панчево је слетео први авион.

„Тако је успостављена редовна
саобраћајна линија Париз-Цари-
град, преко Стразбура, Прага, Беча,
Будимпеште, Београда (Панчево)
и Букурешта, чиме је Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца први пут
укључена у систем европског вазду-
шног саобраћаја, само четири годи-
не након отварања прве редовне
линије ваздушног саобраћаја у све-
ту”, пише историчар Зорица Јан-
ковић, иначе Панчевка, која је овај
догађај сачувала од заборава.

У то доба између Париза и Цари-
града саобраћао је и чувени воз
„Симплон Оријент експрес”, који је
ову раздаљину прелазио за 75 сати,
односно за нешто више од три дана.
Авиони „Франко-Румена” били су

спорији! Летели су брзином од око
100 километара на час, а када би
пао мрак, пилоти су морали да при-
земље своје летилице. С таквом
вожњом требало им је недељу дана
да стигну од Париза до Цариграда.

Да би привукла путнике „Сим-
плон Оријент експреса”, компани-
ја „Франко-Румен” морала је да
скрати време путовања. Решено је
да путници део од Париза до Стра-
збура пређу возом (полазак из Пари-
за у 20 сати, долазак у Стразбур у
3.30 изјутра), а други део, од Стра-
збура до Цариграда, авионом. Тре-
бало је да авион из Стразбура кре-
не рано изјутра (4.15), да се дневни
лет од 1.409 километара оконча сле-
тањем на писту у Панчеву и да се
одмах затим настави ноћним летом
за Букурешт.

За овај подухват је одабран тро-
моторни авион типа „кодрон Ц-61
бис”, који је, поред пилота и нави-
гатора, примао осам путника.

„Дуж полетно-слетне стазе поста-
вљена су црвена електрична светла,
као и два покретна рефлектора који
су је осветљавали из различитих
углова. Поред тога, да би осигура-
ли правилну навигацију, дуж авио-
-руте од Панчева до Букурешта, на
приближно сваких 20 км, поставље-
ни су снажни рефлектори као земаљ-
ски оријентири. Два су била на
нашој територији, а 22 на терито-
рији Румуније”, пише Зорица Јан-
ковић.

Припреме су завршене крајем
лета 1923. године, па је у недељу
увече 9. септембра „кодрон” „Фран-
ко-Румена” слетео у Панчево и
након краћег задржавања наставио
за Букурешт. Од Париза до Цари-
града стизало се за 32 сата!

Компанија „Франко-Румен” ушла је
касније у састав „Ер Франса”. M. П.

ПРВИ НОЋНИ АВИОНСКИ ЛЕТ

Били смо центар света

„Кодрон Ц-61” на аеродрому у Панчеву 1925.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић
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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)

Превише сте расејани и раздра-
жљиви, а помало се бринете и око
тога да ли ћете остварити послов-
не планове. Мањи проблеми
правне природе решиће се пре но
што се надате. Смањите тензију у
разговору с партнером. Слободни
Овнови могу ући у нову везу.

Користите повољан аспекат пла-
нета да склопите дуготрајне и
исплативе послове. Не упуштајте
се у било који вид трачања. Током
седмице је могућ мањи добитак.
Познанство с помало особеном
индивидуом донекле ће вас ири-
тирати. Страсна веза.

Понекад се понашате као да вам
је живот велика слагалица и да
морате да га саставите из ситних
комада. Често својим исхитреним
одлукама натоварите себи још
већи проблем на леђа. Разми-
шљајте о промени посла или соп-
ственом бизнису.

Било би најпаметније да стишате
себе и своје реакције пре него што
урадите нешто непромишљено.
Нећете постићи циљ, а ризикујете
да много изгубите, не само морал-
но него и материјално. Немате
довољно времена ни за себе, а
камоли за партнера.

Потпуно сте у праву када верујете
свом осећају да се битне и повољ-
не ствари дешавају на пољу ваше
каријере или запослења. Покажи-
те само мало више такта и успеће-
те. Излазите, дружите се, посећуј-
те места где је много света и упо-
знаћете некога.

Током ове седмице постоји вели-
ка могућност за склапање круп-
них послова, прилив новца и
изненадна дужа путовања. Ути-
цајне особе ће вам пружити неоп-
ходну подршку. Више се дружите.
Не ломите све преко колена, није
све онако како изгледа.

Немојте превише журити док до
детаља не разрадите све опције.
Направите прави стратешки план
и процените шта добијате, а шта
губите. Приходи ће вам се пове-
ћати. Љубавни жар вас и даље
држи и постоји могућност да се
распламса у велику ватру.

Пружа вам се могућност изненад-
не веће зараде. Пре тога решите
несугласице са старијим чланови-
ма породице. Стабилизујте односе
како бисте могли да се концентри-
шете на решавање пословних про-
блема. Леп период за почетак
љубавне везе. Страсна седмица.

Напокон вам се отвара пословно
поље, без административних и
правних зачкољица, тако да вам
предстоји потписивање доброг
уговора. Било шта да сте радили
нелегално, сада је време да све то
решите. Мислите на особу коју сте
недавно упознали.

Није повољан период за ради-
калне преокрете на пословном
плану, било да сте приватник,
било да радите за другога. Не
брзајте да не бисте направили
неки превид у документацији.
Љубавни живот вам је на клац-
калици.

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)

Пазите се провокација. Изнерви-
рани можете направити грешке
које доводе у питање чак и ваше
запослење. Имајте стрпљења и
остварићете оно што пожелите.
Радите мало на својој вези: буди-
те нежни и потрудите се да ство-
рите романтичну атмосферу.

Ситуација је доведена до наелек-
трисања. Само се смирите, при-
купљајте информације док не
дође ваших пет минута. Крајем
недеље све креће мирнијим
током. Волите особу која је потпу-
на супротност вама. Покажите јој
ту љубав.



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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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 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

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)

ПРОДАЈЕМ опел агилу, 1.2,

регистрован 25.10.2021.

производња 2001. 063/276-

499. (309825)

ШАРАН, 2004, 1.9  ТДИ,

1.350 евра. 064/240-67-56.

(309990)

ПУНТО гранде, 2007, 1.2,
бензин. 064/240-67-56.
(309990)

ЛАДА 112, годиште 2003.
58.000 км, 1.400 евра.
062/847-13-62. (309802/р)

ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент,
2005, регистрован до 31.
октобра 2022. 063/450-541)

НИСАН микра 2008, реги-
строван до јуна 2022. Очу-
ван. 064/245-19-99. (310123)

ДОБЛО макси карго, 1.4,
пет седишта, фул опрема,
93.000 км. 064/130-36-02.
(310183)

МУЛТИПА рестајлинг 1.9,
2005, фул опрема, реги-
строван, може замена.
064/130-36-02. (310183)

ЈУГО флорида, 2006, пре-

шао 52.000, прва боја, ре-

гистрован до јануара 2022.

064/179-20-20. (310173)

ОТКУП возила, путничких и

теретних, исправних, неис-

правних, најбоље плаћам.

065/271-21-01.  (309631) 

ИЗДАЈЕМ гаражу, Улица
Жарка Фогараша, инфор-
мације на тел. 063/558-87-
22. (309971)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стре-
лишту, Михајла Петровића
Аласа, и Содари, Савска.
063/311-279. (310158)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/07-84-789.
063/77-84-789. (310163)

НА ПРОДАЈУ пежо 307,

2002. годиште, тек реги-

строван. Тел. 064/902-29-

75. (310181)

АСТРА Г 1.4, 2008/9, пето-

ра врата, 118.000 км, ку-

пљена нова, регистрован

годину. 064/130-36-02.

(310183)

ОТКУП аутомобила у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (309864)

ОТКУП возила, исправних,
неисправних, хаварисаних,
страних, трактора, шлеп-
служба. 066/409-991,
069/203-00-44. (308331)

НА ПРОДАЈУ стелна кра-

ва, јуница и косилица за

култиватор. 063/167-48-

62. (310095)

БРИКЕТ буков, без лепка,

калоричан, у џаковима.

064/482-65-53. (309331)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, 4.500, мере-

ње код куће. 064/356-03-

93. (307815)

ПРОДАЈЕМ пемонтоване

ТА пећи. Вршимо поправ-

ке и сервисирање ваших.

063/714-38-98. (309830/р)

АКЦИЈА тврдог дрвета. Га-

ранција на квалитет и ме-

ру, превоз гратис, мерење

кући, 4.500 динара.

064/326-14-21. (307814)

ТА пећи прода-

јем.013/352-114. (309926)

ПРОДАЈЕМ стабилни мик-

сер, снаге 1000 вати са

ростфрај посудом од 4 ли-

тра, ново, некоришћено,

повољно. Тел. 064/252-50-

99. (30925)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа. 063/705-18-18, 335-
930. (309019)

ФРИЖИДЕР, стубна угаона
полица, два кауча, трпеза-
ријски сто са столицама.
063/861-82-66. (310106)

ПРОДАЈЕМ цер ТА пећ,
очувана, сервисирана, 3
кв, има колица. 064/246-
05-71. (210006)

КУЋНИ биоскоп, комода,
витрина, лампе, кревети,
лавабо, биде, столић.
064/206-30-24. (310027)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
ново, повољно. 063/773-
45-97. (31071)

ПРОДАЈЕМ камин на гас,
алфа плама рустик 9. Тел.
062/376-351. (310088)

ПРОДАЈЕМ сателитску ан-
тену пречника 1 м, жуте
боје телевес, нова са опре-
мом. Тел. 062/376-351.
(31088)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, двомоторац, микро-
таласна, уљани радијатор,
уградна рерна, телевизор.
063/861-82-66. (310106)

СВИЊСКЕ полутке на про-
дају. Тел. 013/632-145.
(309981)

ТА пећ 4 квм, на продају,
повољно. 063/270-139.
(309980)

ТА пећ на продају, 6 квм,
као нова. 013/626-320.
(310129)

ПРОДАЈЕМ камин пећ на
дрва франклин и Та пећ
цер 4.5 кв. 064/112-08-84.
(310141)

НА ПРОДАЈУ дебеле кр-
маче, прасићи, овце и јаг-
њад. Новосељански пут,
Панчево. 064/303-28-68.
>(310168)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи. 063/705-
18-18, 335-930. (309919)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (309915)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове,
стару бижутерију, сифон
флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(309919)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, дола-
зак, исплата одмах.
061/641-30-36. (310130)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (310097)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац, 5 – 10 ари, 1.800

евра ар, Власинска.

060/30-70-90. (310180)

ПРОДАЈЕМ/мењам кућу у

Панчеву, на старој Миси,

уз доплату. Тел. 069/723-

113. (310079)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-

донска улица, 2.86 ари,

струја, вода, канализација,

асвалт. 063/321-327. (309934)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, дозвољена град-

ња. 064/212-52-52.

(309999

НОВА МИСА викендица,

25 квм и кућа озидана по-

кривена 60 квм плац, гра-

ђевинско земљиште 33 а,

37.000, 064/668-87-78.

(309308)

ПРОДАЈЕМ стан 49 квм

центар, II спрат, власник.

064/155-89-28 (СМС)

НОВИЈА зграда, одличан

трособан, I спрат, ЦГ, бам-

бусов паркет, 80 квм,

88.000 евра.  (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (309745)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 60 квм,

Содара. Тел. 063/320-588.

(309905)

ДВОСОБАН, ТА, IV, рено-

виран, код парка, 58.000,

договор. 064/212-53-94.

(309308)

ЦЕНТАР, двособан, 54 квм

+ 2 т, III, ЦГ, 60.000. „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(309531)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две
куће за стан, власник.
064/986-21-74. (309928)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру са
централним грејањем.
013/352-114. (309926)

СТРОГИ центар, двособан,
ренвоиран, власник. Тел.
069/723-113. (309962)

ЛЕП двособан, 52 квм, те-
раса, близина центра, III,
усељив, 48.000. „Кров”,
060/683-10-64., (309963)

СТРОГИ центар, салонац,

75 квм, II, ЦГ, 75.000.

„Una Dal li”, 064/255-87-

50. (309998)
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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 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 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 12. ДО 25. НОВЕМБРА

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



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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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

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 8 72,78 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 

Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

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

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 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)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

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)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

ПРОДАЈЕМ стан 64 квм,

Качарево у самом центру

и остали објекти и гаража.

Може са стварима: очува-

на два ТВ-а, кабловска и

остало, вреди погледати,

25.500 евра. Тел. 064/280-

32-95. (310166)

ЦЕНТАР, двособан, I, ЕГ,

прелеп са стварима, 54

квм, паркет, 65.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (310193)

НОВОГРАДЊА, центар,

станови двоипособни 62

квм и троипосаобан 75

квм. Инвеститор, 063/823-

71-79. (310177)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2,
50 квм + 30 квм дворишта,
приземље. 064/264-02-02.
(310191)

ЦЕНТАР, једнособан, II,
ЦГ, лифт, 27 квм, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (310193)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, комплетно сређен, 37
квм, две терасе, ЦГ,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310193)

МИСА, код школе, поште,
два трособна стана (први
+ поткровље), 160 квм,
700 евра/квадрат.
063/744-28-66. (310193)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру 37 и 65, могућност ку-

повине на кредит.

060/043-52-98. (310156)

ШИРИ ЦЕНТАР, 52 квм,

ТА, II, потребно реновира-

ње, 37.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (310118)

ЦЕНТАР, двособан, призе-

мље, комплетна, нов, ЕГ,

двориште, шупа, 57 квм,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (310193)

ЦАРА ДУШАНА, до улице,

39 квм, сређен, усељив,

28.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (310193)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,

ЦГ, две терасе, 67 квм,

63.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (310193)

ТЕСЛА, III, ЦГ, трособан,

лифт, две терасе, 69 квм,

70.000. 063/744-28-66.

(310193)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,

центар. 060/408-57-09.

(310184)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

(67), 063/744-28-66. (310193)  

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм,
полунамештен, центар,
могућ и пословни простор.
063/233-558. (309793)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике,
индустријска зона.
063/233-558. (309793)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
48 квм. Тел. 064/366-59-
63. (309768)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, са-
мици/самцу, код бувљака,
укупно 100. 064/665-9001
(309766/р)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (310170)

СОДАРА, 2.0, ЕГ, I, наме-
штен, 180 евра, Kon cept
cen tar, 063/870-74-56.
(309974)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, на Миси, у
згради. 063/716-48-68.
(309951)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

једнособан, полунаме-

штен, 35 квм. 063/745-05-

30. (309967)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, ЦГ грејање, де-
позит обавезан и једна ра-
та. 063/732-58-44. (309943)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, повољно,
центар, одмах усељивца.
Паркинг wi/fi. 060/691-88-
23. (310185)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру града.
Тел. 013/602-401,
064/372-88-19. (310174)

ИЗДАЈЕМ лукс 50 квм, јед-
ноипособан, комплетно
намештен стан. Новоград-
ња у центру, Карађорђева
10, с погледом на улицу.
064/337-19-77. (310189)

ИЗДАЈЕМ стан у кући у
Панчеву. 060/142-22-13.
(310175)

ИЗДАЈЕМ стан и гарсоње-
ру за раднике, намештено,
централно грејање.
061/131-79-04. (309984)

БЕСПЛАТНО становање
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (310054)

ИЗДАЈЕМ реновиран јед-

нособан стан, Тесла, од-

мах усељив + депозит.

064/842-92-11. (309995)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај.

063/502-211. (310005)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

Старчева, 100 квм, са дво-

риштем и баштом.

063/502-211. (310005)

КОД „Авива”, 1. децембра
примам самца, 240 евра
са комуналијама. 065/353-
07-57. (310009)

ИЗДАЈЕМ нов, намештен
стан, плинско засебно гре-
јање, Јабука. 063/351-709.
(310022)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
озбиљној женској особи.
Панчево. 063/351-709.
(310022)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан, исељив, цен-
тар, ЦГ. 065/344-85-77.
(310023)

КОТЕЖ 1, издајем двосо-
бан стан, ЦГ, намештен,
близу „Лидла”. 062/377-
345. (310041)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код
Народне баште, интерфон,
интернет, кабловска, ЦГ.
066/400-702. (310049)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Маргита, погодно
за самца. 063/718-55-83.
(310051)

ГАРСОЊЕРА – стан за из-
давање код спортског цен-
тра. Нова Миса. 064/908-
02-67. (310064)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан на Котежу
1. Кирија 200 евра, депо-
зит 200 евра. 064/134-64-
46. (310146)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан, Котеж 1, на ду-

же, ЦГ, клима. 064/137-63-

19, 066/494-900. (310036)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-

ру у строгом центру Панче-

ва. Звати од 16 до 22 сата.

069/441-20-16. (310094)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан на Стрели-

шту. 063/892-87-85. (309979)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухиње

и купатила. 060/031-07-

26. (310109)

ПОТРЕБАН намештен стан

у Панчеву са три засебне

собе и са дневним борав-

ком. На дуже време.

062/815-67-13. (310152)

ТЕСЛА, намештена гарсо-

њера, 30 квм + 5 квм, за-

стакљена тераса, ЦГ, пар-

кинг, новоградња, вла-

сник, 200 евра. 060/446-

55-87. (310155)  

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
преко пута Аутобуске ста-
нице, 35 квм. 063/817-94-
46. (309426)

ИЗДАЈЕМ локал 60 квм,
Козарачка, до вртића.
064/382-65-53. (309331)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (309530)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 47 квм, стоматолошка
ординација на Тесли. При-
земље, паркинг, аларм, на-
мештај, грејање, ТА и кли-
ма. 065/341-976. (309946)

ПРОДАЈЕМ разрађену
трафику на главној ауто-
буској станици. 063/102-
86-41. (310138)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у центру, 13 квм и 35
квм. 064/112-08-84. (310141)

ЗЕЛЕНА пијаца, локал 10
квм, издајем. 064/305-76-
78. (310018)

ИЗДАЈЕМ локал на зеленој

пијаци. 063/808-58-16.

(309920) 

ИЗДАЈЕ се ауто перионица
у Д. Туцовића 75 са два
бокса. 063/281-954.
(310147)

ПОВОЉНО издајем локал,
32 квм у строгом центру.
063/861-90-53. (310035)

ЛОКАЛ пијаца, 105 квм,
одличан ред, прометан,
7.500, (67), „Милка М”.
063/744-28-66. (310193)

ПОТРЕБАН пекар и по-
моћни радник. 065/555-
94-44 (СМС)

LA ME DIC CEN TAR  Пан-
чево тражи физиотерапеу-
та и козметичара са иску-
ством. Јавити се на тел.
066/643-41-23 или на
mail: in fo @la me dic.rs  (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету Ideal на Стрели-
шту и Војловици. 063/106-
02-84, 013/333-162,
013/333-160. (309372)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица мајстор, рад-
нице за палачинке и по-
моћне раднице. 062/339-
279. (310169)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, ЦГ,
комплетно сређено, са но-
вим стварима, 25.000.
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (309998)

ПРОДАЈЕМ луксузан стан
на Котежу 2, Кикиндска 4,
сређен, усељив, два купати-
ла, 85 квм. 064/124-45-07,
064/276-09-97. (309991)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 70
квм, тераса, надградња
Тип Станко, укњижен, за-
мена. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (310006)

ПРОДАЈЕМ стан 50 квм,
новоградња,, поткровље,
косине, повољно. „Дива
некретнине”, 064/246-05-
71. (310006)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, ниско призе-
мље, повољно. „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(310006)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 75.000, до-
говор. Звати после 17 сати
на тел. 064/119-60-06.
(310110)

СОДАРА, 67, ЦГ, III, лифт,

55.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (310118)
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Након разматрања достављеног Плана утврђено је

да су издати услови заштите природе из Решења 03

бр. 019-2560/2 године од 16. 9. 2021. године, инкор-

порирани у План па Завод констатује да са аспекта

заштите природе нема примедби. 

Садржај Плана управљања Спомеником природе

„Два стабла белог јасена код Долова” за период

2022–2031. године је израђен у сагласностин са чла-

ном 53. Закона и Одлуком о заштити СП „Три стабла

белог јасена” бр. 08-633-78 од 6. 12. 1978. године и

Одлуком о измени одлуке о заштити СП „Два стабла

белог јасена” бр. II-04-06-19/2013-7 („Сл. Лист Града

Панчева” бр. 21 од 27. 11. 2013. године, којом се пре

свега, обезбеђује предузимање мера неге и заштите

ради очувања и одржавања стабала и сталног

праћења њиховог здравственог стања.

Радови и активности планирани Планом су у функцији

заштите, очувања и унапређења природног добра.

Сагласно наведеном, Завод даје позитивно мишље-

ње о испуњености услова заштите природе за изра-

ду предметног плана. 

Активности и мере 

на спровођење плана
Динамика реализације Начин примене

Финансиjска 

средства за

извршавање

посла

Начин

обезбеђења

средстава

1. Уклањање отпадака,суварка,

трулих грана и подраста око 

стабала, утовар у приколицу 

и одвожење на сеоску депонију

Најмање три пута током

године или више пута у

зависности од потреба.

Опрема и људство

ЈКП „Долови” 

Долово

80.000,00
Буџет Града

Панчева

2.Кошење траве око стабала, 

сакупљање, утовар у приколицу 

и одвожење на сеоску депонију

Најмање четири пута 

током године, или више

пута у зависности 

од потреба.

Опрема и људство

ЈКП „Долови” 

Долово

100.000,00
Буџет Града

Панчева

3.Сакупљање смећа око стабала,

утовар у приколицу и одвожење 

на сеоску депонију

Два пута месечно током

целе године

Опрема и људство

ЈКП „Долови” 

Долово

25.000,00
Буџет Града

Панчева

4.Санитарна сеча сувих грана,

изношење истих из заш.подручја 

уз присуство стручног лица

Прво тромесечје, или 

по потреби у току целе 

године

Овлашћена фирма 55.000,00
Буџет Града

Панчева

Активности и мере на спровође-

ње плана
Динамика реализације Начин примене 90.000,00

Буџет Града

Панчева

УКУПНО: 350.000,00 ДИНАРА

Покрајински завод за заштиту природе на основу члана 9, став 10. Закона о заштити природе („Службени

гласник”), бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/20156, 95/2018 – други закон и 71/2021), (у даљем

тексту: Закон) издаје

МИШЉЕЊЕ

о испуњености заштите природе из Решења о условима заштите природе за израду Плана управљања

Спомеником природе „Два стабла белог јасена код Долова” за период 2022-2031. године.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН РАДНИК на паковању

производа – пет жена.

За информације можете позвати на тел. 062/365-414,

сваког радног дана од 7 до 15 сати.

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници и цвећа-

ри. 063/550-166 (СМС)

ПОТРЕБНИ радници у

призводњи дрвене амбала-

же РАС д.о.о. Тел.

013/013/631-066. Инфор-

мације од 6 до 14 сати.

(309905)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење зграда. Информа-

ције на 060/604-07-64

(СМС)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецивца.

065/533-44-13. (309557)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на терену, постављање

сателитских антена. По-

жељна возачка дозвола Б

категорије. За све додатне

информације позвати

065/333-33-00 (ф)

ПОТРЕБНЕ шнајдерке на

индустријским машинама

у Омољици. Раднице ван

Омољице плаћамо путне

трошкове. Посла има стал-

но, плата редовна.

065/210-41-52. (309423)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР на-

мештај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(309666)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (309834)

ПОТРЕБНА радница и

радник за рад на бензин-

ској пумпи. 063/775-29-

92. (310000)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна жена за чишћење.

063/835-08-48. (310090)

ПОТРЕБАН возач у пека-

ри. 064/217-48-56.

(310069)

ПОТРЕБНА радница у Пе-

кари. 063/130-75-40.

(310073)

ФРИЗЕРСКОМ салону

„Срба” потребан мушки и

женски фризер са иску-

ством. 064/243-87-97.

(310107)

Кафићу у Панчеву потреб-

на спремачица. 064/136-

00-27. (310091)

ПОТРЕБНА радница за

рад у клубу пензионера

Старчево. За све инфор-

мације позвати председ-

ника удружења. Љуба.

063/275-596. (309989)

ПОТРЕБНИ мајстори са

искуством из Панчева и

околине за постављање

ивичњака и бехатона.

Превоз обезбеђен.

060/767-89-00. (309976)

ХРВАТСКА фирма тражи

водоинсталатере за рад у

Немачкој. Папири, сме-

штај и превоз обезбеђени.

Ако имате искуства и ди-

плому за водоинсталатера

позовите: +38161/445-54-

33. (309929)

БГ ПЛАСТ фабрика за про-

изводњу специјалних вози-

ла, расписује конкурс за

радно место бравар и ауто

– лимар. Стални радни од-

нос, више извршиоца. Ме-

сто запослења Долово.

063/320-554. (309907)

ШЉУНАК песак сејанац од-

воз шута малим кипером,

до два кубика 064/664-85-

31, 013/342-338. (СМС)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље, Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (30345)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, тракасте завесе

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (309825)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (309796)

ДУБИНСКО чишћење на-

мештаја, столица, тепиха.

Долазак на кућну адресу.

065/270-80-66. (309797)

ДУБИНСКО чишћење на-

мештаја, столица, тепиха.

Долазак на кућну адресу.

065/270-80-66. (309797)

ОБАРАЊЕ стабала, руше-
ња, одношење ствари, бе-
тонирања, крчење, плаце-
ва, итд. 060/035-47-40.
(309926)

АДАПТАЦИЈА станова, све
на једном месту, вода,
струја, грејање, молерско-
гипсарски радови.
060/521-93-40. (3099042)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, поправци
замена делова, адаптаци-
је, нова купатила.
064/317-03-56. (309949)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
песак, шљунак, сејанац,
остало, цена по тури 1.500
динара. 064/141-47-39,
Зоран. (309955)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор,
Александар. 064/157-20-
03. (309914)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање, купатила, поправ-
ке санитарије, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (309986)

КОМБИ превоз: селидбе,
превоз робе, превоз по
пређеном километру. Нај-
повољнија цена. Ивке.
064/564-24-47. (309983)

ОЗБИЉНА жена, пазила би
и помагала, баки или деки,
предност центар Панчева и
околина. Контакт:
063/890-02-14. (310013)

СЕРВИС ТА пећи, долазак.
063/895-16-45. (310115)

КАМИОН кипер превоз:

шљунак, песак, сејанац, ри-

зла, итд, утовар, одвоз шу-

та. 060/474-74-57. (310033)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ТА

пећи и остале ел. Услуге.

060/521-93-40.  (309942)

АЛ ПВ столарија, комар-

ници, венецијанери, ро-

летне, уграђујем, попра-

вљам. 064/181-25-00.

л(310044)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (310045)

СРПСКИ јези, приватни

часово. Професор са и ис-

куством. 063/115-38-50.

(310037)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

обарање стабала, итд.

064/122-69-78. ()309926)

ДРВОСЕЋА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-846.
(310040)

ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу. 069/699-890
(310084)

МАЈСТОР Лале, кречи и
поставља тапете. Тел.
060/500-90-91. (309981)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-
ских радова од темеља до
крова. Тел. 063/724-36-24.
(310157)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари: чишћење подрума,
тавана, шупа, дворишта,
градилишта. 063/772-64-
56. (310161)
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E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”

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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Последњи поздрав најдражој мајци

БЛАГИЦИ СТАНКОВИЋ

од ћерке МИРЈАНЕ са породицом

(209/310187)

БЛАГИЦА СТАНКОВИЋ

Почивај у миру.

Волимо те.

ЈЕЛЕНА са породицом

(211/310187)

Наша вољена ће заувек живети у нашим

срцима

БЛАГИЦА СТАНКОВИЋ

Ожалошћени брат БРАНКО са породицом

(208/310186)

Последњи поздрав

БЛАГИЦИ СТАНКОВИЋ

од брата БОЖЕ и снаје ЉИЉЕ

(210/310187)

С великом тугом и болом опраштамо се од нашег во-
љеног

ЈАНКА ЈОВАНОВИЋА

чије срце је престало да куца 9. новембра, у 82. години.

Ако је твој живот морао стати, сећање и љубав за тебе

никада неће нестатти.

Нека те анђели чувају.

Твоја супруга ДРАГИЦА, ћерке СОФИЈА

и МИЛАНКА са зетовима и унуцима
(214/3101929

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

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

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне 

регулације-Целина 5-Кудељарац 

и Новосељански пут иза Надела 

Излаже се на поновни јавни увид Нацрт Измена и

допуна Плана генералне регулације-Целина 5-Куде-

љарац и Новосељански пут иза Надела ( у даљем

тексту План).

Поновни јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 12. 11. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату,

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од

08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом

могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

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

Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената биће организована дана 16. 11. 2021. годи-

не у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе

Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

30.11.2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-

ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област 

КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– завршен Стоматолошки факултет, просечна оцена

најмање 8 (осам), уписане докторске студије, као и

остали услови предвиђени Законом о високом обра-

зовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017,

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. за-

кони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и

67/2021 – др. закон) и Статутом Стоматолошког Фа-

култета (1565/1-2019).

Са кандидатом изабраним у звање асистента за-

кључује се уговор  о раду на одређено време на пе-

риод од 3 (три) године.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)

дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-

њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12-92.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја 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 је захтев за одређивање обима и садржаја сту-

дије о процени утицаја на животну средину за

ПРОЈЕКАТ  Реконструкција система искоришћења

топлоте кондензата 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

Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТО-

РА – ЛОКАЛА

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб

по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал L 3-4, укупне површине 25,48 м², на роб-

ној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру квад-

ратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објав-

љивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним

таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-

цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене

пијаце у Панчеву.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 02. 11.

2021. године на основу захтева носиoца пројекта

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' АД  Београд, улица Таковска 2,

донео решење број: XV-07-501-184/2021 којим је ут-

врђено да за пројекат изградњe РБС „PA-Баваниш-

тански пут Панчево” - PA123, PAU123, PAL123,

PAO123 Панчево, ул. Баваништански пут 168, на

кат. парц. 13202/4 и 13203/2 КО Панчево, на терито-

рији града Панчева, није потребна процена утицаја

на животну средину.

Увид у  решење из претходног става може се обави-

ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панче-

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

ном од 10 до14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана  његовог објављивања, а преко

овог органа.  

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско
чишћење терена са одво-
зом. 060/425-54-43.  (308762)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50.  (308762)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (310182)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50.  (308762)   

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ри-
зла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50.  (308762)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-
ње, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м висине.
064/648-24-50.  (308762) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (309895)

КЛИМЕ, МОНТАЖА, сер-
вис, антибактеријско пра-
ње. Фриго Матић,
060/521-93-40. (309942)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67,
Владимир. (309914)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере и осталу
белу технику поправљамо
са гаранцијом. „Фриготех-
ник”. 064/122-68-05. (310087)

СИРОМАШНА трочлана

породица тражи кућу на

чување, одржавње, на ду-

же време. 067/711-49-83.

(310042)

ПОНАВЉАМ – пензионер
упознао би госпођу од 60
година, слободну, озбиљ-
ну, без обавеза, стамбено
необезбеђену. Молим
озбиљне даме да се јаве.
064/318-44-14. (310142)

МУШКАРЦУ потребна
женска особа за дружење.
064/301-09-71. (310103)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (310163)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (310104)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носи-
вости и до 10 тона.
063/218-894. (308762)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(308762)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47.  (308762)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98. (310048)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чи-
шћење олука, замена цре-
па, изнајмљивање маказа-
стих платформи. 063/218-
894. (308762)

ЦЕНТРАЛА 301-150
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Са великом тугом обавештавамо да је наш

супруг, отац и деда

ТОМИСЛАВ СРЕЋКОВИЋ
1939–2021.

преминуо 3. новембра 2021, у 83. години.

Сахрана је обављена 5. новембра 2021. на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга АНКА, деца ЗОРАН

и БИЉАНА, зет ВЕРОСЛАВ

и унуци СТРАХИЊА и ЛЕНА

(8/309917)

ЖИВИЦА

ЋИРИЋ
1948–2021.

Не нестаје човек, са-

мо се претвара у све-

тлост.

Сад сијаш у вечно-

сти.

Воле те

твоја супруга, 

деца и унука

(24/309933)

ЖИВИЦА

ЋИРИЋ

Последњи поздрав дра-

гом брату и ујаку.

Сестра ДАНИЦА, 

зет БЛАЖА, сестрићи

НЕБОЈША и НАТАША

са породицама
(174/310122)

Обавештавам родбину и пријатеље да је преминула наша вољена

ДЕСАНКА ЛАЗАРОВ
11. VI II 1940 – 8. XI 2021.

Сахрана ће се обавити 13. новембра 2021, у 13 сати, на Евангелистичком

гробљу.

Ожалошћени: син СЛАВОМИР и многобројна родбина и пријатељи

(124/310066)

Последњи поздрав

својој сестри Деси

ДЕСАНКА

ЛАЗАРОВ

од брата ЛАЗЕ

(173/310121)

РАДМИЛА МИТЕВСКИ
1944–2021.

Последњи поздрав драгој баки од унуке

АНАСТАСИЕ, унука АЛЕКСЕ, АНДРЕЈА,

ОЛИВЕРА и НЕМАЊЕ, снаје ОЛГИЦЕ

и ЈОВАНЕ и сина ЗОРАНА.

Хвала ти за све.

(76/310003)

РАДМИЛА МИТЕВСКИ

Драгој прији последњи поздрав

од породица СВИЛАР и ТОДОРОВИЋ

(77/310003)

Последњи поздрав нашој драгој

и вољеној

РАДИ МИТЕВСКИ

Отишла си без поздрава, изненада, и

оставила си нас да тугујемо

РАДА, РУЖА, ПЕЦА и ДЕЈАН

(150/310093)

Последњи поздрав

тетки

РАДИ

од ВЕСНЕ и ИВАНА

с породицом

(176/310125)

Последњи поздрав

драгој тетка Мели

МЕЛАНИЈИ

РАЈИЋ
рођ. Жебељан

од сестричине ЗАГЕ

и зета ТОМЕ

ЂУЛИНАЦ
(51/309966)

Последњи поздрав

драгој бака

МЕЛИ

од унука ИВАНА

са породицом

(62/309985)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

и комшиници

МЕЛАНИЈИ

РАЈИЋ

од ДУШИЦЕ, ДАРЕ

и осталих комшија

(63/309985)

Последњи поздрав

драгој бака

МЕЛИ

од унука МАЈЕ

и НИНЕ

(64/309985)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

МЕЛАНИЈИ РАЈИЋ
1931–2021.

Хвала ти што си нас научила правим вредностима. 

Живећеш заувек у сећањима твојих најдражих.

С љубављу: ћерке СЛАВИЈА и НАДИЦА, зет БАТА,

унуци ИВАН, МАЈА и НИНА, праунуци САРА и ЛУКА,

снаја БОРИСЛАВА и остала родбина и пријатељи

(65/309985)

Изненада оде човек, добар и мудар, мој кум

СТЕВА
Шездесет три године у свему нераздвојни, из живота изађе без прљавих

трагова. Не знам са ким ћу тако лепо да причам и пијем.

Живео куме. 

БРАНА и СВЕТЛАНА
(156/310101)

Вољеном тати и деди

СТЕВАН ХУРАВИК
1951–2021.

Заувек ћеш остати део наших срца и душе.

Твоји: МАША, ИКА, ЈОЦА, МИЦИ и УРОШ

(181/310131)

Уз искрено саучешће

породици, последњи

поздрав драгој

МИЛЕНИ

РАДУЛОВИЋ

СОЊА ДАМЈАНОВ

(61/309982)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИЛЕНИ РАДУЛОВИЋ

од МИМЕ и РАДОВАНА

(154/310099)

3. новембра напустила нас је наша најдража, пожртво-
вана мама, бака и прабака

РАДОВАНКА ГОРЊИК СЕЈА
1942–2021.

С поносом и љубављу заувек у срцима и мислима ње-
них најмилијих.

Ћерка СЛАЂАНА, унуци ТИЈАНА, НИКОЛА, ОГЊЕН
и МИРОСЛАВ, праунуци ВУКАШИН и ЕМИЛИЈА, 

зет ВЛАДИМИР и снаја ТЕОДОРА

(198/310154)

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 сатиБЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

ДУШАН

ВЛАЈНИЋ
од породице ПЕКОВИЋ

(97/310028)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ДУШАН ВЛАЈНИЋ
1954–2021.

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, син НЕНАД,

ћерка ДУШИЦА, снаја САЊА, зет ВОЈИСЛАВ и

унуци НЕМАЊА, МИЛОРАД и МАРКО

(99/310028)

Последњи поздрав сину и брату

ДУШАНУ ВЛАЈНИЋУ
1954–2021.

Ожалошћени: мајка КАТИЦА и брат

МИЛОРАД са породицом

(98/310028)

КАЋА

ПАРЕЗАНОВИЋ

Љубави наша, била

си посебна.

Твоји ЛУКИЋИ

(117/310059)

КАЋА

ПАРЕЗАНОВИЋ

Љубави наша, била

си најбоља.

Породица СТУПАР

(118/310059)

Вољена наша

КАЋА ПАРЕЗАНОВИЋ
1965–2021.

Вечно ти хвала за сву љубав, топлину, нежност и подршку.

Заувек те чувамо у својима срцима.

Твоји: СТЕВА, БАНЕ, ДАЦА, АЊА, ЛУКА и ИВАН

(111/310052)

Последњи поздрав драгој супрузи,

мајци и нани

САДИЈИ ЈОВИЋ
1958–2021.

од супруга ЉУБЕ, ћерки ГОРДАНЕ,

ЈЕЛЕНЕ и ЈАСМИНЕ са породицама

(190/310143)

Тижна срца обавештавамо вас да нас је након дуге и тешке боле-

сти 8. новембра 2021, напустио наш драги супруг, отац и деда

ЈОВАН ЛУКАЧ
19. I 1958 – 8. XI 2021.

Сахрана ће се обавити 12. новембра 2021, на Новом гробљу у Пан-

чеву, у 13 сати.

Супруга АНЂА, син БРАНКО, ћерка ДРАГАНА, снаја АДРИЈАНА,

зет ДАВОР и унуци ЈОВАНА, ТЕОДОРА, УРОШ и ЈАНА

(120/310061)

Последњи поздрав брату

ЈОВАН ЛУКАЧ
19. I 1958 – 8. XI 2021.

Брат МИРКО са породицом

(121/310062)

Последњи поздрав брату

ЈОВАН ЛУКАЧ
19. I 1958 – 8. XI 2021.

Брат ПЕТАР са породицом

(122/310063)

ЈОВАН ЛУКАЧ

Последњи поздрав од брата

ЛУКАЧ ИВАНА са породицом

(101/310030)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ЛУКАЧУ
Саучешће породици. 

Покој његовој души.
Породица ЛАЗИЋ

(130/310074)

Последњи поздрав мом

МИЉКУ
Трпео си ћутећи а свака реч је болела.

Твоја СРЕЋА
(2/и)

9. новембра 2021, у 83. години, преминуо

је наш драги

РАДОВАН ШЋЕПАНОВИЋ
дипл. маш. инжењер

Сахрана ће се обавити у недељу, 14. но-

вембра 2021. године, у 12 сати, на Котеж

гробљу у Панчеву.

Син БОРИС

(183/310133)

ГОРАН АНТИЋ
1966–2021.

Последњи поздрав брату, великом Горану.

Породица КРСТИЋ
(182/310132)

Последњи поздрав

ГОРАНУ

АНТИЋУ

од комшија

у Радничкој улици

(213/310190)

С тугом се опраштамо од наше вољене мајке, ба-

ке и прабаке

ЉЕПОСАВЕ ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћемо памтити твоју харизму, шале и га-

лантност.

Одмори се у миру и спокоју.

Много те воле твоји најмилији

(36/309945)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав

ВЛАДИ НЕШИНУ

Почивај у миру.
ДЕЈАН, СТАША и МИЋА

(4/309912)

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је

5. новембра 2021. преминуо наш драги

ВЛАДИМИР НЕШИН
14. VI II 1933 – 5. XI 2021.

Последњи поздрав од супруге МАРЛЕН,

ћерке АНТЈЕ и сина МИЛАНА

са породицама

(5/309912)

ИВАН

ПУЈА

Син ЂУРИЦА, 

снаја ВЕСНА

и унуке МИЛИЦА, 

СВЕТЛАНА

и МАРИЈА
(28/309938)

Последњи поздрав

ИВАН

ПУЈА

Супруга ЈУЛКА

(29/309938)

МИЉАН КОСТИЋ
1986–2021.

Драги мој Миљане и даље не могу да верујем

да те више нема.

Твоја ташта АНА

(44/309958)

МИЉАН КОСТИЋ

Отишао је један млад човек, изузетан и добар

човек, добар пријатељ. Била нам је част и срећа

познавати га.

Породица РОДЕШ ГОРАН, 

КОРНЕЛИЈА и ГРОЗДАНА

(45/309959)

Последњи поздрав мојој тетки

БРАНКИ ПЕТРОВИЋ
1941–2021.

Сахрана ће се обавити 12. новембра 2021, у 12

сати, на Католичком гробљу.

Увек у нашим срцима.

Сестричина МИРЈАНА са породицом
(30/309939)

Последњи поздрав

КОСТИ

СЛАВКОВИЋУ

Одмори се у миру.

Хвала ти за све.

Супруга

МИЛОМИРКА, 

ћерке САЊА

и ДАНИЈЕЛА

са породицама

(84/310014)

Последњи поздрав драгој пријатељици

БРАНКИ ПЕТРОВИЋ
удова Богдана

С поштовањем и љубављу њени СТЕПАНОВИ:

КЕКА, ДУЛЕ и НАТА и НЕБА са породицама

(126/310068)

Последњи поздрав вољеном брату

КОСТА СЛАВКОВИЋ

Сестра МИРКА и зет МИРОСЛАВ

са породицом

(166/310112)

Последњи поздрав

КОСТИ СЛАВКОВИЋУ

од брата ДРАГОСЛАВА и снаје МИРИЈАНЕ

са породицом
(187/310137)

СРБИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

Твој одлазак дубоко нас је потресао.

Провели смо незаборавне године дружења са тобом и са

нашом Неном.

Почивај у миру.

Твоји искрени пријатељи (Батко и Сека)

БУБА и ДРАГАН МИЛЕНКОВИЋ са породицом

(212/310188)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ БОГОВИЋ
1939–2021.

Ћерка МАРИЈА и син ДУШАН

(205/310172)

4. новембра 2021. године после краће болести, у

73. години, преминуо је наш драги

СРБИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1949–2021.

Не постоје речи утехе, само нада да си сада на

бољем месту, да више не осећаш бол и патњу.

Почивај у миру!

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет БАНЕ и унука АНА
(53/309969)

Последњи поздрав вољеном брату

СРБИСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ
1949–2021.

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо

те сачувати од заборава.

Твоја сестра СЛАЂАНА и зет МИЋА

(54/309970)

4. новембра 2021, после кратке болести, преми-

нуо је наш отац

СРБИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1949–2021.

Оче наш, заувек ћеш остати у нашим срцима. Чу-

ваћемо те од заборава.

Твоји најмилији: ћерка ТАЊА, зет ВЛАДА

и унуци ПЕТАР, ПАВЛЕ и ТАРА
(49/309964)

Последњи поздрав

куму

СРБИ

САШКА

са породицом

(125/310067)

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.

БОРКА

ЈАЊИЋ

Последњи поздрав

нашој куми.

Породица

ДАМЧЕВСКИ
(197/310153)
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Последњи поздрав тати

ПРЕДРАГ ДОЈЧИНОВИЋ

Знам све тата, не мораш ништа да ми кажеш. Опрости ми за

све молим те. 

Никада ти ово нисам рекао. Волим те пуно. 

Ниси требао да одеш и оставиш ме.

Заувек ћу туговати за тобом и заувек ћу те волети...

Твој син НЕЛЕ

(143/310085)

С великом тугом обавештавамо да је 2. новем-

бра 2021, у 58. години, преминуо наш драги

ПРЕДРАГ ДОЈЧИНОВИЋ
1963–2021.

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забо-

раве. Ти си само отишао у други дом, да се тво-

ја душа и мисли опораве.

Породица: мајка ЈАВОРКА, сестра ЉИЉАНА

са сином НЕМАЊОМ, сестра ЉУБИНКА са

ћеркама ГОЦОМ и ЈЕЛЕНОМ и супруга ВЕСНА

(153/310098)

Последњи поздрав

драгој

СЛАВИЦИ

ЛЕПЕДАТ

Породица КРУНИЋ

(80/310008)

Нашој драгој прији

СЛАВКИ

Свака част за труд око наших унука и године

лепог дружења. 

Породица ПАВКОВИЋ

(92/310021)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

од породице ОКУКЕ

(93/310021)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ ЛЕПЕДАТ

Са поносом ћемо чувати успомену на

тебе. Хвала ти на свему.

Брат ИВАН ПАПАЦ са породицом

(115/310057)

Наша драга снаја и ујна

СЛАВИЦА ЛЕПЕДАТ

предала је душу своју анђелима.

Лепе успомене на тебе ћемо чувати заувек.

Породица ПЕТКОВИЋ

(116/310058)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ ЛЕПЕДАТ

од кумова НИКОЛИЋ

(119/310060)

Последњи поздрав

нашој

СЛАВКИ

РУЖА, ИКА, ЈОЦА

и МАРИЈА МАРИНО

(129/и)

Драга сестро

СЛАВИЦЕ

Увек ће те волети твој брат

ЉУБА са фамилијом

(196/310151)

Последњи поздрав
школској...

СЛАВИЦИ

ЈОВИЋ

ЛЕПЕДАТ

Генерација 1967–1971.

Економске школе

Панчево
(191/310144)

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да

је 8. новембра 2021. године преминула наша драга и вољена

СЛАВИЦА ЛЕПЕДАТ
1951–2021.

Отишла си брзо... Нисмо те могли сачувати.

Почивај у вечном миру.

Са љубављу и поносом ћемо те чувати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг МЛАДЕН,  син ИГОР, брат ЉУБИША,

снаја БОЈАНА и унуци МИОНА и МИЉАН

(91/310020)

9. новембра 2021, у 88. години, преминуо је наш

драги

ДРАГОМИР ТИМОТИЋ
заставник у пензији

Био си најбољи отац, деда и прадеда.

Поносни што смо те имали.

Ћерка СНЕЖАНА, унуци ИГОР и МИЛОШ, 

снаја ЗОРИЦА и праунук УРОШ
(178/310127)

9. новембра 2021. године преминуо је у 88. годи-

ни мој драги супруг

ДРАГОМИР ТИМОТИЋ
заставник у пензији

1934–2021.

Провели смо дуге и лепе године заједничког жи-

вота. Заувек ћеш бити у мом срцу.

Супруга МИЛЕНИЈА
(179/310127)

Дивном пријатељу

ДРАГОМИРУ

ТИМОТИЋУ

последњи поздрав

од пријатеља

ЗДРАВКОВИЋА

(207/310179)

Последњи поздрав

супругу

МИОДРАГУ

ЈОСИЋУ
од супруге ЉИЉАНКЕ,

сина ВЛАДИМИРА, 
сина АЛЕКСАНДРА
и остале породице

и пријатеља
(34/309941)
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Мама

ВЕСНА ЛОЈАНИЦА
1964–2021.

Време тек треба да прође да схватимо да твој одлазак није привремен. 

Недостајаћеш нам у свим тренуцима које смо требали да делимо са тобом,

на свим местима на којима смо требали заједно да будемо.

Својим одласком оставила си велику празнину у нашем дому, непролазну

бол у душама...

Одмори се, а ми ћемо те чувати од заборава, по добром памтити и са поно-

сом спомињати.

Твоја МИОНА

(13/309923)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. новембра

2021. године, после кратке и тешке болести, у 57. години, преминула наша

драга супруга, мајка и бака

ВЕСНА ЛОЈАНИЦА
1964–2021.

Сахрана је обављена 8. новембра, на Новом гробљу.

Вечно ћеш нам бити у срцу и мислима. Нека те анђели чувају јер ти то за-

служујеш.

Супруг НЕДЕЉКО, ћерка МИОНА и син АНДРИЈА са породицом

(14/309923)

Последњи поздрав ћерки

ВЕСНИ ЛОЈАНИЦИ
1964–2021.

од тата МИОДРАГА

(12/30923)

ВЕСНА ЛОЈАНИЦА
1964–2021.

Ако је живот морао стати, сећање на тебе траја-

ће вечно.

Поносни смо што си била део наших живота,

празнина је неутешна, али љубав је вечна...

Твоји: син АНДРИЈА, снаја САНДРА

и унук БАЛША
(15/309923)

Драга

ВЕСНА

Поносни смо што си била наша.

Увек ћеш нам недостајати.

Твоји Новосађани

(16/309923)

ВЕСНИ

са тугом, љубављу и

поштовањем

МИЉОЈКО

са породицом

(17/309924)

ВЕСНА

ЛОЈАНИЦА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Комшије из зграде

(35/309944)

Од Тањуше лепше цуре не беше у селу том, има-

ла је црвен поруб на хаљетку белом свом...

ТАЊА ЧЕРНИШЕВСКИ

Отишла је моја лепа, паметна сестра да рецитује

стихове Јесењина и Превера анђелима.

Волимо те мила моја.

ДУДА и БОБА

(22/309931)

Мила наша

ТАЊА

Од свег ти срца хвала.
Кумови МАТЕЈЧИЋ

(38/309948)

Последњи поздрав нашој

др ТАЊИ ЧЕРНИШЕВСКИ

Њени: МИЛИЦА и МИША ФРЕНЦИУ

и породица ЂУРИЋ
(47/4309961)

Мила наша

ТАЊА
Остајемо у непреболу.

СВЕТЛАНА и БОЖА са децом
(60/309977)

Последњи поздрав нашој најдражој

ТАЊИ ЧЕРНИШЕВСКИ

Породица АЛЕКСИЈЕВИЋ

(66/309987)

Заувек нас је напустила наша племенита душа

ТАЊА ЧЕРНИШЕВСКИ
1947–2021.

С љубављу, њени: МИША, ДАША, ИГОР, 

ФЕЂА, АЊА и КАТАРИНА

(68/309992)

Драга наша

др ТАЊА

ЧЕРНИШЕВСКИ

Остаћеш заувек урезана

у нашем сећању са

осмехом.

Твоји: ТИЈАНА, ДАНЕ

и МИЛАН ГЛАВОНИЋ
(23/309931)

Нашој драгој и пошто-

ваној

др ТАТЈАНИ

ЧЕРНИШЕВСКИ

С љубављу ЈЕЛЕНА

и МИЋА КОЊЕВИЋ

са децом

(194/310149)

Последњи поздрав нашој Тањи, за нас

Степанчев

ТАТЈАНА ЧЕРНИШЕВСКИ
1947–2021.

Генерација 1965/66

(203/310137)

4. новембра 2021. преминуо је

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРУШИЋ
2. X 1947 – 4. XI 2021.

Деда Лаза је био јако добар човек и деда. Жао ми je
што више није ту, али је барем био ту.
(185/310135)

                                                                                           ДЕНЕРИС

Наш драги супруг, отац, деда и прадеда

БИРО ФЕРЕНЦ

Био си наша звезда водиља, стуб и ослонац.

Увек ту за све нас. 

Заувек ћеш остати у нашим срцима и много нам

недостајеш.

Твоји најмилији

(186/310136)

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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Драгој комшиници

МИРИ

Хвала на лепом дру-

жењу. Нека те анђе-

ли чувају.

Породице

КОЈАДИНОВИЋ

и СТЕВОВИЋ
(27/309937)

Како изговорити „последњи поздрав” те-

би, наша Миро, наша колегинице, наша

другарице, вољени пријатељу.

Нека те анђели чувају

МИРЈАНА КОДРАНОВ
Стара екипа: Агенција „Станојевић”, Ка-

фе „Boss”.

ДОРА, ВЕРА, ЈАДРАНКА, ЗОРИЦА, АНИ-

ЦА, РАДМИЛА, ДУШАНКА, СОЉА, ЉУ-

БИНКА, ЛИДИЈА и СИМА

(43/309957)

Последњи поздрав нашој

МИРЈАНИ КОДРАНОВ
1972–2021.

Вољена наша, прерано си нас напустила.

Заувек ћеш нам остати у сећању и нашим срцима.

Супруг ДРАГАН, син ИГОР, ћерка ТИЈАНА и свекрва ЈЕЦА

(56/309972)

Последњи поздрав нашој

МИРЈАНИ КОДРАНОВ
1972–2021.

Бол који осећамо никада неће проћи. Била си и остаћеш део

нас.

Мајка МАНДА, брат ИВАН и братанци АЛЕКСА и САРА

(55/309972)

Са искреном тугом опраштамо се од прераног

одласка драге

МИРЈАНЕ КОДРАНОВ

МИРА, САША и СТЕВАН ГОЛУБОВИЋ

(73/309997)

Последњи поздрав драгој

МИРИ КОДРАНОВ

Много, много ћеш нам недостајати и увек ћемо

те се сећати.

Тетка НАДА, БОБАН и СВЕТЛАНА

са породицама

(78/310004)

МИРЈАНА КОДРАНОВ

Сећање на Тебе и Твоју доброту и несебичност живеће вечно

у нашим срцима.

Фамилија ШЕЛМИЋ: тетка АНКА, теча МИЛОШ

и браћа САША и ЗОРАН са својим фамилијама

(81/310010)

Последњи поздрав

нашој најдражој

МИРЈАНИ

КОДРАНОВ

Друштво за борбу

против шећерне

болести

(142/310083)

МИРЈАНА

Ти више ниси где си била, ти си свуда где

смо ми.

Виктор Иго

ГАБИ и ПЕРА са породицом

(165/310111)

МИРЈАНА

КОДРАНОВ

Драга наша Миро,

остали смо тужни и

затечени твојим пре-

раним одласком.

Сећање на тебе траја-

ће док постојимо.

Твоје IV-6

(169/310116)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

КОДРАНОВ

од колектива

БС АУТОСТАКЛА

(184/310134)

МИРЈАНА КОДРАНОВ
Миро,
пријатељство које раздвојеност није прекинула, нити
ће икада моћи. Носимо те у срцу заувек.

НАТАША и ИВАНА
(188/310139)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је наша драга

ВЕРИЦА ГРОС
1940–2021.

преминула 9. новембра.

Сахрана ће бити одржана 14. новембра, у

13 сати, на Католичком гробљу.

Ожалошћене породице ГРОС и ЛЕНЂЕЛ

(134/310078)

Последњи поздрав драгој баби и свекрви

ВЕРИЦИ ГРОС
Велико хвала за све.

Од МАЈЕ и ЉИЉЕ
(155/310100)

Последњи поздрав

нашој драгој

ВЕРИ

ГРОС

од породице

ЛУТЕР

(204/310171)

Са тугом се опрашта-

мо од наше драге ко-

легинице и пријате-

ља

ЗОРИЦЕ

БОГОВИЋ
наставника

пензионера

ОШ „Ђура Јакшић”

ВЕРОНИКА, ВЕРА,

РАДА, ХАТИЏА, 

ОЛГА и ЉИЉА

(199/310159)

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.БЛАГАЈНА

013/300-830
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Наша вољена

АЛЕКСАНДРА ВОЈТЕХ САНДРА

рођ. Илић

1968–2021.

преминула је 3. новембра 2021. године у Кливленду – SAD, тихо и до-

стојанствено, у присуству најмилјих, уз звуке њене омиљене музике.

Њеним прераним одласком, заувек ћемо бити лишени њене неизмер-

не љубави, њеног осмеха, снаге њеног ведрог духа, који је преносила

на све нас, дајући нам подстрек да увек идемо напред.

Сломљена срца, вечно ћемо је волети.

Мајка АНКИЦА, синови МИЛИВОЈ и ФИЛИП, 

супруг ЉУБОМИР и свекрва ТЕРЕЗА

(10/309921)

Наша вољена Сандра

АЛЕКСАНДРА ВОЈТЕХ

преминула је 3. новембра 2021. године у Кливленду – SAD

Неизмерно тужни, памтићемо њен блистави осмех, којим је уно-

сила радост при сваком сусрету, који је одржавао љубав и бли-

скост и онда када су нас раздвајале хиљаде километара.

С љубављу, КОНСТАНТИН, СТЕФАН, ЦУЦА и ДИВНА

(11/309922)

4. новембра 2021. напустио нас је наш драги

СЕВЕР ШДИКУ
8. III 1931 – 4. XI 2021.

Отишао си тихо и достојанствено, баш као што си живео. 

Поносни што смо те имали а претужни што смо те изгубили.

Живећеш вечно у срцима, душама и успоменама свих нас.

АНЕТА и АУРЕЛ са породицама

(21/309930)

СЕВЕР

ШДИКУ

Последњи поздрав

од сестре СОФИЈЕ

и унука ЈОНА

са фамилијом

(71/309996)

СЕВЕР

ШДИКУ

Последњи поздрав

од унука КОРНЕЛА

са фамилијом

(72/309996)

АЛЕКСАНДРА Илић ВОЈТЕХ

Осмех који се незаборавља.

БУЦА

(96/310026)

АЛЕКСАНДРА ВОЈТЕХ

Драга наша Сандра, напустила си нас из-

ненада оставивши велику тугу и празни-

ну.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Тетка ТЕРЕЗА и сестре ЈАДРАНКА

и ТАЊА са породицама

(102/310031)

С тугом се опрашта-

мо од наше снаје

САНДРЕ

ВОЈТЕХ

Породица

АДАМОВИЋ

(180/310128)

9. новембра 2021. године изненада нас је напустио наш

вољени

ЗДРАВКО МИЛОВАНОВИЋ

ЖУЊА

1934–2021.

Вечно ожалошћени његови најмилији: супруга ВОЈКА, 

синови МИЛОВАН и РАДОВАН, снаје РАДОВАНКА

и МИЛА, унучад МАРКО, МИЛОШ, ИВАНА и ЈОВАНА

(171/310119)

САРА

ЖИВКОВИЋ
рођена 5. II 1934 –

преминула 7. XI 2021.

Ожалошћена породица

ЈОВЕ и СЛАВКА

ЖИВКОВИЋА

са децом и унуком
(9/309918)

Последњи поздрав драгој

бака САРИ

од породице БАРБУЉ

(107/310039)

РАДЕ

ПРВАЧКИ

Последњи поздрав

од породице

КРЧАДИНАЦ

(175/310124)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Напустила нас је наша драга другарица Љана

ИЛЕАНА МИЛОВАНОВИЋ
рођ. Журжован

Последњи поздрав, с љубављу и тугом.

Генерација Гимназије 1957-1961

(42/309956)

Драгој комшиници

ЈЕЛЕНИ ВРЦЕЉ

последњи поздрав.

МИЛИЦА и МИША ФРЕНЦИУ
(48/309961)

4. новембра 2021. године преминуо је наш син и

брат

ДРАГАН МАКСИМОВИЋ
1965–2021.

Сахрана је обављена 10. новембра 2021, на Но-

вом гробљу.

Ожалошћени: мајка МИЉА, браћа и сестре,

родбина и пријатељи
(50/309965)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

ВРЦЕЉ
1953–2021.

Њен разред IV/4,

101. генерације

Гимназије 1968-1972.

Нећемо те заборавити

(52/309968)

Драга кумо

ЈЕЛЕНА

Тугујемо за тобом.

СВЕТЛАНА и БОЖА са децом
(59/309977)

5. новембра преминуо је наш школски друг

ВЛАДИМИР НЕШИН
1933–2021.

Имао је вољу и снагу да дође до Гимназије тог је-

сењег дана, на прославу матуре.

Биће увек у нашим мислима.

Генерација 1952–1953.

(70/309994)

ЈОВО БАМБУРАЋ
1932–2021.

Наш вољени драги отац и деда преминуо

је 8. новембра 2021, у 90. години.

Сахрана ће се одржати 12. новембра 2021,

у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка РАДМИЛА, 

зет ЂОРЂЕ, унука СНЕЖАНА

и унук ЗОРАН

(100/310029)

САВА

ТЕРЗИЋ

Последњи поздрав

комшији од СЛАВНЕ

са децом

(86/310016)

ТАЊА ЧЕХ
1975–2021.

Увек си била ту за све нас, само за себе ниси.

Нека те чувају анђели.

Твој БОБАН

(138/310082)

ТАЊА ЧЕХ

Живот без тебе неће бити исти, али док

има нас и ти ћеш живети кроз нас.

Никада те нећемо заборавити.

Неутешна ћерка ВАЛЕНТИНА

и зет НЕНАД

(139/310082)

ТАЊА ЧЕХ

Хвала ти за доброту и љубав што си нам

пружала.

Мама ЛОЛА, ВАЊА, ТАМАРА и ИВАН

(140/310082)

ТАЊА ЧЕХ

Анђеле наш волимо те и заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Мама БЕТА, баба СЛАВИЦА

и стриц МИРОСЛАВ са породицом

(141/310082)

Драга Тања, вечно ћеш живети у нашем сећању

ТАТЈАНА ЧЕХ

Воле те твоји: деда ЈАКОБ, тетка ВИКТОРИ-

ЈА, браћа ИГОР и МАРКО са породицама

(133/310077)

Последњи поздрав

ВЕЛИМИРУ ВУКМИРОВИЋУ

од породице СТАЈИЋ

(31/309940)

6. новембра 2021. нас је напустио наш вољени

ВЕЛИМИР ВУКМИРОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: ДРАГАНА, ДЕЈАН, ДРАГАН, ТАЊА, МАЈА,

МИХАЈЛО и ДАНИЛО

(33/309940)

С тугом у срцу опраштамо се од нашег брата, девера и стрица

ВЕЛИМИРА ВУКМИРОВИЋА

Ожалошћени: браћа ДРАГАН и ЗОРАН са породицама

(32/30940)
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Помен ће се одржати 15. новембра, у 10.30, на

Католичком гробљу

ДРАГАН ПУТНИК

Не боле успомене, боли недостајање и што ниси

са нама.

Син СРЂАН са породицом, син ЂОРЂЕ

са породицом, СОФИЈА и ћерка МИЛИЦА

(112/112/310053)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО

БОЖОВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2021.

У мислима са тобом.

МИЛА, МАЈА

И ИВАН
(113/310055)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАЈА КРСТАНОВИЋ
7. XI 2016 – 7. XI 2021.

Твоја породица

(123/310065)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2021.

Живећеш заувек у

нашим срцима.

Супруга ЂИНА

са децом
(131/310075)

У понедељак, 15. но-

вембра, навршава се

четрдесет дана отка-

ко нас је напустио

наш

СВЕТО

МАЛЕШЕВИЋ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима и се-

ћању.

Твоја супруга

МИЛЕНКА и ћерке

ОЛГИЦА и МИЛЕНА

(132/310076)

Данас се навршава пет година откако је отишла од нас наша непрежаљена

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
1972–2016.

У љубави и болу увек присутна.

Твоји најмилији

(128/310072)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Прође тужна година.

Никада те нећу забо-

равити.

Твоја МИРА

са породицом

(145/310089)

Време пролази, туга

и бол остају

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Твоја сестра СТАЈКА

са породицом

(146/310089)

16. новембра 2021.

навршава се година

откако није са нама

наша

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Супруг ДРАГАН, 

кћерка СВЕТЛАНА

и син СЛАВКО

са породицама

(147/310089)

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

12. новембра 2021.

навршава се осам го-

дина откако си нас

напустио.

Тога дана посетиће-

мо твоју вечну кућу.

Твоји најмилији

(157/310102)

Једини, вољени, нај-

бољи наш

МИРОСЛАВ

МИЛУТИНОВИЋ

Две године, године

дуге, године бола, го-

дине туге.

Твоји најмилији
(162/310105)

ЂОРЂЕ

ГЛАВОНИЋ

Навршава се тужних че-
трдесет дана.
Вољени не умиру док су
живи они који их се се-
ћају.

Твоја супруга
ЂУРЂЕВКА

(163/310108)

ЂОРЂЕ

ГЛАВОНИЋ
Навршава се четрдесет
тужних дана, заувек си
отишао и оставио пра-
знину у души.
Хвала тата за све.

Твоја ћерка САЊА
и зет САША

(164/310108)

19. новембра навр-

шавају се две године

откако ниси са нама

МОМИР

ЂАКОВИЋ

Остају лепе успомене

и велика туга.

Супруга ЈАГОДА

и ћерке ДРАГАНА

и МИРЈАНА

са породицом

(168/310114)

20. новембра навршава се годину дана од смрти

наше

РАДОЈКЕ ВУЈАСИНОВИЋ БЕБЕ

Годишњи помен одржаће се 13. новембра 2021.

на гробљу у Јабуци.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Син ПРЕДРАГ, снаја ДРАГАНА

и унуке МИЉАНА и МИЛИЦА
(177/310126)

ЗДРАВКО АНГЕЛИН

Четири године откако ниси са нама.

Остаћеш нам у срцима.

Супруга ЈОВАНКА са укућанима

(39/309950)

Наш вољени

ГОЈКО

МИЛОВАЦ
2012–2021.

Хвала ти за сву доброту
и љубав што си нам пру-
жао несебично.
Супруга СТАНА и ћерке

ЗОРИЦА и МАРИЦА
са породицама

(202/310165)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

НАДАШКИ

од станара зграде

Душана Петровића

Шанета 3

(87/310107)

Последњи поздрав

добром човеку, куму

и пријатељу

РАШИ

Чуваћемо успомену

на тебе.

БАТА, ИВАНА

и БАНЕ

(137/310081)

МИША

ГАВРИЛОВИЋ

Последњи поздрав

од породице

МАЈСТОРОВИЋ

(172/310120)

После краће и тешке болести преминула

је наша

РАДОСЛАВА ЦВИТКОВАЦ
1963–2021

Наша вољена преминула је 3. новембра,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, синови

ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР, 

снаје СУЗАНА и РУЖИЦА, унуци

ЛУКА, СТРАХИЊА, ЛАЗАР и МИЛИЦА

(148/310091)

РАДОСЛАВА

ЦВИТКОВАЦ

Последњи поздрав

снаји Радослави

од девера ГОЈКА

и јетрве АНЂЕ

са породицом

(149/310091)

Последњи поздрав

драгој

РАДОСЛАВИ

ЦВИТКОВАЦ

Почивај у миру.

Од породице

ЈАКИМОВСКИ
(206/310176)

16. новембра навр-

шавају се тридесет

три године

ЗОРАН

КРАЈИЋ

Увек си са нама.

Мама, тата и сестра

са породицом
(7/309916)

14. новембра је четири године откада нема на-

шег сина, брата, оца...

ЉУБА МИЉКОВИЋА
1986–2017.

Кажу „време лечи све ране” али наша рана је

вечна. Бол и сећање присутни су сваког дана. Ту-

га је бесконачна.

Мајка, отац, брат и син ЂОЛЕ
(67/309988)
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ДРАГАН

АНЂЕЛОВСКИ
30. I 1974 – 11. XI 2012.

Навршило се девет

година откада ниси

са нама.

У нашем срцу си ти.

Од твојих најмилијих
(37/309947)

СЕЋАЊЕ

СТАНА МАРКО

ВУЛОВИЋ ВУЛОВИЋ

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ са породицама

(127/310070)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БУДИМКА

ВАРИ

13. новембра изаћи

ћемо на гробље.

Син АНДРАШ

са породицом

(136/310080)

БУДИМКА

ВАРИ

Будо, година дана је

прошла а ти си и да-

ље у нашим мислима.

МИРА и АНТИ

(135/310080)

Сећање на наше драге родитеље

КОВАЧЕВИЋ

МИЛАН СТАНА
2011–2021. 2020–2021.

Успомену на њих чуваће: ћерке МИЦА и ВИДА

са породицама

(144/310086)

Година прође, пуна туге, остаје само сећање да смо те

имали, волели и изгубили

ЗОРАН ПАВЛОВИЋ
11. V 1955 – 15. XI 2020.

Увек си у нашим срцима и мислима. Недостајеш у на-

шим животима.

Вољени никад не умиру све док живе они који их воле.

Твоји најмилији

(151/310095)

16. новембра одржа-

ћемо четдесетоднев-

ни помен нашој дра-

гој

СОФИЈИ

ИВАНЧЕВИЋ

Њени најмилији

(152/310096)

Четрдесетодневни помен на Православном гро-

бљу у Ковину, 13. новембра 2021, у 11 сати, даје-

мо нашој драгој

МАРИЈИ МИЛИЧЕВИЋ

С поносом чувамо успомену на вољену мајку и

баку.

Ћерка МИРЈАНА и унука МАРИНА

(160/310104)

МАРИЈА МИЛИЧЕВИЋ

Драга наша бако,

четрдесет дана ниси са нама, али јеси у нашим

мислима. Радо те се сећамо миљенице наша.

Унука ЈАСМИНА, зет МИЛОМИР

и праунучићи ЈАНА и ВУКАШИН

(158/310104)

Четрдесетодневни помен, на Новом гробљу,

12. новембра 2021, у 11 сати, дајемо нашем

драгом

ЉУБАНУ МИЛИЧЕВИЋУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја супруга МИРЈАНА и ћерка МАРИНА

(161/310104)

ЉУБАН МИЛИЧЕВИЋ

Тајо мој,

како пролази ових четрдесет тужних дана све

више нам недостајеш.

Никада те нећемо заборавити.

Твоја ћерка ЈАСМИНА, зет МИЛОМИР

и унучићи ЈАНА и ВУКАШИН

(159/310104)

Тужна година је прошла откада ниси с нама

СЛОБОДАНКА НИКОЛАЈЕВИЋ

Син ДЕЈАН, снаја ДАНА и унуци МАРИЈАНА и

ПРЕДРАГ
(170/310117)

Навршава се четрдесет дана од смрти наше вољене су-

пруге, мајке и баке

РАДМИЛЕ ДИМИТРИЋ РАЦЕ
1933–2021.

Сваки дан је болно подсећање колико нам недостајеш.

Хвала ти за све. Почивај у миру.

Твоји ожалошћени: супруг НИКОЛА, ћерка ВЕРИЦА,

зет ЈАНКО и унуци ИВАН, СРЂАН и ВЛАДА

(167/310113)

14. новембра навршава се четрдесет дана

откада ниси са нама

НИКОЛА ВУКША

Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и

поносом у срцу.

Твој брат ГИЛЕ и НАДА

(189/310140)

У суботу, 13. новембра 2021, у 9 сати, обеле-

жићемо једногодишњи помен

МИРОСЛАВИ ПОПОВ

Почивај у миру, има тко да те памти.

МИРКО

(195/3101509МИРКА ЈАЊОВИЋ
2020–2021.

Бако! Та реч је громада, али ти си бако била више од тога, анђео-

ска душа.

Имала си стрпљење са којим си тихо чекала да прођу много животне

олује, а то је било налик мирноћи анђела.

Анђеле наш, пуно нам недостајеш.

Поносан сам на тебе што сам те такву имао.

Твој ИВАН са породицом

(6/309913)

13. новембра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу, даваће се

једногодишњи помен

МИРКИ ЈАЊОВИЋ
1941–2020.

С љубављу твоји најмилији

(200/310160)
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Драги

БРАНКО

СТАНОЈЕВИЋ
2008–2021.

С љубављу,

породица

(1/309908)

Пола године туге за

ЉИЉАНОМ

ВУКОСАВЉЕВИЋ

Неутешна мајка

и сестра

са породицом

(19/309927)

13. новембра 2021. навршава се шест месеци од

смрти вољене

ЉИЉАНЕ ВУКОСАВЉЕВИЋ

Увек у нашим срцима.

Твоји: супруг МИЛАДИН, син ЈОВАН

и ћерка ИВАНА са породицама

(20/309927)

СЕЋАЊЕ

на вољене родитеље

РАДМИЛА ВОЈИСЛАВ

РАКОВАЦ РАКОВАЦ
2020–2021. 2006–2021.

Године пролазе, али не умањују бол и тугу за вама.

Ваша ћерка ВЕРИЦА са породицом
(41/309953)

СЕЋАЊЕ

ТОМИЋ

НИКОЛА МИЛАН КАТИЦА
1979–2021. 2011–2021. 1981–2021.

Породица ТОМИЋ

(40/309952)

13. новембра 2021. обележићемо годишњи помен нашем драгом супругу,

оцу, деди и прадеди

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ
Година прође, али никада дан да ниси у нашим мислима, сећањима, разго-

ворима. Недостајеш за све што је било и за све што ће доћи.

Тужни твоји: супруга МИРОСЛАВА, ћерке ГОРДАНА и ЗВЕЗДАНА

са породицама
(69/309993)

ПОМЕН

МИЛЕВА ЛУКАЧ
Качарево

15. XI 2020 – 15. XI 2021.

Драга наша мајко, прође година. Као да је јуче

било. Бол, туга, сузе, све је исто.

Тугују за тобом твоја деца: 

БОРКА, БРАНКО, СМИЉА и унучад

(75/310002)

Сећање на драге родитеље

СТОЈАНОВИЋ

ДРАГАН и НАДА
1928–1998 1930–2001.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(82/310011)

20. и 29. новембра навршава се најтужнија година како сам остала без моје

мајке и једине тетке

ДРАГОСЛАВЕ ИВАНКЕ

РЕНДУЛИЋ
и

БОГДАН
рођ. Томић рођ. Томић

Њихови најмилији: ћерка СИМОНИДА, унуци НЕМАЊА и УРОШ и зет ЗОРАН

(83/310012)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН КРИВОКУЋА

12. новембра је година туге за тобом, али наша

љубав и сећање остају заувек заједно.

Твоји најмилији

(103/310034)

13. новембра 2021, у 11 сати, дајемо шестомесеч-

ни помен нашој драгој

БОЈАНИ ДОМАЗЕТ

Напустила си овај свет, али ниси отишла из на-

ших срца. Нека те у тишини вечног мира прати

наша љубав јача од времена и заборава.

Твоји синови: ПЕТАР и СТЕФАН, 

мајка РАДМИЛА и отац ТОМА
(104/310038)

Драга моја

БОКИЦЕ

У ваздуху се осети твоје одсуство а у срцу се насадила.

Зима... недостајеш нам пуно.

Остадосмо ускраћени твојих лудорија и позитивног

духа...

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја ДАДА, ЖАН, ФИЋА и АНЂЕЛА

(105/310038)

Сестрице моја

„Драги те Бог позвао у рај да упознаш анђела

сјај. Нама ће горка туга у срцима вечно бити, а

тебе ћемо се радо сећати.

Рашири крила, небом полети, једнога дана опет

ћемо се срести”

Твоја сестра ДАНИЈЕЛА, сестрићи

ВОЈИН и ЛУКА и зет РАДИВОЈ
(106/310038)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се

15. новембра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу,

обавити помен нашем драгом и вољеном Кости.

Породица ЖУРЖУЉ

(110/310050)

КОСТА ЖУРЖУЉ

Био си велики човек и пријатељ.

По добру ћемо те памтити, са поносом помиња-

ти и од заборава чувати.

Породица ОРАШАНИН

(215/31050)

Шестомесечни помен драгом супругу, оцу и

деди

РАТОМИРУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ

Време пролази, бол, туга и празнина остају.

Твоји: ЈЕЛА, РАДЕ и АЦА са породицама

(114/310056)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Прошло је четрдесет дана откако си се упокојио,

време не може да избрише сећање на Тебе.

Ожалошћене породице: 

МИЛЕНКОВИЋ, ВРАНИЋ и РАДАНОВ

(193/310148)

КОСТА

ЖУРЖУЉ

Кумашине, новог

друга имаш ти ал’ за

нас ти си последњи!

Недостајеш!

Кумови

МИЛАДИНОВИЋ
(201/310162)
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Прошло је четрдесет дана откако није са

нама наш драги

НИКОЛА ВУКША
1939–2021.

Окупићемо се на Новом гробљу, у недељу,

14. новембра 2021, у 12 сати.

Његови најмилији

(3/309910)

Сећање на нашу драгу мајку

РУЖИЦУ ТОДОРОВИЋ
1996–2021.

Син СЛАВОМИР са породицом

(18/309925)

15. новембра 2021.

навршава се година

од преране смрти во-

љене сестре

МИЛЕНЕ

ТЕРЗИЋ

Тужно чувамо сећа-

ње на тебе.

Брат ДРАГАН

са породицом

(25/309935)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ПЕЈИЋ

Три године откако

ниси са нама, време

не брише успомену

на тебе.

Твоји најмилији
(26/309936)

15. новембра 2021. навршава се година отка-

да није са нама наша драга

МАРИЈА МИЛИЋ
1939–2020.

Чувамо успомену и сећање на тебе.

Твоја породица

(46/309960)

Најдражи наши

НАТАЛИЈА ДУШАН

РАДАНОВИЋ РАДАНОВИЋ
18. X 1948 – 16. V 2021. 11. VII 1941 – 4. X 2021.

Дани се нижу један за другим, али бол за вама не пролази. Недо-

стаје нам загрљај, нежност, топлина, ваша неизмерна љубав.

Вечно тужни ваши: ћерка ЉУБИЦА и син НЕНАД са породицама

(57/309973)

16. новембра навр-

шавају се две године

откада нас је напу-

стила мама и бака

ЈАЊА

КАТИЋ
2019–2021.

Деца: РАДИША, 

МИЛОМИР, ВЕРИЦА

и НИКОЛИЦА

(58/3409975)

14. новембра навршава се годину дана од смрти

нашег драгог

ДАНИЛА РАДЕЧА
1931–2020.

Помен ће се одржати 14. новембра, у 12 сати на

Старом православном гробљу.

Док је нас памтићемо те са љубављу.

Породица

(74/310001)

СЛАЂАНА

ВИДИЋ
21. XII 1978 – 12. XI 2019.

Слаћка, ако си срећ-

на са својим делфи-

нима то нам је утеха

у нашем болу који

никада неће проћи.

Твоји најмилији

(79/31007)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКО

КАТАНИЋ
2011–2021.

Судбина је била не-

милосрдна. Узела те,

али из наших срца

неће никада.

Твоји најмилији

(85/310015)

13. новембра 2021, у 10.30, даваћемо годишњи

помен на омољачком гробљу, нашој драгој

СЛАВИЦИ ГАЈИЋ
1955–2020.

Прошла је тужна година...

Недостајеш нам пуно...

Супруг БОРО, син ЖЕЉКО, 

снаја ДАНИЈЕЛА и унуци ДУЊА и ФИЛИП
(88/310019)

Драга сестро

СЛАВИЦА

ГАЈИЋ

Прошла је година, а

сва осећања су се

стиснула у једну реч

– недостајеш...

Хвала ти за сву љубав

коју си нам дарива-

ла.

Твоје сестре

ДРАГИЦА

и ЈАСМИНА

са породицама
(89/310019)

Мајчице...

СЛАВИЦА

ГАЈИЋ

Дођеш ти мени у сно-

ве, па се испричамо

к’о некад, ко некад

се смејеш и онда

опет одеш... Волимо

те највише

Твоја ГАГА

са породицом

(90/310019)

14. новембра навр-

шава се година од

смрти наше драге

РЕГОЈЕ

АНА
1936–2020.

Време пролази, туга

и бол остају заувек.

Твој син ЉУБОМИР

са породицом

(94/310024)

Прошло је већ четр-

десет дана откако ни-

је међу нама драга

ЗЛАТИНКА

ГОЛУБОВ

Син МИЛОВАН, 

унука НАЂА

и унук НИКОЛА

(95/310025)

15. новембра 2021.

навршава се година

откако није са нама

наш вољени

СУБИЋ

РАДОСЛАВ

Ожалошћени: 

супруга ДУШИЦА

и син МИОДРАГ

са породицом

(108/310046)

ПОМЕН

12. новембра навршава се четрдесет дана драгом зету

Душану и пола године вољеној сестри Таши.

Живећете вечно у нашим мислима и срцима

ДУШАН НАТАЛИЈА

РАДАНОВИЋ РАДАНОВИЋ

Ваши: КЕКА, ПЕРА, НАНЕ и ИВАНА

(192/310145)

12. новембра, у 12.30. одржаће се десетогодишњи помен нашем

НИКОЛИ АНЕВУ
12. XI 2011 – 12. XI 2021.

Не памтимо датуме, други нас подсете на њих. 

Датуми су нам као нека опомена и обавеза, а људи који су твоји немају

време доласка у твој живот, ни време одласка из њега. 

Нисмо неко ко се сећа пуно ствари, ваљда зато што нисмо неко ко ретке

ствари заборавља. 

Имали смо наше време, да је до нас још не би престало... Ал’ није до нас...

Твоји најмилији: мама, тата, брат и снаја

(109/310047)
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Сестре Радуловић – Николина,
Анастасија и Магдалена – три
су девојчице из Панчева које
свирају укупно десет инструме-
ната! Оне су део оркестра „Брас
пилићи” Музичког центра Пан-
чева, чине трио хорни „Сестре
Радуловић”, али свирају и соло.

Добитнице су бројних призна-
ња на различитим музичким так-
мичењима. Последњи у низу
успеха постигла је средња сестра
– једанаестогодишња Николина.
Она је на шестом фестивалу „Lady
Wind”, одржаном 24. октобра у
Панчеву, освојила златну меда-
љу и проглашена je за лауреата.
Николина је једина Панчевка
која је наступила на овом фести-
валу с хеликон-басом, а уједно
је и једина девојчица у Србији
која свира тај инструмент.

– Укупно имам тринаест меда-
ља с такмичења. На фестивалу
„Lady Wind” представила сам се
композицијама „Диван је киће-
ни Срем” и „Рондо”. Поред хели-
кон-баса, свирам и крилницу и
хорну, али бас ми је најомиље-
нији. Свиђају ми се његов тон и
лепота звука. Бас свирам и у
оркестру „Брас пилићи”, са
сестрама свирам хорну у трију,
а крилницу сам свирала најви-
ше на почетку, док сад само
повремено засвирам на њој –
испричала нам је Николина.

Признаје да јој највеће задо-
вољство причињавају наступи
где је сама на сцени.

– Драже ми је да свирам соло.
Тада сам опуштена и уживам у
сваком моменту и тада највише
могу да се докажем. Када сви-

рам са оркестром, имам велику
одговорност, јер је мој звук нај-
јачи. Када неко други погреши,
то се не чује, али ако ја погре-
шим, чује се и те како – прича
Николина, док сестре суфлира-
ју како је она темељ оркестра.

Апсолутни слухиста

Иако има тек 11 година, Нико-
лина ће имати привилегију да
се ускоро прикључи великом
оркестру, што јој даје додатну
мотивацију за вежбање.

– Код куће немам бас, али
вежбам на крилници и на уснику,
а пред концерт позајмим инстру-
мент од професора. Никада немам
тремупред наступ, јер се увек добро
спремим. Могу да чујем мелодију
и да је одсвирам „на слух”. Волим
да свирам, то ме испуњава. Жеља

ми је да упишем музичку школу,
да постанем диригенткиња и да
свирам у оркестру– откриваНико-
лина своје планове.

Млађа сестра Анастасија (9) оду-
шевљена је Николининимумећем
свирања „на слух”.

– Она чује песму и као да
има све ноте у глави, само кре-
не да свира – фасцинирана је
девојчица.

Како је све почело

У породици Радуловић прва је
засвирала најстарија Магдале-
на (12).

– Професор Борис Матијевић
је дошао у нашу школу и напра-
вио мини-аудицију. Мало смо при-
чали, а мало певали. Након тога
нас је позвао да дођемо на час у
библиотеку. Била сам јако знати-

жељна и желела сам да идем. Тамо
смо најпре певали, а потом смо
„зујали” и тако из часа у час, све
док нисмо успели да произведемо
звук. Тада нам јетек професордао
трубе – подсећа се Магдалена.

Иако је требало доста вежбе,
рада и труда да би постале свира-
чи какви су данас, сестре су с лага-
ним композицијама кренуле да
наступају врло брзо. Циљ тих насту-
па био је да се девојчице опусте и
да упознају сцену. Потом су се
низали фестивали, такмичења и
наступи. Успеле су и да се квали-
фикују за такмичење у Гучи, али
због епидемиолошкеситуације тамо
на крају ипак нису наступиле.

Не зна се ко је успешнији

– Свирам пет инструмената: при-
родну трубу, џез трубу, крилни-
цу, хорну и мелофон. На једном
од ранијих такмичења „Lady
Wind” свирала сам четири
инструмента и том приликом
освојила три златне медаље. Tо
ми је најдраже такмичење, јер
сам била у прилици да покажем
да могу да свирам више инстру-
мената – каже Магдалена.

Најмлађа Анастасија свира
три инструмента.

– Ја свирам најкраће, две годи-
не. Раније ми је професор давао
лакше ноте, а сада могу да сви-
рам и теже. Свирам хорну, крил-
ницу и трубу.

Међу сестрама постоји так-
мичарски дух, што им је под-
стицај да буду боље, али су ујед-
но једна другој огромна подр-
шка на путу ка новим призна-
њима и успесима. С. Јанковић

Сусрети изворних певачких гру-
па под називом „Етно глас” одр-
жани су 21. пут у нашем граду,
од 3. до 8. новембра.

Групе певача које се баве чува-
њем традиције изворног певач-
ког наслеђа нашег народа оку-
пљају се на овом фестивалу још
од 2001. године. Тада су „Етно
глас” покренули KУД „Станко
Пауновић” НИС–РНП и Дом
омладине Панчево. Њихов циљ
је био да афирмишу традицио-
нално народно стваралаштво и
да пруже подршку младима да
истрају у очувању културе нашег
народа и етничких заједница
које живе на овим просторима.

Чињеница да је фестивал ове
године одржан 21. пут довољно
говори о томе колико је иници-
јална идеја организатора била
добра и колико је овакав фести-
вал потребан не само нашем гра-
ду већ и читавој држави.

Ове године је „Етно глас” одр-
жан у оквиру обележавања Дана
града Панчева, а управо Град је
финансијски подржао манифе-
стацију.

Фестивал је у среду, 3. новем-
бра, у холу Градске управе отво-
рила Марија Јевић, чланица Град-
ског већа задужена за културу и
омладину. Она је том приликом
истакла да „Етно глас” заузима
посебно место на културној сце-
ни Панчева и обећала да ће Град
настојати да и убудуће заједнич-
ким снагама са организаторима
обезбеди развој и континуитет
ове манифестације.

Богат пратећи програм

Првог дана фестивала у холу Град-
ске управе отворена је и изложба
„Оглавља жена традиционалних
култура јужног Баната”, на којој
је представљен велики број жен-
ских оглавља – украса за главу
који употпуњују народну ношњу.

Изложени су предмети из фун-
дуса Народног музеја Панчево,
KУД-а „Станко Пауновић” НИС–
РНП, као и два изузетна експо-
ната из збирке Музеја Беле
Цркве. Аутори изложбе су Све-
тлана Месицки, кустос – етно-

лог, и Дејан Трифуновић, умет-
нички директор KУД-а „Станко
Пауновић” НИС–РНП.

У четвртак, 4. новембра, у холу
Градске управе приређена је
етнографско-ликовна радиони-
ца „Орнаменти и мотиви”, а у
петак су у Дому војске концерт
одржали фолклорни ансамбли:
„Тент” из Обреновца, „Свети
Сава” из Нове Пазове и Панчев-
ци – МKУД „Тамаши Арон”,
удружење „Ромашка” и домаћи-
ни из „Пауновића”.

Гости из целе Србије

Певачки сусрети, који чине окосни-
цу фестивала, одржани су у суботу
и недељу у дворани „Аполо”.

У суботу су наступиле певачке

групе „Босиље” и
„Бјеласица” из
Дома културе
Сивац у Бачкој,
женска група пева-
ча Удружења гра-
ђана „Ера” из Ужи-
ца, мушка група
певача ОKУД-а
„Свети Сава” из
Нове Пазове,
певачка група Цен-
тра за афирмаци-
ју македонске тра-
диције и посебно-
сти „Тоше Прое-

ски” из Kачарева и женска и
мушка група певача KУД-а „Стан-
ко Пауновић” НИС–РНП.

У недељу су приређена два кон-
церта – у поподневним сатима
су наступила деца, а у вечерњим
поново одрасли. У оквиру сег-
мента „Деца певају” представи-
ли су се ансамбл „Смиље” из
Kрагујевца, подмладак Панче-
вачког српског црквеног певач-
ког друштва, дечји ансамбл нижих
разреда, дечји тамбурашки орке-
стар и фрулашки трио KУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП,
свирачица на двојницама Мари-
на Стевановић из Палежнице код
Љига и оркестар „Брас пилићи”
Музичког центра Панчево.

Увече је публика имала прилику
да чује одличне певачке групе
„Kосовски божури” из Рибашевине
код Ужица иKУД „Соко” из Инђије,
а на висини задатка били су и пева-
чи из Панчева: KУД „Станко Пау-
новић” НИС–РНП, СKПД „Ђетван”
иМKУД „Петефи Шандор”.

Ризница је у добрим рукама

Љубитељи етномузике уживали
су током читавог викенда у изу-
зетно добро осмишљеном про-
граму сачињеном од најлепших
песама српске, македонске, црно-
горске, мађарске и словачке тра-
диције у извођењу састава који
иза себе имају вишегодишње
искуство и бројна признања.

„Етно глас” је и овог пута био
одлична прилика да завиримо у
пребогату ризницу културе и тра-
диције народа са ових простора и
да осетимо понос како због блага
које су нам преци оставили у ама-
нет, тако и због чињенице да то
благо и данас има кода негује и да
га, додајући му мало сјаја дана-
шњих времена, сачува за потомке.

Фестивал је затворен у поне-
дељак, 8. новембра, када је публи-
ка могла да погледа изложбу деч-
јих радова „Орнаменти и моти-
ви” у галерији на спрату Дома
омладине.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ АЛИСЕ ОРАВЕЦ

Убили смо маму, замало

МЛАДЕ НАДЕ НАШЕГ ГРАДА

Три девојчице, а десет инструмената

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

„Главни херој” („Free Guy”,

2021) јесте филм који је, као и

многи, чекао на лагеру неко

време да се епидемија мало

укроти (цврц!), а онда је пуштен

у биоскопе без превеликих оче-

кивања, по систему „порини га,

па шта буде”.

Испоставило се да је ова,

једна од последњих аквизиција

с т у д и ј а

„Фокс” пре

но их је купио

„Дизни” била

баш оно што

публици тре-

ба у ова тру-

сна времена

– један шаре-

ни биоскоп-

ски ескапи-

зам, који

притом има

нешто у под-

тексту да

каже о свету

в и р т у е л н е

р е а л н о с т и

који данас живимо, те филм,

чак и за епидемијске услове,

постиже сјајну гледаност. Чак и

ако нисте у потрази за порукама

и суптилним критикама о томе

колико је заводљив, опасан или

чак штетан симулакрумски

начин живота у коме се реал-

ност, свесно или не, мења за

један адреналински напумпани

свет фантазије видео-игара,

можете да уживате у шареном,

динамичном и маштовито осми-

шљеном универзуму оживљене

видео-игре „Free City”, у којој

наш јунак, пробуђени AI про-

грам, почиње да спознаје

„реалност” коју живи.

Деконструкција, и донекле

проблематизација саме филозо-

фије видео-игара, поготово оних

насилних чији је циљ гомилање

лешева, такође је један од лајт-

мотива филма. Ту су и добро

пробране „дизнијевске” поруке

ако којим случајем ваш филм

узимате с три кашичице мора-

лизовања, дакле поруке о томе

колико смо сви важни, једин-

ствени, да треба да се изборимо

за своју самостојност и самобит-

ност у овом свету и не будемо

„позадински” посматрачи.

Заправо, прича о NPC-ју

(Non Player Carac ter) који ожи-

вљава усред глобално популар-

не игрице и креће својим путем

потентна је метафора за афир-

мацију сло-

бодне воље и

к р и т и ч к е

мисли у капи-

талистичком

с и с т е м у ,

наравно док

год вам је

кроз шарене

ђинђуве и

к и ч а с т е 

к а д р о в е

п о т е н ц и р а

„Дизни”. И

поред осећаја

да је филм

помало дечји

и да је прича

која се дешава ван игрице изме-

ђу двоје актера клишетирани

кринџ, у овоме филму може се

уживати као једној разбибризи

која има форму оживљеног

цртаног филма у коме закони

физике не постоје, дакле нешто

између „Ready Player One” и

„Wreck-It Ralph”, а колика је

снага „Дизнијевог” бренда,

показаће се пред крај филма,

када јунак креће да (зло)употре-

бљава наслеђе из франшиза

које је „Дизни” купио, као што су

„Марвел” или „Лукас филмс”.

Рајан Ренолдс је очигледно

нашао своју нишу, а то је квази-

глумљење самога себе, дакле

умерено духовитог момка од 40

и кусур лета који испаљује

доскочице и на сваки тип стре-

са и изазова одговара духови-

тим упадицама. Ово је сигурно,

поред „Дедпула”, филм који ће

му донети још наставака и при-

лика да се размаше.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Главни херој” – нова
франшиза за Ренолдса

Савремена плесна представа
„Убили смо маму, замало”, чија
је ауторка наша суграђанка
Алиса Оравец, премијерно је
изведена у петак, 5. новембра,
у Студентском културном цен-
тру у Београду.

Ова представа је заправо
мастер-рад Алисе Оравец на
Институту за уметничку игру,
а занимљиво је да је читав
комад заснован на тексту увод-
ника новинарке Драгане Кожан
објављеног у „Панчевцу” сре-
дином априла, поводом Свет-
ског дана планете Земље.

Алиса Оравец је у свом делу
кроз уметничку игру предста-
вила однос човека према пла-
нети Земљи и катастрофалне
промене које прете да нам сви-
ма дођу главе ако се ускоро не
усагласимо с природом.

– Припрема пројекта је тра-
јала неколико месеци, а труд
се исплатио, јер је актуелна
тема којом смо се бавили код
публике изазвала жељени ефе-

кат, подстакавши присутне да
размисле о односу мајке Земље
и човека. Сматрам да сам зада-
так урадила успешно, што су
потврдили и позитивни комен-
тари и критике професора, као
и публике која је аплаузом
поздравила извођаче. Мастер-
-рад ћу усмено одбранити пред
комисијом Института за умет-
ничку игру, чиме ћу стећи зва-
ње мастер драмски и аудиови-
зуелни уметник. Надам се да
ће представа и даље живети и
да ће добити могућност извед-
бе у Панчеву – рекла је Алиса
Оравец након премијере.

У комаду, поред ауторке,
играју и Александер Заин,
Марија Томић, Исидора Поле-
дица, Милош Јањић, Мартин
Марек и Ана Липиј.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОДРЖАН 21. „ЕТНО ГЛАС”

ОВАКО СЕ ПЕСМЕ ЧУВАЈУ ОД ЗАБОРАВА
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вожње тиче, делује као мали кар-
тинг; низак је, али удобан и безбе-
дан. Путовања су посебна прича,
али ја сам више о томе слушао
него што сам доживео, због број-
них обавеза. Ипак, рецимо, ишао
сам на Мокру гору. Ту се збила и
мала анегдота... Мене не интере-
сује брзина, већ само уживање, па
сам све време возио 80-90 кило-
метара на сат. На крају сам, за
дивно чудо, стигао први, баш као
корњача у басни, јер су други, за
разлику од мене, правили паузе.
Имао сам и мали квар, јер се вен-
тил откачио и ауто почео да тро-

кира, па сам стао и позвао шлеп-
службу. А у таквим ситуацијама се
на делу види и солидарност дру-
гих чланова, којиодмах прискачу,
јер свако има понештоод делова и
знања. Једноставно, нико никад
није остао да се није вратио. И
што је најбитније – никад није
било несрећа... – истиче Микша. 

Мирни и пријемчиви љуби-
тељи овог симпатичног аутића
постали су надалеко познати као
дружељубиви, емпатични и увек
склони да припомогну, а уједно
су, заједно са својим „минији-
ма”, таква атракција да их свако
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Можда и најчувенији аутомо-
бил мањих димензија настао је
у Британији крајем педесетих
година прошлог века и одмах је
својим тешко описивим шар-
мом освојио планету.

„Мини морис” (или само
„мини”) више се не производи
од краја прошлог века, али и
даље, као јединствени олдтај-
мер, веома привлачи заљубље-
нике у четвороточкаше. И то
никако оне мегаломане или сно-
бове, већ приземне и широко-
груде људе, који могу себи да
приуште и неко веће и гламуро-
зније возило, али то им карак-
тер једноставно не дозвољава.

У овом случају, без обзира на
то колико офуцано звучи, љубав
је вероватно главни елемент који
покреће овај нимало јефтин хоби.

А такве, суптилне душе посто-
је и у нашем граду, који једини
у земљи има и клуб љубитеља
„минија”...

У најпреданије обожаваоце
„минија” (или „мини мориса”,
како је коме воља) у земљи и
шире спада и наш суграђанин
Срђан Богавац.

Почетак те приче о великој љуба-
ви смештен је у време пред распад
Југославије и датира још од краја
његових средњошколских дана,
односно периодакада многи тинеј-
џери добијају први аутомобил.

– Прва назнака да се мој живот
драстично мења догодила се 1986.
године, када сам на ВХС касети у
даху одгледао филм „Итали џоб”
из 1969. године, у којем главни
актери спектакуларно пљачкају
банку у Торину и беже управо у
„минијима”, уз урнебесне сцене
бравурозне вожње. То ми се толи-
ко урезало да отада више нисам
имао дилему да је то ауто мог
живота. Пред крај средње школе,
1990. године, када је комшија
Драган Хрњез купио „мини”, 
распитао сам се где да га наба-
вим, јер у то време није било лако
доћи до њега. Дотад сам возио
моторе и већ имао А-категорију,
а како сам управо 12. новембра
постао пунолетан и четири дана
касније добио возачку дозволу,
родитељи су одлучили да ми купе
један ауто. Жеља им је била да то
буде нов „југић”. Међутим, ја нисам
хтео да чујем ни за шта друго
осим за „мини”, који је тих дана
продавала нека жена из Улице
ослобођења, па смо га одмах узе-
ли за 1.500 марака и одвезли на
комплетан сервис. Ауто је захте-
вао велика улагања и убрзо сам
дознао да се продаје још један у
Словенији. И ту ме је ћале изне-
надио с предлогом да одемо до
Словеније и купимо га. Тако сам
направио комбинацију тих двају
аутомобила и кренуо „у јуриш”.
Не знам куда све нисам те 1990.
године ишао с друштвом; веома
често и до Крагујевца или Новог
Сада. На ауто-путу је „мини” раз-
вијао и до 140 километара и, без
обира на то што смо се нас пето-
рица тресли од вибрација због
гума без опруга или гибњева, пре-

тицали смо чак и „флориду”, која
је тада била престижно возило.
За тих првих десет месеци напра-
вио сам 35.000 километара, па
ми је на крају и цркао мотор, што
је, испоставило се, малтене нор-
мална појава са олдтајмерима –
прича Богавац.

Атракција где год да се појаве

„Мини” је увек био скупо вози-
ло за наше прилике, али веома
економичан аутомобил, пре све-
га зато што мало троши, а и први
је имао предњи погон. Он је тврд,
али уједно и стабилан и готово
да не може да се преврне. Може
и много тога да се спакује у њега,
јер је габаритан.

– Тренутно их имам седам, а
било их је чак дванаест. Навозио
сам се њиме и куд год сам про-
шао, нема ко ми није аблендовао.
С друге стране, било је и много
кварова. То нам је и највећи про-

блем, јер постоје само три мај-
стора у Београду, па мора да се
чека месецима, а и они су већ
стари. Затосмо и основали „Мини
клуб Србија” 2009. године, како
бисмо се, поред осталог, лакше
довијали око набавке делова и

поправки. Све је кренуло такошто
смо најпре направили форум на
интернету и ту смо размењивали
информације. У једном моменту
позвао ме је извесни Београђа-
нин Игор Гајић, како бисмо исте
године направили скуп на Авали
поводом пола века од настанка
„минија”. Претходно смо се нашли
код Скупштине и сви заједно кре-
нули до циљног места, где смо
бирали најлепши, најстарији и
који све не ауто... Тада смо и осно-
вали организацију, ставили неку
симболичну чланарину и то је
заживело. После сваког сусрета
било нас је све више, а јединство
међу нама све чвршће. Уторком
се окупљамо с циљем да понешто
поправимо на колима, али се то
најчешће изроди у лепо друже-
ње, јер увек неко има рођендан,
славу или разлог да „падне”
роштиљ или неко мезе. У међу-
времену су се у целу причу укљу-
чили и суграђани и пријатељи
Слободан Војнов, Зоран Масли-
нић, као и Слободан Ненадић и
Милан Микша Витас. Стога смо
2018. године одлучили да напра-
вимо и панчевачки клуб, једини

који постоји, изузев оног на нивоу
Србије, чији и даље остајемо чла-
нови – каже овај пасионирани
љубитељ аутомобила.

Он је већ дуго потпредседник
управног одбора „Мини клуба
Србија”, који од самог настанка
има и своју препознатљиву мани-
фестацију...

– Дванаест година већ одржа-
вамо „Минијаду”, која окупља
бројне људе из овог окружења –
од Бугарске, Румуније, па све до
Финске. Поента је да се сви, ода-
кле год били, труде да дођу „мини-
јима”. И онда је то несвакида-
шња слика за сваки град – када
се појавимо у непрегледној коло-
ни од више стотина возила. Поред
дефилеа, на полигонима органи-
зујемо и наше „Игре без грани-
ца” у разним дисциплинама сна-
лажљивости. Све то је веома атрак-
тивно и многи нам прилазе да се
сликају и упознају. И ми сами у
свему томе веома уживамо, јер је
све замишљено као велики пик-
ник: одседамо у добром хотелу,
обилазимо културне вредности,
а увече буде и занимљивог музич-
ког програма и, наравно, много
лепог дружења, јер су људи који
се окупљају на „Минијадама” про-
верено добри, приземни и отво-
реног духа – каже Богавац.

На крају, корњача 
увек стигне прва...

А један од таквих је сасвим сигур-

но и његов пријатељ Милан Мик-
ша Витас, који је од не тако дав-
но и члан „мини породице”.

– Познајем Богавца целог живо-
та и знам колико је волео „мини-
је” док нас је возио около кад смо
били тинејџери. Све ми се то допа-
ло још тада, али у то време није
било финансијских могућности за
куповину тог аута, јер му се цена
вртела око десет хиљада марака.
Касније сам, у дружењу с Богав-
цем, с којим сам се у међувремену
и окумио, упознао многе љубите-
ље „минија” и схватио колико су
то добри и племенити људи. Нема
ту никаквог интереса, већ је у пита-
њу само издувни вентил, што нам
свима треба. С друге стране, огро-
ман је изазов бавити се тим аутом
јер, док га сређујеш, то је прави
мали пројекат. Већ три године га
радим и још увек није завршено.
Али велика је сатисфакција кад ти
неко приђе и одушеви се. Што се

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.

Маша
Преслатка весела женкица Маша поја-
вила се пре два месеца у насељу Топо-
ла, а привремено ју је удомила једна
племенита суграђанка, која нема могућ-
ности да је задржи на дужи период.

Куца је стерилисана, вакцинисана и
очишћена од паразита; умиљата је и
воли да се игра папучама, па их посву-
да вешто сакрива.

Све друге информације могу се доби-
ти на телефон 060/66-55-619.

Ушица
Штене женског пола, старо око три
месеца, које је пронађено пре неколи-
ко дана код Основне школе „Ђура Јак-
шић”, тражи власнике или удомитеље.

Особа која га је пронашла није у
могућности да га задржи јер већ има
два своја пса.

Ушица је веома драга и разигра-
на, а ако је неко препознаје или
можда жели да јој пружи сигуран
дом,  треба да се јави на
контакт-телефон 060/025-09-11.

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

ПОНОВО ОБЈЕДИНИЛИ ЈУГОСЛАВИЈУ

Богавац истиче дружење

„минијеваца” као нешто што

заиста превазилази све грани-

це и националне оквире.

– Објединили смо и некада-

шњу Југославију, јер код нас

нема национализма. Идемо од

Македоније до Словеније или

Хрватске. Било је ту предивних

момената, али и анегдота. Пам-

тим како су нас предивно доче-

кали на Муртеру, а после неког

ожујског пива наш Воја се сетио

како воли Хрватску и како ју је

последњи пут, почетком деве-

десетих, посетио тенком. Све

се, наравно, завршило као

пошалица. Рецимо, одлично се

слажемо с Црногорцима, одно-

сно Баранима, којима смо и

помогли да оснују клуб. Они,

рецимо, имају велику помоћ од

своје општине, уз обавезу да

све госте, попут нас, проведу по

целој околини од Аде Бојане до

Скадарског језера. Сматрам да

је то одлична идеја и не би било

лоше и да се у нашем граду, с

обзиром на то да имамо клуб,

нешто организује, јер долазак

толиког боја „минија” свугде је

велика атракција. Нешто слич-

но су већ урадили у Нишу за

време „Нишвила” и одлично је

прихваћено – каже овај окоре-

ли „минијевац”.

ВЕЛИКИ ЉУДИ ВОЛЕ МАЛА КОЛА!

Интересантно је да често

„мини” возе корпулентни људи,

баш попут Срђана Богавца...

– Нас малтене

деведесет одсто чла-

нова клуба имамо

по два метра и 120

килограма. Рецимо,

наш пријатељ Габор

из Мађарске тежак

је 180 килограма и

буквално вози седе-

ћи на задњем седи-

шту. Кад уђе у ауто,

он клецне! Све у

свему, нема ту пре-

варе и интереса, и очигледно је

да и та љубав иде уз одређени

карактер. Могу да тврдим да је

свако ко воли „мини” добар

човек и нема потребу да се

доказује – каже овај корпулент-

ни Панчевац.

У преводу, може се, под

наводницима, рећи да „мали”

људи имају потребу за великим

аутомобилом и обратно...

НАШ ГРАД ЈЕДИНИ У ЗЕМЉИ ИМА КЛУБ ЉУБИТЕЉА СИМПАТИЧНОГ АУТОМОБИЛЧИЋА

„МИНИ” САМО ЗА ОНЕ СА СРЦЕМ И ДУШОМ

Колона „минија” на путу је права атракција

Победнички поздрав у
стилу народних хероја

Наизглед мало, али издржљиво
возило, које увек стигне на циљ

Богавац и Бобан не крију љубав према необичном хобију

И Микша у лаганом темпу ужива у свом „издувном вентилу”



Финиш првенствене
трке у овој години

Против Графичара
– у четвртак

Утакмицамашеснаестогколапро-
шлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Првој лиги Србије. Ова „рунда”
шампионата неће остати баш у
лепом сећању љубитељима фуд-
бала у Панчеву и околини, а наро-
чито онима којима су бело-пла-
ве боје Железничара близу срца.

Популарна „дизелка” из Пан-
чева није изгубила, али није ни
победила. Остварила је и трећи
узастопни реми. После Јавора у
Ивањици и Инђије у Панчеву, у
суботу, 6. новембра, на свом тере-
ну играла је нерешено и са Жар-
ковом – 2:2 (1:0).

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Аничић повере-
ње за овај меч поклонио је сле-
дећем саставу: Марко Кнежевић,
Марко Конатар, Душан Плав-
шић, Александар Ђорђевић, Сте-
фан Радојичић, Лазар Милошев,
Лазар Марковић, Бојан Балаж,
Предраг Станимировић, Луи
Жуниор и Обенг Реган, а прили-
ку су добили и: Лука Петровић,
Брана Илић, Јордан Јовановић
и Предраг Сикимић.

„Жеља” је боље започео меч,
у који је ушао са жељом да се
реваншира Жаркову за убедљив
пораз у првом колу шампиона-
та на терену у Макишкој шуми.
Панчевачки тим стигао је до
предности на време, већ у 13.
минуту, када је Александар Ђор-
ђевић преварио голмана гостију
и постигао погодак за велико
славље на терену и трибини у
„зеленој оази” покрај Пескане.
Нико тада није могао ни да
наслути да меч може да оде у
неком другом правцу, осим ка
сигурној победи Железничара.

Ипак, у другом полувремену
слика на терену знатно се изме-
нила. Гости су заиграли много

боље, офанзивније, успели су
да изједначе већ у првом напа-
ду, а потом и да потпуно прео-
крену резултат у своју корист.
Био је то период потпуне доми-
нације гостујуће екипе и да на
голу „дизелке” није стајао фено-
менални Марко Кнежевић, Жар-
ково је могло да постигне и убе-
дљивију предност. Али „Жеља”
се није предавао. Успео је да
консолидује своје редове и да
поново преузме контролу над
утакмицом. Лазар Милошев је
у 66. минуту изједначио на 2:2,
а онда су уследили још јачи
напади домаћег тима. Севали
су ударци ка голу Жаркова, али
Илић, Ђорђевић и Петровић
нису проналазили пут за лопту
до мреже.

По свему приказаном, после
деведесет минута, можда је поде-
ла фудбалског плена и најреал-
нији исход ове борбене утакми-
це. Било како било, момци из
оба тима заслужују похвале за
борбеност по правом јесењем
времену и упорној киши која је
падала током целе утакмице.

– Пре свега желим да захва-
лим људима из Железничара на
феноменалном гостопримству.
Ово је редак пример у српском
фудбалу како се дочекују гости.
Радовали смо се овом мечу јер
смо знали да домаћин хоће да
игра, да жели да се надигравамо
и мислим да је нерешен резул-
тат и најреалнији – рекао је тре-
нер Жаркова Игор Савић на кон-
ференцији за новинаре одржа-
ној одмах после утакмице.

Увек када се освоји бод на
страни, гост буде задовољнији
исходом сусрета. Ипак, ни у
Железничару нема места за неза-
довољство. Момци су играли
добро, давали су све од себе.
Очекивала се победа, али важно
је да је настављан континуитет
освајања бодова.

– Била је то врхунска фуд-
балска представа која сигурно
превазилази овај ранг такми-
чења. Обе екипе играле су офан-
зивно и мислим да су гледаоци
могли да уживају. У првом полу-
времену све је ишло по нашем
плану, Жарково је у другом делу

имало периоде одличне игре,
успело је да преокрене резул-
тат, могло је да постигне још
неки гол... Ипак, на време смо
изједначили, вратили се из нок-
дауна, имали смо потом и ми
прилике да победимо. Када се
све сабере, било би неправедно
да је нека екипа данас остала
без бар тог једног бода. Играмо
добро, у три последње утакми-
це против јаких ривала нисмо
победили, али нисмо ни изгу-
били, што доказује да заслужу-
јемо место у горњем делу табе-
ле – истакао је шеф стручног
штаба Железничара Драган
Аничић.

Већ у среду, 10. новембра, када
је овај број „Панчевца” био закљу-
чен, „дизелка” је гостовала у
Шапцу, где је одмерила снаге с
домаћом Мачвом.

Наредно првенствено искуше-
ње Душану Плавшићу и њего-
вим саиграчима предстоји у
четвртак, 18. новембра. Тог дана,
у 13 сати, на СЦ-у „Младост” у
Панчеву укрстиће копља с бео-
градским Графичаром.

СПОРТ
Петак, 12. новембар 2021.
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Прошлог викенда на програму
су биле утакмице четвртог кола
Прве лиге за одбојкаше, а стар-
чевачки Борац је успео да оства-
ри и трећи тријумф у шампио-
нату.

После пет и по сати дугог
пута, у двобоју на „врућем тере-
ну”, против изузетно доброг
домаћина, момци које предво-
де тренери Војислав Павловић
и Душан Јовић још једном су
потврдили да су у овој сезони
међу главним кандидатима за
повратак у српску одбојкашку
елиту: Нови Пазар – Борац 1:3,
по сетовима 21:25, 25:15, 15:25
и 21:25.

Иако су домаћини боље запо-
чели меч, јер су повели с 5:2,
наши момци су на време преу-
зели контролу на терену, рела-
тивно брзо преокренули на 7:10
и до краја сета рутински сачу-
вали стечену предност.

Други сет је показао да је
Нови Пазар изузетно опасан
ривал, јер је надмоћно добио
овај део утакмице, али на сре-
ћу свих љубитеља одбојке у
нашем граду и околини, то је
било све од њега у овом сусре-
ту. И да је желео више, нису
му дозволили: Бојан Познић,
Саша Рајковић, Владимир Кне-
жевић, Немања Дукић, Нико-
ла Ражнатовић, Немања Миле-
тић и остали момци који су у
суботњем дуелу носили дрес
Борца.

У трећем сету је играо само
један тим – онај из нашег гра-
да. Борац је у свим елементи-
ма игре надвисио Новопазар-
це, па је лако, с 15:25, дошао
до нове предности у сетовима
и корак ближе важној победи.

Иако је умор почео да стиже
„борце” у четвртом сету, успе-
ли су да потврде да су у овом
тренутку квалитетнији и бољи
тим од Новог Пазара и да осво-
је три велика бода који ће им
много значити у наставку
првенствене трке.

Ново искушење биће на про-
граму већ у суботу, 13. новем-
бра. Борац ће у Хали спортова

на Стрелишту, од 15 сати, одме-
рити снаге са Смедеревом.

Девојке из Одбојке 013 наста-
вљају „шетњу” кроз Другу лигу
„Север”. Тим тренера Влади-
мира Јованчића прошлог викен-
да је одиграо и четврту утак-
мицу у новој сезони и оства-
рио четврту победу. У Банат-
ском Новом Селу: Одбојка 013
– Нови Сад 2 3:0, по сетовима

25:20, 25:22 и 25:13.
Највећи терет и у овом мечу

изнела је стандардна прва
постава Одбојке 013: Јелена
Петров, Драгана Марковић,
Бјанка Петковић, Теодора
Минић, Николина Весковић,
Лана Рњак и Наталија Пува-
лић, али како је сусрет одми-
цао, како је домаћи тим бивао
све ближи победи, а поготову у
трећем сету, тренер Јованчић
је шансу да играју указао и
Нини Будалић, Јовани Кљајић,
Сари Станимировић, Светлани
Ћирилов и Нини Јовановић.

Одбојка 013 с максималним
учинком у досадашњем делу
шампионата чврсто држи врх
табеле, са само бодом мање од
лидера, екипе Волејстарса из
Кљајићева.

У недељу, 14. новембра, тим
из нашег града путује у Инђију
на мегдан са екипом Младо-
сти 1979.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СЛАВИЛИ И БОРАЦ И ОДБОЈКА 013

Прошлог викенда у београд-
ској дворани „Шумице” одр-
жан је велики међународни
џудо-турнир за млађе катего-
рије, под називом „Куп жан-
дармерије”.

Надметали су се борци из
преко педесет клубова из:
Бугарске, Грчке, Босне и Хер-
цеговине, Републике Српске
и Србије, а ни тако јака кон-
куренција није сметала мла-
дим такмичарима Џудо клу-
ба Тамиш да још једном пока-
жу да су међу најбољима у
региону.

Под будним оком својих тре-
нера Ивана Остојића и Дарка
Тодоровића, клинцезе и клин-
ци из Тамиша борили су се с
много жара, оставили су срце
на татамију и заслужено у свој
град понели вредна одличја.

Најуспешнија је била фено-
менална Наталија Новаковић.

Ова девојчица, која је „случај-
но” крочила на татами, иска-
зује невероватан таленат и
потенцијал и већ је скренула
пажњу многих стручњака на
себе. И овог пута је, већ по
навици, освојила највреднији
трофеј. Сјајно су радили и Васи-
лије Стајчић и Милена Секу-
ловић, такође узданице ЏК-а
Тамиш, који су овог пута зара-
дили сребрна одличја. Кристи-
јан Лехни, још један млади
шампион овог клуба, овог пута
је морао да се задовољи брон-
зом у својој категорији, на пета
места су се пласирали Алекса
Лехни и Филип Планојевић, а
запажене наступе имали су и
Никола Стојанић и Теодора
Пајчин.

У укупном пласману, у изу-
зетно јакој конкуренцији, Џудо
клуб Тамиш је заузео шеснае-
сто место.

ЏУДИСТИТАМИШАСЈАЈНИИПРОТЕКЛОГВИКЕНДА

БАШ СЕ БОРЕ – ЗА МЕДАЉУ!
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” БИЈЕ СВОЈЕ БИТКЕ

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ОДБОЈКЕ У СТАРЧЕВУ

Одбојкашки клуб Борац је

покренуо бесплатну школу за

дечаке, а акција се спрово-

ди под покровитељством

Одбојкашког савеза Србије.

С децом ће радити лицен-

цирани тренери, а сви заин-

тересовани малишани и

њихови родитељи могу

добити детаљније информа-

ције од спортског директора

ОК-а Борац Давора Мило-

шевића, на телефон 064/20-

96-972.

Први наредни термин

када родитељи могу довести

своју децу јесте субота, 13.

новембар, у 14 сати, а треба

да дођу у салу ОШ „Вук

Караџић” у Старчеву.

УЛИЧНА ТРКА У ПАНЧЕВУ

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА...
Традиционална манифе-
стацијаповодомДанаПан-
чева у организацији Атлет-
ског клуба Динамо, улич-
натрка, којапостојинепре-
кидно већ 74 године, одр-
жана је у понедељак, 8.
новембра.

Надметање је прире-
ђено на Градском ста-
диону, одзив гостију био
је прилично велики, а
најуспешнији клуб на
такмичењу био је дома-
ћин, АК Динамо.

– Победе су остварили
Ксенија Мркела, Асја Пле-
скић, Јана Грујић, Дуња
Атанацковић, а медаљом
се окитио и Андреј Дамја-
нов. Хвала свим гостима
који су дошли из целе
Србије, као и нашим суграђани-
ма и спортистима ТК-а Тамиш
који су увеличали нашу мани-

фестацију – рекао је тренер у
АК-у Динамо Љупчо Цветкоски.

Уличну трку је отворио пред-
седник клуба Зоран Божанић.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

СРЕБРО И ДВЕ БРОНЗЕ ЗА МЛАДОСТ

Првенство Војводине у кара-
теу за кадете и јуниоре одржа-
но је прошлог викенда у Новом
Бечеју.

У веома јакој конкуренцији
запажен успех су остварили
чланови КК-а Младост из нашег
града.

Сара Жунић је освојила сре-
брну медаљу у категорији кадет-

киња преко 54 килограма, а брон-
зом су се окитили Јована Тата-
ров у катама и тим кадеткиња у
борбама који су чиниле: Миља-
на Романов, Катарина Петро-
вић, Сара Жунић и Сашка Тесла.

Иако су остали без медаља,
добро су радили и Немања Жив-
ков, Милица Драгичевић и
Димитрије Емануел.



Топличанин без
икакве шансе

На реду је велико
искушење у Ади

Рукометашице ЖРК Панчева
настављају победнички поход
кроз Супер Б лигу. Овај све попу-
ларнији спортски колектив пола-
ко али сигурно и, некако у тиши-
ни, крчи свој пут ка новим успе-
сима.

Прошлог викенда су на про-
граму биле утакмице седмог
кола, а тим који предводе Мар-
ко Крстић и Светлана Ничевски
остварио је и пету првенствену
победу, па у стопу прати лидера
из Кикинде. Панчевке имају скор
од пет победа и једног пораза
(одиграле утакмицу мање) и
засад представљају најпријатни-
је изненађење у новој првенстве-
ној трци за бодове у Супер Б
лиги.

У суботу, 6. новембра, у Хали
спортова на Стрелишту госто-
вао је Топличанин из Прокупља.
Искусан тим, који предводе њего-
ве дугогодишње играчице Оља
Николић и Гергана Грозданова,
дошао је у наш град са жељом
да направи неко изненађење.
Руководећи двојац на клупи
вршио је константан притисак
на судије, али – ништа није вре-
дело. Невена Џелајлија и њене
другарице приказале су још јед-

ну феноменалну партију, па су
и више него убедљиво дошле до
нове победе: ЖРК Панчево –
Топличанин 27:18 (14:11).

Од самог почетка утакмице
домаће су наметнуле свој модел
игре, а Невена Станишковић и
Јелисавета Марковић су са по
два ефектна поготка одмах ста-
виле до знања гошћама да се
неће лепо провести на Стрели-
шту. Панчево је у једанаестом
минуту водило са 6:2, а онда су
гошће мало припретиле и успе-
ле да изједначе на 8:8, али то је
било све од екипе из Прокупља
у овом мечу. Нови лидер тима
из нашег града, Јелисавета Мар-
ковић, преузела је одговорност
на себе када је било најпотреб-
није, па је с неколико голова до
краја полувремена умногоме
допринела да њена екипа на
одмор оде са „плус три” (14:11).

У другом полувремену иза-
бранице тренера Крстића биле
су још убедљивије. Теодора Вра-
нић је на голу Панчева чинила
чуда. Најпре је одбранила сед-
мерац најбољој играчици Топли-
чанина, а потом је још ефект-
није интервенисала у другом
покушају, када је Оливера Нико-
лић одбијену лопту хтела да
пошаље у мрежу. Понесене бра-
вурозним одбранама свог гол-
мана, домаће играчице као да
су добиле нову снагу... Марија
Митрић је са два брза поготка
повисила на 16:11 и већ тада је

меч био и дефинитивно прело-
мљен.

Рутински, у маниру најиску-
снијих екипа, рукометашице
Панчева су до краја утакмице
играле таман колико им је било
потребно да остваре пети првен-
ствени тријумф. Тренер Марко
Крстић у финишу сусрета пру-
жио је шансу готово свим девој-
кама које је имао на располага-
њу.

ЖРК Панчево је играо у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија
Грговски (један гол), Јелисавета

Марковић (осам), Невена Ста-
нишковић (два), Владислава
Рогуља (три), Невена Џелајлија
(два), Теодора Станојевић, Ива
Грујић (три), Даринка Петрони-
јевић, Марија Митрић (четири),
Уна Бркић, Анастазија Јамбру-
шић (два), Ивана Станојевић
(два гола), Теодора Вранић и
Катарина Кепчија.

Идућег викенда рукометаши-
це из нашег града биће на
тешком искушењу, јер ће у Ади
имати дуел с домаћом екипом
„Халас Јожеф”.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ ПОБЕЂУЈУ СА СТИЛОМ

СПОРТ
Петак, 12. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
Субота, 17.30

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Ада: Х. ЈОЖЕФ – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–ЛАКИ
Мушкарци
Јабука: ДОЛОВО–ЛАВОВИ
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
Субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ
Субота, 20 сати

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

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
Субота, 15 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Инђија: МЛАДОСТ 1979 – ОДБОЈКА 013

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ГРАФИЧАР
Четвртак, 18. новембар, 13 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шајкаш: БОРАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА
Недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Долово: ДОЛОВО – СТАРИ ТАМИШ
Све утакмице су у недељу, од 13 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ
С. Тамиш: МУНДИЈАЛ–ОМЛАДИНАЦ
Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
Утакмице су у недељу, од 13 сати.

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО 29:34

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН 27:18

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ЈАБУКА 27:22

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ 89:104
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ 75:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 83:51
Пландиште: АГРОБАНАТ–ЈЕДИНСТВО 73:86

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – БОРАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД 2 3:0

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЖАРКОВО 2:2
Шабац: МАЧВА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – С. ГРАД 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ 4:1
Елемир: НАФТАГАС–БОРАЦ 1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО 4:1
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ДОЛИНА 1:2
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 1:1
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА 1:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У) 0:2
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈЕДИНСТВО (К) 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ 1927 9:2
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ 12:1
Баваниште: БСК–МУНДИЈАЛ 4:0

После дуела са
Земунцима, Тамиш
гостовао у Краљеву

У суботу опет
на свом терену

Дешавања у Адмирал Бет кошар-
кашкој лиги Србије смењују се
као на филмској траци. Утак-
мице се играју у ритму субота–
среда–субота, а тако згуснут
распоред сигурно не одговара
екипама које имају лошу здрав-
ствену ситуацију у својим редо-
вима. Али времена за јадикова-
ње нема. Тренира се у ванред-
ним условима, с мало играча на
терену, па како буде...

Прошлог викенда су на про-
граму биле утакмице седмог
кола, а кошаркаши Тамиша су
претрпели први пораз на дома-
ћем терену. У Хали спортова на
Стрелишту гостовао је један од
најбољих тимова у Кошаркашкој
лиги Србије, који је, поред свог
квалитета, искористио и неза-
видну здравствену ситуацију у
којој се нашао тим из нашег гра-
да: Тамиш–Младост 89:104, по
четвртинама 25:21, 19:35, 22:23
и 23:25.

Домаћи играчи су добро „отво-
рили” утакмицу. Иако су гости
„тројком” први дошли до пред-
ности, убрзо им је одговорио
Бранислав Терзић. Најпре је
искористио сва три слободна
бацања, пошто је претходно фау-
лиран при шуту за три поена, а
потом је поентирао „из одбојке”
под кошем Земунаца. На такву
серију се надовезао и Геги
Бакрадзе, уследила је „тројка”
коју је убацио Сандро Санадзе, а
аплаузе публике измамио је и
соло продор капитена Саше Радо-
вића, који је направио прави
слалом, од коша до коша, и
ефектно поентирао... Изгледало
је тада да ће се до краја сусрета
водити велика битка и да побед-
ник неће бити познат до послед-
њих секунди меча.

Ипак, у другој четвртини сли-
ка на терену знатно се измени-
ла. Ток утакмице је потпуно
изменио сјајни Андрија Бојић,
који је био нерешив проблем за
кошаркаше из нашег града. На

крилима свог аса, Младост је
почела да доминира под обру-
чевима, а напади екипе из Зему-
на постали су разноврснији и
убојитији. Гости су заиграли агре-
сивно у одбрани, надтрчали су
домаће, а поприлично их је
послужио и шут. Друга четврти-
на је окончана с резултатом 19:35,
па су на полувремену гости има-
ли велику предност од чак два-
наест поена (44:56).

После одмора екипа Бојана
Јовичића поново је заиграла мало
офанзивније и Тамиш је имао
неколико добрих налета, после
којих је успео да смањи пред-
ност гостију испод десет поена.
„Тројка” Димитрија Ђорђевића

вратила је наду да домаћи тим
може остварити преокрет (56:63),
али за то ипак није било снаге.

Квалитетан састав Младости
у четвртом периоду утакмице
није дозволио изненађење, успе-
шно је одбио све атаке панче-
вачког тима и заслужено стигао
до убедљиве победе.

– Младост нас је потпуно над-
играла и надтрчала. Направили
смо много грешака и морамо
што пре, како знамо и умемо,
да се вратимо у победнички
ритам. Да тренирамо још јаче и
да се надамо ће здравствени бил-
тен екипе постати повољнији –
рекао је један од најбољих игра-
ча Тамиша Иван Смиљанић.

Упркос поразу поклонике
кошарке у нашем граду може
да радује податак да су се у еки-
пу коначно вратили Терзић и
Санадзе, који нису играли од
другог односно од првог кола.
Очекује се ускоро и повратак
Лугића и Ковачевића, како би
Тамиш могао да искаже сав свој
потенцијал.

– Било је нереално да против
оваквог тима као што је Мла-
дост очекујемо победу. И поред
тога што су гости били апсолут-
ни фаворити, што смо ми били
десетковани, изгледали смо вео-
ма лоше на терену. Правили смо
много глупости, примали смо
исувише лаке поене. Морамо
што пре да се издигнемо изнад
ове ситуације у којој смо, да
радимо још више и да верујемо
да ћемо ускоро опет бити прави
– додао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Геги Бакрадзе (два пое-
на), Сандро Санадзе (16), Саша
Радовић (11), Марко Шиник
(осам), Филип Павићевић (15),
Иван Смиљанић (15), Бранислав
Терзић (10) и Димитрије Ђор-
ђевић (12 поена).

– Увек је тешко играти у Пан-
чеву. У српској кошарци важи
правило: ко успешно прође кроз
Панчево, има велике шансе да
се нађе у врху лиге. Браћа Дар-
ко и Бојан Јовичић уградили
су себе у овај клуб и допринели
да Тамиш годинама буде у
самом врху наше кошарке.
Бојан ради феноменалан посао,
он је тренер-тим. Сваке годи-
не, изнова, с потпуно новим
саставом, направи екипу за
респект. Дарко је битан фак-
тор у Удружењу клубова, где
све функционише у најбољем
реду. Хвала нашим спортским
пријатељима на гостопримству
– истакао је тренер Младости
Драган Јаковљевић.

Већ у среду, 10. новембра,
Тамиш је у Краљеву одиграо
сусрет осмог кола против дома-
ће Слоге, а у суботу, 13. новем-
бра, поново игра пред својим
навијачима. У Халу спортова на
Стрелишту долази крагујевачки
Раднички. Ова утакмица почи-
ње у 20 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Th5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

РЕКОРДЕР

У суботу, 6. новембра, на Ади
Циганлији је одржана ултрама-
ратонска трка, на којој је најбо-
љи ултрамаратонац Србије
Михал Шуља, члан Атлетског
клуба Динамо, убедљиво побе-
дио у трци на шест сати, с новим
рекордом Србије, који сада изно-
си 88,915 километара.

Колико је ово вредан резул-
тат, говори чињеница да је то
други најбољи резултат у свету
за сениоре у овој години. Трка се
одвијала по хладном и кишови-
том времену, што није много
сметало Шуљи, али и без ветра,
што изузетно погодује ултрама-
ратонцима.

Наредне године Михалу Шуљи
предстоје два велика изазова,
али не треба сумњати да ће он,
као и до сада, наставити у побед-
ничком ритму.

Свака част!

УСПЕШАН ВИКЕНД

Прошлогвикнеда је одржан екип-
ни турнир у Првој лиги Србије,
на коме се у надметао и Џудо
клуб Јединство из Качарева.

У одлучујућем мечу за бронзу
Качаревци су изгубили од Спар-
така с 30:20, па су тако заузели
пето место у укупном пласману.

Млади такмичари качаревач-
ког клуба били су успешни на
великом међународном турни-
ру „Куп жандармерије”, који је
такође одржан у београдским
„Шумицама”.

Бронзане медаље су освојили
Јана Пејновић и Василије Сто-
шић, а боје клуба бранили су и:
Андреа Ђаковић, Илија Анђело-
вић, Дарио Балан, Огњен Јаћи-
мовски и Лазар Ристовски.

МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Завршено је онлајн Првенство
Европе за кадете и јуниоре у
шаху.

На турниру, који је трајао
седам дана, Аљоша Каначки,
члан ШК-а „Аљехин”, одиграо
је девет партија, а надметао се с
децом из: Русије, Бугарске, Хрват-
ске, Португалије...

У групи дечака до осам годи-
на наш млади суграђанин осво-
јио је три поена и достојно репре-
зентовао свој град и државу.

ДОЛАЗИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

После двонедељне паузе

рукометаши Динама су поно-

во на такмичарским искуше-

њима у Суперлиги.

Момци које предводи тре-

нер Ненад Краљевски у среду,

10. новембра, гостовали су у

Београду, где су одмерили сна-

ге са Обилићем, а у суботу, 13.

новембра, у Хали спортова на

Стрелишту очекује се прави

празник рукомета – Динамо

против Црвене звезде.

Овај меч почиње у 17.30.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

УТАКМИЦЕ КАО НА ТРАЦИ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Слојевито
Кад кренеш из куће, мораш слојевито да се понашаш.

    Имаш жељу да се моћнима увучеш за кинту.

    Онда кажеш себи да ниси на продају.

    Па размислиш о томе.

    Види, треба ти за леба, саламу, пљуге и ћепи.

    Па сконташ да заиста ниси за продају.

    Или јеси?

    Јбмлг.

Весеље се шири
На све стране.

    Аутомобили нови, чијој регистрацији се не улази у траг.

    Добро, и кад су половни, нови су.

    Па, мој је ауто, фора је у томе да се лажно не представљам.

    У души сам циганин.

    Волим да те, брате, слажем.

    Чак и кад не морам.

    То ме весели.

На лакат
Треба ти гајба, кутак.

    Да се издивљаш, а да твоји немају појма о томе.

    Бела лаж је закон.

    Ипак, отвори се.

    Не дај да те конвенције затворе.

    Ако нема искрености према себи, где ли је.

    Сакрила се у ћошак.

    Срам је било, туче ме у главу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Вук Вицков и Миона
Јовановић најбољи у Србији

Издржљивост
и упорност као врлине

Бавити се плесом је истинска привилеги-
ја. Тешко је и напорно, па ваљда и због
тога само најјачи, најупорнији и најта-
лентованији остају. Јер они су изабрали и
постали су изабрани. Они су решени да
кроз живот – плешу.

У свету – спортски плес представља
елитни спорт. Код нас јесте још увек
помало у запећку, посвећује му се мање
пажње, али и поред тога имамо врхунске
шампионе. Имамо и сјајне клинце који
тек долазе и од којих се највећи успеси
тек очекују. Своје феноменалне младе
плесаче има и Панчево. То су Вук Вицков
и Миона Јовановић, наши суграђани који
су на недавно одржаном државном шам-
пионату остварили феноменалан успех.
Надметали су се у омладинској конку-
ренцији и освојили три вредна трофеја. У
стандардном плесу и комбинацијама (десет
плесова: пет стандардних и пет латиноа-
меричких) освојили су најсјајнија одлич-
ја, док су у категорији латино-плеса заслу-
жили бронзане медаље.

– Тренирам од 2014. године и прона-
шао сам се у овом спорту. Плес код нас
није толико заступљен, људи га не схва-
тају озбиљно, али ово је јако тежак и ком-
плексан спорт. Имамо тренинге свако-
дневно, издржљивост је јако битна, а
посебна прича јесте партнеринг. То је
посебна категорија у нашем спорту. На
почетку се раде заједничке кореографи-
је, а потребно је време да се двоје људи
усклади у свим захтевима које намеће
плес – почиње причу Вук Вицков, ученик
прве године Гимназије „Урош Предић”.

Да би се створило озбиљно плесно парт-
нерство, потребне су године рада и вежба-
ња. Још тежи задатак тренерима и инструк-
торима представља да двоје људу уком-
понују као победнички пар.

– Ако се нешто заиста воли, онда није
тешко. Плесом се бавим од пете године, а
Вук и ја смо пар од 2019. године. Жеља
ми је да успемо још више, да стигнемо и
до Светског првенства – додаје Миона
Јовановић, ученица седмог разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај”.

За разлику од Русије, Немачке, Слове-
није, Италије, Румуније и многих других
земаља, спортски плес у нашој земљи
није баш толико популаран. Зато, када

наши такмичари наступају на
турнирима у иностранству, увек
дођу препуни лепих утисака.

– Учествовао сам 2018. годи-
не на такмичењу у Порторожу,
било је феноменално. Мој циљ
је да се остварим на државним
такмичењима и да што више
путујемо на надметања у ино-
странству. Знам да морамо још
много да радимо, али верујем у
успех – каже Вук, а на питање
шта се дешава када на наступу
направе неки погрешан корак,
додаје:

– Најважније је остати сми-
рен, у лицу пре свега, и наста-
вити као да се ништа није дого-
дило.

Наши талентовани плесачи
вредно вежбају у клубу Беоденс,
а с њима ради инструктор Антал
Геце, човек коме је игра у крви.
Некадашњи фолклораш и уче-

сник европских и светских шампионата
у плесу, у латино-формацијама, више од
две деценије подучава младе спортском
плесу.

– Ово је јако специфичан, тежак, али и
прелеп спорт. Плес помаже деци да разу-
меју себе пре свега, али и да разумеју свог
друга, партнера. Плес је начин размишља-
ња, начин живота. Рецимо, у Русији бити
плесач јесте ствар престижа, у Немачкој
има чак шест лига у спортском плесу, сто-
тине хиљада деце бави се овим спортом.
Плесачи морају да буду физички јако
спремни, а истовремено морају да овла-
дају уметничким вештинама, да се потом
уиграју. Створити један успешан пар је
јако комплексан задатак. Много коцкица
мора да се сложи. На пример, Вук је пле-
сао у пару с девојчицом која га је у међу-
времену прерасла и морали смо да тра-
жимо нову партнерку – покушава Антал
укратко да приближи спортски плес и они-
ма који нису толико упућени у овај спорт.

У клубу Беоденс, који је настао у Пан-
чеву пре нешто више од три деценије, а
битише у сали у МЗ Центар, својски се
боре и труде да спортски плес опстане,
али и да целокупну организацију подиг-
ну на још виши ниво. Мало ко зна да је
наш суграђанин Ненад Јефтић био и пот-
председник Светске плесне федерације,
а да су Панчевци дали велики допринос
при оснивању Плесног савеза Србије. У
клубу тренутно вежба преко сто чланова,
а постоје такмичарске групе, групе почет-
ника и групе рекреативаца. Поред Анта-
ла, као инструктори раде и Ања, Марина
и Александар, још увек и активни такми-
чари.

Сви они који су заинтересовани да се
прикључе овој веселој спортској дружи-
ни увек су добродошли, а детаљније инфор-
мације могу добити на телефон 069/32-
83-946.

А наши суперклици? Они иду даље.
Они настављају да плешу. Вуку и Миони
већ у децембру предстоје надметања у
Темишвару и Београду, а догодине следе
и већа искушења.

Срећно, шампиони! Плешите, плеши-
те... А. Живковић

ПРИЧА О ТАЛЕНТОВАНИМ ПАНЧЕВЦИМА

ЖИВОТ ЈЕ ИГРА, ЖИВОТ ЈЕ ПЛЕС

Јуниори Рагби клуба Дина-
мо 1954 нови су шампиони
наше земље.

У суботу, 6. новембра,
популарни „дивљи вепрови”
из Панчева тријумфовали су
на четвртом турниру који је
одигран на Ади Циганлији.
Момци које предводе тре-
нери Владимир Амбруш и
Ђорђе Гавриловић савлада-
ли су све своје ривале и заслу-
жено освојили титулу најбо-
љег тима у Србији.

Нови шампиони постали
су: Давид Пал, Иван Воштић,
Страхиња Аџић, Вукашин
Васић, Милан Кузмановић,
Лазар Алексић, Марко
Кошпић, Страхиња Грубор,
Вук Кривокућа, Петар Мљач,

Немања Миленковић,
Огњен Воштић, Марко
Тасић и Никола Бегунић.

– Остварили смо
изванредан резултат. Ово
је награда за момке који
су марљиво радили током
целе сезоне. Идемо даље.
Наредног викенда нашим
сениорима предстоји важан
меч против Црвене звезде.
Победом бисмо обезбеди-
ли пласман у полуфинале,
у ком бисмо одмерили сна-
ге с новосадском Војводи-
ном – рекао је председник
Рагби клуба Динамо 1954
Миомир Калабић.

Јајаста лопта је у Пан-
чеву поново у моди. Бра-
во, „дивљи вепрови”!

ЈУНИОРИ РАГБИ КЛУБА ДИНАМО 1954 НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ „ДИВЉИХ ВЕПРОВА”

Антал Геце


