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Број 4947, година CLIII

ПОКРИВАЧПОКРИВАЧ

Успешна акција садње дрвећа у граду у организацији
Фонда ПИО и ЈКП-а „Зеленило” стране 2. и 8.
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КМултијезички додатак – на румунском језику

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да ће
током предстојећих новогодишњих и божићних празника
„Панчевац” имати измењено радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист ће радити
нормално, па ће „Панчевац” бити на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у новој
години биће 10. јануар, када ће по устаљеном радном
времену радити и благајна и маркетинг. Први број
„Панчевца” у 2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.

ПРВИ БРОЈ У НОВОЈ ГОДИНИ

ИЗЛАЗИ 14. ЈАНУАРА

РАДНОВРЕМЕ„ПАНЧЕВЦА”
ТОКОМПРАЗНИКА



своју социјално одговорну активност
дају допринос друштву.

Циљ ових активности је да се посади
и однегује дрвеће која ће допринети
бољој еколошкој ситуацији, даваће хлад
и заштиту од ветрова, визуелно ће упот-
пунити целину, естетски оплеменити
одређени простор, допринети одржи-
вом развоју и заштити природе и

обезбедити кохезију природних и
вештачких елемената на простору садње.

Градоначелник Стевановић је нагла-
сио да је Граду Панчеву један од глав-
них праваца политике очување и уна-
пређење стања животне средине.
Додао је:

– Ми смо при добијању позива од
стране Републичког фонда за пензиј-

ско и инвалидско осигурање одмах
одреаговали и са задовољством при-
хватили спровођење овако фантастич-
не акције ПИО фонда у нашем граду. У
сарадњи с нашим комуналним преду-
зећем „Зеленило” изашли смо у сусрет
за све оно што је потребно како би се
ова акција организовала на територији
нашег града. Заиста подржавамо ова-
кве акције и ми се као град трудимо да
их сами што више организујемо. Кроз
буџет Града Панчева, односно кроз
фонд за заштиту животне средине
финансирамо пројекте који имају
велики утицај на стање животне среди-
не у нашем граду и то јесте један од
приоритета деловања наше локалне
самоуправе, односно Града Панчева.
Хвала ПИО фонду што се бави оваквим
акцијама, јер су оне веома значајне. Ми
се данас налазимо у Народној башти,
која је најстарији и најлепши парк у
граду Панчеву, а највише га посећују
наши најмлађи суграђани и ми смо на
ту чињеницу поносни и што смо и на
овај начин могли да одговоримо овом
задатку.

Тања Вергић Топић је захвалила гра-
доначелнику Стевановићу на подр-
шци, као и ЈКП-у „Зеленило”, захваљу-
јући којем је омогућена акција, и
подвукла да је циљ пројекта међусобно
повезивање, као и едукација најмла-
ђих суграђана, коју им пружају најста-
рији суграђани, а да је једнако важно и
подизање еколошке свести о важности
очувања животне средине.

– Посађено је 30 садница, од чега
девет садница индијског јоргована,
којег није било до сада у Панчеву, и
задовољство нам је да је то баш у нашој
лепој Народној башти – истакла је
Тања Вергић Топић.

Све ове активности ПИО фонда
спроводе се у координацији с локал-
ним самоуправама, односно с јавним
градским предузећима која су задуже-
на за одржавање зеленила, као и с пеј-
зажним архитектама, будући да се сад-
ња мора обавити професионално, пре-
ма свим захтевима и у складу с посто-
јећим пројекцијама озелењавања за
сваку микролокацију. С. Трајковић

Подизање еколошке
свести о важности очувања
животне средине

Учествовао и
градоначелник Панчева
Александар Стевановић

У Народној башти је 10. децембра одр-
жана акција садње дрвећа. Александар
Стевановић, градоначелник Панчева,
и Тања Вергић Топић, директорка
филијале Фонда ПИО у Панчеву, у
присуству директора ЈКП-а „Зелени-
ло” Данила Бјелице, заједно с пензио-
нерима и школском децом посадили
су саднице индијског јоргована, стуба-
сте букве и јапанског јавора.

У оквиру активности које Републич-
ки фонд за пензијско и инвалидско
осигурање предузима на унапређењу
међугенерацијске сарадње и солидар-
ности спроводи се и акција „Међугене-
рацијска подршка природи”, кроз коју
наши и старији и млади суграђани саде
дрвеће, односно пошумљавају Панче-
во. Како се могло чути, ова активност је
јединствена прилика за старије особе
да пренесу знање и искуства младим
нараштајима, да буду активни и да кроз

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 17. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Диши 
док те има

Имате ли и ви осећај да време све
брже лети? Тек прослависмо Нову
годину, а ево ти следеће. Шта смо
радили у међувремену? Нервира-
ли се и јурцали. Кад дође 1. јануар,
опет ћемо донети одлуку да ћемо
одсад спорије, мирније, опуште-
није... А онда – опет по старом.

Е, да не би било по старом,
постарала се Сарајка Алдина
Мусић, која је на свом „Фејсбук”
профилу објавила пост какав јед-
ноставно морате прочитати баш у
ово лудо доба. И зато га преноси-
мо у целости.

„Трчиш на посао, трчиш на
послу, трчиш с посла, трчиш
кући, трчиш из куће. Немаш вре-
мена да чекаш на семафору, црве-
но светло предуго траје. Трубиш
ако они испред тебе нису одмах
кренули. Супа се охладила, по
кафи се направиле масне флеке. У
чекаоницама установа, ординаци-
ја, администрација – гужва, па се
и не контролишеш. Увек гужва,
немаш ти времена за то.

„Игноришеш бол, жигове,
секрете и пробадања. Гледаш у
телефон, клизиш прстом по екра-
ну, немаш неурона да прочиташ
ништа дуже од три реченице,
садржај нагађаш из бомбастичних
наслова. Погледаш супружника,
појавиле се седе којих још јуче
није било ту, а и боре око очију,
чини ти се, дубље. Погледаш дете,
издужило се, окраћали рукави.
Погледаш себе. Не предуго.

„На кафе с блиским људима не
идеш као пре, јер... Јер као живот.
Неко отишао, неко превазиђен,
неко превазишао тебе. Интереси
нису исти.

„Одеш у шопинг и то те усрећи
на 15 минута или на први дан
ношења ствари, пре него постану
још један џемпер или хаљина или
панталоне на гомили за прање и
пеглање. Одеш на планину, гле-
даш у телефон. Гледаш серију,
дописујеш се с колегама. Одеш на
кафу, читаш мејлове. Читаш књи-
гу а не читаш књигу. Сањаш
папире, табеле, рачуне, ратове и
чудовишта.

„Диши.
„Диши док те има.
„Јер те онда, одједном, у трча-

њу, у чекању, у немању времена, у
скроловању, у негледању у очи и
жмурењу на потребе које те једу
изнутра и испод ребара, у сањању,
у шопингу – нема.

„Нема те, болан. А јуче те било.
„Остала охлађена кафа и охла-

ђена супа. Договорен излазак и
озбиљан разговор. Непогледана
серија. Непрочитана књига. Нео-
бувене ципеле. Неиспуњено обе-
ћање себи. Да ћеш више то и
мање оно.

„Остало збуњено оно дете с
окраћалим рукавима и тоном
играчака. Остало све осим тебе и
све вишак. Шољица вишак.
Јастучница вишак. Тањир вишак.
Јакна вишак. Мобилни вишак.
Твоја страна кревета вишак.

„А ти?
„Ти мањак.”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

АКЦИЈА САДЊЕ ДРВЕЋА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДА ПИО

Када ће доћи на ред?

Улица Косте Абрашевића на Стрелишту, 

уторак, 14. децембар

Снимио: Милан Шупица

ПЕНЗИОНЕРИ И ДЕЦА НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ПОСЛУ

ПРВИ СНЕГ У ПАНЧЕВУ

Поводом временских прилика – сне-

га који је непрестано падао у граду

током викенда, градоначелник Пан-

чева Александар Стевановић иста-

као је да су све службе ангажоване

на терену.

– Снег који је пао током ноћи

довео је до тога да се зимска служба

у Панчеву дигне на четврти степен

приправности, што подразумева

ангажовање 11 камиона с раоником

и посипачем соли, који су ангажова-

ни на чишћењу улица у нашем гра-

ду. Основни приоритет је чишћење

улица првог приоритета и општин-

ских путева на територији нашег гра-

да, како бисмо обезбедили несмета-

но функционисање свих делова гра-

да. Истовремено се чисте како улице

у самом Панчеву, тако и улице у

нашим насељеним местима и морам

да истакнем да сам задовољан

радом наше зимске службе, која је

ангажована путем пројекта јавно-

-приватног партнерства. Поред зим-

ске службе, на терену су биле и све

екипе из наших јавних комуналних

предузећа које се баве чишћењем

пешачких прелаза, тротоара и скида-

њем снега с дрвећа, како не би

дошло до даљег пуцања грана услед

тежине снега и како бисмо на тај

начин сачували имовину наших

суграђана. Снег ће се константно

уклањати с коловоза и тротоара

докле год свака улица у нашем гра-

ду не буде потпуно проходна – изја-

вио је Стевановић.

Мр Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образовање,
посетила је Музичку школу „Јован
Бандур” у нашем граду поводом
награде коју су ученици добили уче-
ствујући у акцији „Сакупи, уштеди,
видећеш да вреди”. Том приликом
је рекла:

– За основне и средње школе у овој
години издвојено је преко 15 милио-
на динара. Много тога је урађено, а
ово су последњи радови: замена
кровних прозора у Музичкој школи,
за шта је одвојено око 500.000 дина-
ра. То није једини разлог због кога
смо данас ту, у Музичкој школи. 
Разлог је и то што су ученици освоји-
ли прво место у акцији „Сакупи
уштеди, видећеш да вреди”. То је
акција Секретаријата за заштиту
животне средине Градске управе гра-
да Панчева и ЈКП-а „Хигијена”, чији
је циљ да се подигне еколошка свест

деце, ученика. Учествовало је 27
школа с територије града Панчева, а
Музичка школа је освојила прво
место, што значи да има највише
прикупљеног отпада за рециклажу по
ученику. Они су као награду добили

150.000 динара и купили
су један музички инстру-
мент.

Михајло Јовић, дирек-
тор МШ „Јован Бандур”,
захвалио је на подршци
и разумевању Града Пан-
чева. Рекао је:

– Од средстава која смо
добили од Града ми смо
успели да променимо
све кровне прозоре, који
су били у јако лошем ста-
њу. Што се тиче ове
награде, ја могу само да
похвалим ученике и да
им захвалим што су били

тако педантни да скупљају отпадни
материјал. Захваљујући томе добили
смо новац којим смо купили јако
битан инструмент – трубу. Солистич-
ку трубу Музичка школа никада није
имала, а била нам је потребна. С. Т.

ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА У МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Замењени кровни прозори

РАДОВИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Ново игралиште ушушкано у зеленилу
Током октобра започета је реконструк-
ција Градског парка. Градоначелник
Панчева Александар Стевановић и
градска менаџерка Маја Витман одр-
жали су презентацију у згради Градске
управе поводом друге фазе уређења
централног градског језгра и обавести-
ли грађане о врсти и динамици радова.

У оквиру реконструкције, у Град-
ском парку биће урађено ново дечје
игралиште, у непосредној близини
Народног музеја, на зеленој површи-
ни, као и још једно ново, мање, у Маса-
риковој улици, намењено најмањој
деци. Маја Витман је обишла раднике
на терену и том приликом казала да су
започети радови на припремању

подлоге за веће игралиште, на новој
локацији, у непосредној близини
Народног музеја. Додала је:

– Биће ушушкано у зеленилу, док
ће се, како смо већ најавили, постоје-
ћа зелена површина ефектом „огле-
дала” пребацити делимично на место
постојећег игралишта. Идеја је да се
отвори простор ка Народном музеју,
визуелно, да се искористи потпуна
ширина како би музеј дошао више до
изражаја. Имамо прелеп музеј у
самом центру, за чију реконструкцију
имамо урађен пројекат и надамо се
да ће бити ускоро у потпуности
реконструисан, јер град Панчево то и
заслужује. Имамо дивне парковске

целине, занављамо стабла и ово ће
бити једна од битнијих измена која се
ради, и даће свакако лепши изглед,
не губећи на концепту и навикама
наших грађана и малишана који
користе овај простор.

Пре неколико дана када је градска
менаџерка била на терену изводили су
се радови на ископу, тампонирању и
изради армиранобетонске подлоге за
постављање специјалног гуменог
заштитног покривача, након чега ће
бити постављено ново безбедно дечје
игралиште. До сада су изведени радо-
ви на изградњи кишне канализације и
водоводне мреже у самом централном
делу парка, а радови на завршетку

кишне и водоводне мреже у Масари-
ковој улици су при крају. Маја Витман
је објаснила да су изведени радови за
нову мрежу јавног осветљења: нови
кандалабри ће чинити парковско
осветљење.

– Уклонили смо и део старог моби-
лијара и завршени су радови на једном
делу партерног уређења, а у припреми
је ново тампонирање с циљем новог
поплочавања. Завршавамо радове на
новим засадима стабала, према елабо-
рату Шумарског факултета, како
бисмо зановили саднице, али на првом
месту из безбедносних разлога заме-
нили смо постојећа стабла новим –
закључила је Маја Витман. С. Т.
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Јаки сметови и висок снег који
је паралисао Србију прошлог
викенда подсећају на сценарио
из ледене 2012. године када је
Влада Србије донела одлуку да
прогласи ванредну ситуацију у
целој земљи.

Снег који је пао за викенд у
Србији паралисао је многа места,
а становници бројних општина
остали су без струје и с непро-
ходним путевима. У Ивањици,
Гучи, Сјеници, Крупњу, Лучани-
ма, Љубовији и Новој Вароши
била је проглашена ванредна
ситуација.

Шта нас чека до краја децем-
бра?

Метеоролог Иван Ристић каже
да за викенд 18. и 19. децембра
стижу нове падавине, те ће се
јутарња температура кретати око
нуле, а дневна око 3-4 степена и
да ће се такво време задржати
до 20. децембра.

– Од 20. децембра температу-
ра ће бити у постепеном паду уз
повремени снег. После 20. децем-
бра долазе ледени дани – каже
Ристић.

Овај метеоролог наглашава да
ће 22. и 23. децембра дневна
температура бити између – 5 °C
и – 6 °C, а отопљења неће бити
све до Нове године.

– И за новогодишње празни-
ке биће хладно – упозорава Иван
Ристић.

У новијој историји зима 2012.

води се као најхладнија у Срби-
ји. Талас хладноће однео је пет-
наест живота. Те године су нај-
ниже температуре у Србији забе-
лежене у Новом Саду и Неготи-

ну (– 27 °C) и у Пожеги (– 26
°C).

– Таква зима увек може да се
врати, само не знамо када. Засад
нема таквих услова, али рано је

говорити јер прогнозу знамо само
месец дана унапред – одгово-
рио је Иван Ристић на питање
да ли Србији поново прети сне-
жна непогода из 2012. године.

Најхладније зиме у Србији
биле су 1954, 1963, 1985, 1964,
2003...

Једна од најхладнијих зима у
већем делу Србије била је 1954.
године, када је средња темпера-
тура била – 4,7. Те зиме је у Сје-
ници 26. јануара измерена тем-
пература од – 38 степени.

На основу званичних подата-
ка РХМЗ-a, рекорд из 1954. годи-
не ипак је оборен три деценије
касније. Наиме, на Пештерској
висоравни, у Карајукића Буна-
рима, скала на термометру се
13. јануара 1985. године спусти-
ла до минус 39,5 степени.

С обзиром на то да се метео-
ролошка мерења у Београду врше
дуже од 130 година, као најхлад-
нија зима у престоници води се
она из 1891. године, с просеком
за сва три месеца од минус 4,5
степени.

Најтоплија зима у Србији била
је она из 2007. године, с просеч-
ном зимском температуром од
чак четири степена.

– Највиша дневна температу-
ра током једне зиме забележена
је у Лозници 19. децембра 1989.
године и износила је чак 26,4
степена – рекла је својевремено
Јасминка Смаилагић из
РХМЗ-а.

АКО ПЛАНИРАТЕ ПУТОВАЊЕ

Како до ЕУ ковид сертификата
ЛЕК ЗА ДУШУ

Ако вам се чини
да излаза нема...

Клиника за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаревић” у
Београду заједно с Министар-
ством здравља формирала је
Национални сервис за зашти-
ту менталног здравља 0800/309-
309, у оквиру ког постоје:

– опција 1 – линија за пре-
венцију самоубиства;

– опција 2 – линија за пси-
хосоцијалну помоћ становни-
штву у условима пандемије
ковида 19;

– опција 3 – линија за помоћ
адолесцентима и њиховим
породицама и

– опција 4 – линија за пси-
холошку помоћ женама пре,
током и након трудноће.

Ове линије увелико постоје
и отворене су за грађане 24
сата, 365 дана у години.

САОБРАЋАЈНИЦЕ

Ускоро пут од Београда
до Темишвара

Јужни Банат ће у скоријој будућ-
ности коначно добити дуго оче-
киван и дуго најављиван ауто-пут,
који ће повезати Београд и Теми-
швар преко Ватина.

Румунисувећодредиликонач-
ну трасу свог 70 километара дугог
дела те важне међународне сао-
браћајнице, док ће код нас тај
посао бити завршен за неколико
месеци.

ЈП „Путеви Србије” су крајем
октобра са Саобраћајним инсти-
тутом ЦИП, као најповољнијим
понуђачем, потписали уговор о
изради генералног плана и прет-
ходнестудијеоправданостизадео-
ницу Панчево – Вршац – румун-
ска граница.

– Овасаобраћајницаћесенадо-
везати на аутопутску обилазницу
око Београда (Батајница – Сур-
чин – Остружница – Орловача –
Бубањ Поток – Винча – Панчево).
Биће дугачка око 65 километара
и пролазиће у близини Алибуна-
ра, Банатског Карловца, Уљме и
Вршца. Представљаће најкраћу
друмску везу између Румуније и
Србије и жилу куцавицу тог реги-
она – изјавио је Милутин Игњато-
вић, генерални директор ЦИП-а.

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, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” 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
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста 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
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена 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”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Ко у току одређеног периода
упорно предузима радње које
могу осетно да угрозе нечији
живот, тај чини кривично дело
прогањања, за које је запрећена
новчана казна или затвор до три
године.

Руководилац Одељења за
високотехнoлошки криминал
Вишег јавног тужилаштва у Бео-
граду Бранко Стаменковић напо-
миње да се прогањање може
извршити на више начина, који
су наведени у члану 138а Кри-
вичног законика.

Прогањање чини онај ко нео-
влашћено прати другу особу или
на друге начине настоји да успо-
стави контакт и да јој се при-
ближи противно њеној вољи, па
и преко трећих особа или путем
средстава комуникације, као и
онај ко злоупотребљава податке
о личности, прети нападом на

живот, тело или слободу друге
особе или њој блиских особа.

– Дело се може извршити на
више начина, а за све је битно
да се противправно понашање
предузима упорно и у одређе-
ном временском периоду и није
једнократно или кратко. Од пет
начина извршења, можда нај-
сличнији неформалном терми-
ну „сајбербулинг” одговара тач-
ка пет првог става члана 138а, а
то је предузимање радњи које
могу осетно угрозити живот
оштећеног односно жртве – обја-
снио је Стаменковић.

Подсећа да је тужилаштво већ
предузело неке процесне радње
у предмету јутјуберке Кристине
Кике Ђукић, која је починила
самоубиство, како би испитало
да ли је у овом случају изврше-
но кривично дело прогањања.
Наложена је и обдукција, а јутју-

бер Богдан Илић, познат на
интернету као Бака Прасе, при-
веден је у петак у Одељење за
високотехнолошки криминал
МУП-а ради давања изјаве на
све познате околности у вези са
смрћу Кристине Ђукић.

Прве вести о резултатима
обдукције говоре о томе да се
двадесетједногодишња јутјубер-
ка предозирала лековима, али
је њена породица саопштила да
у извештају са обдукције пише
да је узрок смрти непознат.

Трагедија ове младе девојке
покренула је лавину коментара,
како у виртуелној стварности,
тако и у стручној, правосудној и
целокупној јавности. Насиље у
коментарима на друштвеним
мрежама је видљиво, али је у
исто време и веома осетљиво за
кривичне квалификације и кри-
вичну одговорност.

Адвокат Иван Симић сматра
да ова трагедија може бити основ
за апел на младе људе и њихове
родитеље да обрате пажњу на то
каквим животним вредностима
придају значај.

– Вредности које промовишу
јутјубери и јутјуберке очиглед-
но нису таквог карактера и капа-
цитета као вредности које су
неспорне, јер уместо да млади
људи идоле траже у оквирима
једног Новака Ђоковића и дру-
гих спортиста и људи од ауто-
ритета, који су своју личну реа-
лизацију афирмисали кроз тра-
диционалне вредности и зани-
мања, они их траже у згубидан-
ском гледању компјутерских и
телевизијских екрана. Без било
какве критике, они прихватају
најдекадентније вредности као
моделе понашања – каже адво-
кат Иван Симић.

ПОВОДОМ ТРАГИЧНЕ СМРТИ КРИСТИНЕ КИКЕ ЂУКИЋ (21)

Зазлостављањенаинтернетуказнадотригодинезатвора

ДОШЛА ЈЕ ЗИМА, ДУГА И ХЛАДНА...

СВЕ ДО ПОЧЕТКА ЈАНУАРА ЛЕДЕНО ВРЕМЕ

Сви они који планирају да
током предстојећих празника
отпутују у земље Европске уни-
је за улазак морају имати диги-
тални зелени сертификат који
ЕУ признаје, а који је од сада
доступан на порталу еУправе.

Одлука Европске комисије
да дигитални зелени сертифи-
кат Србије мора да буде поду-
даран с дигиталним ковид сер-
тификатом ЕУ ступила је на
снагу 16. новембра и омогући-
ла је очитавање српских кју-
-ар кодова.

Систему дигиталних ковид
сертификата ЕУ досад су се
придружиле 22 земље које
нису чланице Уније, укључу-
јући Албанију и Северну
Македонију. Преузимање
документа могуће је и на више
од 700 шалтера пошта широм
Србије.

Да бисте добили ЕУ дигитал-
ни зелени сертификат, потреб-
но је да будете регистрован и
пријављен корисник портала
еУправа. Након пријаве клик-
ните на тастер „покрени услу-
гу”, која је доступна у делу „ЕУ
дигитални зелени сертификат”.

Затим проверите све унете
податке, односно име и пре-
зиме, јединствени матични
број, као и број пасоша. Потвр-
дите имејл адресу и већ после
неколико секунди стићи ће вам
сертификат на електронску
пошту коју сте навели.

ЕУ дигитални зелени серти-
фикат, поред личних подата-
ка грађана, обухвата и подат-
ке о примљеним вакцинама,
урађеном пи-си-ар или анти-
генском тесту, или доказ да је
неко прележао болест у прет-
ходном периоду.

ДАНИ ЗА ПАМЋЕЊЕ

Године 2007. у Панчеву је

измерено минус 27, а ледено

време потрајало је десетак

дана...

У Крагујевцу је 1929. годи-

не забележена температура

од минус 30,7 степени, а исте

године, поред Дунава, у

Великом Градишту било је

минус 30,6 степени. У Кру-

шевцу је 1947. године изме-

рена температура од минус

30 степени, у Смедеревској

Паланци минус 32,6 степени,

док је те године било најхлад-

није у Неготину: минус 33,2

степена. Ниске температуре

често су у котлинама, тако да

је у Лесковцу 1985. године

измерена температура од

минус 30,3 степена, а у

Пожеги је исте године било

минус 30,7 степени. Хладна

кошава је сигурно допринела

да се у Зрењанину 1963.

године забележи рекордно

ниска температура у Војводи-

ни од минус 30,4 степена.



Растућа потражња
и мања понуда
узрок поремећаја

Бразил храни
10 одсто светске
популације

Производњу кључних пољопри-
вредних производа угрожавају
високе светске цене ђубрива,
због чега фармери оскудевају
у виталним хранљивим мате-
ријама за усеве, што подгрева
страховања у погледу глобал-
не прехрамбене безбедности и
инфлације, јавља „Ројтерс” и
преносе београдски медији.

Цене ђубрива су ове године
порасле услед растуће потра-
жње и мање понуде, при чему
су рекордне цене природног
гаса и угља изазвале редукова-
ње производње у енергетски
интензивном сектору ђубрива.
Уреа је поскупела за више од
200 одсто ове године, док су се
цене диамонијум фосфата ско-
ро удвостручиле.

Више цене хране

Поред скока глобалних цена
хране до рекордних нивоа у
последњих више од десет годи-
на, растуће цене ђубрива ће
додатно повећати притисак на
доступност хране, нарочито у
привредама које се ослањају
на увоз, док у натегнутим
државним буџетима има мало
простора за владине субвенци-
је, каже Фредерик Нојман,
кодиректор у ХСБЦ банци
надлежан за азијска економ-
ска истраживања.

– У време када је ковид 19
већ десетковао животе и сред-
ства за живот небројених
људи, раст цена хране посебно
тешко погађа сиромашне. Раст
цена ђубрива не само да пога-
ђа пољопривреднике већ ће се
пренети и на потрошаче пре-
ко виших цена хране – иста-
као је Нојман, а пренео „Тан-
југ”.

Имајући у виду да је индекс
цена хране Организације Ује-
дињених нација за храну и
пољопривреду (ФАО) на нај-
вишем нивоу од 2011, свет-
ски пољопривредници већ
трпе притисак да повећају
испоруке.

Аналитичари, међутим, упо-
зоравају да ће се ограничена
понуда ђубрива погоршати
почетком следеће године.
Пољопривредници из Европе,
Северне Америке и северне
Азије морају да појачају купо-
вину пре пролећне сетве, док

су истовремено кључни про-
извођачи, попут Kине, Русије
и Египта, ограничили извоз
како би обезбедили домаће
тржиште.

Директор америчке компа-
није за ђубрива „Стоун икс”
Џош Линвил објашњава:

– Продаја већине залиха про-
извођача урее већ је уговоре-
на, што значи да ће глобални
произвођачи тог ђубрива бити
„распродати” до 1. јануара. Про-
извођачи улазе у нову годину с
веома ниским непродатим
залихама и наићи ће на зна-
чајну глобалну потражњу у
првом кварталу из САД, Kанаде,
Бразила, Европе и Азије.

Он додаје да ће као одговор
на раст цена „фармери широм
света или одложити куповину
или смањити коришћење ђубри-
ва да би уштедели новац”.

Индија и Египат, две вели-
ке пољопривредне економије,
повећали су државне субвен-
ције у новембру, при чему је
индијско министарство пољо-
привреде појачало снабдева-
ње ђубривом округа који има-
ју мале залихе како би
обезбедило производњу ози-
мих усева. Засад је удар висо-
ких трошкова за већину про-
извођача усева ублажен, али
би неки од њих следеће сезо-
не могли да пређу са пшени-
це и кукуруза, који се хране
азотним ђубривом, на соју.

Ипак, према речима струч-
њака, у 2022. години ће мали
број усева или фармера бити
поштеђен удара.

Одложена куповина

У Немачкој ће пољопривред-
ници због раста цена вероват-

но смањити употребу ђубрива,
што би могло да смањи при-
носе, оцењује Бернхард
Kрускен, генерални секретар
немачког удружења пољопри-
вредника ДБВ.

– Преиспитиваће се сетва
оних врста усева код којих је
протеклих месеци дошло до
раста произвођачких цена –
додао је Kрускен.

Бразил, највећи произвођач
соје у свету и трећи по величи-
ни произвођач кукуруза, који
храни 10 одсто светске попу-
лације, упозорио је на неста-
шицу ђубрива у следећој годи-
ни, предвиђајући успоравање
раста производње соје, кукуру-
за и памука.

– За соју је то делимично
ублажено јер је много инпута
већ купљено, али ће се кукуруз
директно суочити с растом тро-
шкова за ђубриво. За сезону
2022/23. рекао бих да ћемо
имати неких проблема. Рекао
сам пољопривредницима да
проблем више није ни цена,
већ расположивост понуде
ђубрива – изјавио је Андре
Песоа, партнер у бразилској
консултантској кући за агро-
бизнис „Агроконсалт”.

Чак и у Северној Америци,
где живе неки од најбогати-
јих пољопривредника на све-
ту, узгајивачи су одложили
куповине које обично обавља-
ју уочи пролећне сетве, нада-
јући се да ће цене пасти. Мада
су временски услови, биљне
болести, штеточине и водо-
снабдевање кључни за развој
усева, ђубриво је један
од доминантних фактора
производње који фармери
контролишу.

Али многи узгајивачи, пре
свега милиони малих власни-
ка газдинстава који производе
трећину светске хране, неће
имати други избор осим да сма-
ње употребу ђубрива 2022.

У југоисточној Азији, која
има највећи удео у глобалној
производњи палминог уља, узга-
јивачи се припремају за веће
трошкове производње, а воде-
ћи индустријски играчи већ
трпе поремећаје с набавком
ђубрива и смањење увоза.

– Малезија увози 95 одсто
ђубрива. Производња воћа и
поврћа, укључујући дуријан,
биће погођена јаче од пал-
миног уља, јер захтева ква-
литетније ђубриво – каже
Тео Ти Сенг, генерални
директор малезијског доба-
вљача агрохемикалија „Бен
Мејер Агрикер”.

Према извештају ФАО из
новембра, недавни пад цена
нафте могао би да ублажи
трошкове произвођача ђубри-
ва, али ће следећи неочеки-
вани талас хладног времена
изазвати нови енергетски
удар, што ће покренути раст
цена хране. Јозеф Шмидубер,
заменик директора у одеље-
њу ФАО за трговину и тржи-
шта, закључује:

– Морамо да схватимо да ће
све политичке мере које поску-
пљују енергију подићи цене
хране. Ово не сме да се тума-
чи као позив на смањење нагла-
ска за мере ублажавања кли-
матских промена, већ морамо
да нађемо начине да побољ-
шамо ефикасност употребе
ђубрива... и да критички
преиспитамо нашу енергетску
политику.
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ПРОЈЕКАТ „OДСКОЧНА ДАСКА”

Потписани уговори с корисницима

Уче ње о Холо ка у сту допри но си под сти ца њу кри тич ког
мишље ња, раз ви ја њу дру штве не све сти и осна жу је уче ни -
ке да се суо че са иза зо ви ма савре ме ног дру штва као што
су анти се ми ти зам, анти ци га ни зам, ксе но фо би ја, гено ци -
ди и дру ги зло чи ни који се и даље деша ва ју у све ту, као и
да се супрот ста ве прет ња ма демо крат ским вред но сти ма
савре ме ног дру штва. Зато је изу зет но зна чај но раз ви ја ти
ком пе тен ци је оних који под у ча ва ју мла де, тј. настав ни ка
да се на одго во ран и про фе си о на лан начин ухва те уко -
штац са овом темом. Диги тал ни ала ти на нај бо љи могу ћи
начин коре спон ди ра ју с мла ди ма и акти ви ра ју миса о не
про це се код уче ни ка. Апли ка ци ја путем мул ти ди сци пли -
нар ног при сту па пру жа уче ни ци ма, осим основ них зна ња
о Холо ка у сту, могућ ност да боље раз у ме ју исто риј ске
фено ме не и про це се који су дове ли до гено ци да и дру гих
зло чи на у кон тек сту Дру гог свет ског рата. Уче ни ци ма је
омо гу ће но да на зани мљив и кре а ти ван начин обо га ћу ју и
про ду бљу ју сво ја зна ња о про шло сти, као и да раз ви ја ју
ком пе тен ци је за живот у савре ме ном дру штву уз него ва ње
демо крат ских вред но сти и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

(Исто ри чар Алек сан дар Тодо си је вић, 
„Данас”, 9. децем бар)

* * *
Вла дан Сто ја ко вић, Мла ден Делић, Мило рад Ђур ко вић, Божо
Сушец, Петар Лазо вић, Борис Мутић, Сеад Хаџи ја хић, Зоран
Попов ски, Милој ко Пан тић или Звон ко Михај лов ски има ли
су, сва ко на свој начин, аутен тич ни шарм и стил, пле ни ли су
сво јим начи ном како су пре но си ли атмос фе ру с пре пу них
ста ди о на. Сви они су раз у ме ли и воле ли фуд бал. Озбиљ но су
се при пре ма ли за пре но се, гле да ли тре нин ге, раз го ва ра ли с
тре не ри ма и игра чи ма. У почет ку комен та то ри су били бли -
зу клу па, па су често могли и да чују шта тре не ри тра же од
сво јих игра ча, има ли су сво је „инсај де ре” у клу бо ви ма који
су им ода ва ли мале тај не које су они саоп шта ва ли гле да о ци -
ма током пре но са. Руку на срце, и сада на каблов ским кана -
ли ма има врло добрих комен та то ра, али већи на кори сти
подат ке са интер не та. Не може те их често виде ти на ста ди о -
ни ма, а пра ва је рет кост да залу та ју на неки тре нинг, на утак -
ми це омла дин ских селек ци ја или ниже ра зред них лига. А
баш ту се пече занат и сти че иску ство.

(Нови нар Дра ги ша Кова че вић, 
„Поли ти ка”, 14. децем бар)

* * *
У ери модер них тех но ло ги ја и дру штве них мре жа, доћи до
инфор ма ци ја је лако. Хиља де и хиља де изво ра гово ре о
мно го чему, али је пра ва нау ка доћи до исправ не и ваља не
инфор ма ци је. Тако смо и дошли у ситу а ци ју да се на интер -
не ту води пра ви мали рат изме ђу при ста ли ца вак ци на и
анти вак се ра. Док су „вак ци на ши” углав ном људи који веру -
ју у меди ци ну, не рачу на ју ћи и саме медицинскe рад ни ке,
„анти вак се ри” су пре ко ноћи поста ли памет ни ји и струч -
ни ји од самих добит ни ка Нобе ло ве награ де. Про блем је
што је у том низу инфор ма ци ја поје ди нац, на кра ју, пре пу -
штен самом себи да доне се одлу ку. У таквом про бле му су
нај ви ше мла ди људи. Пита ње оба ве зне вак ци на ци је је вео -
ма инте ре сант но. Основ ни про блем у овом је прав ни. Има
ли држа ва пра во да нате ра сво је ста нов ни ке да се вак ци ни -
шу? Мно ги би рекли да нема и да то спа да у домен крше ња
основ них људ ских пра ва. У Срби ји се често као аргу мент
поми ње Устав. Пра во је сва ко га поје дин ца да одлу чи шта и
како, али с дру ге стра не нико нема пра во да угро зи здра вље
дру гог. И тако ула зи мо у зача ра ни круг из којег нема назад.

(Нови нар Ненад Кула чин, 
„Ал Џази ра”, 12. децем бар)

* * *
Знаш уна пред – или ћеш да стиг неш до циља или ћеш да
поги неш. То је ризик који при хва таш. Од Тур ске до Бугар -
ске смо прво пет ноћи пеша чи ли, а онда смо ишли ком -
би јем. Било нас је 50 у том ком би ју, било је мале деце, 12
сати смо се вози ли. Из Бугар ске смо опет ком би јем с кри -
јум ча рем наста ви ли ка Руму ни ји. Поно во 14-15 сати. Без
хра не и воде. Мораш да ћутиш и ништа да не при чаш да
те не ухва ти поли ци ја.

(Избе гли ца из Ира ка Карокс Пишти ван, 
Радио „Сло бод на Евро па”, 14. децем бар)

* * *
Овог децем бра желим нам довољ но хра бро сти да се суо чи -
мо с нај ве ћим губит ком и да га пре тво ри мо у доби так, у оно
нешто дра го це но чему нас је живот нау чио и због кога смо
бољи него што смо били. И да при зна мо сво је јачи не и сво -
је сла бо сти, за шта јесмо, а за шта не. Нису сви за све.

(Теле ви зиј ска аутор ка Луна Лу, 
„Нова.рс”, 13. децем бар)

КОНЦЕПТ ВИСОКЕ СВЕТСКЕ ЦЕНЕ ЂУБРИВА УГРОЖАВАЈУ ПОЉОПРИВРЕДУ

СА ПШЕНИЦЕ И КУКУРУЗА ПРЕЛАЗЕ НА СОЈУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Збринуто тринаест
панчевачких породица

У згради Градске управе, 14.
децембра, партнери на пројекту
„Одскочна даска” – Град Пан-
чево, Центар за социјални рад
„Солидарност” и Друштво за уна-
пређење положаја вулнерабил-
них друштвених група – потпи-
сали су тринаест уговора са иза-
браним корисничким породи-
цама за доделу пакета донатор-
ске помоћи. Заменица градона-
челника Драгана Купрешанин
потписала је уговоре у име Гра-
да Панчева и изјавила:

– То значи да ће пројектом
бити збринуто тринаест панче-
вачких породица, односно педе-
сет двоје наших суграђана, од
чега петнаест одраслих и три-
десет седморо деце. Они ће доби-
ти не само свој кров над главом
већ и цео пакет социоеконом-
ске подршке, који укључује и
материјалну помоћ у виду наме-
штаја, беле технике, лаптопа,

опреме за привређивање, али и
услуга као што су селидбе, прав-
ничке услуге, обуке за жељена
занимања и додатно привређи-
вање, психосоцијална подршка
у заједници и слично. Ових три-
наест породица припадају осе-
тљивој популацији и то су: девет

породица жена жртава породич-
ног насиља, три породице особа
са инвалидитетом и једна изу-
зетно сиромашна породица са
шесторо деце. За њих је данас
радостан и важан дан у њихо-
вом животу и надам се да ће
заиста представљати одскочну

даску ка бољој будућности. Град
Панчево не само да на овај начин
подржава своје грађане којима
је подршка потребна и решава
њихове основне потребе већ и
доприноси поступку придружи-
вања ЕУ и примени Поглавља
19, које се односи на социјалну
инклузију, и Поглавља 23, које
покрива основна права грађана,
што су и циљеви одрживог
развоја Уједињених нација.

У име Центра за социјални
рад уговоре је потписала дирек-
торка Јасна Вујичић, а у име
Друштва за унапређење поло-
жаја вулнерабилних друштве-
них група Милан Црнковић. Овај
пројекат финансира ЕУ по про-
граму UNOPS SHAI с 331.300
евра, а суфинансирају га Град
Панчево с 53.000 евра и АП Вој-
водина с 33.897 евра.



Глобални трендови и најбоље
праксе на једном месту

НИС лидер у унапређивању
посвећености запослених

Компанија НИС је и ове године била
генерални спонзор „ХР недеље”, на којој
се, трећу годином заредом, окупио вели-
ки број ХР стручњака из 47 земаља све-
та. Током пет дана учесници конфе-
ренције су разменили најбоље праксе
из области ХР-а, анализирали глобал-
не трендове и говорили о улози коју ХР
има у новим, изазовним околностима
у пословању свих компанија. Један од
главних закључака овогодишње мани-
фестације био је да ХР заједница мора
активно да ради на унапређењу посве-
ћености запослених, посебно у изазов-
ном периоду у ком се налазимо. Струч-
њаци су се сложили да је запослени
који се осећа цењеним и поштованим
увек спреман да уради више и боље од
колега који не добијају такву врсту при-
знања.

– Ова једноставна истина важи за
све индустрије и, чини се, за све запо-
слене, без обзира на разлике у нашим
карактерима. Као друштвена бића, који-
ма је стало до повратних информација
из окружења, сви желимо да пронађе-
мо своје место у друштву, а на радном
месту да се наш ангажман адекватно
вреднује – рекла је током свог наступа
Алиса Евсина, ХР директор НИС-а, и

додала да живимо у свету који се мења
муњевитом брзином и не треба да те
промене плаше.

– Компаније морају да развију начи-
не да пруже подршку и сигурност сво-
јим запосленима, који ће заузврат бити
основа стабилности компаније у свим
околностима. То није лак посао, посеб-
но у турбулентним временима каква
имамо сада. Зато је важно да се подсе-
тимо да су ХР стручњаци ту да дају
алате и знање, али су лидери ти који су
одговорни за људе, њихов учинак и
развој. И поред тога, сваки запослени
треба да преузме иницијативу у вези са
својом каријером и да постави своје
личне циљеве – рекла је Алиса Евсина
на крају свог излагања.

Поред Алисе Евсине, испред компа-
није НИС на „ХР недељи” су учествова-
ле и Ања Мученски, руководилац Сек-
тора за тренинг и развој, Бојана Сајло-
вић, ХР бизнис партнер Downstre am-a,
и Тијана Карановић, ХР менаџер у Бло-
ку „Истраживање и производња”. Оне
су у својим наступима нагласиле да ХР
професија мора, пре свега, константно
да се развија, да буде иновативна и
хумана, као и да мора да буде фокуси-
рана на запослене и њихово искуство и
развој.

Манифестација „ХР недеља” заокру-
жена је наступом Романа Квитка, ХР
директора „Гаспром њефта”, који је
говорио о улози коју посвећеност запо-
слених има у остварењу пословних
циљева сваке компаније.

ВладаРепублике Србије и руска Држав-
на корпорација за атомску енергију пот-
писале су генерални оквирни спора-
зум о изградњи центра за нуклеарне
технологије и споразум о оснивању
заједничког предузећа које ће реализо-
вати овај пројекат на територији Репу-
блике Србије. На основу наведених спо-
разума, током наредне три године у

Србији ће бити изграђен центар за
нуклеарну медицину на бази цикло-
тронског комплекса и објекти за про-
изводњу радиофармацеутских лекова.

Реализација овог пројекта, односно
изградња радиофармацеутског ком-
плекса и центра за нуклеарну медици-
ну за грађане Србије учиниће присту-
пачном високотехнолошку медицин-

ску помоћ, усмерену пре свега на реша-
вање проблема у борби са онколошким
обољењима. У њему ће се примењива-
ти најнапредније технологије, као што
су производња радиоизотопа који се
користе у медицинске и индустријске
сврхе, производња легираног силици-
јума за индустрију, пружање услуга за
одређивање елементарног састава руда

и минерала, као и еколошких узорака.
Почетак радова за практичну реали-

зацију пројекта планиран је већ у 2022.
години. Пројекат за успостављање цен-
тра за нуклеарне технологије реализује
се у оквиру Међудржавног споразума
између Владе Републике Србије и Вла-
де Руске Федерације потписаног 2019.
године.

ДРУШТВО 5

О ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ НИС-а У ХЈУСТОНУ

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-

тор НИС-а и потпредседник Скупшти-

не Националног нафтног комитета

Србије, учествовао је на стратешкој

сесији ЦЕО Панел под називом „Диги-

тална трансформација” која је одржа-

на у оквиру 23. светског нафтног кон-

греса, најзначајнијег глобалног дога-

ђаја у сектору нафте и гаса. Овај кон-

грес је одржан од 5. до 9. децембра у

Хјустону, у америчкој држави Тексас.

Тјурдењев је присутнима предста-

вио процес дигиталне трансформа-

ције у НИС-у. Он је навео да дигитал-

ни портфолио компаније има више

од 110 пројеката и иницијатива и

представио неке од реализованих

пројеката. Такође, Тјурдењев је при-

сутнима презентовао и даље планове

НИС-а када је реч о дигиталној тран-

сформацији компаније и говорио о

њеној сарадњи са IT заједницом и

водећим домаћим факултетима у

области дигиталних пројеката.

Током конгреса генерални дирек-

тор НИС-а сусрео се и с новоизабра-

ним председником Светског нафтног

савета Педром Мирасом Саламанком

и с Кристином Чабом, директорком

МОЛ групе за развој даунстрима.

Скупу Светског нафтног конгреса

присуствовали су највиши индустриј-

ски лидери из целог света, укључују-

ћи и шефове држава, министре енер-

гетике, председнике и генералне

директоре највећих компанија из

више од 100 земаља. На скупу је уче-

ствовало 700 стручних говорника, а

присуствовало је око 1.000 представ-

ника медија и 10.000 делегата из

светских нафтних и енергетских ком-

панија.

Јавна предузећа имају
сопствене прописе и
законе којима одређују
висину плата

Идеја платних разреда је
да постоји иста основица
и систем коефицијената
за обрачунавање

Увођење платних разреда за запослене у
државној управи још једном је одложе-
но, овог пута за почетак 2025, а најнови-
је померање рокова за економисте је у
ствари знак да у власти не постоји воља
да се то уопште уради. Годинама власт
највљује изједначавање плата у јавном
сектору, али конкретних корака још увек
нема, тако да ће чистачице у ЕПС-у и
даље имати три пута већи плату од коле-
гиница запослених у школама. Идеје о
социјалном изједначавању радно спо-
собног становништва прихватила је већи-
на радника у Србији и благонаклоно гле-
дала на намеру државе. Међутим, већ
дуже времена јасно је да не постоји ника-
ква намера да се тај закон односно та
реформа усвоји. Многи сматрају да је
разлог пасивности надлежних у држави
то што би реформа значила почетак уво-
ђења реда у јавним предузећима.

Да подсетимо, децембра 2018. у
последњи час измењен је део Закона о
систему плата у јавном сектору којим
је било предвиђено да се систем плат-
них разреда примењује од 1. јануара
2019. године. Рок је померен на 1.
јануар 2020, потом за средину 2020, а
онда и почетак ове године. Прошлог
децембра примена је одложена за
јануар 2022. године.

Проблеми остају нерешени

У Скупштини Србије прошле недеље се
расправљало о Предлогу закона о систе-

му плата запослених у јавном сектору,
којим се увођење платних разреда овог
пута одлаже за чак три године – 2025.
годину. Стога бројни проблеми посто-
јећег система зарада запослених у држав-
ним службама остају нерешени.

Током скупштинске расправе о овом
закону министарка државне управе и
локалне самоуправе Марија Обрадовић
рекла је како држава не одустаје од
реформе, јер увођење платних разреда
представља стратешко опредељење Вла-
де Србије, али да је кључни разлог за
одлагање реформе пандемија корона-
вируса.

Она је истакла да би увођење плат-
них разреда у јавном сектору имало
„импликације на буџет, а према иску-
ству из других земаља, такве реформе
су дугогодишње реформе које захтева-
ју и додатну масу у буџету”, рекла је
министарка Обрадовић. Упркос одла-
гању, Влада Републике Србије ће плате
запослених у јавном сектору подићи за
седам одсто, односно за осам одсто за
запослене у здравству, војсци и соци-

јалним службама.

Шта су платни разреди?

У питању су категорије у које би зани-
мања у јавном сектору била разврстана,
што би одређивало висину плате. Међу-
тим, тога у Србији нема, јер је наш
систем неуређен, будући да различити
делови јавног сектора имају сопствене
прописе и законе којима уређују зараде.
На пример, полиција има сопствену
основицу и коефицијенте на основу којих
рачуна плату, а која је потпуно другачи-
ја од просвете и здравства. То доводи до
тога да постоје велика одступања за упо-
редива радна места – рачуновођа на јед-
ном месту може да има већу плату него
рачуновођа негде другде.

Према подацима Републичког заво-
да за статистику, нешто више од 600.000
људи у Србији ради у јавном сектору,
од којих је око 140.000 запослено у јав-
ним државним или локалним предузе-
ћима, која имају сопствене зараде и
пословања, па према том рачуну у адми-
нистрацији, полицији, војсци, здрав-

ству и образовању ради око 450.000
људи. Идеја платних разреда је да за
све њих постоје иста основица и систем
коефицијената за обрачунавање плате.
Тако би се, на пример, основица од
20.000 динара множила коефицијен-
том три за полицајце или 3,2 за настав-
нике и на тај начин би се показала
хијерархија радних места. Струка каже
да ће овакав модел обрачуна зарада
бити транспарентнији. Вреди истаћи
да много добростојећих држава у Евро-
пи, попут Словачке и Чешке, није уве-
ло систем платних разреда. Тренутно
држава увелико ради на Каталогу рад-
них места, који је основ за вредновање
послова у јавним службама и држав-
ним органима, односно Каталог рад-
них места, који усваја Влада, повезан је
са актима о систематизацији јавних
служби. Следећи корак је да се радна
места из каталога повежу с коефици-
јентима по којима се сада исплаћују
плате у јавним службама.

Све у свему, до социјалне једнакости
има да се причека.

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОДЛОЖЕНО ЗА 2025. ГОДИНУ

ДРЖАВА ДЕФАКТО ОДУСТАЛА ОД ПЛАТНИХ РАЗРЕДА?!

СРБИЈА И РУСИЈА ПОТПИСАЛЕ СПОРАЗУМ О ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРА ЗА НУКЛЕАРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У служби науке и грађана

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ДОДЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

За бољу и
квалитетнију понуду

Туристичким организацијама и
удружењима грађана у Војво-
дини уручени су уговори о доде-
ли бесповратних средстава, у
износу од 158 милиона дина-
ра. Ради промоције и развоја
туристичких вредности, као и
унапређење туризма кроз про-
граме едукације и усавршава-
ња вештина запослених у тури-
стичкој делатности подељен је
новац двадесет једној туристич-
кој организацији локалних
самоуправа. Субвенције су доде-
љене и за 94 манифестације
удружења грађана и других
непрофитних организација који
се баве унапређењем туристич-
ке понуде Војводине кроз орга-
низовање и учешће на туристич-
ко-привредним манифестаци-
јама од међународног и дома-
ћег значаја.

Подстицаји су додељени и за
37 корисника с циљем унапре-
ђења квалитета услуга кроз
опремање угоститељских обје-
ката, а део новца је за набавку
машина и опреме и увођење тех-
нолошких иновација у промо-
цији и пословању угоститељских
објеката.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА

Од септембра химна
обавезна у школама
Влада Србије послала је Скуп-
штини предлог измена Закона
о основама система образовања
и васпитања којима се за
неизвођење химне на почетку
школске године школа кажња-
ва износом од сто хиљада до
милион динара. За многе је ова-
ква одлука бесмислена, јер шко-
ле немају сопствени буџет, па
држава на овај начин може једи-
но да кажњава саму себе.

Нови члан 28. Закона о осно-
вама система образовања и вас-
питања гласи: „Образовно-вас-
питни рад остварује се у току
школске године, која почиње
1. септембра, извођењем хим-
не Републике Србије, а заврша-
ва се 31. августа наредне годи-
не.”

Уз то су предложене и допу-
не члана 191. ставом 1а, који
гласи: „Новчаном казном од
100.000 до 1.000.000 динара
казниће се за прекршај устано-
ва ако не изведе химну Репу-
блике Србије у складу са новим
Законом.”

ОД 1. СЕПТЕМБРА
НОВО ПРАВИЛО

Три оцене
по полугодишту

Ђацима и наставницима од 1.
септембра биће много лакше да
се изборе са оценама јер је
држава предложила да учени-
ци средњих школа у току полу-
годишта буду оцењивани најма-
ње три уместо четири пута.
Донета је одлука, чека се усва-
јање.

Проблем четврте, па чак и
треће оцене у току полугоди-
шта, наставници који држе
наставу из предмета с једним
или два часа недељно решавају
уписивањем „фантомских оце-
на” – оцена за рад на часу.
Новим решењем ствар ће се
довести у ред, па наставници и
ученици неће више јурити чети-
ри оцене за предмете који има-
ју мање часова, него ће бити
више времена и да се ученици
спреме, а и наставници да извр-
ше квалитетнију проверу зна-
ња.

ОДРЖАНА ВЕЛИКА МАНИФЕСТАЦИЈА „ХР НЕДЕЉА”
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6 ЗДРАВЉЕ

Чини се да су телевизијски
канали с ријалити садржаји-
ма и популарне друштвене
мреже постали део наше
неизбежне и све суровије сва-
кодневице. У овим својеврсним
облицима социјалног живота
за једне је то бег од животне и
професионалне стварности, док
је за друге у питању само јеф-
тина забава или потреба да се
буде у контакту с људима, како
са оним познатим, тако и с
непознатим а популарним.

Рекло би се да нема ничег
лошег у том свету инстант попу-
ларности у
којем нам је
дозвољено да
завиримо у туђе
животе или пак
да другима
одшкринемо
врата сопстве-
ног. О тамним
с т р а н а м а
„дигиталног
света” ретко
говоримо, јер се
вероватно и не
трудимо много
да разумемо
колико запра-
во искривљена стварност угро-
жава оно чему би требало да
тежимо у стварном животу.
Важно је зато увек истицати
основне разлоге због којих „рија-
лити” свет и „ријалити” вред-
ности не могу никада да буду
замена за онај стварни живот и
истинске људске вредности.

Једна од главних порука
које нам се непрекидно шаљу
преко ове лажне стварности
јесте да свако несагласје, спо-
рење или сукоб треба реша-
вати искључиво агресивним
приступом и без намере да се
разумеју аргументи друге
стране или жеље за било

каквим компромисом. У том
егоистичном и себичном све-
ту све је усмерено ка зами-
шљеном циљу и опстанку по
сваку цену. Већа гледаност је
заправо у много већој мери
креирана избором актера и
смишљеним сценаријима, а
много мање слободном вољом
ријалити играча који се
намерно доводе у ситуације
које треба да произведу сукоб
и агресију. Најчешће се ради
о младим људима без посеб-
ног талента и без изграђених
моралних вредности, па се
наклоност публике обично
придобија огољавањем
„тужне” животне приче. Сва-
ко презентовање „талента”
заправо је најчешће сведено
на ниво јефтине забаве и на
излагање туђим подсмесима.

Друга, ништа мање важна и
погрешна порука јесте она о
брзом успеху, за који није потре-
бан напоран рад нити посебан
таленат, већ само да се буде
„свој” на ТВ екрану, а заправо
се све ради по замисли проду-
цента. Јасно је колико ова пору-
ка може бити извор заблуда и
фрустрација у стварном живо-
ту када се суочимо с неким

другим захтеви-
ма и оценама.
Можда најштет-
није поруке које
нам ријалити
програми пре-
зентују и на које
нас навикавају
јесу оне о потре-
би да се плати
апсолутно сва-
ка цена у виду
п о н и ж е њ а ,
лажи, лицемер-
ја, погажене
речи, преваре
или огољене

интиме, и све то ради наводног
успеха који је тога вредан.

Рећи ће многи да је у пита-
њу само забава и краткотра-
јан бег од стварности који
лако може да се прекине гаше-
њем телевизора или рачуна-
ра. Стварност нас ипак деман-
тује и показује нам, нажалост,
да суд непознатих и недобро-
намерних људи с друштвених
мрежа може бити јачи од
нечијег самопоштовања и
нечије жеље за животом.
Питамо се може ли уопште
та поплава суровости и егои-
зма да нас поведе ка било
којем добром циљу.

Тамне стране 
„ријалити” света

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Стварност нам показује
да суд непознатих и
недобронамерних
људи с друштвених
мрежа може бити 
јачи од нечијег 
самопоштовања и
нечије жеље за животом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ево рецепта тра-

варке Милене

Марић за више-

наменску маст од

гавеза, кантарио-

на и невена коју

можете направи-

ти сами код куће.

Поред тога што је

добра за негу

коже, њоме се

могу третирати и

разне ранице и

повреде, а сјајно се показала и у случају болова и грчева.

Истопити 200 г домаће свињске масти и у то додати по 10 г

добро уситњеног гавеза, кантариона и невена. Грејати (не пржи-

ти) на тихој ватри, уз стално мешање, све док се не издвоји пена

на површини. Пену скинути, а маст поклопити и оставити до сле-

дећег дана. Сутрадан поново загрејати уз мешање и процедити

кроз газу. Док је још топло, додати и комадић (20–30 грама) пче-

лињег воска. Може се ставити и неколико капи етарског уља од

лаванде, да се побољша дејство и добије леп мирис.

Ако вам из неког разлога не прија свињска маст, можете уме-

сто ње користити неко квалитетно биљно уље. Овако припремље-

на маст је потпуно природна и може се наносити више пута днев-

но у танком слоју. Најбоље је благо навлажити водом суву кожу

пре мазања.

Вишенаменска
биљна маст

Вест о томе да је познати срп-
ски кошаркаш Стеван Јеловац
преминуо од последица можда-
ног удара потресла је не само
љубитеље спорта већ и све који
су се запитали како здрав, млад
човек који се бави спортом може
да буде у опасности од овог здрав-
ственог проблема.

Некада се веровало да су срча-
ни и мождани удари фатална
стања која погађају само стари-
ју популацију, али статистике
последњих година демантују ова-
кве тврдње. У Србији сваке годи-
не више од 25.000 људи доживи
мождани удар, а ово фатално
стање све чешће се дешава мла-
дим људима – заправо, сваки
пети има мање од 45 година!
Ево зашто настаје шлог и како
да га предупредите, али и како
да препознате симптоме и сачу-
вате живу главу уколико се ипак
деси.

Статистички гледано, на сваких
20 минута у Србији једна особа
доживи шлог, а на сваких 60
минута неко умре од насталих
неуролошких последица. Сваке
секунде током можданог удара
30.000 ћелија неповратно оду-
мире. Ова тешка болест брутал-
не природе погађа попут грома:
изненада, не бирајући ни време
ни место, ни узраст, ни пол, ни
поднебље и представља застра-
шујуће искуство и за оболелог и
за његову околину. 

Нажалост, велики број људи
не препозна симптоме и не стиг-
не код лекара на време, а реч је
управо о изузетно хитном стању
у коме брза реакција значи спас.
Последице шлога су најчешће
ослабљене моторне или психич-
ке функције, односно различи-
те врсте хендикепа, а ако помоћ
лекара не стигне на време, исход
може бити и фаталан.

Kако настаје шлог

Мождани удар, шлог или цере-
броваскуларни инсулт, најчешће
настаје услед запушења крвног
суда. То је мождани удар исхе-
мијског типа или инфаркт мозга.
Он може настати услед тромбо-
зе, емболије или системских
поремећаја. Чак 85% свих шло-
гова су последица запушења, док
преосталих 15% настаје услед
прскања зида крвног суда и изли-
вања крви унутар мозга или око
мозга. Отуда и назив „излив крви
на мозак”.

До прскања најчешће долази
због дефекта на зиду крвног суда,
који под дејством високог крв-
ног притиска нагло попушта.
Други узрок оваквог оштећења
могу бити урођене малформа-
ције крвних судова – најпозна-
тије су анеуризме.

ТИА или мини мождани удар

Запушење крвног суда може иза-
звати пролазне сметње и, ако
траје од неколико минута до нај-
дуже сат времена, не оставља
трајне последице. Тај поремећај
се зове транзиторни исхемијски

атак (краткотрајни исхемијски
удар) или ТИА. У народу се овај
поремећај зове „шегрт”. Изузет-
но је важно истаћи да ТИА може
бити наговештај да следи вели-
ки мождани удар. Нажалост, ста-
тистике показују да скоро 70%
оболелих не препозна знаке ТИА.

Kод људи с повишеним крв-
ним притиском, шећерном боле-
шћу, затим код особа старијих
од 60 година, као и код оних код
којих сметње трају дуже од сат
времена или се јављају срчане
аритмије, постоји велики ризик
да се удар понови првих дана
након ТИА, али у много тежем
облику. Ако запушење или трпље-
ње мозга траје дуже од шездесет
минута, настаје трајно оштеће-
ње можданог ткива. Од механи-
зма настанка и величине захва-
ћеног крвног суда зависиће и
клиничка слика, као и симпто-
ми и знаци можданог удара.

Фактори ризика

Ризик од шлога расте после 55.
године живота и удвостручује се
на сваких десет година. Ако су
други чланови породице такође
боловали од можданог удара,

ризик се повећава за још 30
одсто. Мушки пол је у већој опа-
сности од оболевања.

Повишен крвни притисак,
шећерна болест, болести срца са
срчаним аритмијама, болести
срчаног мишића и залистака,
повишене масти у крви, гоја-
зност, као и одређени стилови
живота, при чему нарочито тре-
ба истаћи пушење и алкохоли-
зам, повећавају ризик од можда-
ног удара.

Док мале количине алкохо-
ла, нарочито у обиму једне чаше
вина, могу да штите мозак од
исхемијског можданог удара,
тешко опијање носи ризик од
инфаркта мозга. Цигарете дво-
струко повећавају опасност. Нај-
већи је ризик код дугогодишњих
пушача, оних који су рано поче-
ли да пуше, те код страствених
пушача. Повећан је и ризик код
жена на естрогеној терапији или
хормонској контрацепцији.

Активирајте се

Да бисте спречили мождани
удар, важно је да будете актив-
ни! Физичка неактивност удру-
жена с нездравом исхраном и

гојазношћу један је од главних
фактора ризика за настанак шло-
га. Најједноставнији и најбезбед-
нији начин вежбања је брзо хода-
ње. Саветује се најмање 30 мину-
та дневно умерене физичке
активности, најмање пет пута
дневно.

Редовно вежбање смањује
ризик од хипертензије и срча-
них обољења и доприноси бољој
регулацији шећера у крви, бољој
прокрвљености, кардиоваскулар-
ном здрављу и повишењу 
доброг холестерола (ХДЛ).

Чувајте се стреса

Низ савремених студија упућује
на изразиту повезаност стреса,
посебно оног психолошки иза-
званог и везаног за посао и непо-
вољне социјалне услове, с пове-
ћањем ризика од настанка
можданог удара.

Технике ослобађања од стре-
са или посета психологу или
психијатру помоћи ће вам не
само да се решите напетости већ
ће допринети и томе да се
деструктивна снага стресних
реакција не пренесе на сомат-
ски ниво.

Исхрана

Без обзира на то да ли сте пре-
живели мождани удар или жели-
те да сачувате здравље свог мозга,
лекари препоручују да ваша
исхрана буде богата воћем и
поврћем, уз избегавање масне,
слане и зачињене хране, тесте-
нина, као и рафинисаног шеће-
ра.

Саветује се уношење црвеног
меса (телетине, говедине, јагње-
тине, пачетине, овчетине и
дивљачи) до два пута недељно,
док се за остале дане препору-
чују јела с пилетином, ћурети-
ном и рибом. Без обзира на то
које се месо користи, поховање
је забрањено и не сме се јести
кожица. Најбоље би било да месо
припремите тако што ћете га
обарити.

Поред меса, препоручују се
намирнице богате биљним влак-
нима које обезбеђују бољу про-
баву, као што су грашак, пасуљ,
шаргарепа, кромпир, броколи,
кукуруз, спанаћ, блитва, салата,
јабуке, мандарине, трешње, 
грејпфрут, грожђе, киви, помо-
ранџе, брескве, крушке, ананас,
шљиве, јагоде, лубеница, суве
шљиве и житарице.

Поред правилне и уравноте-
жене исхране, неопходно је и да
уносите литар и по до два литра
течности на дан. Под тим се 
подразумевају вода, чајеви и
негазирана природна пића.

КАКО СПРЕЧИТИ И ЛЕЧИТИ ШЛОГ

МОЖДАНИ УДАР ПОГАЂА И МЛАДЕ, 
А СЕКУНДЕ ОДЛУЧУЈУ О ИСХОДУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРЕПОЗНАЈТЕ СИМПТОМЕ ПОМОЋУ “FAST” ТЕСТА

МОЋ БОРОВНИЦА И ЂУМБИРА

Симптоми можданог удара су исти за све

типове обољења, а разлика је само у њихо-

вом трајању и тежини. Нај-

бољи начин да препознате

симптоме код себе или неког

другог је такозвани FAST

тест (од енглеске речи fast –

брз).

Face (лице): Може ли осо-

ба да се насмеши? Да ли је

лице приликом осмеха

искривљено, као да виси с једне стране?

Arms (руке): Може ли особа да подигне обе

руке и да их држи у том положају?

Spe ech (говор): Може ли особа јасно да

говори и да разуме оно што кажете? Да ли је

говор неразговетан?

Time (време): Ако уочите било који од ова

три знака, без одлагања

позовите хитну помоћ.

FAST тест помаже да се

идентификују три најчешћа

симптома можданог удара.

Међутим, постоје и други

знакови које треба узети у

обзир. Они подразумевају:

утрнутост једне стране тела,

укључујући шаке, руке, ноге или стопала;

изненадни замагљени вид или губитак вида

на једном или оба ока; изненадни губитак

памћења или збуњеност; вртоглавицу или

нагли пад; изненадну, јаку главобољу.

Одлични савезници у борби

против настајања крвних

угрушака, али и разбијачи

штетних наслага које облажу

артерије јесу антоцијани –

једињења којима су боров-

нице веома богате. Осим

тога, показало се и да боров-

нице помажу код одржава-

ња здравог стања капилара,

па се стога препоручују у

превенцији обеју врста

можданог удара.

Ђумбир је још једна леко-

вита биљка с доказаним

својствима у погледу спреча-

вања стварања крвних угру-

шака. Можете користити

више ђумбира у појединим

јелима или можете направи-

ти чај од ђумбира, тако што

ћете ставити једну до две

кашичице наструганог коре-

на на шољу кипуће воде.

Оставите да стоји док се не

охлади, па попијте.
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În istoria zbuciumată a românilor din ținutul
Panciovei, se desprind câteva  personalități
care au lăsat urme de neșters în lupta pentru
emanciparea națională și confesională purta-
tă de această populație în decursul secolului al
XIX-lea. Printre aceștia, protopopul Simeon
Dimitrievici deține un loc de frunte.  

Simeon Dimitrievici, fiul preotului Petru Di-
mitrievici din Ofcea, devine paroh în satul
natal pe 24 ianuarie 1838, evidenţiindu-se în
special în timpul evenimentelor de la 1848-
1849 ca o personalitate fruntașă care spriji-
nea activitatea Comitetului Districtual sâr-
besc din Panciova. La adunarea grănicerilor
sârbi din cadrul Regimentului Germano-
Bănățean care a avut loc la Ţrepaia pe data de
15 și 16 aprilie 1848, s-au dezbătut probleme
de interes naţional și social, adunarea repre-
zentând astfel un fel de avanpremieră a Adu-
nării din Luna Mai de la Sremski Karlovci.
Este interesant că la această adunare au par-
ticipat și etnici români din acest regiment,
localitatea Ofcea fiind reprezentată de preo-
tul Simeon Dimitrievici.
Acest preot era de altfel cunoscut ca având o
mare reputaţie în rândul parohienilor săi. De
fapt, el a fost de la bun început un om de în-
credere al Comitetului Districtual din Pan-
ciova în timpul evenimentelor de la 1848, fi-
ind ales, ca un om „iubit de popor” în frun-
tea subcomitetului din Ofcea în momentul în
care în numeroase alte localităţi au fost des-
tituiţi vechii reprezentanţi ai puterii locale.
De fapt, din ordinul patriarhului Josif Raja-
čić, președintele Comitetului Districtual din

Panciova dr. Konstantin Peičić a mers din sat
în sat pentru a-i înlătura din fruntea subco-
mitetelor locale pe preoţi, ceea ce acesta a și
realizat, cu excepția localităţii Ofcea, unde
din cauza reputaţiei deja amintite a parohu-
lui local, dar și a încrederii pe care o aveau
cei din Comitetul Districtual în preotul Di-
mitrievici, acesta și-a reţinut funcţia.

Primul administrator 
protopresbiteral al Panciovei

Simeon Dimitrievici a fost invitat la Caran-
sebeș, unde pe data de 31 august 1865 a luat
parte la ședinţa plenară consistorială, având
la ordinea de zi organizarea provizorie a
Conzistoriului Diecezan din Caransebeș al
B.O.R. La această ședinţă a fost numit admi-
nistrator protopresbiteral al tractului Pan-
ciovei. Prin aceasta practic s-a înfiinţat Pro-
topopiatul Ortodox Român al Panciovei, ca-
re va juca un rol deosebit de important nu
numai pentru biserica ortodoxă română din
această parte a Banatului, ci și în activităţile
de trezire a conștiinţei naţionale a românilor
din împrejurimi și din însuși orașul Pancio-
va. 
Prin urmare, în urma despărţirii ierarhice
devine primul administrator al Protopopia-
tului Ortodox Român al Panciovei, angajân-
du-se în continuare foarte activ la organiza-
rea tractului său, la înfiinţarea parohiilor în
cadrul acestuia și la despărţirea bisericii în
localităţile mixte, în care enoriașii români și-
au exprimat dorinţa de a înfiinţa parohie or-
todoxă separată de cea sârbească. Referitor la
decizia nr. 26 a episcopului Ioan Popasu din

15 august 1865, de a-l numi de administrator
protopresbiteral al Panciovei, Simeon Dimi-
trievici îi înștiinţează pe parohii din tractul
nou-înfiinţat printr-o scrisoare emisă pe da-
ta de 4 septembrie 1865. Pentru funcţionarea
eficientă a protopresbiteratului nou-înfiinţat,
noul administrator cere de la preoţii orto-
docși români din localităţile Ofcea, Uzdin,
Glogon, Seleuș și Satu Nou, incluse de la bun
început în acest protopopiat, în prima scri-
soare circulară trimisă în parohiile amintite,
supunere și disciplină.

Continuarea despărțirii bisericești

În ciuda faptului că în această circulară
amintește că este adresată și parohilor din
Satu Nou, această localitate fiind mixtă, nu
va intra încă sub administraţia Protopopia-
tului Ortodox Român al Panciovei, până la
în anul 1872. În schimb, în noul protopopiat
intră localitatea Petrovasâla, cu o populaţie
românească omogenă. 
Prin angajamentul său și al altor clerici și
laici din protopopiatul Panciovei, s-a realizat
cu succes separerea în localităţile Satu Nou,
Maramorac, Alibunar, Doloave, iar ceva mai
târziu și în alte localităţi (Deliblata, Cuvin,
Omolița, Dobriţa, Panciova), pe când în une-
le localităţi (Sefcherin, Gai) problemele în-
tâmpinate vor zădărnici înfiinţarea parohiei
ortodoxe române. 

Despărțirea românilor 
din Panciova

Cea mai importantă a fost problema separă-
rii românilor din Panciova, centru urban de

o importanţă deosebită pentru întreaga zo-
nă, în care românii, destul de numeroși, se
găseau pe cale de asimilare. Această proble-
mă a fost pusă și la ordinea de zi a sinodului
protopresbiteral al Panciovei, ţinută pe data
de 12 martie 1875 sub prezidiul lui Simeon
Dimitrievici. Delegaţia românilor din Pan-
ciova, care a fost prezentă la această aduna-
re, „isi descoperi dorintia cea mai ferbinte
pentru trecerea la ierarchia romana”. Cu
această ocazie s-a hotărât, în privinţa acestei
probleme, o nouă cerere „la locurile mai in-
alte”, pentru ieșirea cât mai grabnică a comi-
siei de despărţire. Cele mai mari eforturi în
rezolvarea acestei probleme au fost depuse
de administratorul protopresbiteral Dimi-
trievici. 
În ceea ce-l privește pe protopopul Dimitrie-
vici, se știe că acesta avea casa sa particulară
la Panciova și că desigur o parte a timpului
și-o petrecea la Panciova, iar cealaltă la Of-
cea, unde îndeplinea funcţia de paroh. Con-
sistoriul diecezan din Caransebeș îi încre-
dinţează în anul 1872 cursurile de religie
pentru elevii români de la școlile din Pancio-
va, așteptând de la acesta să primească „în
interesulu naţiunii și a bisericii această ono-
rifică misiune”. Pe timpul protopopului Si-
meon, despărțirea bisericească la Panciova
nu a reușit, fiind amânată de mai multe ori,
realizându-se în sfârșit în anul 1899 prin
înființarea parohiei ortodoxe române din
acest oraș. Protopopul Simeon Dimitrievici,
una dintre personalitățile de seamă ale ro-
mânilor pancioveni, se stinge din viaţă în
anul 1881. Mircea Măran

O PERSONALITATE IMPORTANTĂ ÎN ISTORIA ROMÂNILOR PANCIOVENI

SIMEON DIMITRIEVICI – PRIMUL PROTOPOP 
ORTODOX ROMÂN AL PANCIOVEI



Adriana Petroi a apărut în viața cul-
turală a românilor din Serbia în ur-
mă cu câțiva ani, atât prin textele pu-
blicate în săptămânalul „Libertatea”
din Panciova, cât și prin alte
contribuții literare și publicistice care
s-au finalizat și cu publicarea volu-
mului său de debut. Ascensiunea ei în
lumea publicistică din cadrul
minorității române este una rapidă și
convingătoare. 

Din colțul de rai al Bucovinei, pă-
mânt binecuvântat de divinitate, vă
prezint o tânără jurnalistă talentată,
care are în sângele ei frumusețea ne-
amului polonez din care se trag ru-
dele ei, huțulii, oameni gospodari,
integri, a caror lege este Dumnezeu. 
Adriana s-a născut la Timișoara, la 4
iulie 1987, o zi parfumată de mirosul
teilor înfloriți.
„Copilăria este partea cea mai ferici-
tă și cea mai frumoasă, atât de fru-
moasă încât îmi vine să plâng de fie-
care dată când închid ochii și îi simt
parfumul”, scrie jurnalista în cartea
sa de debut. ,,Reîntoarcerea în timp
mă face nostalgică, dar tot această
reîntoarcere îmi dă putere când sunt
într-un impas”. Din grădina bunici-
lor i-a rămas în minte cireșul...
-Mereu eram în mișcare, nu eram

ținută din strâns, ci aveam libertatea
de care aveam nevoie, cât despre obi-
ceiuri am respectat și am participat
la majoritatea obiceiurilor și în Ro-
mânia, dar și în Serbia. Copil fiind,
mergeam cu colindul, pentru că tot
se apropie sărbătorile de iarna, de
Paște eram cu obiceiurile care erau
mai mult legate de biserică. Am asis-

tat la Slujba Învierii, iar de Bobotea-
ză există un obicei la bucovineni care
mie îmi place foarte mult, și anume,
se merge foarte, foarte de dimineață
la biserică după agheasmă și pe
drum la întoarcere se strigă „chira-
leisa”, ceea ce înseamnă ”Doamne
ajută”. De altfel și preotul când merge
pe la case în ajunul Bobotezei anunță
venirea sa tot strigând „chiraleisa” -
ne povestește Adriana, cu mult dor
după vremuri care nu se mai întorc. 
Universul copilăriei atât de colorat și
de viu, plin de libertate și fericire, es-
te prezent peste tot, în cartea ei, în
relatări.

Copilăria petrecută 
în Bucovina
Plecarea în Bucovina după separarea
părinților îi aduce atâtea
compensații. În primul rând este în-
tâlnirea cu Dumnezeu, care a fost
singura lege la populația huțulă din
care se trage din Bucovina. În litera-
tura de specialitate scrie că limba
huțulă este mai aproape de poloneză,
iar strămoșii lor au venit din Galiția
și au fost bine primiți în Moldova,
unde teritorii întinse erau nelocuite. 
Multă clasă și noblețe a primit
Adriana de la strămoșii ei, frumusețe
naturală, dar și inteligență nativă, ca-
re a împins-o spre olimpiada de lim-
ba română din liceu. Familia Adria-
nei își cunoaște rădăcinile poloneze,
bunicul Nastiuc, Dumnezeu să-l
odihnească, era mândru de ele și de
valorile neamului lui huțul, neam
ocrotit și binecuvântat de divinitatea
care a protejat și vlăstarul lui de ne-
poată. 

-Eram un elev premiat, veneam aca-
să cu diplome de locul întâi, cea mai
mare dezamăgire a mea este că ni-
ciodată nu am primit un ,,bravo”
pentru realizările mele – afirmă
Adriana.

Realizări în Serbia
Lipsa acelui ,,bravo” a motivat-o să
se autoperfecționeze și să fie tot mai
exigentă cu ea. M-a încălzit la suflet

de la primele lecturi ale textelor ei
corectitudinea exprimării și a orto-
grafiei limbii române.  În Serbia este
angajată ca jurnalistă a săptămâna-
lului ,,Libertatea” din Panciova. 

Centrul de studii Banatice din Vârșeț
i-a publicat cartea ,,Fiecare putem
schimba lumea, schimbându-ne pe
noi înșine”.  Cartea cuprinde eseuri
scrise cu multă maturitate, despre

trăirile ei, despre divinitate: ,,Am
scris printre lacrimi”, mărturisește
Adriana în cartea sa . În februarie
2021 a obținut locul I la concursul
,,Dragobetele - sărbătoarea iubirii la
români”, concurs transfrontalier cu
juriu internațional, unde a prezentat
o lucrare nostalgică, cu povețele
transmise din înțelepciunea ances-
trală a strămoșilor.
Adriana este membră a Uniunii

Ziariștilor din Serbia din 2019.  De
admirat este faptul că, la început de
drum, fiind în lumea jurnalistică,
Adriana a realizat interviuri cu mul-
te personalități. Menționăm câteva:
Irina Loghin, Anamaria Pîslaru, Cri-
na Matei, Ioana Flora. Și pentru că se
apropie sărbătorile de iarnă, Adriana
vă trimite tuturor cititorilor cele mai
frumose gânduri.

Maria Radu Nowak

Românii reprezintă una dintre
comunitățile etnice destul de nume-
roase în trecut în orașul de pe Timiș,
fapt despre care mărturisesc nume-
roase izvoare istorice. Redăm în con-
tinuare un fragment din monografia
dedicată acestei comunități, intitulată
„Românii din Panciova 1733-2013”,
a autorilor Mircea Măran, Ilie Baba
și Valentin Mic. 

(continuare din numărul trecut)

În documentele oficiale ale vremii se
mai amintesc, printre alţii, Georgye
Arcsesko (amintit, de fapt, și în con-
scripiţia parohială din 1795), Toma
Erdeljan (soldat, 1795), Mihay Ser-
ban (1803) ș.a. În decursul secolului
al XIX-lea, românii din Panciova au
fost expuși unui puternic proces de
asimilare, care s-a intensificat în spe-
cial prin încheierea căsătoriilor mix-
te, în situaţia în care românii orto-
docși au fost încadraţi în parohiile
sârbești din oraș.
În ceea ce privește numărul locuito-
rilor, în anul 1820 au fost înregistraţi
6042 de slavi, 1813 germani, 399 de
români, 17 maghiari și 23 de altă et-
nie. Numărul total al locuitorilor a
fost de 8908. După trei decenii, la
1850, Panciova avea 10 937 de locui-
tori, dintre care 6897 de slavi, 3097
germani, 819 români, 112 maghiari,
12 evrei. Inexistenţa unei școli în
limba română ar fi încă unul din fac-
torii care au accelerat asimilarea ca-
re, evident, decurge necontenit până
în zilele noastre. 

Date statistice
Doar câţiva ani mai târziu, conform
datelor din 1855, în orașul de pe Ti-
miș au fost 40 de clădiri erariale, 15
clădiri comunale, 1911 clădiri parti-
culare, în care locuiau 1699 de fami-
lii cu casă proprie și 1222 de familii
fără casă proprie. Numărul total al
locuitorilor a fost de 12 845, dintre
care 7576 sârbi, 3318 germani, 639
români, 114 croaţi, 92 maghiari, res-
tul de alte naţionalităţi. În ceea ce
privește situaţia confesională, 8270
de cetăţeni au fost de religie ortodo-
xă, 2849 catolici, 572 evanghelici, 39
reformaţi și 14 iudaici. Observăm,
deci, că datele variază într-un inter-
val destul de scurt de timp (cauza ar
fi, probabil, și prezenţa unei identi-
tăţi duble la o parte a populaţiei ro-

mânești care era deja pe cale de asi-
milare), aceasta însă neschimbând
esenţial situaţia demografică a popu-
laţiei românești care, după cum se
afirma, “prin căsătorii se transformă
în sârbi”. 

Primii reprezentanți 
mai importanți 
ai burgheziei române
Încă una din cauzele acestei asimilări
rapide o reprezintă și inexistenţa unei
pături burgheze închegate, respectiv
a unei intelectualităţi burgheze con-
știente din punct de vedere naţional,

majoritatea românilor pancioveni ve-
niţi în epoca colinizărilor fiind agri-
cultori, păstori sau zileri, găsindu-se
într-o situaţie materială nefavorabilă.
Unul dintre primii reprezentanţi ai
burgheziei române din Panciova,
amintit în sursele scrise, a fost co-
merciantul Petru Radulovici, amintit
ca prenumerant la Epistolariul româ-
nesc al lui Constantin Diaconovici
Loga din 1841. Aici credem că este
vorba despre membrul cunoscutei
familii burgheze românești Radulo-
vici din Biserica Albă, fruntași ai
mișcării naţionale românești. Acesta

figurează la 1849 pe lista membrilor
Magistratului din Biserica Albă, fiind
posibil ca în anii precedenţi să fi trăit
o perioadă și la Panciova. 
Al doilea nume care trebuie amintit
în acest loc este medicul Dimitrie
Radulovici, și el originar din Biserica
Albă, dar provenind dintr-o familie
de cojocari români săraci, care își
deschide în anul 1842 cabinetul său
medical la Panciova, evidenţiindu-se
în special în anii revoluţionari 1848-
49 prin străduinţele sale de a amelio-
ra suferinţele bolnavilor de holeră în
timpul epidemiei de care a fost cu-
prinsă Panciova și localităţile din
împrejurimi. Medicul Radulovici nu
a prezentat însă interes pentru miș-
carea naţională românească care era
în curs de dezvoltare în întreaga zo-
nă, identitatea sa naţională fiind una
categoric sârbească, ceea ce se poate
ușor observa din întreaga sa activita-
te desfășurată la Panciova, dar și du-
pă plecarea sa la Sremski Karlovci. 

Ofițerii din Granița Militară
Desigur că printre puţinii reprezen-
tanţi ai păturilor superioare româ-
nești din Panciova în secolul al XIX-
lea trebuie enumeraţi ofiţerii Regi-
mentului de Graniţă nr. 12. În 1794
se amintește Gheorghe Sfera, straja-

meșterul (sergent major) Regimen-
tului din Panciova, ca prenumerant
la Istoria lui Jovan Rajić. Mai des-
prindem numele lui Ioan Balnojan,
George Roșculeţ, Petru Iovanov. 
În special se evidenţiază, ceva mai
târziu, ofiţerul Ilia cavaler de Blida-
riu, născut în 1829 la Valea Bolvașni-
ţa. Cariera militară și-o începe în Re-
gimentul nr. 13 din Caransebeș, un-
de pe 1 ianuarie 1849 primește gra-
dul de locotenent. La Panciova, în
Regimentul nr. 14, este transferat în
anul 1854, unde în 1866 este avansat
în gradul de căpitan. Participă la
campaniile militare ale armatei aus-
triece din 1848-49, 1859 și 1866. Ca
urmare a angajării sale reușite la
construirea unor diguri, prin care
salvează de inundaţie câteva locali-
tăţi din apropierea Petrovaradinului,
este decorat cu ordinul Coroana de
Fier Clasa a III-a (27 noiembrie
1871), iar pe 18 februarie 1872 pri-
mește gradul de cavaler. După pen-
sionare părăsește Panciova și se sta-
bilește la Mehadia, unde se stinge
din viaţă în anul 1890.

Începuturile emanicipării
Primele acţiuni mai concrete de
emancipare naţională și confesională
a românilor din Panciova apar în a

doua jumătate a secolului al XIX-lea,
încurajate în special de despărţirea
ierarhică din 1864 și, mai concret, în
cazul nostru, de înfiinţarea protopo-
piatului ortodox român al Panciovei
din anul 1865. Anume, preotul Sime-
on Dimitrievici din Ofcea a fost invi-
tat la Caransebeș, unde pe data de 31
august 1865 a luat parte la ședinţa
plenară consistorială, având la ordi-
nea de zi organizarea provizorie a
Conzistoriului Diecezan din Caran-
sebeș. La această ședinţă a fost numit
de administrator protopresbiteral al
tractului Panciovei. Prin aceasta s-a
înfiinţat practic Protopopiatul Orto-
dox Român al Panciovei, care va juca
un rol deosebit de important nu nu-
mai pentru biserica ortodoxă româ-
nă din această parte a Banatului, ci și
în activităţile de trezire a conștiinţei
naţionale a românilor din împreju-
rimi și din însăși orașul Panciova.
Practic, înfiinţarea acestui protopo-
piat este unul din momentele-cheie
în istoria românilor din zonă, acest
act deschizând noi orizonturi în lup-
ta pentru emanciparea naţională și
contribuind astfel în mod hotărâtor
la supravieţuirea naţională a acestei
populaţii, de foarte mult timp expu-
să asimilării. Ca dovadă în acest sens
va servi și faptul că în localităţile în
care trăiau români, dar în care ace-
știa nu au reușit sau nu au dorit să-și
înfiinţeze parohie pe care ar fi înca-
drat-o în Protopopiatul Ortodox Ro-
mân al Panciovei, asimilarea a fost
accelerată și s-a terminat prin dispa-
riţia completă a românilor din astfel
de localităţi. 
Ce e drept, nici separarea bisericeas-
că și înfiinţarea de parohii românești
nu a putut opri asimilarea în locali-
tăţile mixte, dar măcar a încetinit-o,
oferind românilor din zonă nenu-
mărate posibilităţi de manifestare a
propriei spiritualităţi, a limbii mater-
ne și a credinţei ortodoxe prin școa-
lă, biserică, activitate culturală în ca-
drul reuniunilor culturale etc. Din
aceste motive, nicio altă realizare na-
ţională nu se poate compara cu cea a
înfiinţării protopopiatului, urmările
ei pozitive fiind prezente până în zi-
lele noastre.
(va urma)
(Fragment din monografia semnată
de Mircea Măran, Ilie Baba și Valen-
tin Mic, „Românii din Panciova
1733-2013”, ICRV, Zrenianin, 2014)
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ЗНАМЕНИТА ЛИЧНОСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ПАНЧЕВАЧКИХ РУМУНА

СИМЕОН ДИМИТРИЈЕВИЋ – ПРВИ РУМУНСКИ
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Панчевачки 
Румуни у 18. 
и 19. веку

» страна IV

Еуђен Бојеру – 
културна и 
књижевна 
делатност

» страна V

Руске научнице
истражују румунске
заједнице

» страна VI

Жариште 
образовања 
и културе

» страна VI

У узбурканој историји Румуна у Панче-
ву постоји неколико личности које су
оставиле неизбрисиве трагове у борби
за националну и конфесионалну еман-
ципацију коју је ово становништво води-
ло током деветнаестог века. Међу њима
водеће место заузима протојереј 
Симеон Димитријевић.

Симеон Димитријевић, син свештени-
ка Петра Димитријевића из Овче, постао
је парох у свом родном селу 24. јануара
1838. године, а посебно се истакао током
догађаја 1848–1849. у Панчеву и око-
лини. На скупу српских граничара из
Немачко-банатске регименте који је
одржан у Црепаји 15. и 16. априла 1848.
расправљало се о питањима од нацио-
налног и друштвеног интереса, чиме је
скупштина представљала својеврсни
увод у Мајску скупштину у Сремским
Карловцима. Занимљиво је да су овом
скупу присуствовали и представници
румунског народа из ове регименте, а
Овчу је представљао баш свештеник
Симеон Димитријевић.

Овај свештеник је такође био познат
по великом угледу међу својим паро-
хијанима. У ствари, он је од самог почет-
ка био човек од поверења панчевачког
Окружног одбора за време догађаја из
1848. године, тако да је као човек „од
угледа у народу” постављен на чело
пододбора у Овчи у време када су у
многим другим местима стари пред-
ставници локалне власти били смење-
ни. Наиме, по налогу патријарха Јоси-
фа Рајачића, председник Окружног
одбора у Панчеву, др Константин Пеји-
чић, ишао је од села до села да смењује

свештенике с позиције руководилаца
месних пододбора, а једино је у случају
Овче, где је због већ поменутог угледа
локалног пароха, али и поверења које
су чланови Окружног одбора имали у
свештеника Димитријевића, овај задр-
жао свој положај.

Први администратор панчевачког
протопрезвитерата

Након одвајања румунске цркве из саста-
ва Карловачке митрополије Симеон
Димитријевић је позван у Карансебеш,
где је 31. августа 1865. године учество-
вао на конзисторијалној пленарној сед-
ници, имајући на дневном реду при-
времену организацију карансебешке
епархијске конзисторије РПЦ. На овом
састанку постављен је за администра-
тора панчевачког протопрезвитеријата.
Овим је практично успостављен Румун-
ски православни протопрезвитерат са
седиштем у Панчеву, што ће играти
веома важну улогу не само за Румунску
православну цркву у овом делу Баната
већ и у активностима буђења нацио-
налне свести Румуна у окружењу и у
самом Панчеву.

Стога је, након црквене деобе, постао
први администратор Румунског право-
славног протопрезвитерата Панчева,
настављајући да буде веома активан у
организовању свог тракта, у оснивању
парохија у оквиру њега и у црквеној
деоби у мешовитим насељима, где су
румунски парохијани изразили жељу
за оснивањем посебне православне паро-
хије. О одлуци бр. 26 епископа Јоана
Попасуа од 15. августа 1865. године, да
га именује за администратора Панче-

вачког протопрезвитерата, Симеон
Димитријевић обавештава парохије у
новооснованом тракту писмом од 4.
септембра 1865. За ефикасно 
функционисање новооснованог прото-
презвитерата, нови администратор тра-
жи од румунских православних свеште-
ника из Овче, Уздина, Глогоња, Селеу-
ша и Банатског Новог Села, укључених
од самог почетка у новоосновани про-
топрезвитерат, у првом циркуларном
писму упућеном поменутим парохија-
ма, послушност и дисциплину.

Наставак црквене деобе

И поред тога што се у овом циркулар-
ном писму напомиње да је упућено и
парохији у Банатском Новом Селу, буду-
ћи да је ово насеље мешовито, није
одмах ушло под управу панчевачког
Румунског православног протопрезви-
терата, све до 1872. године. Уместо тога,
укључује се Петрово Село (Владимиро-
вац), с хомогеним румунским станов-
ништвом.

Његовим залагањем и ангажовањем
других свештеника и световњака из пан-
чевачког протопрезвитерата црквена
деоба је успешно спроведена у Банат-
ском Новом Селу, Мраморку, Алибу-
нару, Долову, а касније и у другим
местима (Делиблато, Ковин, Омољица,
Добрица, Панчево), док су у појединим
местима (Сефкерин, Гај) настали про-
блеми осујетили оснивање румунске
православне парохије.

Рад на одвајању Румуна у Панчеву

Најважније је било питање одваја-
ња Румуна у Панчеву, урбаном цен-

тру од посебног значаја за целу
област, у коме су Румуни, прилич-
но бројни, били на путу асимилаци-
је. Ово питање стављено је и на днев-
ни ред протопрезвитерског синода
панчевачког одржаног 12. марта
1875. године под председништвом
Симеона Димитријевића. Румунска
делегација из Панчева, која је при-
суствовала овом састанку, „изрази-
ла је своју најјачу жељу за прела-
ском у румунску цркву”. Овом при-
ликом одлучено је, по овом питању,
да се пошаље нови захтев „на виша
места”, за што хитнији излазак коми-
сије за деобу. Највеће напоре у реша-
вању овог проблема уложио је про-
топрезвитерски администратор
Димитријевић.

Што се тиче протојереја Дими-
тријевића, познато је да је он имао
своју приватну кућу у Панчеву и
да је, наравно, један део времена
проводио у граду, а други у Овчи,
где је служио као парох. Године
1872. епархијска карансебешка
конзисторија поверила му је веро-
науку за румунске ученике који су
похађали панчевачке школе, оче-
кујући да спроведе „у интересу
нације и цркве ову почасну миси-
ју”. За време протојереја Симеона
црквено одвајање у Панчеву није
успело, више пута је одлагано, да
би коначно 1899. године то ипак
било успешно реализовано. Про-
тојереј Симеон Димитријевић, јед-
на од водећих личности панчевач-
ких Румуна, упокојио се 1881.
године. Мирча Маран
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Адријана Петрој појавила се у
културном животу Румуна у
Србији пре неколико година,
кроз текстове објављене у недељ-
нику „Либертатеа” из Панчева,
као и кроз друге књижевне и
новинарске прилоге, који су нај-
зад резултирали објављивањем
њене дебитантске књиге. Њен
успон у свету новинарства уну-
тар румунске мањине тече брзо
и убедљиво.

Из небеског кутка Буковине,
божанствено благословене земље,
представљамо вам талентовану
младу новинарку која у крви има
лепоту пољског народа из којег
су потекли њени рођаци, Хуцу-
ли, штедљиви, поштени људи,
који поштују божје законе.

Адријана је рођена у Теми-
швару, 4. јула 1987. године, на
дан који је одисао мирисом про-
цветале липе.

„Детињство је најсрећнији и
најлепши део живота, толико
леп да ми дође да плачем сваки
пут када затворим очи и осетим
његов мирис”, пише новинарка
у својој дебитантској књизи. „Вра-
ћање у прошлост ме чини ностал-
гичном, али ми то даје снагу
када сам у застоју.” Из бакине и
декине баште остала јој је у сећа-
њу трешња.

– Била сам у покрету по цео
дан, нисам била стегнута, има-
ла сам слободу која ми је била
потребна, а што се тиче обичаја
придржавала сам их се и уче-

ствовала у већини у Румунији,
али и у Србији. Као дете сам
ишла с коледом када су се при-
ближавали зимски празници, на
Васкрс сам практиковала оби-
чаје који су се више односили
на цркву. Присуствовала сам слу-
жби Васкрсења, а на Богојавље-
ње постоји обичај у Буковини
који ми се веома допада. Наи-
ме, људи одлазе веома рано ују-
тру у цркву по свету водицу, а у
повратку узвикују реч 
„киралеиса”, што значи „Боже
помози”. У ствари и кад свеште-
ник иде по кућама уочи Богоја-
вљења, најављује свој долазак уз
повике „киралеиса” – прича нам
Адријана, жудећи за временима
која се никада неће вратити.

Универзум детињства, тако
шарен и жив, пун слободе и сре-
ће, присутан је свуда у њеној
књизи, у њеним причама.

Детињство 
проведено у Буковини

Одлазак у Буковину након 
развода родитеља доноси јој ком-
пензацију. Пре свега, то је сусрет
с Богом, који је био једини закон
за хуцулско становништво из
којег води порекло у Буковини.
У литератури се наводи да је
језик Хуцула ближи пољском, а
њихови преци су дошли из Гали-
ције и били добро прихваћени у
Молдавији, где су велике обла-
сти биле ненасељене.

Адријана је од предака доби-
ла много врлина и племенито-

сти, природне лепоте, али и уро-
ђене интелигенције, што ју је
гурнуло према Олимпијади из
румунског језика у средњој шко-
ли. Адријанина породица зна
своје пољске корене, њен деда
Настијук – нека почива у миру
– био је поносан на њих и на
вредности свог хуцулског наро-
да, заштићеног и благословеног
божанством које је заштитило
његову унуку.

– Била сам награђивана уче-
ница, кући сам долазила с дипло-
мама, али моје највеће разоча-

рање је то што никада нисам
добила аплауз за своје резултате
– каже Адријана.

Достигнућа у Србији

Недостатак тог „браво” моти-
висао ју је да се усавршава и
да буде све захтевнија када се
о њој самој ради. Загрејала ми
је срце од првих читања њених
текстова; плени исправност
израза и правописа румунског
језика. У Србији је запослена
као новинар недељника „Либер-
татеа” у Панчеву.

Центар за банатске студије
из Вршца објавио јој је књигу
„Свако од нас може да проме-
ни свет, мењајући себе”. Књи-
га обухвата есеје писане с вели-
ком зрелошћу, о њеним осе-
ћањима, о божанству. „Писа-
ла сам кроз сузе”, признаје
Адријана у својој књизи.
Фебруара 2021. освојила је
прво место на међународном
књижевном такмичењу „Дра-
гобете – празник љубави код
Румуна”, где се представила
носталгичним делом, прича-

ма које преносе мудрости пре-
дака.

Адријана је члан Удружења
новинара Србије од 2019. За
дивљење је то што је од почетка
своје каријере у свету новинар-
ства Адријана реализовала интер-
вјуе с многобројним личности-
ма. Помињемо неке: Ирина
Логин, Анамарија Пислару, Кри-
на Матеј, Јоана Флора. А пошто
се приближавају зимски празни-
ци, Адријана свим читаоцима
шаље своје најлепше мисли.

Марија Раду Новак

Румуни представљају етничку
заједницу која је у прошлости
била прилично бројна у граду
на Тамишу, о чему сведоче мно-
гобројни историјски извори.
Наводимо одломак из моногра-
фије која је посвећена овој етнич-
кој заједници, под насловом
„Румуни у Панчеву 1733–2013”,
чији су аутори Мирча Маран,
Илије Баба и Валентин Мик.

(Наставак из прошлог броја)

У званичним документима тог
времена још се помињу, између
осталих, и Георгије Арческо
(помиње се, наиме, у попису из
1795), Тома Ердељан (војник,
1795), Михај Сербан (1803) и
други. Током 19. века Румуни у
Панчеву су били изложени сна-
жном процесу асимилације, који
се посебно појачао склапањем
мешовитих бракова, у ситуаци-
ји када су православни Румуни
били укључени у српске паро-
хије у граду.

Што се тиче броја становни-
ка, 1820. године пописано је
6.042 Словена, 1.813 Немаца,
399 Румуна, 17 Мађара и 23 при-
падника других националности.
Укупан број становника био је
8.908. Након три деценије, 1850.
године, Панчево је имало 10.937
становника, од чега 6.897 Сло-
вена, 3.097 Немаца, 819 Руму-
на, 112 Мађара, 12 Јевреја. Непо-
стојање школе на румунском
језику био би још један од фак-
тора који су убрзали асимила-
цију, која, очигледно, траје у
континуитету до данас.

Статистички подаци

Само неколико година касније,
према подацима из 1855. годи-
не, у граду на Тамишу било је
40 државних зграда, 15 кому-
налних зграда, 1.911 приватних
зграда, у којима је живело 1.699
породица са сопственом кућом
и 1.222 породице без сопствене
куће. Укупан број становника
био је 12.845, од чега 7.576 Срба,
3.318 Немаца, 639 Румуна, 114
Хрвата, 92 Мађара и остали дру-
гих националности. Што се тиче
конфесионалне ситуације, 8.270
грађана било је православне веро-
исповести, 2.849 католика, 572

евангелиста, 39 реформата и 14
јудаиста. Примећујемо, дакле,
да подаци варирају за прилично
кратко време (узрок би вероват-
но било присуство двоструког
идентитета код дела румунског
становништва које је већ било
на путу асимилације), али то
суштински не мења демограф-
ску ситуацију румунског станов-
ништва, које се, како се наводи,
„браковима претвара у Србе”.

Први значајнији 
представници румунског
грађанства

Други узрок ове брзе асимила-
ције је непостојање кохезивног
грађанског слоја, односно 
национално свесне грађанске

интелигенције, при чему су Руму-
ни из Панчева који су дошли у
доба колонизација већином били
земљорадници, пастири или над-
ничари, с неповољном матери-
јалном ситуацијом. Један од првих
представника румунског грађан-
ства у Панчеву забележен у писа-
ним изворима био је трговац
Петру Радуловић, који се први
пут помиње у „Румунском епи-
столару” Константина Ђаконо-
вића Логе из 1841. Сматрамо да
је овде реч о припаднику позна-
те румунске грађанске породице
Радуловић из Беле Цркве, зна-
чајних првака румунског нацио-
налног покрета. Појављује се на
списку чланова Белоцркванског
магистрата 1849. године, а могу-

ће је да је претходних година јед-
но време живео у Панчеву.

Друго име које ћемо спомену-
ти је лекар Димитрије Радуло-
вић, такође родом из Беле Цркве,
пореклом из породице сирома-
шних румунских крзнара, који
је 1842. године отворио своју
лекарску ординацију у Панчеву,
а посебно се истакао у 
револуционарој 1848/49. години
својим напорима да ублажи пат-
ње оболелих од колере током
епидемије која је захватила Пан-
чево и околна места. Међутим,
Радуловића није интересовао
румунски национални покрет
који се развијао у целом крају,
јер је његов национални иденти-
тет био категорички српски, што
се лако види из целокупне делат-
ности у Панчеву, али и након
преласка у Сремске Карловце.

Граничарски официри

Наравно, међу малобројним
представницима румунских
виших слојева у Панчеву у 19.
веку морамо навести официре
Граничарске регименте бр. 12.
У „Историји” Јована Рајића поми-
ње се 1794. године Ђорђе Сфе-
ра, старији водник у Панчевач-
кој регименти. Помињемо још
и имена Јоана Балножана, Ђор-
ђа Рошкулеца, Петра Јованова.

Нешто касније посебно се исти-
че официр Илија племенити Бли-
дарју, рођен 1829. године у Валеа
Болвашници. Војничку карије-
ру je започео у Регименти бр. 13
из Карансебеша, где је 1. јануара
1849. године добио чин потпо-
ручника. У Панчевачку регимен-
ту је премештен 1854, где је 1866.
године унапређен у чин капета-
на. Учествовао је у војним похо-
дима аустријске војске 1848/49,
1859. и 1866. Као резултат успе-
шног ангажовања на изградњи
брана, које су спасле од плавље-
ња неколико насеља код Петро-
варадина, одликован је Oрденом
Гвозденог крста трећег реда (27.
новембра 1871), а 18. фебруара
1872. добио је племићку титулу.
После пензионисања напустио је
Панчево и настанио се у Меха-
дији, где је и умро 1890.

Почеци еманципације

Прве конкретније акције 
националне и конфесионалне
еманципације панчевачких
Румуна јављају се у другој поло-
вини 19. века, подстакнуте посеб-
но црквеном деобом из 1864.
године и, конкретније, у овом
случају, оснивањем Панчевач-
ког румунског православног про-
топрезвитерата 1865. године.
Наиме, свештеник Симеон

Димитријевић из Овче позван
је у Карансебеш, где је 31. авгу-
ста 1865. године учествовао на
пленарној конзисторијској сед-
ници, на којој је на дневном реду
била привремена организација
Карансебешке епархијске кон-
зисторије. На овом састанку
постављен је за администратора
Панчевачког протопрезвитера-
та. Тиме је практично успоста-
вљен Панчевачки румунски пра-
вославни протопрезвитерат, који
ће играти веома важну улогу не
само за Румунску православну
цркву у овом делу Баната већ и
у активностима буђења нацио-
налне свести Румуна у окруже-
њу и у самом Панчеву.

Практично, оснивање овог про-
топрезвитерата један је од кључ-
них тренутака у историји Руму-
на на овом простору, који отва-
ра нове хоризонте у борби за
националну еманципацију и
тиме одлучујуће доприноси наци-
оналном опстанку овог станов-
ништва, дуго изложеног асими-
лацији. Као доказ у том смислу
послужиће чињеница да је у
насељима у којима су живели
Румуни, који нису успели или
нису хтели да оснују парохију
укључену у састав Панчевачког
румунског православног прото-
презвитерата, асимилација била
убрзана и окончана потпуним
нестанком Румуна у неким
местима.

Истина, ни црквено одвајање
ни оснивање румунских паро-
хија не би могли да зауставе аси-
милацију у мешовитим насељи-
ма, али би тај процес бар био
успорен, нудећи Румунима у
окружењу небројене могућности
да кроз школу, цркву и култур-
не активности развијају сопстве-
ну духовност, матерњи језик и
православну веру, кроз активно-
сти у саставу културних друшта-
ва итд. Из ових разлога, ниједно
друго национално достигнуће не
може се поредити са оснивањем
протопрезвитерата, чије су пози-
тивне последице присутне до
данас.
(Одломак из монографије Мирче
Марана, Илијеа Бабе и Валенти-
на Мика „Румуни у Панчеву 1733–
2013”, Завод за културу војвођан-
ских Румуна, Зрењанин, 2014)

АДРИЈАНА ОНЕЦ ПЕТРОЈ, ПЕРСПЕКТИВНА МЛАДА НОВИНАРКА
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ПОРТРЕТ ПЕСНИКА

ЕУЂЕН БОЈЕРУ – КУЛТУРНА И КЊИЖЕВНА ДЕЛАТНОСТ
Румунска мањина је до сада дала
велики број песника, прозаиста
и других значајних представни-
ка румунске књижевности у Вој-
водини. Нису сви подједнако
познати, јер није свима понуђе-
на прилика да буду промовиса-
ни у публикацијама на румун-
ском језику код нас и у Румуни-
ји. Овом приликом представља-
мо једног од њих.

Елементи румунске културе
представљају наслеђе нашег
народа које треба пренети и на
будуће генерације. Културне
вредности породице песника и
културног радника кога пред-
стављамо овом приликом чува-
ју се као светиња. Аутентичност
живљења на селу произилази из
жеље људи са села да чувају и
пренесу обичаје својих предака
на млађе генерације.

Иако је миграција са села у
град имала негативне последи-
це по румунску сеоску културу,
у многим нашим селима посто-
је породице које и даље одржа-
вају активности типичне за село.
Јер се лепота румунског култур-
ног наслеђа може одржати једи-
но конзервацијом, а чланови
породице Бојеру из Уздина одр-
жавају и негују лепоту наслеђе-
них обичаја. Уздин је један од
главних културних центара Руму-
на у српском Банату, познат у
појединим областима културног
и спортског деловања широм
света.

Еуђен Бојеру је рођен у поро-
дици људи који живе у култури
и кроз културу, на дан велике

славе Светог Николе, 6. децем-
бра 1969. године. Дипломирао
је у Темишвару на Факултету за

ветерину 1997. године. Радио је
као ветеринар у Ковачици, затим
у Бечеју, након чега се вратио у

своје родно село, где је радио у
локалном рибњаку као ветери-
нарски технолог. До пре четири

године радио је свој посао, имао
је ветеринарску апотеку у Узди-
ну, а 2017. прелази у општину
Ковачица као комунални инспек-
тор, где надзире све што се тиче
јавних простора, уличне расве-
те, квалитета воде у општини,
али је од почетка пандемије пре-
узео и санитарне контроле веза-
не за пандемију, о чему нам све-
дочи следеће:

– То је веома тежак посао, у
сталној сте борби с људима који
не желе да прихвате мере које су
прописали стручњаци и мало-
-помало покушавам да их убе-
дим да послушају њихове савете.

Еуђен Бојеру је објавио књигу
„Булевари и дуге” 1996. године,
као своју прву књигу поезије, која
има три дела. Реч је о књизи у
којој постоји двојност дивергент-
них идеја: булевари, који симбо-
лизују стварни живот, споља-
шњост, угушену техничким и тех-
нолошким достигнућима савре-
меног човека, и дуге, симболи
искрености природе, осећајности,
нежности људских душа, симбо-
ли који су у трајном сукобу.

Није одустао од писања, али
нам каже да писање није као
сваки други посао, за његове
песме су му потребне идеје, он
те идеје ставља на папир, слаже,
„резбари”, брише, додаје нешто
ново. Ако му се допада коначна
форма, објављује их на својој
„Фејсбук” страници.

Писао је и текстове за песме с
фестивала забавне музике „Мла-
дост пева”, с којима је два пута
заузео прво место. За његове тек-
стовемузику је компоновао Ромео
Верешан. На Фестивалу књиге у
Клужу 2018. године, уз проф. др
Мирче Марана и свештеника
Михаја Гергела, био је добитник
међународненаградеповодом сто-
годишњице уједињења Румуније.

– На овом фестивалу пред-
ставио сам књижевну и позори-
шну делатност уздинске основ-
не школе, али и неке своје песме
које до сада нису објављене –
каже Еуђен.

У слободно време Еуђен Боје-
ру чита књиге, слуша музику,
иде на рок и блуз концерте, шета,
али нажалост последњих година
нема много слободног времена,
јер је или на терену на дужности
или у пољопривредној апотеци,
где помаже супрузи Адријани.

Истицање човека у животу
румунске културе даје нам
искрен осећај емоција, али и
пуну радост. Можемо недвосми-
слено рећи да је господин Еуђен
Бојеру један од људи савремене
румунске културе, а његова књи-
га је веома богата наравоучени-
јима и дубоким, јаким мислима
и ставовима. Кроз овај чланак
представљамо пример радног и
достојанственог живота човека,
узорног за све који га окружују,
а посебно за младе, који могу да
следе његов пример.

Адриjана Петрој

У овој години, у којој се чини да
су тужне вести постале ствар-
ност од које не можемо да побег-
немо и не можемо да се зашти-
тимо, стигла нам је и вест о смр-
ти Еуђеније Балтеану, песники-
ње, књижевнице и новинарке,
бивше уреднице додатка на
румунском језику недељника
„Панчевац”.

Јесенас нас је изненадила
шокантна вест да нас је напу-
стила песникиња, прозаистки-
ња, новинарка и бивша уредни-
ца румунског додатка недељни-
ка „Панчевац” Еуђенија Балтеа-
ну, оставивши иза себе читаво
богатство писане речи. Рођена
је 30. јуна 1948. године у Торку
у Војводини. Завршила је Учи-
тељску школу у Вршцу, а затим
је похађала Вишу педагошку
школу у Зрењанину (1968–1970).

Била је запослена као настав-
ница у Локвама, затим је цео
живот радила у новинарству,
прво на Радију Нови Сад, а затим
у „Либертатеи” у Панчеву.
Последње године живота посве-
тила је преводима и сарадњи у
недељнику „Панчевац”.

Књижевна делатност

Издавачки деби имала је у листу
„Bucu ria copi i lor” („Дечја
радост”) 1964. године, у збир-
ци песама „Варијације у пла-
вом” (1976). Песме је објавила

у следећим збиркама и анто-
логијама: „Специфична област:
мали драгуљи прошлости”
(Панчево, „Либертатеа”, 1999);
„Банатска хрестоматија” (Пан-
чево, „Либертатеа”; Будисава,
„Кримел”, 2002); „Сунчана Дум-
брава: антологија румунске пое-
зије за војвођанску децу” (Пан-
чево, „Либертатеа”, 2004); „И
нико не смета: зборник песама
панчевачких песника” (Панче-
во, Градска библиотека, „Ветар”,
2006); „Коло пријатеља: анто-
логија поезије за децу и мла-
де” (Београд, издавачка кућа
„Алма-Скрипта интернацио-
нал”, 2007); „Приче и припо-
ветке за хиљаду деце: лектира
за четврти разред основне шко-
ле” (Београд, Завод за издава-
ње уџбеника; Суботица, изда-
вачка кућа „Минерва”, 2008);
„Огледала калеидоскопа: анто-
логија првих фасцинација”
(Панчево, „Либертатеа”; Буди-
сава, „Кримел”, 2012).

Сарађивала је у великом бро-
ју часописа: „Дечја радост”, „Све-
тлост”, „Трибина младих”. За
свој богат рад на књижевном
пољу награђена је Октобарском
наградом Града Вршца, Првом
наградом на Фестивалу поезије
„Цвет лотоса” (Локве), наградом
„Књига године” издавачке куће
„Либертатеа” за 2006, за роман
„Мона”, наградом „Књига годи-
не” издавачке куће „Либертатеа”

за 2011, за роман „Нада”.
Била је члан Савеза књижев-

ника Војводине и Удружења
новинара Србије.

Објавила је следеће књиге:
„Варијације у плавом” (Панче-
во, „Либертатеа”, 1976); 
„Неизбежна река” (Панчево,
„Либертатеа”, 1982); „Концерт
за моју улицу” (Панчево, „Либер-
татеа”, 1997); „Последњи кон-
церт пред лет” (Панчево, „Либер-
татеа”, 1999); роман „Мона”
(Панчево, „Либертатеа”, 2005);
„Свилена огледала” (Панчево,
„Либертатеа”; Будисава, „Кри-
мел”, 2006); роман „Танго” (Пан-
чево, „Либертатеа”; Будисава,
„Кримел”, 2008); роман „Три
годишња доба” (Панчево,
„Либертатеа”; Будисава, „Кри-

мел”, 2009); роман „Spe rana”
(„Нада”) (Панчево, „Либерта-
теа”; Будисава, „Кримел”, 2011);
роман „Царски пут” (Панчево,
„Либертатеа”, 2016); роман „Кућа
излазећег сунца” (Панчево,
„Либертатеа”, 2020).

Песникиња Еуђенија Балтеану

У стиховима, песникиња Еуђе-
нија Балтеану је у сталној потра-
зи за темама, мотивима, које с
посебном пажњом плете, а у про-
зи је карактерише неколико цен-
тралних тема које се преплићу:
сан, светлост, прозрачни ваздух,
љубав, природа уопште, астрал-
ни универзум, туга, вода, проле-
ће, носталгија, сећања итд. Пое-
зија се, као и њена проза, сма-
тра модерном, и има циљ да

промени поетски дискурс, осци-
лирајући између сна и јаве.

Песникиња улази у најдубље
медитације о неизбежном про-
току времена, сва стања човеко-
ве свести овде коегзистирају као
могућности, преплићу се и пре-
клапају, Еуђенијин рад је тесно
и неизбежно повезан с прото-
ком времена. С друге стране,
романи Еуђеније Балтеану могу
се сматрати љубавним и поро-
дичним романима, у којима су
јунаци у сталној борби за опста-
нак, осуђени на норме које наме-
ће савремено друштво. Јунаци
Еуђеније Балтеану стављени су
у позицију трагања за смислом
живота. У оквиру конструктив-
не породице, особа учи и усавр-
шава се, појачава, усавршава ста-

вове толеранције, солидарности,
саосећања према другима. Дух
Баната и менталитет становни-
ка уткани су у читаву наративну
нит романа Еуђеније Балтеану.
Кроз низ радњи, живота са успо-
нима и падовима, кроз причу о
тражењу и проналажењу себе,
књижевница Еуђенија Балтеану
умногоме нуди срећан крај сво-
јих романа и откривање вечних
вредности у породици.

Еуђенија Балтеану је својим
књижевним текстовима и члан-
цима објављеним у војвођан-
ским публикацијама допринела
промовисању културних вред-
ности на овим просторима.

Вечни покој у царству небе-
ском!

Проф. др Вирђинија Поповић

ПРЕМИНУЛА КЊИЖЕВНИЦА ЕУЂЕНИЈА БАЛТЕАНУ

Представница румунске књижевности у Воjводини

Лепота румунског
културног наслеђа
може се одржати
једино конзервацијом,
а чланови породице
Бојеру из Уздина 
одржавају и негују
лепоту наслеђених
обичаја.

Истицање човека у
животу румунске 
културе даје нам
искрен осећај емоција,
али и пуну радост.



Петак, 17. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Две угледне представнице руских
академских кругова недавно су
посетиле град на Тамишу у скло-
пу својих истраживања румун-
ских заједница с територије Репу-
блике Србије и упознале су се с
малом, али врло интересантном
румунском заједницом у нашем
граду.

Пре око два месеца Панчево су
посетиле две истраживачице из
Руске Федерације, тачније са
Универзитета у Санкт Петер-
бургу, граду с богатом култур-
ном традицијом и важном цен-
тру мултикултуралности у овом
делу Европе. То су др Марија
Рижова и др Наталија Голант,
историчари и антрополози,
добро упућене у румунски језик,
које се баве истраживањем
румунске мањине у Србији,
посебно заједница румунског
говорног подручја у северои-
сточној Србији, али и Румуна у
српском Банату, па су већ неко-
лико пута посетиле ово географ-
ско подручје како би докумен-
товале и прикупиле материјал
за своја истраживања.

Почетком ове године две науч-
нице су боравиле у Банату, свра-
тивши у Вршац, којом прили-
ком су посетиле Гимназију
„Борислав Петров Браца”, Висо-
ку школу струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов”,
Румунску православну катедра-
лу и Румунску гркокатоличку
цркву, а сада су, овом прили-
ком, дошле и у Панчево, јер је
познато да је град на Тамишу,
уз Вршац, једна од веома зна-
чајних урбаних средина за румун-
ску мањину у српском Банату,
која је играла и те како важну
улогу у историји ове заједнице.

Посета НИУ „Либертатеа”

У том контексту, Марија Рижо-
ва и Наталија Голант посетиле
су седиште НИУ „Либертатеа”,
где су их поздравили заменик
директора господин Валентин
Мик и запослени у овој уста-
нови од великог значаја за
румунску мањину код нас. Овом

приликом две научнице су
дошле у пратњи професора др
Мирче Марана, који сарађује
већ дуже време с њима и који
је учествовао на вебинару орга-
низованом овог пролећа у Санкт
Петербургу, на тему резултата
истраживања које су ове науч-
нице прошле зиме спровеле у
Вршцу и на подручју источне
Србије, а посебно оних резул-

тата који су се односили на
улогу и значај Румунске пра-
вославне цркве у мањинском
животу Румуна на овом гео-
графском простору.

Валентин Мик, заменик
директора и главни и одговор-
ни уредник недељника „Либер-
татеа”, упознао је посетиоце са
историјатом ове установе, начи-
ном рада, значајем за румунску

мањину у Србији, истичући бога-
ту традицију новинарске, публи-
цистичке и издавачке делатно-
сти на румунском језику коју
ова установа ужива. Наравно,
наглашено је да постоје и мно-
ги проблеми, посебно у погледу
броја претплатника, који се све
више смањује упоредо са сма-
њењем броја Румуна на терито-
рији Републике Србије, али је
поменуто и како би оваква ситу-
ација могла бити превазиђена,
прецизирајући да „Либертатеу”
финансијски подржавају држав-
ни органи АП Војводине и да је
оснивач ове установе Национал-
ни савет румунске националне
мањине у Србији.

„Либертатеа” је једини недељ-
ник који излази на румунском
језику на територији Републике
Србије и има традицију непре-
кидног излажења од 1945. годи-
не до данас, додао је Мик.

На питање у вези с другим
активностима „Либертатее”,
Валентин Мик је прецизирао да,
поред недељника, НИУ „Либер-

татеа” издаје и дечји часопис
„Букурија копилор” („Дечја
радост”) и омладински часопис
„Тинерецеа” („Младост”), као и
часопис за књижевност, умет-
ност и културу „Лумина” („Све-
тлост”). На крају, али не и нај-
мање важно, поменута је богата
издавачка делатност ове устано-

ве, о чему је говорила Теодора
Околишан, в. д. главног и одго-
ворног уредника издавачке делат-
ности. Овом приликом гошћа-
ма из далеког Санкт Петербурга
уручен је поклон који се састо-
јао од најрепрезентативнијих
наслова штампаних у НИУ
„Либертатеа” последњих година.

Боравак у Румунској
православној капели

Гошће из Русије су затим посе-
тиле Румунску православну капе-
лу у Панчеву, где их је дочекао
господин Ливијус Вину, епитроп
цркве, који им је дао најважније
информације о румунској пра-
вославној парохији у Панчеву, о
проблемима с којима се суоча-
ва, али посебно о њеном значају
за очување прадедовске вере и
идентитета румунског станов-
ништва у овом граду.

Професор Мирча Маран је
овом приликом представио
кратку историју Румуна из Пан-
чева, посебно се осврћући на
историју РПЦ из овог града и
на знамените личности које су
допринеле његовом оснивању
у последњим деценијама 19.
века, међу којима је посебно
истакао улогу протојереја пан-
чевачких Симеона Димитри-
јевића и Трифона Микље, у
чије време је и основана паро-
хија (1899), али и других лич-
ности које су оставиле 
трагове у историји румунске
заједнице града Панчева.

Адријана Петрој

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

Жариште образовања и културе
Од самог почетка, од 18. века,
школа је била један од главних
центара за испољавање етнич-
ког идентитета, кроз језик, веру
и културу. Школа у Банатском
Новом Селу била је и јесте једна
од најважнијих образовних
институција Румуна у српском
Банату.

Образовање у оквиру Војне гра-
нице јавља се у тадашњим дру-
штвенополитичким условима
и одразило се и на образовање
Румуна у Војној граници, у
оквиру које се налазило и
Банатско Ново Село. Укључе-
ност школе у живот и друштво
банатских Румуна посебно је
сложена и велика: ствара и
открива стварну и специфич-
ну слику како учитеља, тако и
конфесионалне школе у Бана-
ту крајем 19. и почетком 20.
века. Културно деловање учи-
теља учврстило је од 19. века
преношење специфичних
румунских културних вредно-
сти. Све је то било основа за
стварање модернијег и циви-
лизованијег друштва.

После 1770. године оснива
се све више школа под нази-
вом илирско-влашке школе.
Тако се 1772. године помиње
њихово постојање у неколико
села, међу којима је и Банат-
ско Ново Село, с бројем од 32
румунска и 23 српска ђака.
Према подацима којима 
располажемо, први румунски
учитељ био је Штефан Женар,
пореклом из Банатског Новог
Села, а затим Василе Болеан-
цу, из истог места.

Након склапања Аустроугар-
ске нагодбе (1867), када је Банат
укључен у састав Угарске, почео
је нови талас социјалног и наци-
оналног угњетавања немађар-
ских народа у овом делу Бана-
та, а у школама је уведен мађар-
ски језик. Већ 1868. године
донет је нови школски закон
бр. 38, који ће остати на снази
у нашим школама до краја
Првог светског рата (1918).

Период после 
Првог светског рата

Положај банатских Румуна у
међуратној југословенској држа-
ви одређивали су и међународ-
ни преговори вођени после рата
под окриљем Друштва народа.
Краљевина Срба, Хрвата и Сло-
венаца преузела је обавезу
заштите мањина по Сенжер-
менском уговору, потписаном
10. септембра 1919. између
великих сила с једне стране и

Краљевине СХС с друге стра-
не.

Стање у румунском образо-
вању постало је акутно 1920.
године, када је већина румун-
ских учитеља напустила земљу
и отишла у Румунију, тако да
су румунске школе остале без
наставног кадра. Да би се ова
школска ситуација регулисала,
марта 1933. године закључена
је Југословенско-румунска кон-
венција о мањинским школа-
ма у Банату. Румунска влада је
1935. године послала 57 кон-
трактуалних учитеља у румун-

ске школе у југословенском
Банату, од тога три у Банатско
Ново Село, а југословенска вла-
да је послала 60 учитеља за
српске ученике у румунском
Банату, па се ситуација у шко-
лама поправила. Отворено је
још неколико одељења на
румунском наставном језику.
Овакво стање је трајало до кра-
ја Другог светског рата.

Крајем 1944. године у оде-
љењу на румунском наставном
језику предавали су учитељи
Теодор Цику, Елена Дренча,
Паулина Парезановић, Трајан

Живан и Јосиф Даља.

Комунистички период

Године 1945. усвојен је седмо-
годишњи закон о обавезном шко-
ловању, којим је уведен школ-
ски систем на принципу марк-
систичког образовања, па су из
наставног плана и програма изба-
чене неке универзалне вредно-
сти, пре свега хришћанска вера.

Југословенска држава је од
самог почетка водила исправну
политику по националном пита-
њу, а посебно по питању нацио-
налних мањина. Од 10. септем-

бра 1946. године у школи се уво-
ди такозвана прогимназија и
отварају се два одељења: једно
на румунском наставном језику
и друго на српскохрватском
наставном језику. Румунско оде-
љење је отворено са 27 дечака и
32 девојчице у првом разреду. У
прогимназији су у почетку пре-
давали учитељи: Теодор Цику,
Мара Поповић, Марија Милер,
Аурел Драгић и Драгица Гро-
зданић. Од септембра 1953. годи-
не основна школа (четворора-
зредна) и прогимназија су ује-
дињене у заједничку осморазред-
ну школу, која је носила назив
Осмолетка. Од септембра 1958.
године школа мења назив у
Основна школа „Жарко Зрења-
нин”, који је задржала до данас.

Школа у Банатском Новом Селу
једна је од најзначајнијих обра-
зовних институција на румунском
језику у српском Банату, у којој
су се образовале истакнуте лич-
ности наше историје и културе,
попут проф. др Радуа Флоре, про-
фесора Константина Руднеана,
познатог песника Јоана Флоре,
небројених учитеља, професора,
лекара и других познатих лично-
сти из нашег културног, друштве-
ног и политичког живота.

Илије Баба

Гошће из Русије су
посетиле Румунску
православну капелу у
Панчеву, где их је
дочекао господин
Ливијус Вину, 
епитроп цркве, који
им је дао најважније
информације о 
румунској православној
парохији у Панчеву.

Др Марија Рижова и
др Наталија Голант,
историчари и 
антрополози, које се
баве истраживањем
румунске мањине 
у Србији, посетиле
наш град.

ПОСЕТА ИСТОРИЧАРКИ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПАНЧЕВУ

РУСКЕ НАУЧНИЦЕ ИСТРАЖУЈУ РУМУНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ



În acest an în care știrile triste parcă au
devenit o realitate de care nu putem fugi
și nu ne putem proteja, a ajuns la noi și
informația decesului Eugeniei Băltea-
nu, poetă, prozatoare și jurnalistă, fostă
redactoare a suplimentului în limba ro-
mână a săptămânalului „Pančevac”.

Toamna aceasta ne-a surprins vestea
cutremurătoare că poeta, prozatoarea,
ziarista și fosta redactoare a suplimen-
tului în limba română a săptămânalu-
lui „Pančevac”, Eugenia Bălteanu, a
plecat în eternitate, lăsând în urma ei o
comoară a cuvântului scris din Voivo-
dina. S-a născut pe 30 iunie 1948 la To-
rac, Voivodina. A terminat Școala
Normală din  Vârșeț, iar apoi a înscris
Școala Superioară de Pedagogie din
Zrenianin (1968-1970) 
A fost angajată ca profesoră la Locve,
apoi întreaga sa viață s-a ocupa cu zia-
ristica, mai întâi la Postul de Radio
Novi Sad și apoi la „Libertatea” din
Panciova. Ultimii anii ai vieții i-a dedi-
cat traducerilor și colaborării la  săptă-
mânalul „Pančevac”. 

Activitatea literară

Debutul său publicistic s-a produs în
„Bucuria copiilor” în 1964, iar edito-
rial cu volumul de versuri „Variații în
albastru” în 1976.  A publicat poezii în
următoarele volume colective și anto-
logii: „Zona specifică: mici bijuterii de
altădată”, Panciova, Editura Libertatea,
1999; „Florilegiu Bănățean”, Panciova,

Editura Libertatea, Budisava, Editura
Krimel, 2002; „Dumbrava însorită: o
antologie de poezie românească pen-
tru copiii din Voivodina”, Panciova,
Editura Libertatea, 2004; „I niko ne
smeta: zbornik pesama pančevačkih
pesnika” [Și nimeni nu deranjează:
colecție de poezii a poeților pancio-
veni], Pančevo, Gradska biblioteka-
Vetar, 2006; „Kolo prijatelja: antologija
poezije za decu i mlade” [Hora priete-
nilor: antologia poeziei pentru copii și
tineri], Beograd, Editura Alma-Skrip-
ta internacional, 2007; „Povești și po-
vestiri pentru o mie de copii: lectură
pentru clasa a IV-a a școlii elementare”,
Belgrad, Institutul pentru Editarea
Manualelor, 2008; „Oglinzile caleidos-
copului: antologia primelor fascinații”,
Panciova, Editura Libertatea, Budisa-
va, Editura Krimel, 2012. 
A colaborat la un număr însemnat
de reviste: „Bucuria copiilor”, „Lu-
mina”, „Tribuna tineretului”. Pentru
munca sa bogată în domeniul lite-
rar a fost premiată cu Premiul de
Octombrie al orașului Vârșeț, Pre-
miul I la Festivalul de Poezie „Floa-
re de lotus”, Sân Mihai, Premiul
„Cartea Anului” a Casei de Presă și
Editură Libertatea pentru anul 2006
pentru romanul „Mona”, Premiul
„Cartea Anului” a Casei de Presă și
Editură „Libertatea” pentru anul
2011, pentru romanul „Speranța”. 
A fost membră a Uniunii Scriitorilor
din Voivodina și a Uniunii Ziariștilor

din Serbia. 
A publicat următoarele cărți: „Variații
în albastru” [versuri], Panciova, Edi-
tura Libertatea, 1976; „Inevitabilul
fluviu” [versuri], Panciova, Editura Li-
bertatea, 1982; „Concert pentru stra-
da mea” [versuri pentru copii], Pan-
ciova, Editura Libertatea, 1997; „Ulti-
mul concert înainte de zbor” [proză
scurtă pentru copii], Panciova, Editu-
ra Libertatea, 1999; „Mona” [roman],
Panciova, Editura Libertatea, 2005;
„Oglinzi de mătase” [versuri], Pancio-
va, Editura Libertatea, Budisava, Edi-
tura Krimel, 2006; „Tangoul” [roman],
Panciova, Editura Libertatea, Budisa-
va, Editura Krimel, 2008; „Trei ano-
timpuri” [roman], Panciova, Editura
Libertatea, Budisava, Editura Krimel,

2009; „Speranța” [roman], Panciova,
Editura Libertatea, Budisava, Editura
Krimel, 2011; „Drumul împărătesc”,
[roman], Panciova, Editura Liberta-
tea, 2016; „Casa soarelui răsare”, [ro-
man], Panciova, Editura Libertatea,
2020.

Poeta Eugenia Bălteanu

În versuri, poeta Eugenia Bălteanu este
în continuă căutare a temelor, motive-
lor pe care le ţese cu deosebită atenţie,
iar în proză se caracterizează prin câte-
va teme centrale care se întrepătrund:
visul, somnul, lumina, aerul diafan,
dragostea, natura în genere, universul
astral, tristeţea, apa, primăvara, nostal-
gia, memoria ș.a. Poezia, precum pro-
za ei, este considerată modernă, ea vi-

zează schimbarea discursului poetic,
pendulând între vis și realitate. 
Poeta pătrunde în cele mai adânci me-
ditaţii asupra curgerii inevitabile a
timpului, toate stările conștiinței unui
om coexistă aici ca potențe, ca
posibilități, ele se întrepătrund și se su-
prapun, opera Eugeniei este legată
strâns și inevitabil de curgerea timpu-
lui. Pe de altă parte, romanele Eugeniei
Bălteanu se pot considera romane de
dragoste și romane de familie, în care
eroii sunt în continuă luptă pentru
existență, condamnați la normele im-
puse de societatea modernă. Eroii Eu-
geniei Bălteanu sunt așezați în  iposta-
za căutării sensului vieții. În sânul fa-
miliei constructive persoana învaţă și
îmbunătăţeste, amplifică, perfecţio-

nează atitudinile de toleranţă, de soli-
daritate, de compasiune faţă de ceilalţi.
Toposurile bănățene și mentalitatea
locuitorilor sunt țesute pe întreg firul
narativ al romanelor Eugeniei Băltea-
nu.  Printr-un șir de acțiuni, vieți cu
urcușuri și coborâșuri,  prin  povestea
căutării și a găsirii de sine, scriitoarea
Eugenia Bălteanu oferă în mare parte
un final fericit romanelor sale și desco-
perirea valorilor eterne în sânul fami-
liei.
Prin textele sale literare și articolele
publicate în publicațiile din Voivodina,
Eugenia Bălteanu a contribuit la pro-
movarea valorilor culturale din acest
areal. 
Odihnă veșnică în împărăția cerului! 

Conf. univ.dr . Virginia Popović

Vineri, 17 decembrie 2021
pancevac@pancevac-online.rs
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PORTRETUL UNUI POET

EUGEN BOIERU– ACTIVITATE CULTURALĂ ȘI LITERARĂ
Minoritatea română a dat până în pre-
zent un număr mare de poeți, prozatori
și alți reprezentanți de seamă ai litera-
turii în limba română din Voivodina.
Nu toți sunt la fel de cunoscuți, pentru
că nu tuturora li s-a oferit până în pre-
zent ocazia de a fi promovați în
publicațiile în limba română de la noi și
din România. Cu această ocazie îl pre-
zentăm pe unul dintre aceștia. 

Elementele culturii românești repre-
zintă o moștenire a poporului nostru
care trebuie transmisă și generațiilor
viitoare. Valorile cultu- rale ale familiei
poetului și omului de cultură pe care îl
prezentăm cu această ocazie sunt păs-
trate cu sfințenie. Autenticitatea traiu-
lui la țară derivă din dorința oamenilor
din mediul rural de a păstra și a trans-
mite mai departe reguli și obiceiuri din
moși-strămoși către generațiile tinere. 
Chiar dacă migrația de la sat la oraș a
avut consecințe negative asupra cultu-

rii rurale românești, în multe din satele
noastre există familii care și astăzi
mențin activitățile tipic rurale, pentru
că frumusețea moștenirilor culturale
românești nu poate să rămână vie de-
cât numai prin conservare, iar mem-
brii familiei Boieru din Uzdin mențin
și cultivă frumusețea obiceiurilor
moștenite. Uzdinul este unul dintre
principalele focare de cultură a româ-
nilor din Banatul sârbesc, cunoscut în
anumite domenii de activitate cultu-
ral-sportivă în întreaga lume. 
Eugen Boieru s-a născut într-o fami-
lie de oameni care trăiesc în cultură și
prin cultură, într-o zi de mare sărbă-
tore a Sfântului Nicolae, pe 6 decem-
brie 1969. Este absolvent al USAMV
a Banatului din Timișoara, Faculta-
tea de Medicină Veterinară,

promoția 1997. A lucrat pe post de
medic veterinar la Covăcița, la Bečej,
după care s-a întors în satul natal la
centrul piscicol din sat, pe post de
tehnolog-medic veterinar. Până în
urmă cu 4 ani s-a ocupat de meseria
sa, a avut farmacie veterinară la Uz-
din. Din 2017 s-a transferat la primă-
ria din Covăcița pe post de inspector
comunal, acolo unde controleză tot
ceea ce-i legat de spațiile publice, de

iluminatul stradal, de calitatea apei
în comună, dar de când a început
pandemia a preluat și controalele sa-
nitare legate de pandemie, despre ca-
re ne spune că: 
-Este o meserie foarte grea, ești într-o
luptă continuă cu oamenii care nu vor

să accepte măsurile prescrise de
specialiști și încetul cu încetul încerc
să-i conving să urmeze sfaturile
specialiștilor.
Eugen Boieru este autorul volumului
„Bulevarde și curcubee” apărut în anul
1996, fiind prima sa  carte de poezii,
care are trei părți.
Este un volum de versuri în care este
prezentată o dualitate de idei
divergențe: bulevardele, care simboli-
zează viața reală, exterioară, sufocată
de realizările tehnico-tehnologice ale
omului modern și curcubeele – sim-
bol al candorii naturii, al sensibilitații,
al gingășiei  sufletului uman, simbo-
luri care stau într-un conflict perma-
nent.   
Nu a renunțat la scris, dar ne destăinu-
ie că scrisul nu este ca și o meserie oa-
recare, pentru poeziile sale îi trebuie
idei,  aceste idei le așază pe hârtie, le
aranjează, le „cioplește”, le șterge, mai
adaugă câte ceva... și dacă îi  place for-
ma finală, le  publică pe pagina sa de
Faceboock. 
A scris și texte  pentru melodiile de la
festivalul de muzică ușoară ,,Tinerețea
cântă”, pentru care a luat de două ori
locul întâi. La textele sale muzica a fost
compusă de Romeo Vereșan. La festi-
valul de carte de la Cluj din anul 2018,
împreună cu prof. dr. Mircea Măran și
cu preotul Mihai Gherghel, a fost pre-
miat cu premiul internațional  cu  oca-
zia a 100 de ani  de la Marea Unire. 
-,La acest festival am prezentat
activitățile literare și teatrale ale Școlii
Generale din Uzdin, dar și câteva poe-
zii de-ale mele care nu au fost publicate
până acum.
În timpul liber, Eugen Boieru citește
cărți biografice, ascultă muzică, merge
la concerte rock și blues, se  plimbă,
dar din păcate în ultimii ani nu prea
mai are timp liber, pentru că ori este pe
teren în controale de serviciu, ori la
farmacie, acolo unde merge să o ajute
pe soția sa, Adriana.
Evidențierea omului din viața cultu-
rii române ne dă un sincer senti-
ment de emoție, dar și o bucurie de-
plină.  Putem spune, fără echivoc, că
domnul Eugen Boieru face parte din
oamenii de cultură românească con-
temporană, iar cartea domniei sale
este foarte bogată în învățăminte și
atitudini și gânduri adânc grăitoare.
Înfățișăm prin acest articol exem-
plul unei vieți de muncă și demnita-
te, pilduitor pentru toți cei din jurul
său, mai ales pentru cei tineri, care
trebuie să-i urmeze exemplul.

Adriana Petroi

Frumusețea
moștenirilor culturale
românești nu poate să
rămână vie decât
numai prin conservare,
iar membrii familiei 
Boieru din Uzdin
mențin și cultivă
frumusețea obiceiurilor
moștenite.

Evidențierea omului din
viața culturii române ne
dă un sincer sentiment
de emoție, dar și 
o bucurie deplină.

S-A STINS DIN VIAȚĂ SCRIITOAREA EUGENIA BĂLTEANU 

O reprezentatntă de seamă a literaturii în 
limba română din Voivodina
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Două reprezentante de seamă ale cer-
curilor academice ruse au făcut recent
o vizită în orașul de pe Timiș în cadrul
cercetărilor comunităților românești
de pe teritoriul Republicii Serbia și au
colectat material despre comunitatea
mică, dar foarte interesantă, a româ-
nilor din acest oraș.

În urmă cu aproximativ două luni
Panciova a fost vizitată de două cer-
cetătoare din Federația Rusă, mai
concret de la Universtitatea din Sankt
Petersburg, oraș cu bogate tradiții
culturale și un centru important al
multiculturalismului în această parte
a Europei. Este vorba despre dr. Ma-
ria Rijova și dr. Natalia Golant, isto-
rici și antropologi, bune cunoscătoa-
re a limbii române, preocupate în
cercetările lor de minoritatea română
din Serbia, în special de comunitățile
românofone din Serbia de Nord-Est,
dar și de românii din Banatul sâr-
besc, astfel că au realizat mai multe
vizite pe acest spațiu geografic în sco-
pul documentării și colectării mate-
rialului pentru cercetările pe care le
realizează. 
La începutul acestui an, cele două sa-
vante au mai vizitat țara noastră, po-
posind la Vârșeț, cu care ocazie au vi-
zitat Liceul „Borislav Petrov Braca”,
Școala de Studii Înalte „Mihailo Pa-
lov”, catedrala ortodoxă română și bi-
serica greco-catolică română din
acest oraș, iar acum, cu această oca-
zie, au vizitat și Panciova, fiindu-le
cunoscut faptul că și orașul de pe
Timiș, pe lângă Vârșeț, reprezintă
unul din mediile urbane foarte im-
portante pentru minoritatea română
din Banatul sârbesc, care a jucat un
rol deloc neglijabil în istoria acestei
comunități.

Vizita la Casa de Presă și
Ediutură „Libertatea”
În acest context, doamnele Maria Ri-
jova și Natalia Golant au vizitat se-
diul C.P.E. Libertatea, unde au fost
întâmpinate de directorul adjunct al
Casei, domnul Valentin Mic, și de
angajații acestei instituții de o deose-
bită însemnătate pentru minoritatea
românească de la noi. Cu această
ocazie, cele două cercetătoare au fost

însoțite de profesorul dr. Mircea Mă-
ran, care de altfel colaborează de mai
mult timp cu dânsele și care a și par-
ticipat la webinarul organizat în
această primăvară la Sankt-Peter-
sburg, având ca temă rezultatele cer-

cetărilor celor două savante realizate
iarna trecută la Vârșeț și în zona Ser-
biei de Răsărit, în special cele care se
refereau la rolul și importanța Biseri-
cii Ortodoxe Române în viața mino-
ritară a românilor de pe acest spațiu

geografic.
Domnul Valentin Mic, directorul ad-
junct și redactor șef și responsabil al
„Libertății”, le-a informat pe vizita-
toare despre istoriatul acestei
instituții, despre modul în care
funcționează ea, despre importanța
ei pentru minoritatea română din
Serbia, subliniind bogata tradiție în
domeniul jurnalismului, al publicis-
ticii și editurii în limba română de
care se bucură această Casă. Desigur
că probleme sunt multe, în special în
ceea ce privește numărul abonaților,
care scade din ce în ce mai mult, pa-
ralel cu descreșterea numărului de
etnici români pe teritoriul Republicii
Serbia, dar s-au amintit și
modalitățile cum s-ar putea depăși
această situație, specificând și faptul
că „Libertatea” este sprijinită finan-
ciar de autoritățile de stat ale Provin-
ciei Autonome Voivodina și că fon-
datorul acestei instituții este Consi-
liul Național al Minorității Naționale
a Românilor din Serbia. 
„Libertatea” este unicul săptămânal
care apare în limba română pe terito-

riul Serbiei și are o tradiție de apariție
neîntreruptă diin anul 1945 până azi,
a mai adăugat domnul Mic. 
La întrebarea referitoare la alte
activități ale „Libertății”, domnul Va-
lentin Mic a precizat că pe lângă săptă-
mânal, C.P.E. Libertatea mai publică și
revista pentru copii „Bucuria copiilor”

și cea pentru tineret „Tinerețea”, cât și
revista de literatură, artă și cultură „Lu-
mina”. Nu în ultimul rând, a fost amin-
tită și bogata activitate editorială a aces-
tei instituții, despre care a vorbit doam-
na Teodora Ocolișan, actualul redac-
tor-șef ad interim al editurii. Cu această
ocazie, celor două cercetătoare venite
din îndepărtatul Sankt-Petersburg le-a
fost oferit un cadou care a constat în ce-
le mai reprezentative titluri tipărite la
C.P.E. Libertatea în ultimii ani. 

În incinta Capelei 
Ortodoxe Române
În continuare, cercetătoarele din Rusia
au vizitat Capela Ortodoxă Română
din Panciova, unde au fost întâpinate
de domnul Livius Vinu, epitropul bise-
ricii, care le-a dat cele mai importante
informații despre parohia ortodoxă
română din Panciova, despre proble-
mele care le întâmpină, dar în special
despre importanța ei pentru păstrarea
credinței străbune și a identității
populației românești din acest oraș. 
Profesorul Mircea Măran a prezentat
cu această ocazie o scurtă istorie a ro-
mânilor din Panciova, reținându-se în
special asupra istoriei B.O.R. din acest
oraș și asupra marilor personalități ca-
re și-au dat contribuția la înființarea ei
în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, printre care în special a subli-
niat rolul protopopilor Panciovei Si-
meon Dimitrievici și Trifon Miclea,
pe timpul căruia a avut loc înființarea
acestei parohii (1899), dar și a altor
personalități care au lăsat urme de
neșters în istoria comunității
românești din orașul Panciova.

Adriana Petroi

De la bun început, din secolul al
XVIII-lea, coala a reprezentat
unul din principalele centre de
manifestare a identit ii etnice,
prin limb , religie i cultur . coala
din Satu Nou a fost i este una
dintre cele mai importante institu ii
de înv mânt la românii din
Banatul sârbesc. 

Înv mântul în cadrul Grani ei
Militare a ap rut în condi iile social-
politice ale timpului i s-a reflectat
i asupra înv mântului la românii
din Grani a Militar , în cadrul c reia
se g sea i localitatea Satu Nou.
Implicarea colii în via a i societatea
românilor b n eni este deosebit
de complex  i vast . Ea creeaz  i
relev  o imagine real  i specific
atât a dasc lului (înv torului), cât
i a institu iei colare confesionale
din Banat la sfâr itul secolului al
XIX-lea i începutul secolului al
XX-lea. Ac iunile culturale ale
înv torilor au cimentat înc  din
secolul al XIX-lea o redare a
valorilor culturale specifice
române ti. Toate acestea au stat la
baza form rii unor principii i la
formarea unei societ i mai
moderne i mai civilizate. 
Dup  anul 1770 se înfiin eaz  tot mai
multe coli sub denumirea de coli
ilirico-valahe. Astfel, în anul 1772
se men ioneaz  existen a lor în mai
multe sate, printre care i la Satu
Nou, cu un num r de 32 de elevi
români i 23 de elevi sârbi. Conform
datelor de care dispunem, primul
înv tor român a fost tefan Jenar,
de origine chiar din Satu Nou, dup
care a urmat Vasile Bolean u, i el
originar din aceast  localitate. 
În urma încheierii Acordului Austro-

Ungar (1867), când Banatul a fost
încorporat în Ungaria, începe un
nou val de asuprire social  i na ional
a etniilor nemaghiare din aceast
parte a Banatului, fiind introdus  i
limba maghiar  în coli. Deja în anul
1868 a fost adoptat  noua lege a
înv mântului nr. 38, care se va
men ine în colile noastre pân  la
sfâr itul Primului R zboi Mondial
(1918).

Perioada după 
Primul Război Mondial 
Pozi ia românilor b n eni din cadrul
statului iugoslav interbelic a fost
determinat  i de tratativele
interna ionale purtate dup  r zboi,
sub egida Ligii Na iunilor. Regatul
Sârbilor, Croa ilor i Slovenilor i-
a asumat obliga ia pentru protec ia
minorit ilor în baza Tratatului de
la Saint-Germain semnat la 10
septembrie 1919 între marile puteri
pe de o parte i Regatul S.C.S. pe
de cealalt  parte. 
Situa ia înv mântului românesc
devine acut  în anul 1920 când

majoritatea înv torilor români
p r sesc ara i pleac  în România,
astfel c  colile române ti r mân f r
înv tori. Pentru reglementarea
acestei situa ii colare, în luna martie
a anului 1933 s-a încheiat Conven ia
iugoslavo-român  privind colile
minoritare din Banat. În anul 1935
Guvernul României trimite 57 de
înv tori contractuali pentru colile
române ti din Banatul iugoslav,
dintre care trei la Satu Nou, iar
guvernul iugoslav trimite 60 de
înv tori pentru elevii de
na ionalitate sârb  din Banatul
românesc, astfel c  situa ia colar
s-a mai îmbun t it i la Satu Nou,
unde s-au mai deschis câteva clase
cu limba de predare român . Aceast

situa ie s-a men inut pân   la sfâr itul
Celui de-al Doilea R zboi Mondial. 
Spre sfâr itul anului 1944, la sec ia
cu limba de predare român  pe
postul de înv tori se g seau
înv torii Theodor icu, Elena
Drencea, Paulina Parezanovici,
Traian Jivan i Iosif Dalea. 

Perioada comunistă
În anul 1945 a fost adoptat  Legea
privind colarizarea obligatorie de
apte ani, prin care s-a introdus
sistemul colar bazat pe principiul
organiz rii înv mântului de
concep ie marxist , a a c  din
programul de înv mânt au fost
eliminate unele valori universale,
în primul rând credin a cre tin .

De la bun început statul iugoslav
ducea o politic  corect  în ceea ce
prive te problema na ional  i în
special referitor la cea a minorit ilor
na ionale. Începând cu 10
septembrie 1946, în coal  se
introduce a a-numitul
„progimnaziu” i se deschid dou
clase: una cu limba de predare
român  i cealalt  cu limba de
predare sârbo-croat . Sec ia în limba
român  s-a deschis cu 27 b ie i i
32 de fete în clasa întâi. De la
început, la progimnaziu au propus
urm torii înv tori: Theodor icu,
Mara Popovici, Maria Miler, Aurel
Dr ghici i Draghi a Grozdanici.
Din septembrie 1953 s-au unit
coala primar  (patru clase) i

progimnaziul într-o coal  comun
cu opt clase, având denumirea de
coala cu opt ani. Din septembrie
1958 coala î i schimb  denumirea
în coala Elementar  „Žarko
Zrenjanin”, demunire pe care o
poart  i în prezent.
coala din Satu Nou reprezint  una
dintre cele mai importante institu ii
de înv mânt în limba român  din
Banatul sârbesc, în care au înv at
personalit i marcante ale istoriei
i culturii noastre, precum prof.
univ. dr. Radu Flora, profesorul
Constantin Rudnean, marele poet
Ioan Flora, nenum ra i înv tori,
profesori, medici i alte personalit i
cunoscute din via a cultural , social
i politic  de la noi. Ilie Baba

Cercetătoarele din
Rusia au vizitat capela
ortodoxă română din
Panciova, unde au fost
întâpinate de domnul
Livius Vinu, epitropul
bisericii, care le-a dat
cele mai importante
informații despre 
parohia ortodoxă 
română din Panciova

Dr. Maria Rijova și dr.
Natalia Golant, istorici
și antropologi care se
ocupă de cercetarea
minorității române 
din Serbia, au vizitat
orașul nostru.

VIZITA ISTORICILOR DIN SANKT PETERSBURG LA PANCIOVA

SAVANTELE RUSE CERCETEAZĂ COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI 

ÎNVĂȚĂMÂNUL ELEMENTAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA SATU NOU

Un focar al educației și culturii



У Србији су поскупели саобра-
ћај, одећа, обућа, трошкови ста-
новања, вода, струја, гас... Вла-
да је недавно донела уредбу и
ограничила цене основних
животних намирница. Шта се
дешава? У Србији је у октобру
забележена инфлација већа од
шест одсто, али толика је и у
Немачкој и Америци. Највећи
светски економски ауторитети
прво су тврдили да 20.000 мили-
јарди наштампаних долара
током ковида неће изазвати
инфлацију, а сада тврде да је
раст цена привремен, пише Ани-
ца Телесковић за портал РТС.

Србија и Немачка у својој еко-
номској историји немају готово
ништа заједничко, али имају
заједнички страх од инфлаци-
је. Обе земље су искусиле хипе-
ринфлацију: Немачка у првој
половини двадесетог века, Срби-
ја на крају прошлог столећа.

Српска и немачка економи-
ја данас готово да ни по чему
нису сличне, али имају један
заједнички проблем: инфлаци-
ју већу од шест одсто. Пре неко-
лико недеља Рeпублички завод
за статистику објавио је да је
међугодишња инфлација у
октобру достигла 6,4 одсто.

У Немачкој је званична ста-
тистика пре неколико дана саоп-
штила да је међугодишња
инфлација достигла шест одсто.
То што су цене ове године пора-
сле више од шест одсто про-
блем је и светске економије број
један – Америке. Америка и
Немачка оволико велику инфла-
цију нису имале још од деведе-
сетих година прошлог века. Горе
од Аљаске до Аустралије, где
год званичне статистике мере
раст цена, ових недеља забеле-
жено је да је инфлација обори-
ла деценијске рекорде.

Међутим, то што исти про-
блем имају готово сви на све-
ту, нама не умањује његову
тежину. То што и Американац
скупље плаћа уље, није утеха
српском купцу, који литар уља
плаћа око 200 динара, а пре
неколико месеци га је куповао
за око 120 динара.

Да не треба да нас теши то
што је и „комшији цркла кра-
ва”, сматра Милан Недељковић,
професор ФЕФА факултета.

– Из чињенице да постоји
инфлација и да је висока и у
другим земљама треба да изву-
чемо закључак да је узрокова-
на глобалним факторима, како
у Америци, тако и код нас, и
да би требало да се смири сре-
дином наредне године – обја-
шњава Недељковић.

Исте поруке шаље и Народ-
на банка Србије (НБС). Међу-
тим, Милош Вуковић, портфо-
лио менаџер из Канаде, има
другачију прогнозу.

– Све је мање вероватно да је
ова инфлација пролазног карак-
тера, чак ни представници цен-
тралних банка, који су тврди-
ли да је раст цена привремен,
више то не говоре – подсећа
Вуковић, који је потпредсед-
ник одељења за инвестиције у
RBC Glo bal Asset-у из Канаде.

Поскупљења, залихе и
административне мере

У Србији је октобарских 6,4
одсто инфлације довело до нај-
већег раста цена још од 2013.
године. У нашој земљи поску-
пели су саобраћај, одећа, обу-
ћа, трошкови становања, вода,
струја, гас.

Влада је пре два дана доне-
ла уредбу и ограничила цене
основних животних намирни-
ца. У наредна два месеца не
смеју да поскупе: шећер, бра-
шно, уље, млеко и свињско
месо. Шта то значи за оне који
основне животне намирнице
производе и продају? Ако ће
за два месеца моћи да подигну
цене, хоће ли робу, уместо да

изнесу на полице, оставити у
магацину? Значи ли то да уље,
на пример, неће поскупети, али
да га можда на полицама неће
бити довољно?

Да административне мере
никада нису биле ефикасне,
сматра Ђорђе Ђукић, профе-
сор Економског факутета:

– Међутим, пошто је врло
осетљив период, мислим да је

мера у функцији заштите сиро-
машних слојева становништва
и оних који имају ниска при-
мања. Код нас су присутна сећа-
ња на инфлацију деведесетих,
тако да је мера важна да би
код грађана сузбила евентуал-
ну панику или оно што је јако
непријатно, а то је да остану
празни рафови.

Да ће трговци и произвођа-

чи правити залихе, знала је и
Влада Србије. Зато је и чланом
2. ове уредбе држава увела огра-
ничење: количина робе коју
произвођачи испоручују тргов-
цима не може бити мања од
просека који је испоручен током
последњих 12 месеци.

Међутим, то ограничење не
важи за трговце. Такође, про-
извођачи и трговци свој тро-

шак могу и да надокнаде тако
што ће подићи друге цене, оне
које нису замрзнуте. Што се у
прошлости догађало. И током
кризе 2009. године огранича-
ване су цене основних живот-
них намирница, али је на кра-
ју те године инфлација у Срби-
ји достигла 8,4 одсто. У јуну
2012. године, на пример, Вла-
да је ограничила трговачке мар-
же. Међутим, цене су ипак на
крају биле веће, јер произво-
ђачке цене нису имале ника-
кво ограничење. А празни рафо-
ви у самопослугама су једна од
слика деведесетих, којој је, иако
није једини узрок, повећање
цена претходило.

Зашто је све поскупело?

Али скупље уље данас у Срби-
ји је само последица, а шта је
узрок? Ако инфлација, ни у
Србији ни у свету, дуго није
била тема, како нам се догоди-
ла?

Два су разлога за то.
Први: државе широм света

наштампале су огромне коли-
чине новца и убациле у при-
вреду како би је сачувале од
последица короне.

Други разлог је оно што еко-
номисти стручно зову прекиди
у ланцима снабдевања. Свет-
ска привреда је глобализова-
на, делови за производе који
се склапају у једној земљи уво-
зе се из различитих земаља.
Делови не стижу кад су грани-
це затворене или спорије сти-

жу кад је због ковид мера про-
лаз робе и људи отежан, па је
крајњи производ теже напра-
вити. А купац је спреман да за
њега плати и више, јер му је
држава дала новац да га потро-
ши како би помогао својој еко-
номији.  И онда је све то зајед-
но подигло цене широм света.

А како се инфлација дого-
дила Србији? И да ли је пресу-
дан био ефекат огледала? Да
ли је раст неких цена – као
што су, на пример, енергенти
– у Србији само одраз онога
што видимо на глобалном
тржишту?

У централној банци Србије
кажу да 60 одсто инфлације
чине спољашњи фактори. Зна-
чи ли то да смо инфлацију уве-
зли, или смо је и сами
производили ако је држава током
корона кризе у економију упум-
пала чак осам милијарди евра?
Једнократна помоћ и грађани-
ма и привреди у нашој земљи
гурала је потрошњу, али и цене.

Шта зна свет
шта је инфлација

Славиша Тасић, уредник бил-
тена „Тржишно решење”, пише
како сада са овом инфлацијом
Срби имају ново искуство.
Србима је добро позната инфла-
ција којој је кумовало штам-
пање динара без покрића. Ипак,
ово је прва озбиљнија инфла-
ција у еврима. Први пут у сећа-
њу већине нас чврста валута
на коју се ослањамо није тако
чврста, пише Тасић.

Уколико се раст цена наста-
ви, централне банке широм све-
та мораће да реагују и да пове-
ћају камате. Што, бар засад,
нико не најављује. Повећање
камата поскупљује кредите, а
тиме се успорава привредни
раст. Последично, то би угро-
зило финансијску стабилност,
како предузећа, тако и станов-
ништва.

Не зна свет шта је инфлаци-
ја, рекли би Срби који су у
1994. години сведочили месеч-
ној инфлацији већој од 313
милиона одсто. Тог месеца на
свака три сата инфлација је
била шест одсто. Они који су
преживели хиперинфлацију
осетљиви су на раст цена, наро-
чито када се вредност потро-
шачке корпе топи.

То ће бити велики изазов за
креаторе монетарне политике,
јер је тешко лечити инфлатор-
на очекивања која су везана за
трауматична искуства из про-
шлости. Монетарна политика
нема те алатке.

Највећи светски економски
ауторитети прво су тврдили да
20.000 милијарди наштампа-
них долара током ковида неће
изазвати инфлацију, а сада твр-
де је раст цена привремен. А
шта ако инфлација не буде само
епизода?

ТЕМА БРОЈА
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Инфлација је стара колико и

тржишна привреда. Посма-

трано на дужи рок, цене

расту. Међутим, не значи да

инфлација нужно прати пад

реалног дохотка. Историја

показује да цене расту у вре-

ме ратова и економских кри-

за, али се после ратова и кри-

за више не враћају на прво-

битни ниво.

Попут болести која разара

ткиво људског организма, тако

и инфлација разара привреду.

Умерена инфлација подра-

зумева лаган раст цена. То су

једноцифрене годишње стопе

инфлације. Кад су цене рела-

тивно стабилне, људи имају

поверење у новац. Људи резо-

нују: новац је једнако вредан

данас и готово исто вредан за

годину дана, па се исплати

држати га.

Пословни људи и обичан

свет (потрошач) склапају

дугорочне уговоре у домицил-

ној валути, зато што верују да

цене неће значајније отићи

изван постојећих оквира за

робу коју купују или продају.

Људи једноставно верују да

ће њихова новчана средства

задржати своју релативну

вредност.

Галопирајућа инфлација

представља двоцифрену или

троцифрену инфлацију, у

распону од 20, 100 или

200% на годину дана. Ова-

кву врсту инфлације могу

имати и развијене инду-

стријске земље. Тако су, на

пример, Аргентина, Бразил

и друге латиноамеричке

земље имале стопе инфла-

ције од 50 до 700% на годи-

ну дана 1970-их и 1980-их

година.

Када се галопирајућа инфла-

ција једном укорени у привред-

но ткиво, настају озбиљни еко-

номски поремећаји.

Хиперинфлација је инфла-

ција која је потпуно ван кон-

троле, стање када цене веома

брзо расту док валута губи

своју вредност. Ниједна од

дефиниција хиперинфлације

није општеприхваћена. Према

једној дефиницији, хиперин-

флација је случај када је

инфлација виша од 20% или

30% на месечном нивоу.

У периоду од 1. октобра

1993. до 24. јануара 1994.

године хиперинфлација у СР

Југославији била је толика да

су се цене дуплирале сваких

16 сати.

КАД СЕ „ЕКОНОМИЈА ПРЕГРЕЈЕ”, СВИМА ЈЕ ВРУЋЕ

Шта значи прегревање еконо-

мије? Милојко Арсић, професор

на Економском факултету у

Београду, објашњава да то

настаје када разне стимулатив-

не мере, попут експанзивне

фискалне политике, доводе до

раста тражње коју понуда не

може да прати. Дохоци који

настају у таквој економској

политици, а то су плате и пензи-

је, већи су него што домаћа про-

изводња може да прати. Симп-

том тога је да расте инфлација и

да је она у дужем периоду рела-

тивно висока, а с друге стране

настаје спољнотрговински

дефицит. Тада се више купује

страна роба, јер нема домаће,

пише „Политика”.

Да ли можда такав сцена-

рио прети и нама?

– На основу цена инду-

стријских производа, које су

скоро десет одсто веће међу-

годишње и које ће се пренети

на потрошачке цене, постоји

могућност да инфлација оста-

не релативно висока у дужем

временском периоду. То није

добро, јер таква инфлација

смањује релативну вредност

доходака, оних фиксних, који

се не мењају, као што су пла-

те, пензије, они се обезвређу-

ју – каже Арсић.

А која би инфлација за наше

прилике била висока, питали

смо саговорника. Тренутна је

4,3 одсто, а да ли је, можда,

пет одсто, колико он предвиђа

да ће бити до краја године,

високо за наше услове?

– Пет одсто, али не у једном

месецу, већ дужи период. Ако

потраје до краја године, онда

је то сигнал да инфлација није

резултат неких привремених

фактора као што су поремећа-

ји на страни понуде, како то

објашњавају централне банке

у свету. Онда се очекује да ће

централне банке повећати

камату, а то значи да ће то

следити и пословне банке. То

смирује инфлацију, али успо-

рава опоравак привреде. Јер

мере које су подстакле опора-

вак подстакле су и инфлацију.

То је као лек који има и добре

и лоше стране. Последица је

раст унутрашњих и спољних

дугова. Није страшно ако

месец-два инфлација буде

изнад границе циљаног кори-

дора, али ако висока инфла-

ција потраје, значи да су узро-

ци системски. Већ сада знамо

да ће разлог поскупљења хра-

не бити суша, мањи приноси,

значи привремени фактор –

одговара Арсић.

ЦЕНЕ РАСТУ СВУДА У СВЕТУ

ОТКУД ОВА ПОСКУПЉЕЊА И ЗАШТО ОВОЛИКА ИНФЛАЦИЈА
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Овог месеца отпочела је заменска сад-
ња дрвећа у Градском парку на мести-
ма где су уклоњена трула стабла на
основу Елабората о стању дрвећа, чији
је носилац ЈКП „Зеленило”, а који је
израдио Шумарски факултет у Београ-
ду. Анализу је прошло преко седамде-
сет стабала, од којих је седамнаест пред-
ложено за уклањање из безбедносних
разлога јер су постала ризична услед
оштећења или заражености.

– Почела је замена стабала која су укло-
њена с територије Трга краља Петра I и
до сада је посађено двадесетак, а након
завршетка радова на реконструкцији
поплочавања и на осталим зеленим
површинама биће посађено још стаба-
ла. Копривић је уклоњен у највећем
проценту – од шеснаест стабала укло-
њено је тринаест копривића и три липе,
а заменска врста је лириодендрон одно-
сно тулипановац. Стабла су висока око
десет метара, са око тридесет пет сан-
тиметара обима на прсном пречнику
на висини око метар – метар и десет.
Изабрали смо ту врсту као добру дрво-
редну парковску врсту, која се показа-
ла као врста која формира правилно
дебло и широку разгранату крошњу. То
су врсте које су се одлично показале у
градским условима и одлично их под-
носе. Саднице ће имати период прила-
гођавања новој средини, формираће
бочне жиле којима ће усвајати воду и
хранљиве материје –  изјавила је Жења
Маринковић, пејзажни архитекта у ЈКП-у
„Зеленило”.

Како би озелењавање било успешно,
било је неопходно ангажовати багере,
виљушкаре и машине за копање сад-
них јама које су око 1,20 x 1,20. Свака
од садница тешка је од тоне и двеста до
тоне и по, с великим бусеном, па је
садња захтевала озбиљно ангажовање.

Пало још једно стабло копривића

– С копривићем смо имали проблем,
јер он има своју природну карактери-
стику да формира асиметрично стабло
и круну и због тога је често долазило до
извала и ломова, као што се догодило и
ове недеље. Један од копривића се изва-
лио из корена, био је прилично крив.
Дебло је стајало асиметрично у односу
на тло и, услед количине снега која га
је оптеретила, он се извалио из корена.
Настала је мања штета, поломљено је
једно стакло на прозору музеја, а на
срећу у моменту незгоде није било про-
лазника. Због тога је од изузетног зна-
чаја да сва стара стабла која имају неки
проблем буду уклоњена, а поготово са

оваквих површина, које су фреквентне
када су у питању пролазници, посебно
деца, јер је школа близу, као и музеј,
али и друге институције – објаснила је
Маринковићева.

Богатији фонд Народне баште

Поред Градског парка, и Народна башта
је добила нове саднице. Десетог децем-
бра спроведена је акција „Међугенера-
цијска подршка природи”, која се огле-
да у пошумљавању односно садњи дрве-
ћа, а заједничким снагама у дело је
спроводе и млади и старији, с циљем
да се однегује дрвеће које ће доприне-
ти бољој еколошкој ситуацији, пружи-
ти хлад и заштиту од ветрова и бити
леп призор за око. Заједно с пензионе-
рима и омладином нове саднице су
посадили Александар Стевановић, гра-
доначелник Панчева, Тања Вергић

Топић, директорка филијале Фонда
ПИО, као и Данило Бјелица, директор
ЈКП-а „Зеленило”.

– Били смо сарадници на пројекту
који су радили компанија Море и Репу-
блички фонд за пензијско и инвалид-
ско осигурање, који је финансирао ову
акцију, под називом „Међугенерациј-
ска подршка природи”. Том приликом
је посађено двадесет осам стабала у
Народној башти, чији је фонд обога-
ћен за осам лагерстермија или индиј-
ских јоргована, којих до сада није било
на јавним површинама града Панчева,
петнаест стубастих букви и пет црве-
нолисних јапанских јавора. То су све
велика лепа стабла, а садњи су прису-
ствовали и деца и пензионери јер је
идеја пројекта међугенерацијска сарад-
ња између старијих особа и деце – обја-
снила је Жења Маринковић.

Иако сваке године прижељкујемо снег да
нам употпуни празнике, чини се да га је
услед промене климе из године у годину
све мање, па се изненадимо када примети-
мо да беле пахуље веју. Док се једни радују
зимској идили, пахуљама и играма на сне-
гу, други и нису баш срећни, јер знају да им
предстоје чишћења испред кућа, отежано
паркирање, завејани и клизави путеви.

Питали смо наше суграђане како они
доживљавају снег, да ли му се радују и
да ли им је улепшао или загорчао зим-
ске дане.

ПЕРИЦА РОМЧЕВ, 
пензионер:

– Мени је драго што је пао снег. Ја
сам старији, али имам унуке, па ми је
драго због њих да могу да се играју,
грудвају и санкају на снегу. Из Долова
сам, па има простора за санкање, али
сада није добро јер је ово мокар снег.
Али биће, надам се, још снежних дана
и прилике за то. Раније је било много
више снега и игара на снегу него данас.

РАЈКО ПАПАК, 
радник:

– Некоме је сигурно и улепшао
зиму. Деца се радују, а нама одрасли-
ма следује чишћење снега. Морамо
да радимо и да уклањамо снег, то нам
је посао.

ДИВНА СТАЈИЋ, 
домаћица:

– Ја сам зимско дете и волим снег .
Некога је можда изненадио, али ја могу
рећи да је мене обрадовао. Мало је
пореметио ситуацију око путовања, али
није ништа страшно. Мало смо дуже
путовали из Сефкерина.

ЂУРИЦА ЈОВАНОВ, 
пензионер:

– Неке је снег изненадио, али неке
и није. Ми смо специфичан народ,
па нас изненади снег и у децембру.
Сада и треба да пада, време му је.
Мало јесте успорио живот, јер није
очишћено, углавном паркинзи нису

очишћени, не може народ да изађе с
паркинга, али путеви су чисти.

ЉИЉАНА ИГЊА, 
ученица медицинске школе:

– Снег ме је мало изненадио, некако
је одједанпут пао. Мало ми је жао што
се отопио за један дан, било би лепше
да га је мало више било. Како се не
радовати снегу? Напокон су престале
оне кише и лоше време. Мало нас је
успорио првог дана, али га сада нема
више ни на путевима, сада се све вра-
тило нормалном току. Што се мене
тиче, могао би још мало да пада, бар до
Нове године, да буде зимска идила.

ДИЈАНА АРДЕЉАН, 
фризер:

– Ми смо се обрадовали снегу ове
године, али смо остали без снежне иди-
ле, јер у нашем селу, у Локвама, снег
није пао. Надамо се да ће и код нас
пасти. Моје дете једва чека, па смо због
тога мало дошли у Панчево да види снег.

Ђ. ЈОВАНОВД. СТАЈИЋ Љ. ИГЊА Д. АРДЕЉАНР. ПАПАКП. РОМЧЕВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како оверити уговор о
поклону с налогом?

Боље је поклонити 
него „бацити”

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Будући да смо окружени сирома-
штвом, често је оно што нама више
не треба некоме преко потребно. Сви
имамо ствари које одавно не кори-
стимо, већ само скупљају прашину.
Ствари које нам више не требају,
попут одеће, дечјих играчака, наме-
штаја или уређаја, било би добро
поклонити људима којима су потреб-
не или контактирати с неком од
организација или удружења који се
баве хуманитарним радом. Друштве-

не мреже су такође у овим ситуаци-
јама од велике помоћи, јер се преко
њих могу огласити ствари које се
поклањају.

На фотографији се види дечје ауто-
седиште које је неко оставио поред
контејнера, вероватно с добром наме-
ром и надом да ће га видети неко
коме је потребно. Ово би ипак мора-
ла да буде последња опција, погото-
во у периоду године када временске
(не)прилике могу уништити ствар.

ДА ЛИ СЕ РАДУЈЕТЕ СНЕЖНОМ ПОКРИВАЧУ?

Снег слути на празнике

Да ли јавни бележници оверавају
уговоре о поклону с налогом, на при-
мер: поклонопримац је дужан да
поклонодавцу омогући бесплатно ста-
новање у поклоњеном стану, храну,
лекове и дужну пажњу до смрти –
питала нас је Илона С. из Месне
заједнице Центар?

Овде се ради о поклону с налогом,
где поклонодавац задржава за себе
неко право или пак налаже покло-
нопримцу да нешто учини. Да би се
испунила намера даривања покло-
нопримца, тај налог не сме бити

накнада за примљени поклон. У про-
тивном, није реч о доброчином уго-
вору, већ о теретном. Да ли је такав
уговор теретан или није, оцењује се
у сваком конкретном случају, али да
би уговор остао доброчин, неопход-
но је да тај терет или налог буде
знатно мање вредности него поклон.

То значи да би јавни бележник пре
овере уговора о поклону, уз овакав
налог, био дужан да оцени да ли је
тај уговор остао доброчин и под тим
налогом који наводите, а у конкрет-
ном случају.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ГРАДСКИ ПАРК И НАРОДНА БАШТА У НОВОМ РУХУ

НОВЕ САДНИЦЕ ЗА НОВИ ХЛАД

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровој-
водина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на елек-
тричној мрежи на територији нашег
града. То значи да би, уколико се

нешто не промени, снабдевање
струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у
самом граду, тако и у припадају-
ћим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Приказане култура 
и традиција српског,
мађарског, 
македонског и 
словачког народа 
са ових простора

Удружење „Етно-кутак”
трећи пут организа-
тор једне лепе 
манифестације

Разноврсност суживота на мул-
тиетничном војвођанском про-
стору још једном је приказана у
пуном сјају, овог пута у Качаре-
ву, где је у суботу, 11. децембра,
у организацији Удружења жена
„Етно-кутак” трећи пут одржа-
на манифестација „Дани култу-
ре и традиције националних
мањина”.

Том приликом су оно највред-
није из богатих ресурса своје
баштине приказали житељи Пан-
чева мађарске, словачке и маке-
донске националне мањине, а није
изостало ни представљање срп-
ске културе, традиције и кухиње.

Због епидемије мање гостију

Догађај је отворила Ивана Росић,
председница Савета за родну
равноправност Града Панчева,
који је и подржао овај пројекат.

– Будући да живимо у мулти-
националној средини, што је
иначе карактеристично за целу
Аутономну Покрајину Војводи-
ну, Град Панчево веома води
рачуна о свим грађанима који
овде живе, независно од тога
којој националној заједници при-
падају. Сви они, као и сви жите-
љи Србије, имају једнака права
у нашој земљи, што је велико
богатство којим се веома поно-
симо – наводи Ивана Росић.

„Дан културе и традиције
националних мањина” прире-

ђен је у свечаној сали Месне
заједнице Качарево, где су своје
рукотворине представила три
удружења: Удружење Македо-
наца „Вардар” из Качарева,
МКУД „Тамаши Арон” из Вој-
ловице и домаћин манифеста-
ције „Етно-кутак”, чија председ-
ница Зора Чубрић истиче да је
ове године, из познатих разло-
га, првенствени циљ био да се
лепа традиција не прекине.

– Качарево је познато по сужи-
воту различитих нација, па смо
желели поново да покажемо да
смо сложна заједница, као и да
се још боље упознамо, а фино се
наместило и то што је јуче био
Међународни дан људских пра-
ва. У претходна два наврата оку-
пљали смо се на СРЦ-у „Језеро”,
у већем обиму, али смо због епи-
демијске ситуације морали да
редукујемо број гостију. Ипак,
представљен је рад трију удруже-
ња, а ми, чланице „Етно-кутка”,
заједнички смо направиле послу-

жење за наше госте. Притом смо
изложили везене рукотворине,
као и дивне цегерекоје шије Мица
Мандић, док Ђина Пешић штри-
ка торбе и везе, као и Зузана Стој-
ков, која у Качареву живи педе-
сет година, али као рођена Сло-
вакиња овде је уједно представи-
ла и традицију те националне
мањине – каже Зора Чубрић.

Дружење на првом месту

Културно-уметничко друштво
војловачких Секељ-Мађара
„Тамаши Арон” ове године обе-
лежава шездесет година од осни-
вања, а њихова чланица Ерже-
бет Варга захвална је домаћи-
нима што им је пружена прили-
ка да још једном прикажу своју
традицију.

– Овог пута поставили смо
божићни сто, украшен везеним
столњацима, као и покрстица-
ма, јастуцима, народним ношња-
ма... Наши преци су овамо дошли
1887. године и са собом су доне-

ли веру, наду и љубав, јер су вео-
ма мало могли да понесу. Ипак,
понели су и аутентични вез и
свако село је имало свој мотив,
а заступљене су три боје: црве-
на, црна и плава. И свака мустра
има своје име, као што је „јабу-
ка”, „аждаја”, „на коцке”... Поред
тога, изложили смо и слане и
слатке колаче које спремамо за
најрадоснији хришћански пра-
зник. Примера ради, по рецепту
наших старих из Трансилвани-
је, који су користили свињско
сало, направили смо штрудли-
це с маком, затим медењаке с
циметом, бајадере, лење пите,
слане пите... Иначе, све су то за
ову прилику припремиле по две
Марије и Ержебет, као и Роза-
лија, Каталин и Јулија – истиче
ова Војловчанка.

Председник удружења кача-
ревачких Македонаца „Вардар”
Сима Најдоски подвлачи да се
ова организација увек радо ода-
зива на  овакве манифестације
зато што оне приказују суживот
Македонаца, Срба и других вој-
вођанских националних зајед-
ница.

– Представили смо се својим
националним јелима. Главни је
зелник, а правила га је по ори-
гиналној рецептури Ратка Мла-
деновска, која то ради већ пуних
шездесет година. Ту је и нешто
на чему смо одрастали – маст,
хлеб и алева паприка, а изло-
жили смо и преслице, чарапе и
друге рукотворине, које смо доби-
ли од наших симпатизера и чла-
нова, као и лист македонске
националне мањине у Србији –
„Виделина” – каже Најдоски.

Након изложбе сви они наста-
вили су неформално дружење
уз окрепљење и поменуте тра-
диционалне специјалитете.

Петак, 17. децембар 2021.
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Качаревачко удружење лова-
ца „Сиви соко”, које је уједно
и секција централне панче-
вачке организације, бележи
нове активности.

Наиме, чланови поменутог
друштва већ дуже време на
свом узгајалишту, које се нала-
зи тик уз Спортско-рекреатив-
ни центар „Језеро”, подижу
фазане.

Према речима председни-
ка качаревачких ловаца Мило-
рада Ђурице, пре неколико
дана један контингент одра-
слих птица отпремљен је у
ловиште.

– За предстојећу недељу пла-
нирамо и одлазак у лов на
дивљач која је стасала у нашој
фазанерији. Овог пута пусти-

ли смо четрдесетак јединки,
раније око педесет, а убудуће
ћемо сукцесивно да отварамо
врата за по двадесетак одра-
слих птица. То радимо у 
различита времена како их не
би похватале грабљивице, којих
у околним атарима има у пре-
великом броју. Тако сам, реци-
мо, пре неки дан на путу коли-
ма наишао на два шакала, који
су били толико ноншалантни
да сам их једва отерао како
бих прошао. Поред тога, има и
много лисица – каже Ђурица.

Банатски Брестовац: Због вре-
менских прилика привремено
је заустављено асфалтирање и
самим тим други слој те тврде
подлоге није урађен у делу Ули-
це Жарка Зрењанина и целој
Улици Ратка Павловића. Месна
заједница је урадила рукохва-
те од Улице Жикице Јовано-
вића према Kутини 2, јер је
веома тешко у зимском
периоду попети се уз тамошњи
брег. Поред тога, започето је
кићење, а почеле су и припре-
ме за прославу Нове године.

Мештани Миле Јовановић и
Јордан Дане Кокошков обра-
дили су новогодишњи натпис
и налепили га на врху зграде
Дома културе. 

Банатско Ново Село: Месна
заједница ради на кићењу села
и постављању новогодишње
расвете. Посечене су гране у
критичним улицама, како би
расвета могла да буде попра-
вљена.

Долово: У току су припреме за
организацију манифестације
„Долово филм фест”, која је
планирана за 5. јануар 2022.
године. Садња медоносног биља
треба да буде настављена (у слу-
чају прикладног времена) сле-
дећег викенда, па сви који то
желе могу да се јаве председ-
нику локалне пчеларске орга-
низације Радовану Шофеју (кон-
такт-телефон 063/661-495).

Глогоњ: Месна заједница при-
према организацију поделе
новогодишњих пакетића нај-
млађим суграђанима. Панче-
вачки афористичари Зоран Т.
Поповић и Александар Чотрић

приредили су вече сатире у
уторак, 14. децембра, у гло-
гоњском Дому културе.

Иваново: У току је реконструкција
зграде Месне заједнице, испред
којесупостављенескеле.

Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-
-ком” су и у току викенда чисти-
ли снег, пре свега испред јав-
них установа, као и на аутобу-
ским стајалиштима.

Качарево: Манифестација
„Дани културе и традиције
националних мањина” одржа-
на је трећи пут у суботу, 11.
децембра, у свечаној сали
Месне заједнице, у организа-
цији Удружења жена „Етно-
-кутак”. На истом месту у четвр-
так, 16. децембра, Дом култу-
ре је организовао монодраму
зрењанинског глумца Јовице
Јашина под називом „Паорска
грозница”.

Омољица: Подела пакетића
биће одржана у среду, 22.
децембра, на платоу Дома кул-
туре, по распореду с позивни-
ца, које ће ученици добити у
школи, а деца из вртића на
кућну адресу. Друштвo пчела-
ра je у уторак, 14. децембра,
одржало састанак на тему орга-
низационих питања у просто-
рији на спрату Дома културе,
а следеће окупљање је у истом
термину (18 сати) седам дана
касније.

Старчево: Новогодишњи базар
биће одржан у суботу, 18.
децембра, на Тргу неолита
(пијачни плато), почев од 10
сати, а истог дана биће оба-
вљена и подела новогодишњих
пакетића деци од три до шест
година, која су добили позив-
нице на кућну адресу. Глумац
Јовица Јашин извео је моно-
драму „Франше д’Епере на
Јужном булевару” у понеде-
љак, 13. децембра, у Дому кул-
туре. Друштво пчелара орга-
низоваће предавање Момчила
Милојевића на тему производ-
ње матица на сопственом пче-
лињаку у среду, 22. децембра,
од 18 сати, у свечаној сали
Месне заједнице. 

Месне актуелности

КАЧАРЕВАЧКИ ЛОВЦИ ОДГАЈАЈУ ДИВЉАЧ

Много фазана, 
али и грабљивица

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ИСТОРИЈСКИ ЧАС ОДРЖАН У СТАРЧЕВУ

Како се овде живело у време Другог светског рата
Прави час историје ових про-
стора одржан је у уторак, 7.
децембра, у стaрчевачком
Креaтивном културном клубу.
Ово занимљиво предавање носи-
ло је назив „Панчево и околина
у време Другог светског рата”, а
о тој несагледиво интересантној
теми говорио је историчар и
виши кустос Народног музеја
Панчево – Срђан Божовић.

Вече је отворио директор
Дома културе Дарко Јешић, који
је, поред осталог, прочитао део
из своје прве књиге „Via Dolo -
ro sa”, чија се радња управо оди-
грава за време великих свет-
ских сукоба.

Божовић је започео своје
излагање подсећањем на то
како је насељаван овај про-
стор, у време када је већи део
ових подручја заузимала него-
стољубива мочвара, а од 18.
века, када су Аустријанци оте-
рали Турке, локалним Срби-
ма и Румунима придружива-
ли су се најпре Немци из

Швапске области.
Потом је било речи и о дола-

ску људи других националних
припадности, попут Словака,
Хрвата, Мађара, и сви они су
дуго живели у каквој-таквој толе-

ранцији. Међутим, са ступањем
Хитлера на власт слика се и овде
погоршава, почев од поставља-
ња ватренијих поборника наци-
зма на чело немачког „Култур-
бунда”, крајем тридесетих годи-

на прошлог века.
Божовић је указао и на то да

је у току Другог светског рата на
овим просторима било репреса-
лија,  попут стрељања у самом
граду или на Стратишту, а забе-
лежени су и случајеви да су се
локални Немци одупирали моби-
лизацији.

Посебан акценат историчар је
ставио на злогласну дивизију
„Принц Еуген”, сачињену од овда-
шњих Немаца, која је сматрана
за најзначајнију немачку опера-
тивну јединицу на југословен-
ском ратишту.

На крају, он је нагласио да је,
по ослобођењу, било и логора за
овдашње Немце, али и то да они
нису систематски терани са ових
простора, већ су се током вре-
мена сами одлучивали на одла-
зак у своју матичну домовину.

Будући да је старчевачка
публика одлично реаговала на
ово предавање, Дом културе ће
наставити да организује такве
садржаје.

ПОВРАТАК ВЕЗА?

Зузана Стојков је чланица Удру-

жења жена „Етно-кутак” из

Качарева, а око пола века живи

у том месту, тачније откада се

овде удала.

Међутим, она никако није

заборавила на своје словачко

порекло, па је и овом приликом

представила традиционалан вез

карактеристичан за ту нацио-

налну заједницу.

– Дружење по различитој

националној основи додатно

нас спаја, а што се самог веза

тиче, мени је то много лепше

опуштање него, рецимо, гледа-

ње неке серије. С друге стране,

ситан вез је мало напорнији за

очи и руке, али радује то што

има заинтересованих за тако

нешто, јер је на недавним 

радионицама било и млађих

девојака. То је добар знак и мој

утисак је да се вез лагано вра-

ћа, па многи такве радове ваде

из ормана како би украсили

намештај. Поред тога, у оквиру

удружења трудимо се да споји-

мо старо с новим. Сада, реци-

мо, веземо марамице и кошуље

за културно-уметничко друштво

– каже Зузана.

ДОГАЂАЈ КОЈИ АФИРМИШЕ СУЖИВОТ УПРИЛИЧЕН У КАЧАРЕВУ

ДИВАН ДАН БОГАТСТВА РАЗЛИЧИТОСТИ

Узгојен велики број птица

Божовић и Јешић

Зузана Стојков

Прави пример међунационалне хармоније
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Пре три деценије, тог 24. сеп-
тембра 1991. године, дом углед-
не панчевачке породице Петров
обрадовала је најлепша вест –
мама Тања је на свет донела
Јелену. Тата Жарко је, наравно,
блистао од среће, родила се њего-
ва мезимица... Радовао се и четво-
рогодишњи брат Душан...

Нико тада није могао ни да
наслути да ће се тридесет годи-
на касније о Јелени Петров при-
чати и писати као о једној од
најбољих одбојкашица које је
Панчево икада имало. На стра-
нице историје женске одбојке у
граду на Тамишу утиснула је
своје име јер је једина играчица
која је од пионирских дана, од
својих првих корака, стигла до
стандардног члана прве поставе
свог клуба и надметала се у
Суперлиги! А одбојку је заволе-
ла сасвим случајно.

– Сама сам, још као мала, пика-
ла лопту испред зграде, „добаци-
вала” се са зидом. Тако је у ства-
ри све и кренуло – са осмехом
започиње разговор Јелена.

У Женски одбојкашки клуб
„Динамо” дошла је, сада већ дале-
ке, 1999. године, као осмогоди-
шња девојчица, али нико на њу
није утицао да се опроба у игри
преко мреже, иако је и мама
Тања својевремено тренирала у
истом спортском колективу. Брат
Душан је вежбао кошарку у КК-у 
„Тамиш”, а она се једноставно –
заљубила у одбојку. И није погре-
шила. А ишла је и на фолклор,
бавила се балетом и атлетиком...
Прошавши све селекције ЖОК-
а „Динамо”, од пионирске до
сениорске селекције која се над-
метала у елитном рангу српске
одбојке, Јелена је за сва времена
обележила историју панчевачке
игре преко мреже.

О својим играма против нај-
бољих одбојкашица у Србији сво-
јевремено је била врло самокри-
тична, увек је желела да напре-
дује и постане још боља. Миц
по миц, својом невероватном
упорношћу, успела је у својим
намерама.

Прве одбојкашке кораке нау-
чила је од Душка Бокшана и
каже да јој је било веома жао
када је морала да се одвоји од
свог првог учитеља, а тренира-
ли су је и: Гоца, Даца, Боцко,
Влада, Дадо и Брацо. Током кари-
јере је играла и на месту сред-
њег блокера, а на место либера
пребацио ју је Драгољуб Јањић,
под чијом командом су Јелена
Петров и њене другарице, као
јуниорке, харале друголигашким
караваном у дресу „Динама”.

– Заиста јако волим одбојку.
Најсрећнији тренутак ми је био
када сам ушла у први тим „Дина-
ма”, а најтужнија сам била када
због повреде ноге нисам могла да
наступим на утакмици против „Сре-
ма”, у друголигашкој конкуренци-
ји – присећа се Јеца времена про-
веденог у свом првом клубу.

На утакмицама у Хали спор-
това на Стрелишту увек је има-
ла своје навијаче, родитељи су
имали „резервисано” место на
трибинама кад год је играла
њихова мезимица. А тата Жар-
ко, који је био задужен и за исе-
цање новинских текстова у који-
ма се писало о његовој Јеци,
често је био и највећи критичар.

– У то време само ми је одбојка
била у глави. Због професионал-
ног бављења омиљеним спортом
морала сам четврту годину у ЕТШ
„Паја Маргановић” да завршим
ванредно, али и тада сам знала да
ћу наставити школовање, као и
да ћу увек радити нешто у одбој-
ци – прича наша саговорница.

За људе се брзо везује, али се
не поверава свакоме, јер се лако
разочара. Ауторитете трпи, а то
су за њу тренери и старије саи-
грачице. Као и свака Вага у хоро-
скопу, воли да машта, али и да
садашњост прихвати веома реал-
но. Радо се сећа припрема на
Дивчибарама, па тренинга с

првим тимом на Златибору, када
је још увек била јуниорка, а у
лепом сећању јој је остало и госто-
вање у аустријском Клагенфур-
ту, када је „Динамо” остварио
највећи успех у историји клуба и
пласирао се у четвртфинале ЦЕВ
купа. Екипу су као тренери пред-
водили Александар Владисављев
и Иван Крговић, а у редовима
екипе из нашег града играла је и
Милена Рашић, сада већ леген-
дарна репрезентативка Србије и
један од најбољих средњих бло-
кера које је свет икада имао.

– После готово седамнаест годи-
на проведених у „Динаму”, на
позив тренера Јове Цаковића, сада
селектора кадетске селекције наше

земље, прешла сам у „Јединство”.
Клуб из Нове Пазове је тада био
међу прве четири екипе у земљи,
а ја сам од доласка заузела своју
позицију на месту либера. Већ у
првој сезони освојиле смо Супер-
куп Србије, играле смо у финалу
плеј-офа, где смо претрпеле пораз
од „Визуре”. „Јединство” је тада
имало сјајан тим, играле су и
Сара Сакраџија, Нина Јакић, Ива-
на Мрдак, Сања Тривуновић и
остале сјајне одбојкашице. Већ
следеће сезоне с „Јединством”
сам освојила Куп Србије, у фина-
лу смо савладале управо мој

„Динамо”. Каква је то еуфорија
била! „Јединство” је више од пола
века чекало на неки трофеј, а због
тог успеха ушле смо и у филм
Мирослава Виславског „Бисери
војвођанске одбојке”. Наши вели-
ки портрети, генерације која је
освојила победнички пехар, и
данас стоје на зидовима хале у
Пазови. Три године сам провела
у „Јединству” и то ми је био баш
сјајан период живота. Путовале
смо у Париз, Немачку, Белору-
сију, где смо играле међународ-
не утакмице – поносно прича
Јелена о најсветлијим тренуци-
ма своје каријере.

Упоредо је студирала и играла
одбојку, а 2019. године вратила
се у Панчево и почела да ради у
Банци Поштанска штедионица,
а одиграла је и полусезону у
„Динаму”, који је тада предво-
дио тренер Никола Јерковић.

– Јако ми је жао што је Жен-
ски одбојкашки клуб „Динамо”
у то време нестајао са сцене.
Једноставно, колектив у коме
сам провела готово две децени-
је се угасио, па сам прихватила
позив Ивана Крговића да играм,
али и да као тренер водим гру-
пу девојчица у ОК-у „Одбојка
013”. Вратила се и Гага (Драга-
на Марковић), а ту су сада и
Бјанка Петковић и Наташа
Божић. У „Одбојци 013” влада

сјајна атмосфера, имамо веома
добре услове за рад, односи у
клубу су добри и засад све функ-
ционише у најбољем реду. Пла-
нирам да играм и ове сезоне, а
на којој ће то позицији бити,
зависи од тренера Владе. Тако-
ђе, наставићу да тренирам девој-
чице – наставља Јеца.

У међувремену је завршила
Вишу пословну школу у Београ-
ду и четврту годину стидија на
„Мегатренду”. У банци ради на
месту саветника за становни-
штво и, како сама каже, колеге
су је одлично прихватиле.

– Супер ми је на послу, ствар-
но. Иако сам међу најмлађима,
одлично се слажем с колегама,
а могу да кажем и да се између
мене и Јелене Ђурић Фаре ство-
рило и право, искрено прија-
тељство – хвали своје колеге и
колегинице с посла играчица
„Одбојке 013”.

Како сама каже, не подноси
неправду и лаж, брзо плане, али
је брзо бес и прође. Сматра да је
изабрала прави пут у животу, а за
себе тврди да је права другарчи-
на. И поносна је на ту особину.

– Остаје можда жал што бар
једну сезону нисам одиграла у
неком иностраном клубу, да про-
бам и то. Али добро, шта је – ту је.
Играла бих ја још увек професи-
онално одбојку, али немогуће је
ускладити обавезе на послу и на
терену а да то буде на врхунском
нивоу. Ипак, задовољна сам. Имам
дивну породицу. Мама и тата су
сада пензионери, али нас и даље
подржавају у свему. С братом
Душаном имам посебан однос,
јако смо везани једно за друго. Он
је активан у свету моделинга, два
пута је изабран за манекена годи-
не, често је ангажован на разним
снимањима... Породица ми је увек
на првом месту. И даље волим да
изађем с друштвом, да се прове-
дем, а готово са свим саиграчи-
цама из претходних клубова оста-
ла сам у контакту. Најчешће се
чујем и дружим са Саром Сакра-
џијом, Нином Јакић, Весном Секу-
лић, Бјанком Петковић, Драга-
ном Марковић... Јако су ми драге
Весна Новичић и Бранкица Перо-
вић, оне су задужене за мој изглед
када треба да се дотерам за неку
свадбу или посебну прилику.
Желим да у скорије време осну-
јем и своју породицу, да се оства-
рим и као мајка, али и да после
наставим да се бавим одбојком,
макар само као тренер неких нових
девојчица – најискреније прича
Јеца о људима који су тренутно
највећи део њеног живота и о сво-
јим плановима.

Захваљујући комшијама с
Тесле, Мири и Неши, чија девој-
чица Нина тренира одбојку код
Јелене, у њиховој кући у Банат-
ском Новом Селу недавно је
организована и рођенданска жур-
ка. У главној улози била је сла-
вљеница – Јелена Петров!

Бескорисно је у старости про-
дужавати живот, већ младост
треба продужавати, написао је
давно Иво Андрић. Свесна је
тога и јунакиња наше приче...

Она је живот скројила баш по
својој мери!

Александар Живковић

Топличка улица припада тери-
торији Месне заједнице Мла-
дост. Под овим називом посто-
ји од 1985. године.

Топлица је област у јужној
Србији која обухвата долину
истоимене реке. Њену запад-
ну границу формира планин-
ски масив Копаоника који је
одваја од Доњег Ибра, Гор-
њег Лаба и Малог Косова.
Северну границу области чине
Велики и Мали Јастребац, иза
којих се пружају области
Жупе, Расине и Алексинач-
ког Поморавља. На истоку
Топлице се налази долина
Јужне Мораве код Ниша, док
њене јужне границе чине пла-
нине Видојевица и Пасјача.

Цела област, као и река која
кроз њу протиче, добиле су
назив по великом броју изво-
ра топле минералне воде, тзв.
топлица или бања (Пролом,
Луковска, Куршумлијска), које
су познате још од римског
доба.

* * *
После повлачења српске вој-
ске преко Албаније у
Првом светском
рату, Србија је
окупирана и
п о д е љ е н а
и з м е ђ у
Аустроугар-
ске и Бугар-
ске. Ови
други спро-
водили су
п о т п у н у
бугаризаци-
ју становни-
штва: српске
школе су
затваране, а
српски језик
забрањиван; прези-
мена становништву су
мењана тако што је на крају
брисано „ић” и додавано
„ов”... Терор је достигао врху-
нац током 1916, када су Буга-
ри отпочели регрутацију
мушког становништва старо-
сти од 18 до 50 година, како
би их упутили у бугарску вој-
ску. Неки Срби су се,
да би избегли регру-
тацију, одметали
у шуме, па су
тако створени
одреди добро-
вољаца под
к о м а н д о м
предратних
комита.

М е ђ у
овим коман-
д а н т и м а
истицао се
Коста Војино-
вић Косовац,
резервни потпо-
ручник српске вој-
ске, који се због ране
није повукао преко
Албаније. Он је већ у лето
1916. са Урошем Костићем
Рудинцем на Копаонику осно-
вао Ибарско-копаонички
одред. Независно од њих, сво-
је групе имали су и браћа
Милинко и Тошко Влаховић,
Јован Радовић и још неки...
Сазревала је идеја о отпору
окупатору.

План о отпору на окупира-
ним територијама имала је и

српска Врховна команда. Кра-
јем септембра 1916. авионом
је са Солунског фронта у село
Механе код Куршумлије упу-
ћен поручник Коста Милова-
новић Пећанац. Његов зада-
так је био да створи органи-
зацију отпора која ће ступи-
ти у борбу у непријатељском
залеђу тек кад Срби и и саве-
зници пробију Солунски
фронт и стигну до Скопља.

Коста Војиновић, Рудинац
и остале комитске вође, међу-
тим, нису хтеле да чекају. На
састанку одржаном у околи-
ни Лесковца 21. фебруара
1917. године они су донели
одлуку да устанак почне
одмах. Пећанац им се при-
клонио, вероватно да би сачу-
вао примат првог човека
покрета, па је заједно с Костом
Војновићем упутио проглас
народу да се дигне на оружје.

Прва борба је вођена у селу
Мачковац код Куршумлије
26. фебруара 1917. године.
Истог дана је ослобођена и
Куршумлија. Устаници су брзо
створили слободну територи-

ју од Копаоника, преко
Јастрепца, Јабланице,

Ђуниса и Јужне
Мораве, све до Леба-

на и Лесковца .
Поред Куршу-
млије, ослобође-
ни су и Блаце,
П р о к у п љ е ,
Рибаре, Рибар-
ска Бања, Леба-
не...

Топлички
устанак је при-

вукао велику
пажњу јавности у

земљама савезни-
цама Србије, чија је

штампа са одушевље-
њем писала о „Топличкој

слободној републици”. С
разлогом, јер је ова буна била
једини организовани покрет
отпора на територији под оку-
пацијом Централних сила.

Устаничке снаге су бројале
13.500 наоружаних људи, док
су Бугарска и Аустроугарска

имале између 35.000 и
40.000 војника.

Пошто је изостала
очекивана помоћ

са Солунског
фронта, оне су
релативно лако
угушиле уста-
нак до 25. мар-
та 1917. годи-
не. Одмах
затим спроведе-
на је одмазда
над цивилним

становништвом.
Злочини Бугара и

Аустроугара били
су окрутнији од тур-

ских: стрељано је,
заклано или обешено око

20.000 цивила, највише жена
и деце.

Коста Војиновић је у децем-
бру 1917. рањен и извршио је
самоубиство да не би пао Буга-
рима жив у руке. Верује се да
га је издао неки од сабораца.
Коста Пећанац је у Другом
светском рату био четнички
војвода и сарадник Немаца,
а 1944. је убијен по наређењу
Драже Михаиловића. М. П.

Старо Прокупље

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ТОПЛИЧКА

Устанак
угушен терором

Војвода 
Коста Војиновић

Војвода 
Коста Пећанац

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВ, ОДБОЈКАШИЦА

ЖИВОТ СКРОЈЕН ПО СВОЈОЈ МЕРИ
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 17. децембар 2021.

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 10. ДО 23. ДЕЦЕМБРА

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



ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ
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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)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 
ZA TEHNIČKI PREGLED NA
JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

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)

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ, 

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

За сушење меса – букове цепанице 
у врећи и пањеви.

МИРИС ДИМА БУКОВОГ ДРВЕТА.
061/383-80-00

(5/310562)

АСТРА 1.7 Д, караван, ре-

гистрована. 066/377-288.

(311153)

ПРОДАЈЕМ рено клио, 1.5

дци, 2003. годиште, у де-

ловима. 062/491-240.

(311159)

МУЛТИПЛА рестајлинг,

1.9, 2005, фул опрема.

064/130-36-02. (311199)

ФИАТ БРАВО 1.4, 2009,

пет врата, фул опрема,

фабрички атестиран плин,

на име. 064/130-36-02.

(311199)

ФИАТ ДОБЛО макс, 1.4,

2009, пет седишта, 730 кг

терета, фул опрема.

064/130-36-02. (311199)

ПУНТО, 1.2, 8в, 2001, пет

врата, атестиран плин, ре-

гистрован годину.

064/130-36-02. (311199)

ДАЧИЈА логан, рестајлинг.

1.6, 2008, атестиран плин,

на име. 064/130-36-02.

(311199) 

ОПЕЛ мерива 1.3 ЦДТИ,

2007, црн, одличан, гара-

жиран, клима. 064/142-

55-93. (311242)

ПУНТО, 2010, бензин,

18.000 прешао, петора

врата, 2.500 евра.

063/804-07-85. (311247)

ЈУГО ин 2008, исправан,

нерегистрован, 400 евра.

064/240-67-56. (311281)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 2004.

годиште, у одличном ста-

њу, прешао 14.000 км, са

пуном опремом, аутома-

тик квадро. 064/124-45-

07. (311330)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 – 2.000 евра. Стање

небитно. 063/165-83-75.

(311174)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.600 евра. 062/193-36-05.

(311299)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне аутомобиле, од

100 до 2.000 евра.

063/161-08-19. (311299)

ПРОДАЈЕМ две гараже,

Вељка Влаховића, Стрели-

ште. 064/469-84-88.

(311203)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

купслупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (311267)

САМСУНГ ТВ, уљани ради-

јатор 3 квм, норвешки ра-

дијатор 2 кв. Тел. 061/209-

08-95. (311258)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ДВА кауча,, мало кори-

шћена, величине 2 х 1.30.

348-409. (311207)

ПРОДАЈА домаћих патака,

живе и уређене. 063/329-

384. (311237)

УЉАНИ радијатор, веш-

машина, микроталасна,

комбиновани фрижидер,

телевизор, грејалица.

063/861-82-66. (311243)

ПРОДАЈЕМ термоакуму-

лациону пећ 5,5 кв, камин

тучани алфа, радијатор

уљани. 061/462-71-94.

(311254)

ПИШТОЉ б ернандели

7,65 и мењач аутоматик за

опел кадета. 064/507-20-

84. (311263)

ДОМАЋА јунећа полутка,

око 20. децембра.

063/879-03-55. (311130)

ПРАСИЋИ на продају.

061/286-41-00. л(311178)

ПРОДАЈЕМ прасиће и то-

вљенике. Тел. 064/129-45-

43. (311183)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-

ње, потребан месар за

клање истих свиња.

063/755-29-05. (311196)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја: столови од 4.500, клик-

клак лежајеви од 15.300.

060/600-14-52. (311323)

ТА пећ, собни и трпезариј-

ски намештај, судо-маши-

на, мини шпорет, кауч.

Тел. 064/813-00-21.

(311118)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (310910/р)

ОРМАН антиквитет, сме-

деревац 9, фрижидер, ка-

уч, трпезаријски сто са

столицама. 063/861-82-66.

(ф)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, фрижи-

дере, замрзиваче, веш-ма-

шине, итд. 061/322-04-94.

(311059)

КУПУЈЕМ исправну писаћу

машину. 061/462-71-94.

(311254)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак и исплата. 060/138-52-

38. (311311)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак и исплата одмах.

061/641-30-36, 066/641-

30-36. (311312)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско. 064/212-

52-52. (311128)

ПЛАЦ 20 ари са кућом

150 квм, 1/1, вода, струја,

ограђено, 120.000 евра,

6.000 евра по ару, Карау-

ла, Рибарска 4. Тел.

063/804-07-85. (311247/р)

ЈАБУЧКИ, плац до пута, 28

ари, поред пумпе, 30.000.

(67) „Милка М”, 063/744-

28-66. (311335)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9

ари, 26 м фронт, 4.000

евра/ар. (67) „Милка М”,

063/744-28-66. (311335)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

64 квм, Котеж 1. 251-45-

06. (311129)

ХИТНО продајем једнои-

пособан стан на Стрели-

шту, 44 квм, ЦГ. 064/118-

56-11. (311098)

МИСА, поткровље, 60 квм,

трособан, сређено, 36.000.

(67) „Милка М”, 063/744-

28-66. (311335)

ТЕСЛА, трособан, III ЦГ,

69 квм, две терасе, 70.000.

(67) „Милка М”, 063/744-

28-66. (311335)

ЦЕНТАР, двособан, нов,

приземље, 57, двориште,

остава, ЕГ, празан, 55.000.

(67) „Милка М”, 063/744-

28-66. (311335)

ЦЕНТАР, I, 54 квм, тераса,

ЕГ, намештен, прелеп

65.000. (67) „Милка М”,

063/744-28-66. (311335)

ШИРИ ЦЕНТАР, I, nov, 44

квм, ЕГ, тераса, гаражно

место, 55.000. (67) „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(311335)

ЦЕНТАР, 27 квм, II, ЦГ,

лифт, староградња, код

општине, одмах усељив,

35.000. (67) „Милка М”,

063/744-28-66. (311335)

МИСА, трособан, I, 100

квм, две терасе, код шко-

ле. (67) „Милка М”,

063/744-28-66. (311335)

СТРЕЛИШТЕ, 37 квм, V,

ЦГ, две терасе, 35.000,

прелеп. (67) „Милка М”,

063/744-28-66. (311335)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру 37, 39, 65 квм, могућ-

ност куповине на кредит.

060/043-52-98. (311127)

ПРОДАЈЕМ једнособан, 45

квм, нова Миса, усељив

одмах. Тел. 060/301-51-

12. (311184)

НОВОГРАДЊА, поткро-

вље, 50 квм, Горњи град,

35.000 евра. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (311208)

ПОВОЉНО продајем дво-

собан стан, Миса, ниско

приземље, усељив. (470),

„Дива некретнине”,

064/246-05-71. (311208)

ТЕСЛА, трособан, II, 74

квм, сређен, са стварима,

72.000. „Кров”, 060/683-

10-64. (311273)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 78

квм, V, лифт, ЦГ, 65.600.

„Кров”, 060/683-10-64.

(311273)

СОДАРА, приземље, 52

квм, ЕГ, 49.000; 58 квм,

III, ЦГ, договор. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(311334)

НОВОГРАДЊА, центар,

Панчево, станови троипо-

собни 76 квм, и двоипо-

собни 62 квм, брзо усе-

љив. Инвеститор. 

063/823-71-79. 

(311333)

ГОРЊИ ГРАД, стан, кућа,

52 квм, 28.000; дворишни

реновиран, 70 квм, 48.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (311334)

ЗЛАТИЦА – Зрењанин, 54

квм, II/III, ЦГ, тел, терасе,

гаража, укњижен, 18.500.

063/252-559. (311332)

КУЋА на новој Миси, хит-

на продаја, 250 квм,

89.000 евра. „Гоца 013”,

063/899-77-00, 063/449-

090. (311272)

СТАН, Котеж 2, први

спрат, 65 квм, 62.000

евра. „Гоца 013”, 063/899-

77-00, 063/449-090.

(311272)

ДВОИПОСОБАН стан, 67

квм, новија зграда, Светог

Саве, III спрат, 75.000.

Агенција „Pro fu tu ro013”,

069/246-01-49.

(311280)

ДУПЛЕКС, 81 квм, новија

зграда, Светог Саве, III

спрат, 81.000. Агенција

„Pro fu tu ro013”, 069/246-

01-49. (311280)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, 85 квм, сређен или

мењам за мањи, уз допла-

ту, Кикиндска 4, III спрат.

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

09-97. (311330)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита, пот-

кровље, 34.000 евра, 34

квм. 069/655-214.

(311329)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

ВП, 59 квм, 51.000.

„Кров”, 060/683-10-64.

(311273)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, стано-

ви, куће, плацеви, све ло-

кације. 063/744-28-66.

(311335)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, дуплекс, преко пута

Болнице у Улици Милоша

Обреновића 3. За све ин-

формације назвати на

контакт телефон 063/460-

660 (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Котежу 1.

Тел. 063/851-56-02.

(311268)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
модерно намештен стан
на Тесли, IV спрат, без
лифта, ТА. Те. 069/544-
89-63. (311314)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру за
самца. 063/718-55-83.
(311319)

НОВА МИСА, двоипосо-
бан, други спрат, грејање
на гас и топлотна пума.
063/221-254. (311320)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
лукс опремљен, интернет,
паркинг,г рејање, у Светог
Саве 133 у Панчеву.
065/283-53-01. (311322)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
на старој Миси. Тел.
064/118-56-11. (311098)

ДВОСОБАН комфоран,
центар, ТА, клима, други
спрат, телефон. 064/837-
26-10. (311270)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,
комфоран, у кући, грејање
плин, врт. Котеж. 061/225-
16-43. (311266)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,
намештен, парно грејање,
Јабука. 063/351-709.
(311180)

БЕСПЛАТНО кућа за ста-

новање у Иванову.

064/372-94-71. (311194)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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КОПАОНИК

SKY IN – SKY OUT
100 м од гондоле – до 7 особа Изнајмљујем. 065/377-86-58

FB family kopaonik apartmani
(8/311327)

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 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 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
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 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 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

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

ИЗДАЈЕМ дволипособан

слтан, најстрожи центар,

лифт, грејање, II спрат, те-

раса, празан. Одмах усе-

љив. 063/167-95-58.

(311131)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-

ну гарсоњеру, центар, од-

мах усељива, паркинг,

wi/fi, повољно. 060/691-

88-23. (311245)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан – приземље,

центар, грејање на гас.

063/311-369. (311152)

РАДОМИРА ПУТНИКА,

једноипособан намештен

стан, ЦГ, 170 + депозит.

065/251-45-43. (311173)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

центру – двособан.

063/122-41-40. (311193)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ, ин-

тернет, кабловска. Тел.

063/118-22-09. (311209)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

центар, лукс намештен,

нов. Паркинг и подрум.

063/289-127. (311212)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Те-

сли, 114 квм, ЦГ, клима,

паркинг, гаража, власник.

063/321-038. (311220)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Змај

Јовина 2/III, централно

грејање, 200 евра.

064/376-78-37. (311230)

ИЗДАЈЕМ смештај за сам-

це, раднике, студенте,

раднички смештај.

063/502-211. (311255)

ИЗДАЈЕМ комплет опре-

мљену кућу у центру гра-

да, огодна за раднике - до

13 соба. 062/435-323.

(311331)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 47 квм, на Тесли,

близу БИГ-а, приземље,

паркинг, грејање, ТА.

065/341-97-66. (311162)

ИЗДАЈЕМ локал у Змај Јо-
виној код Зелене пијаце,
бивша месара „Бифтек”.
063/234-419. (311170)

ЛОКАЛ за издавање у цен-
тру. 061/292-30-30. (311264)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Панчева, преко пута глав-
не Аутобуске станице.
063/817-94-46. (311165)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 47 квм, бивша сто-
матолошка ординација,
близу БИГ-а, на Тесли.
Приземље, паркинг, наме-
штај, клима, грејање, ТА.
065/341-97-66. (310885/р)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-
ве Поште 12 квм + мокри
чвор, 4.000 евра. 060/812-
66-63. (310916)

ПРОДАЈЕМ разрађену
трафику на главној ауто-
буској станици. Контакт:
063/102-86-41. (310843)

ПРОДАЈЕМ локал 30 квм,

Тржни центар – Карађор-

ђева 2-б. Тел. 069/266-98-

20. (310865)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 квм,

ужи центар, за све врсте

делатности. 064/`163-58-

50. (311301)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, у

центру, поред „Грејања”.

064/440-20-89. (310932)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 59 квм,

Содара. 063/320-588.

(3311291)

ПОСЛОВНИ простор – ре-

сторан у центру Панчева

153 квм + 30 продајем.

062/806-02-58. (311233)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

преко пута Аутобуске ста-

нице, 35 квм. 063/817-94-

46. (309426)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2, сада

мењачница „Спарта”.

069/251-19-55. (311206)

ИЗДАЈЕМ локал у ширем

центру града, 17 квм. Тел.

063/273-730. (311223)

ИЗДАЈЕМ локал 39 квм,

ужи центар. 064/329-37-

84. (311309)

ПОТРЕБАН искусан возач

са Ц категоријом за ди-

стрибуцију по Београду.

062/311-651  (СМС)

ПОТРЕБАН продавац па-

кова у мобилним играма

и/или маркеинг особа у

истим (на социјалним

мрежама). 060/030-09-59.

(311255)

ПОТРЕБНИ ЦО 2 и елек-

тро вариоци, бравари

монтери 3. Фирма „Bro di -

co”, може и пензионери.

Тел. 064/160-32-34.

л(311177)

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)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

064/462-12-61. (311300)

ПИЦЕРИЈА „Попај” тражи

нове раднице пица-мај-

сторе, помоћне раднице,

раднице за прављење сен-

двича и палачинки. Иску-

ство није потребно.

(311276)

ПОТРЕБНА радница за

рад на пијаци. Макса.

065/305-96-23. (311286)

ПОТРЕБАН пекар.

062/404-144. (311260)

ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром, до два кубика
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПРЕВОЗ до два кубика:
шљунак, песак, итд. Чи-
стим таване, подруме,
шупе, гараже. 061/322-04-
94. (311059)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор

Александар. 064/157-20-

03. (311018)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље, цена

договор. 013/2366-843,

063/193-22-29. (310601)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вине, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (310197)

КОМБИ превоз, селидбе,

превоз робе. Превоз по

пређеном километру. Нај-

повољније цене. Ивке,

064/564-24-47. (311211)

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење подрума,

тавана, шупа, дворишта,

градилишта. 063/772-64-

56. (310924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (311164)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ТА

пећи и остале ел. Услуге.

060/521-93-40. (311179)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање.
„Фриго Матић”, 060/521-
93-40. (311179)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (311225)

УСЛУЖНО димљење сла-
нине, меса и месних пре-
рађевина. 063/179-01-78.
(311289)

ВРШИМ превоз ствари,

робе, чистим подруме, та-

ване, шупе, гараже, изно-

сим стари намештај, по-

вољно. 064/317-02-62,

063/196-54-56. (311318)

ПРЕВОЗИМ повољно ма-

њим кипером сепарисани

шљунак, песак, сејанац,

ризла, утовар, одвоз шута.

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

645. (311265)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (311327)

ПРЕВОЗИМ комбијем по
граду и околини, повољно.
061/666-65-25. (311325)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,
песак, шњунак, сејанац,
остало. Цена по тури
1.500 динара. 064/141-47-
39. (311228)



ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Петак, 17. децембар 2021. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17

301-150, 300-830

На основу члана 9. Правилника о ближим условима,

начину и поступку финансирања потреба у области

спорта на територији Града Панчева („Службени

лист Града Панчева” број 1/17 и 30/18) и чланова 44.

и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС” број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.

закон и 47/18), чланова 54. и 98. став 2. Статута Гра-

да Панчева („Службени лист Града Панчева” број

25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21),

градоначелник Града Панчева расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ 

ПАНЧЕВУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Градоначелник Града Панчева позива све заинтере-

соване спортске организације и друга правна лица

да својим програмима и пројектима конкуришу за

суфинансирање својих годишњих активности у

области спорта у следећим сегментима: 

А) Предшколски и школски спорт 

Б) Спортска рекреaција

В) Спорт особа са са инвалидитетом

Г) Такмичарски спорт 

Д) Спорт у насељеним местима са територије

Града Панчева

Ђ) Организација спортских манифестација 

од интереса за Град Панчево 

Е) Програми и пројекти од посебног значаја 

за Град Панчево у 2022.години

4. Рок 

Рок за предају конкурсне документације за суфи-

нансирање годишњих програма и пројеката у обла-

сти спорта у Граду Панчеву за 2022. годину је до 31.

децембра 2021. године). Јавни позив ће се објавити

у недељном листу „Панчевац” и на званичној интер-

нет презентацији Града Панчева, (www.pancevo.rs). 

Пријава са потпуном конкурсном документацијом

предаје се у просторијама Спортског савеза Панче-

во, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 сати), са

назнаком: „Јавни позив за суфинансирање годиш-

њих програма и пројеката у области спорта у граду

Панчеву за 2022. годину” са називом области: пред-

школски и школски спорт, спортска рекреација, так-

мичарски спорт, спорт у насељеним местима са те-

риторије Града Панчева, спорт особа са инвалиди-

тетом, организација спортских манифестација од

интереса за Град Панчево и Програми и пројекти од

посебног значаја за Град Панчево.

Пријаве и потпуну документацију доставити у затво-

реној коверти са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ

ПОЗИВ” 

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљ-

ком путем поште. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-

мати у разматрање! 

5. Додатне информације 

Све додатне информације у вези са јавним позивом

могу се добити Биљане Миоч сваког радног дана од

8 до 15 сати путем телефона број 308-830 локал

907, 064/866-22-90 или путем mail-а 

biljana.mioc@pancevo.rs.

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 РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу ветроелек-

тране „Ветропарк 1”на подручју катастарске општи-

не Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на те-

риторији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1”на

подручју катастарске општине Банатско Ново Село,

Качарево и Панчево на територији града Панчева (у

даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15

дана и то почев од 17. 12. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

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 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања раног јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске

и стамбено-комуналне послове, путем писарнице

Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,

бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и суге-

стије могу утицати на планска решења.

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 ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Изменa и допуна Плана генералне 

регулације насељеног места Глогоњ

Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и
допуне Плана генералне регулације насељеног ме-
ста Глогоњ (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана
и то почев од 17. 12. 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 09
до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу
се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању 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 седнице Комисије за планове биће одржана
05. 01. 2022. 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.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

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

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „БСТ 2016”“ доо Старчево,

ЈНА бр. 46, Старчево, поднео захтев за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину за

Пројекат изградња објекта за складиштење и трет-

ман неопасног отпада спратности П (приземље), ре-

конструкција помоћног објекта у пословни објекат

спратности П (приземље), изградња колске ваге, ре-

зервоара за воду, сепаратора уља и масти и септич-

ка јаме, на кат. парцели бр. 7889 к.о. Старчево, на

територији града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

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

у периоду од 17. до 27. децембра 2021. године рад-

ним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. 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 доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 09. 12.

2021. године, донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

ПРОЈЕКТА Уклањање објеката – објекти и инстала-

ције постројења S-620, група постројења 1 Блок 5,

објекти и инсталације постројења S-2750 (Mерокс,

Лаке бензинске фракције) и S-2850 (Мерокс, тешке

бензинске фракције), Блок 6 и тоалет са септичком

јамом и инсталацијама, све у кругу Рафинерије на-

фте Панчево, на кп. бр. 3545, 3559 и 3557 КО Војло-

вица, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица

Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену доку-

ментацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени

утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-

вршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном по-

ступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Пан-

чева, Ул. Скадарска бр. 77 позива заинтересоване

да се пријаве на оглас за следеће послове.

1. Гасни заваривач – два извршиоца на неодре-

ђено време, са искуством на пословима резања.

Пробни рад у трајању два месеца. Школска спрема:

III или IV степен школске спреме машинске струке.

2. Бравар – пет извршилаца на неодређено вре-

ме, са искуством на пословима израде челичних

конструкција и делова конструкција са пробним

радом у трајању од 30 дана. Предност имају кан-

дидати који познају читање техничких цртежа.

Школска спрема: III или IV степен школске спреме.

Оглас је отворен до 31. I 2022. године. Заинтресо-

вани кандидати треба да поднесу пријаве са рад-

ном биографијом на адресу: „Feromont oprema”

a.d. Панчево, Скадарска 77 или на email: 

office@feromontoprema.rs. Информације на тел.

013/331-277 од 8 до 15 сати или на моб. тел.:

063/205-999.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

КОНКУРС
за стоматолога

– ортодонта 
до 01. 02. 2022.

Послати CV
czofiksnaproteza@

gmail.com

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)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови свих врста, сло-

бодне екипе, гаранције

фирме. 061/155-06-18.

(311232)

ОБАРАЊЕ стабала, руше-

ња, одношење ствари, чи-

шћења, крчење плацева,

итд. 060/035-47-40.

(311271)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, чишћења

тавана, подрума, одноше-

ње ствари. 064/122-69-78.

(311271)

МАШИНСКО прање тепи-

ха и аутоперионица „Би-

сер 013”. Тел. 064/875-88-

65, Стевана Шупљикца 10-

а, Тесла. (311292)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, славине,

санитарије. Поправке, од-

гушење канализације.

061/193-00-09. (311288)

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. (311267)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непо-

требне ствари. 064/280-

30-16, 063/731-77-67.

Владимир. (311140)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(311275)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја.  302-820,

064/129-63-79. (311301)

ПРОДАЈЕМ апартман У

Грчкој, Халкидики – 71,5

квм, Неа Каликратија.

Тел/vi ber +381 631 030

433. (311235)

РАДНО ВРЕМЕ

„ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ

ПРЕДСТОЈЕЋИХ

ПРАЗНИКА

Први број у новој години излази 14. јануара

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да

ће током предстојећих новогодишњих и бо-

жићних празника „Панчевац” имати измење-

но радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист

ће радити нормално, па ће „Панчевац” бити

на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан

у новој години биће 10. јануар, када ће по

устаљеном радном времену радити и бла-

гајна и маркетинг. Први број „Панчевца” у

2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 17. децембар 2021.18

МИЛЕНА МАРИЋ

Драга наша Мико, нека те сада анђели чувају.

Воле те пуно твој тата МИЛОРАД и твој брат БАТА

(127/311295)

МИЛЕНА МАРИЋ

Последњи поздрав драгој Милени

од НАТАШЕ са породицом РАДАНОВ

(126/311294)

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да

је 5. децембра 2021. године преминуо наш драги и вољени

ЉУБОМИР ЧОЛИЋ
1949–2021.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Тугују за тобом супруга АНЂА и син БОЈАН

(130/311297)

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

комшији

ЉУБОМИРУ

ЧОЛИЋУ

од породице БОРИЋ

(128/311296)

Последњи поздрав

најдражем течи

ЉУБИ

од ИВАНЕ, МАЈЕ,

ЗОРАНА, КОСТЕ,

УРОША и ДАНИЛА

(129/311297)

Драги брате

ЉУБОМИР ЧОЛИЋ
1949–2021.

Рођен си у Јарковцу, Јарковац је био твој свет, судбина је хтела да се твој

овоземаљски и небески живот заврши у Јарковцу.
Твоја сестра СЕКА и зет ЦАНЕ

(105/311251)

Последњи поздрав

ЉУБИ

од КРУНЕ.

Почивај у миру

(104/311250)

Последњи поздрав драгој сестри

МИЛЕНИ БОКИЋ ЛЕНКИ

од СНЕЖАНЕ са породицом

(36/311155)

МИЛЕНА БОКИЋ

Драгој сестри Милени последњи поздрав

од брата МИЛАНА са породицом

(37/311156)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав најбољем тати и вољеном супругу

МИОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ
1976–2021.

Ћерка МИОНА и супруга ДАНИЈЕЛА
(76/311214)

Последњи поздрав вољеном зету

МИОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ
1976–2021.

Његова ташта МИЛОВАНКА и таст БРАНКО
(77/311214)

Последњи поздрав

МИОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ

од његове сваје, паше и КИКЕ из Лучана

(74/311214)

Последњи поздрав брату

МИОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ

од породице ВУКШИЋ

(75/311214)

11. децембра отишао је мој син

МИОМИР ФИЛИПОВИЋ
1975–2021.

Воли те мама, чекај ме долазим

(78/311215)

Вољеном брату и ујаку

МИОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ

На небу се сада анђели веселе а нама

остаје да се сећамо и у свом срцу чувамо.

Твоја сека МИЛИЦА и сестрић МИЛОШ

(79/311215)

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ

удружењу „La gu na ta xi” на помоћи и

подршци.

Породице ФИЛИПОВИЋ и КНЕЗИЋ

(80/311215)

Последњи поздрав

МИШИ

Другари са малог фудбала: БОБА, ДАВИД,

ЂУРА, БЕЛИ, НЕЂА, ШЉИВАР, КУМ, ЧКОЊА,

РУЛА, СТЕВА, ОСТОЈА, БОРКО, ГОРАН, ВАСА

БЕЛИЋ, МИЛОРАД, РАНКО и ЂЕРА

(17/311136)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ
Искрено саучешће
породици.

Комшија ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
са породицом

(58/311189)

Последњи поздрав

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

од породице

ТАСКОВСКИ

(88/311227)

Последњи поздрав

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

од брата СВЕТЕ,

снаје НАДЕ

и братичине

АЛЕКСАНДРЕ
(90/311231)

Последњи поздрав

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

од тетке ЉУБИЦЕ,

сестре НАТАШЕ, 

сестричине

ЗВЕЗДАНЕ

и зета АЦЕ
(91/311231)

Последњи поздрав

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

од стрица БАТЕ,

стрине БРАНКЕ, 

брата ГАГЕ

и МИЛАНА

са породицом
(92/311231)

МИОМИР ФИЛИПОВИЋ

Последњи поздрав Миомиру.

TA XI PE TROL

(102/311248)

ВУЧИЦА ЋОСИЋ

Последњи поздрав од сестре МИЛУНКЕ

са породицом ВУКМИРОВИЋ

(5/311122)

ВУЧИЦА ЋОСИЋ

Последњи поздрав Вуки.

Породица ЈАЊОВИЋ
(103/311249)

3

ВУЧИЦА ЋОСИЋ
Последњи поздрав комшиници Вуки од ИВАНА

са породицом
(141/311306)

МИХАИЛО КОВИЈАНИЋ

Последњи поздрав од станара у Војвођанском

булевару 46
(113/ф)

Нашем колеги и пријатељу

ПОЉАК ВИЛИМУ ВИЛИЈУ
последњи поздрав.

Генерација 1957–1961 СТШ „Никола Тесла” Панчево

(143/311308)
                                      ПЕРА, ЗЕЛЕ, ШАЦА и СТОЈИЋ
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8. децембра 2021. напустио нас је наш драги

ДЕЈАН ЛАКИЋ
рођ. 1954. године

Сахрана је одржана 11. децембра на Старом пра-

вославном гробљу.

Док живимо ми живећеш и ти.

Супруга ВЕРА, син МИЛОШ и ћерка МИЛИЦА

са породицом
(10/311134)

Заувек наш дека

ДЕЈА

Волимо те. 

Чувај нас.

МИЛИЦА, СЛАВКО,

ЛУКА и ЛЕНКА

(11/311134)

Поносни смо што

смо те имали и што

си био наш тата

ДЕЈАН

ЛАКИЋ

Волећемо те заувек.

МИЛОШ и МИЛИЦА
(12/311134)

Последњи поздрав

драгом зету

ДЕЈАНУ

од таште

ЈУЛИЈАНЕ

(13/311134)

Заувек ће остати у

нашем сећању

ДЕЈАН

ЛАКИЋ

Породица

НИКОЛИЋ

(14/311134)

Последњи поздрав и

вечно сећање

ДЕЈАН

ЛАКИЋ

Породице

ДИМИТРОВ и КИМ

(15/311134

ПЕТАР ПАУНОВИЋ
1940–2021.

Заувек у нашим срцима и мислима, Пецони наш.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка ТОМИНА и син СТАНКО

(6/311132)

ПЕТАР

ПАУНОВИЋ
1940–2021.

Последњи поздрав мом

тати, нека су анђели са

тобом.

Ожалошћени: ћерка

ТОМИНА, зет ИВАН

и унуци КОЉА и ИНА
(7/311132)

ПЕТАР

ПАУНОВИЋ
1940–2021.

Пецо мој, тата, ћале, био

си и бићеш мој херој.

Ожалошћени: 

син СТАНКО и унуке

ЛАНА и СТАША

(8/311132)

Нашем куму

МИЛОРАДУ

РОГИЋУ
Никада те куме нећемо
заборавити, јер смо те
пуно волели и поштова-
ли.
Почивај у миру.

Твоји ПОПАДИЋИ

(50/311175)

Последњи поздрав куму

ДЕЈАНУ ЛАКИЋУ

Увек ћеш имати посебно место у нашим срцима.

ДРАГИЦА и МАРИНА са породицом
(62/311195)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ ЛАКИЋУ

СТЕВА и БОГИЦА

(89/311229)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДЕЈИ
Остају нам лепе успомене и велика туга.

ЕРИКА и ЉИЉАНА са породицама
(97/311240)

14. децембра, у 84. години, напустио нас је

наш вољени

ВИЈАЧЕВСКИ ВАСИЛЕ

Супруга МАРИЈА, син ЗОРАН

и ћерка СЛАВИЦА

(133/311303)

Последњи поздрав

течи

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

од ДЕЈАНА

ЦВЕТКОВИЋА

(131/311302)

Последњи поздрав

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

од твоје СЛАВИЦЕ

и СРБЕ

(134/311303)

Последњи поздрав

теча

ВАСИ

Хвала ти за све.

ТАЊА ПЕТРОВИЋ

(132/311302)

Последњи поздрав

брату

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

од сестре ВЕРКЕ

и породице БУСИЋ

(135/311303)

Последњи поздрав

стрицу

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

од синовца ИГОРА

са породицом

(136/311303)

Последњи поздрав

ујаку

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

ЈАЦА, НЕША, 

НИНА и АЊА

(138/311303)

Последњи поздрав

зету

ВИЈАЧЕВСКИ

ВАСИЛУ

од свастике РАТКЕ

са породицом

(137/311303)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

ЛАКИЋУ

Породица

ЧЕЧОВИЋ

(142/311307)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДЕЈАНУ

ЛАКИЋУ

СВЕТЛАНА

и НИКОЛА

ТИСИНОВИЋ

(144/311309)

Последњи поздрав

нашем другу

ДЕЈАНУ

ЛАКИЋУ

од БОЋЕ и АНИЦЕ

(146/311315)

Последњи поздрав

мојој другарици

ЉИЉАНИ

Хвала ти на предив-

ном пријатељаству.

Почивај у миру.

Твоја ДРАГАНА

(83/311218)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ

Породице БУКВИЋ

и ГОВЕДАРИЦА

(86/311222)

ЉИЉАНА КРСТИЋ
1954–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, памтићемо те по ведром духу и топлој

души.

Твоји најмилији: ћерка МИЛИЦА, син МИЛОШ, снаја ОЛИВЕРА, 

зет ДОРУ и унуци АЛЕКСАНДАР, ДУШАН и МИХАЈЛО

(99/311241)

ЉИЉАНА

КРСТИЋ

Последњи поздрав

драгој сеји од бата

СТАНКА и породице

(98/311241)
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Остајемо вечни ту-

жни без наше школ-

ске другарице

ДАНИЦЕ

СТАНОЈЛОВИЋ

Генерација Техничке

школе М-41, 

1957-1961.
(3/311120)

Последњи поздрав

ИВАНКИ ПАВКОВИЋ
из Долова

26. III 1928 – 9. XII 2021.

Ожалошћени: синови САВА и НЕНАД, 

снаја ГОРДАНА, унуци АНЂА и МИЋА, 

зет ЖАРКО и праунука МИЛИЦА

(25/311143)

Последњи поздрав драгој

ДРАГУНИ ЛУКОВИЋ
1934–2021.

Супруг МИЛЕ и син ЈЕЛЕНКО са породицом
(21/311139)

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

ДРАГУНИ ЛУКОВИЋ

Ћерка ПЕТКАНА, зет МИЋА, унуке ДАНИЈЕЛА

и МАРИНА са породицама
(22/311139)

СЕРГИЈЕ

пријатељу мој, 

збогом.

СЛОБОДАН

НИКОЛИН

(34/311151)

8. децембра, у 78. години, преминула је наша најдража

НАДЕЖДА ЈОВАНОВИЋ ДРОЊИЋ
1944–2021.

Сахрана је обављена 11. децембра 2021. на Новом гробљу у

Панчеву.

Њена породица

(55/311186)

Комшиници

ДРАГУНИ

ЛУКОВИЋ

последњи поздрав.

Породица ОСТОЈИЋ

(64/311198)

Отишао је најбољи разредни старешина,

најбољи човек и педагог, наш драги на-

ставник

СЕРГИЈЕ ЛЕКИН

Неизмерно хвала за све што је учинио за

нас.

Његово VI II/6 ОШ „Бранко Радичевић”

(111/311261)

МАРА ЈАБЛАНОВ
1938–2021.

14. децембра 2021. заувек нас је напусти-

ла вољена мајка, бака, прабака и ташта

Мара Јабланов.

Памтићемо те само по добром, хвала за све.

Сахрана ће се одржати 16. децембра 2021,

у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву

Твоје ВЕЛИНКА и АЛЕКСАНДРА

са породицама

(125/311293)

9. децембра 2021. напустио нас је наш

вољени

ПЕТАР СТОЈИЋ
1947–2021.

Мирно спавај анђеле мој и нек ти је лака

банатска земља. 

Супруга СТОЈКА, ћерка БИЉАНА

и унук МИЉАН

(94/11236)

10. децембра 2021. године напустио нас је

ОЛИВЕР МИЉКОВИЋ ЛОЛА
1949–2021.

Недостајаћеш за све што долази.

Твоји: супруга ВУКОСАВА, ћерка

АЛЕКСАНДРА, зет ДУШАН и унук АЛЕКСА

(112/311262)

САБО ГЕЗА
15. V 1936 – 11. XII 2021.

Вечно ћеш нам бити у срцу и мислима. С поносом ћемо чувати

успомене на тебе.

Ожалошћени: брат БЕЛА, снаја ГИЗЕЛА, братанице КЛАРИ

и ГИЗЕЛА са својим породицама и Гезином супругом HE I KE, 

њеним синовима и унуком THE RE SOM

Амен!

(124/311290)

Последњи поздрав

сестри

ЉУБИНКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

ДУША са породицом

(2/311119)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИНКИ САБОВ

Заувек: тетка ЈЕЛА БАЛАН, 

РАДА и ВЕРА са породицом

(40/311160)

Поштованом

ДРАГАНУ

СЕЛ
1959–2021.

Последњи поздрав

сину Драгану

од мајке СТАНЕ

(106/311252)

Последњи поздрав

ДРАГАН

ТАХИРИ

од комшија из улаза

у Миливоја

Блазнавца 7

(101/311246)

Последњи поздрав нашој драгој комшиници

ЉУБИНКИ САБОВ
1951–2021.

Њене комшије
(4/311121)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

Прошло је четрнаест

година откада није са

нама наш вољени

тата

ЈОСИФ

БАЧВАНСКИ

С љубављу и тугом

твоји најмилији: 

МИЛАНА, ИВАНА

и МЛАДЕН

(87/311226)

ПОМЕН

НАТА Зарић

СТОЈКОВ

Драга наша баба На-

до, недостајеш нам

све више. Остало је

пуно лепих успомена

и узајамног поштова-

ња.

Увек са тобом: 

СТЕВА, ЉИЉАНА

и унуке НИНА

и САНДРА
(16/311135)

18. децембра, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо
полугодишњи помен нашој вољеној

ДЕСАНКИ ЈОВАНЧЕВИЋ
1950–2021.

Никада те неће заборавити твоји најмилији
(9/311133)

Последњи поздрав

брату

МИЛЕНКУ

ТАРЛАЋУ

Почивај у миру.

ЈОВИЦА и ВЕСНА

ВУЧИЋЕВИЋ
(139/311304)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛЕНКУ ТАРЛАЋУ

Поносни што смо те имали за пријатеља,  веч-

но ћеш живети у нашим срцима.

СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС и ВЛАДИМИР

(35/311154)

Последњи поздрав

нашем другу

МИЛЕНКУ

ТАРЛАЋУ

Породица

СТЕФАНОВИЋ

(38/311157)

13. децембра 2021, после краће болести, преминула је
наша драга мајка и бака

МИЛЕВА ПЕТРОВИЋ
1941–2021.

Сахрана је обављена 16. децембра 2021, на Новом гро-
бљу у Панчеву.
Хвала ти на свему што си учинила за нас.

Ожалошћени: ћерка КСЕНИЈА, зет ЗЛАТКО, унуци
МАРКО и ЈОВАНА, остала родбина и пријатељи

(121/311285)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да нас

је 11. децембра 2021, у 62. години, напустио наш воље-

ни супруг, отац и деда

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ
31. VI II 1960 – 11. XII 2021.

Сахрана је обављена 14. децембра 2021.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉА, 

ћерке ТИЈАНА и ДРАГАНА, 
зет ЖИКА и унуци АЛЕКСА и ПАВЛЕ

(44/311171)

Отишао си у једном трену, неочекивано, без

опроштаја

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ

Већ сада нам недостајеш, али ћемо те носити у

нашим срцима све док живимо.

Твој брат МИРОСЛАВ са породицом

(41/311161)

Последњи поздрав

зету

ДРАГАНУ

ЗДРАВКОВИЋУ

од шурака МИЋЕ

(45/311171)

Последњи поздрав драгом, искреном и вели-

ком пријатељу

ДРАГАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

од колектива ДМ „Далма”, а породици још

једном најискреније саучешће

(63/311197)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЗДРАВКОВИЋУ

Неизмерно тужни:

брат БЛАГОЈЕ

са породицом

(67/311202)

9. децембра 2021. из-

ненада нас је напу-

стио наш брат и ујак

ЗЛАТОМИР

ЂУРИЋ
1952–2021.

Почивај у миру. Чу-

ваћемо успомене на

тебе.

Сестра КАТА, 

сестрић МИША

и сестричина ДАЦА

са породицом
(108/311257)

Последњи поздрав

брату и ујаку

ЗЛАТОМИРУ

ЂУРИЋУ
1952–2021.

Почивау у миру. Чу-

ваћемо успомене на

тебе.

Сестра ЗЛАТА

са породицом

(109/311257)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЕРЕШ АТИЛИ

СЛАВКО, ДЕЈАН, ТРЊА, АНДРЕЈА и колеге из „Азотаре”

(110/311259)

Последњи поздрав

ЕРЕШ АТИЛА
1957–2021.

Заувек нас је напустио, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: мајка ЕРЖЕБЕТ, сестра ГАБРИЕЛА, 

сестричине МАРИЈАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

(114/311269)

Опростили смо се од

нашег вишедецениј-

ског пријатеља и

комшије

ЛОЛЕ

Хвала му за све.

ЗОКА и РУДИ

(115/311274)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(122/ф)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познани-

цима да је 14. децембра 2021, у 87. години, преминуо наш во-

љени

МИЛОСАВ СТОИЉКОВИЋ
1934–2021.

Сахрана је обављена 16. децембра 2021. године, у 12 сати, на

војловачком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, ћерка ЉИЉАНА, 

син ЗОРАН, зет РАДИША, снаја ВЕРА, унуци МАРКО

и СЛОБОДАН, унуке ИВАНА и ЈОВАНА, зет ЗОРАН

и остала родбина и пријатељи

(145/311313)

Поштовани

ПРЕДРАГ

РАДАНОВИЋ
1953–2021.

Заувек ћемо те се се-

ћати.

Колеге

из „Амонијака 3”

(73/311213)
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У суботу, 18. децембра 2021. године, у 11 сати,

даваће се годишњи помен

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

Не постоји време које може да избрише љубав и

сећање на тебе.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Волимо те.

Твоја деца и твоја породица
(66/311201)

21. децембра навршава се шест месеци откада је

заувек отишао мој тата

АНАТОЛИЈЕ БЕЛОВИЦКИ
7. VII 1940 – 21. VI 2021.

Још увек учим да живим без тебе. 

Тата, ужасно ми недостајеш.

Воли те твоја тужна „мала” ТАЊА

(71/311205)

КАЈТАЗАЈ БЕЊАМИН БЕЊА
12. VII 1968 – 16. XII 1991.

Недостајеш нам. Колико бола у само две речи.

Твоји најмилији

(72/311210)

АНЂЕЛИЈА

СТАМЕНОВИЋ
2016–2021.

Анђелија, време тече

а бол и туга остају.

Твоји најмилији, 

рођаци и пријатељи

(81/311216)

15. децембра 2021. навршава се десет година од смрти

наше драге и вољене

ГОРДАНЕ КУНДАКОВИЋ
рођ. 1945. године, умрле 2011. године.

За њом жале и тугују: супруг ДРАГОЉУБ, синови ЗО-

РАН и СЛОБОДАН, снахе СНЕЖАНА и ЛИДИЈА, унука

НАТАЛИЈА и унуци ВЛАДИМИР и МИЛОШ и ПЕТАР

(82/311217)

У суботу 18. децембра, у 11 сати, даћемо годишњи помен на Старом

православном гробљу

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
1991–2017.

Четири године... Нема речи, само туга...

Време тече, а ми стојимо у месту...

Живот иде даље, а наш се дели на пре и после тебе.

Хвала за све лепе тренутке, хвала што си био најбољи, хвала ти, си-

не, за све.
Тата, мама и секица

/85/311238)

БРАНКА МИЛАНОВИЋ
1933–2020.

Драга моја мајко. Година је прошла али ниједан

дан без сећања на тебе. Сви памтимо твоју љубав

и посвећеност коју си нам давала.

Твоји најмилији

(96/311239)

Прошло је четрдесет ту-
жних дана откада нас је
напустила наша вољена
и непрежаљена

НИНА

ГРУЈИЧИЋ

Вечно тужни: 

твој отац ЛАЗАР

и сестра БИЉАНА
(46/и)

Четрдесетодневни

помен драгој сестри

НИНИ

ГРУЈИЧИЋ

Помен дају сестра

МИЛИЦА

и брат ДРАГАН

(47/и)

Четрдесетодневни

помен нашој драгој

НИНИ

Помен даје

породица РУСМИР

(48/и)

РУЖИЦА

ПАРЕЖАНИН

Година од изненад-

ног и прераног одла-

ска наше предивне

Рушке.

Заувек у најлепшем

сећању.

ЈЕКА са породицом

(116/311274)

Четворогодишњи помен
вољеном

ЗОРАНУ

САМАРЏИЋУ
17. XII 2017 – 17. XII 2021.

Време пролази, туга
остаје.
Твоја мајка РАТОМИР-
КА, брат ГОРАН и снаја
СНЕЖАНА

(117/311278)

Навршило се десет година откада није са нама

наш

ДУШАН С. МИТИЋ

Породице СЛОВИЋ, ЈАНДРИЋ и МИТИЋ
(120/311284)

У суботу, 18. децембра 2021, у 11 сати, дајемо че-

трдесетодневни помен

БРАНИСЛАВ СТОЈКОВИЋ

Ожалошћени: син ЈОВИЦА са породицом, 

сестра СЛОБОДАНКА са породицом

и остала родбина и пријатељи

(123/311287)

18. XII 2001 – 18. XII 2021

СРБОСЛАВ

БАЈИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга МАРИЦА

и породица
(140/311305)

Четрдесет тужних дана откако си нас напустио драги мој тата

ЈАНКО ЈОВАНОВИЋ

Недостајеш, тако ми недостајеш.

За све што прошло је, недостајеш,

за све што долази, недостајеш.

Волимо те заувек.

Твоја ћерка СОФИЈА са унуцима и породицом

(149/311328)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

Успомену чувају: ћерке СВЕТЛАНА

(42/311167)
и БРАНКИЦА, унук УРОШ и зет ГОЈКО

19. децембра навршава се четрдесет тужних да-

на од смрти нашег драгог

ДРАГАНА МУШКИЊЕ
1976–2021.

Велика је туга због твог прераног одласка. Чува-

ћемо те од заборава и са поносом спомињати.

Ожалошћени: мајка ВЕРА, отац МИРКО, брат

ДУШАН и многобројна родбина и пријатељи
(39/311158)

Отишла си пре годину

ГОРДАНА

ЈОКОВИЋ
17. XII 2020 – 17. XII 2021.

а рече да ниси мисли-

ла тако.

Почивај у миру мај-

ко, бакала и прабако
(148/311317)

ЈОСИМОВ

САВА КРИСТИНА

мушки фризер и педикир

1979–2021. 1981–2021.

ДЕЈАН и МАЈА

(20/311138)

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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Навршава се петнаест година откада није са нама су-
пруг и тата

ДИМИТРИЈЕ ЖИВОЈНОВ

МИТА ШЉИВАР
2006–2021.

Године не могу избрисати успомене и сећања на тебе,
јер оне које волимо никада не умиру, они су увек ту у
нашим срцима. Чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(26/311144)

У суботу, 18. децембра 2021. даваћемо полугоди-

шњи помен

ДАРКУ ИЛИЋУ

Драги мој сине, туга се не мери временом ни ре-

чима. Понос и сећање на тебе увек је присутна а

жеља за тобом вечна. У болу до краја живота.

Твоја мама ЗЛАТИНКА

(31/311148)

Време пролази а бол
остаје. Сећање не бледи
а заборав не постоји

ГОРДАНА

ПАВЛОВИЋ

Увек ћеш нам недоста-
јати.

Твоји унуци СТЕФАН
и НЕМАЊА

(32/311149)

Прошла је година откако нас је напустила наша

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ

Колико пута сам се окренула да те видим пред врати-

ма како ми машеш док одлазим, али увек видим пра-

зну столицу где си некад седела и чекала ме.

Још увек хоћу да те зовем, али глас остаје дубоко у

грудима да уз јецај знам да те нема. 

Твоји: ВЕСНА, ГОРАН, СТЕФАН и НЕМАЊА
(33/311150)

ПОМЕН

22. XII 2020 – 22. XII 2021.

МЛАДЕН УЉАРЕВИЋ
Рођен 4. октобра 1954. године у Трновици, општина Билећа, од мајке Бо-

сиљке и оца Влада.

На почетку наше најлепше приче неисписаних страница остављаш нам

превише.

Твоји: супруга МИЛАНА, ћерка ТИЈАНА, унука УНА, зет МАРКО, сестра

РАДОСАВА и зет СТОЈАН са породицом, снаха МИЛЕНА са ћерком, брат

КРСТО и снаха БОРИКА са породицом, сестра АНЂА са породицом, оста-

ла родбина, кумови, комшије и пријатељи

(43/311168)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ПОПАДИЋ
2008–2021.

Недостајеш, хвала ти за
сву љубав.

Твоја АНА и син ТОМО
са породицом

(49/311175)

Двадесет година од

смрти

ЂУРЕ

ВУКОВИЋА
16. XII 2001 – 16. XII 2021.

Никада те неће забора-
вити сестра ЉИЉАНА и
сестрић НЕБОЈША

(52/31181)

23. XII 2017 – 23. XII 2021.

МИЛОШ КРАЧУНОВ
Драги наш,

и опет децембар... хладан, суморан, тежак, ту-

жан... четврти пролази...

Истина је да време празнину, бол, сећања чини

само већим..

Твој поглед, мудрост, енергија, љубав... Свака

твоја реч живи са нама.

С огромним поштовањем и захвалношћу, 

воле те твоји: ВУКИЦА, ДУШАН и БИЉАНА

са породицама

(54/311185)

Прошло је четрдесет

дана од смрти оца

СТОЈАДИНА

ВЕСЕЛИНОВИЋА

Ожалошћен син

САША са породицом

(60/31191)

У суботу, 18. децем-

бра 2021. дајемо го-

дину нашој драгој су-

прузи мајци и баки

РАДМИЛИ

ЦИВРИЋ

Ожалошћени: 

супруг ТОМИСЛАВ,

ћерка САЊА, 

зет ГОРАН, унуци

ТАМАРА и ВИКТОР,

родбина и пријатељи

(57/311188)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ
12. X 1977 – 12. XI 2021.

Рођени мој,

време пролази туга и бол остају заувек.

Сестра СНЕЖАНА са породицом

(68/311204)

21. децембра навр-

шава се четрдесет да-

на пуних бола и туге

НЕНАД

ВАСИЉЕВИЋ

Брат САША

са породицом

(61/311192)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ
12. X 1977 – 12. XI 2021.

Брате мој, никада те нећу прежалити и забора-

вити. Волим те.

Сестра РУЖИЦА с породицом

(70/311204)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ
12. X 1977 – 12. XI 2021.

Недостајеш.
Воли те пуно твоја мама ЕЛИЦА

(69/311204)

ЈАГОДА

ГЛАВОНИЋ
XII 2014 – XII 2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(93/311234)

СЕЋАЊЕ

ЦЕПЕЊАК

СМИЉА ИЛИЈА
2011–2021. 1994–2021.

(85/311211)
                                                                                             Породица

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО СТОЈАДИНОВ
19. XII 2008 – 19. XII 2021.

Време пролази, сећање и лепе успомене остају вечно у
нашим мислима. Заувек твоји најмилији

(100/311244)

2018–2021.

МАЈСТОРОВИЋ

дипл. инж. ЂУРА

Уживали смо у Твом уређеном животу који си

већим делом посветио породици, послу и при-

јатељима.

Сећањима Ти се одужујемо и захваљујемо на

свему.

Братаница БОБАНА са ћеркама, праунуцима

и породице КОВАЧЕВИЋ и ВУКОТИЋ

(107/311253)

Прошле су две године откако није са нама наша

СЛОБОДАНКА ТОДОРОВИЋ

ДАНКА

Никада нећемо заборавити тебе и твоју доброту.

Твоји најмилији

(84/311219)

Већ је прошла година откада те нема

РАДИВОЈ ИГЊАТОВИЋ
13. VI 1942 – 18. XII 2020.

Отишао си мирисом јутра!

Оставио си нам трагове који се не бришу, сећа-

ња која не бледе, ране које не зарастају, срце пу-

кло на пола а пукотина болиии...

С љубављу супруга са децом

(147/311316)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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17. децембра навршиће се година како је преминуо мој дивни отац

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ
1930–2020.

Време не умањује моју бол.

Недосетасјеш ми.

Почивај у миру.

Ћерка ТАЊА са породицом

(1/311008)

КОЛАРСКИ

ДУЊА ДУШАН
2011–2021. 2013–2021.

Најбољој сестри и зету.
ОЉА са породицом

(18/311137)

КОЛАРСКИ

ДУШИЦА ДУШАН
2011–2021. 2013–2021.

Заувек у мислима и причама
Ћерка ВАНИНА

(19/311137)

Сећање на драге

ДРАГО КАРИЋ ДУШАНКА КАРИЋ
2006–2021. 2018–2021.

Живите у нашим срцима, мислима и речима. Недостајете...

Ваши најмилији
(23/311141)

МАРИЦА ДЕСАНЧИЋ
1955–2020.

Година прође, ти си још увек уз нас и

бићеш заувек.

Ћерке ДАЦА и НАТАША

са породицама

(24/311142)

25. децембра 2021. године навршава се шест ту-

жних месеци откако нас је напустио наш син,

брат, девер и стриц

ДЕЈАН ПЕТРОВ

18. децембра 2021, у 11 сати, даваћемо помен на

Старом православном гробљу у Панчеву

(27/311145)

25. децембра 2021. навршава се шест тужних

месеци откако нас је напустио наш синовац,

брат, девер и стриц

ДЕЈАН ПЕТРОВ

Стриц ДРАГОСЛАВ са породицом

(28/311145)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

и сећање

МИЛУНКА

ВЕЛИЧКОВИЋ

Син ЉУБЕ

са породицом

(30/311147)

3

РАПАЈИЋ

Година прође, дан никако мили моји

СЛОБОДАН ЉУБИЦА РАДОЈКА МАРКО
2020–2021. 2013–2021. 1919–2003. 1991–2021.

Ваша РАДА са МАРКОМ и МИЛИЦОМ

(29/311146)

Годишњи помен вољеној мајци

МИЛУНКИ ВЕЛИЧКОВИЋ
2020–2021.

Син РАША са породицом

(53/311182)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
1966–2020.

Навршава се пуна година откада је преминуо

мој драги тата Саша.

Помен се даје 18. децембра 2021, у 10.30, у Ус-

пенској цркви.

Син ПЕЂА
(51/311176)

САЛЕ

ЂУРИН

Заувек у нашим ср-

цима.

МИЉАН, ФИЛКЕ,

БАНЕ и САЛЕ Л. 

(56/31187)

Прође година бола,

туге и празнине

РАДМИЛА

СИМИЋ

Време пролази, бол,

туга и сећање остаје.

Твоји: НЕНА, ГОГА

и ЖИВКО
(59/311190)

Навршава се седамнаеста година откад није са

нама наша најдража

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

Године пролазе а жал остаје.

Окупићемо се 19. децембра 2021. године, у 11 са-

ти, на Православном гробљу у Панчеву.

Најмилији

(65/311200)

У петак, 24. децембра 2021, у 11 сати, на

Старом православном гробљу, даваћемо

четрдесетодневни помен нашем драгом

ДРАГОЉУБУ КОСИЋУ

Понос и сећање на тебе је увек присутна а

љубав вечна.

Твоји најмилији: супруга БРАНА, 

син НЕБОЈША, снаја ТАЊА и декине

девојке АНЂЕЛА и ХЕЛЕНА

(118/311279)

Годину дана откада нас је напустио

ЗЛАТИБОР ТОДОРОВИЋ
1957–2020.

18. децембра, у 11 сати, одржаће се помен на Но-

вом гробљу.

Тужно је без тебе.

Твоја породица

(119/311283)

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



26
Петак, 17. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

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)

Имунитет вам је ослабљен, живци
су вам истањени, а ви сте умор-
ни. Околности вам тренутно не
иду наруку, али успећете да завр-
шите започете послове уз помоћ
сарадника. Не доносите одлуке на
брзину. Неспоразуми с партне-
ром.

Стрпљивост је кључна током ове
седмице. Не реагујте на прву лоп-
ту и не доносите одлуке пребрзо.
Појачана нервоза може изазвати
проблеме са желуцем. Не кривите
партнера, покушајте да се догово-
рите. Прихватите пружену руку.

Самопоуздање вам се враћа, па
сте спремни за нове пословне
подухвате. Пуни сте идеја и тра-
жите сараднике да све то спрове-
дете у дело. Већину тога ћете
остварити, али варнице избијају
на љубавном пољу. Висока енер-
гија.

Прави је тренутак да побољшате
свој положај на послу, али буди-
те врло опрезни у комуникацији
с надређенима. Нисте баш објек-
тивни у сагледавању ни својих
ни туђих грешака. Смирите стра-
сти.

Мир и хармонија у приватном
животу помоћи ће вам да лако
пребродите изненадне тешкоће и
застоје на послу. Ствари се спо-
ро одвијају, али пронаћи ћете
заобилазни пут да дођете до
циља. Пазите на исхрану.

У овом тренутку сте превише
емотивни и рањиви у љубави.
Баците се на посао, јер ту тренут-
но можете боље да пливате.
Направите добру процену људи и
ситуације пре него што кренете у
акцију.

Напетост расте у вама. Без
детаљне љубавно-пословне ана-
лизе нисте способни да функцио-
нишете. Не расипајте енергију,
усмерите се ка једном циљу. Не
падајте на ласкања – то ће вас
само одвући на погрешну страну.

Није прави тренутак да будете
соло играч. Пробајте да нађете
заједнички језик са сарадницима.
Могућ је финансијски добитак
крајем седмице. Љубав вам даје
снагу и мотивацију. Могући су
проблеми са стомаком.

Импровизујте, играјте се и будите
спремни да кренете у нови
пословни подухват. Мало боље
финансије вратиће вам осмех на
лице и смириће односе с партне-
ром и сарадницима. И даље вас
муче хронични здравствени про-
блеми.

Шта год да се догађа, било
пословно, било приватно, најбоље
је да следите свој унутрашњи
глас. Имате подршку звезда, али
срећа је понекад варљива, па се
не ослањајте превише на њу.
Могуће су главобоље, а пазите и
на крвни притисак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Колико год да сте креативни,
тешко ћете реализовати све своје
замисли. Околина нема превише
слуха за ваше идеје. Пребаците
своје тежиште на љубавни живот и
средите однос с партнером. Више
се крећите.

Имате велика очекивања, али не
и претерану подршку сарадника.
У овом тренутку се можете осло-
нити само на себе. Емотивно се
коцкате, али пазите – партнерово
стрпљење је на граници. Смањи-
те унос слаткиша и алкохола.
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ПОДВОДНА ИЗЛОЖБА ПОДВОДНИХ ФОТОГРАФИЈА

ГАЛЕРИЈА ПОД ВОДОМ

На затвореном базену у Панчеву у неде-
љу, 12. децембра, организована је под-
водна изложба подводних фотографи-
ја на тему „Живот у мору” аутора Ива-
не Орловић Крањц и Јанеза Крањца,
фотографа и инструктора роњења. На
дну базена било је постављено око три-
десет фотографија које приказују лепо-
ту дубине, живи свет под водом, али и
човека који се савршено уклопио у мор-
ски амбјент. Изложбу су могли да погле-
дају сви они који су били довољно сме-
ли да се одваже и зароне. Да све прође
у најбољем реду, побринули су се иску-
сни рониоци клуба „Свет роњења”, који
су били „водичи” кроз ову занимљиву
изложбу.

– Ово је акција коју наш клуб „Свет
роњења” традиционално организује већ
шест-седам година у ово доба године.
Наша главна специјалност у роњењу
су подводне фотографије, а поред тога
желели смо да приближимо ронилач-
ки спорт Панчевцима. Тако је настала
идеја да спојимо те две ствари, пробни
зарон и подводну фотографију. Испод
воде се налази тридесетак фотографи-
ја које су спаковане у непропусне фоли-
је, које су изложене како би рониоци
могли да их погледају. Да бисте виде-
ли изложбу која се зове „Живот у мору”,
морате да сиђете испод површине воде.
За то брину наше вође роњења, које
вас спуштају испод површине воде и
посетиоци и будући рониоци, можда,
иду укруг и посматрају фотографије, а

потом израњају напоље. Под водом
имамо и свог фотографа, па посетио-
ци добијају своје фотографије и тиме
је цео догађај комплетан – испричао
нам је Јанез Крањц, аутор изложбе,

фотограф и инструктор клуба „Свет
роњења”.

Програм прилагођен почетницима

Програм је прилагођен почетницима,

старијим од 14 година, који су се путем
СМС-а пријавили за зарон и ову атрак-
тивну изложбу и тако резервисали сво-
је место и опрему у оквиру два сата
трајања догађаја. Лоше временске при-
лике нису спречиле заинтресоване у
жељи да дођу и уживају у овом зани-
мљивом пројекту.

– Одзив је веома добар, по пријава-
ма смо имали планираних седамдесет
интро зарона, али ипак, с обзиром на
неповољне временске услове и снег,
биће их нешто мање, између педесет и
шездесет – изјавио је Крањц.

Феноменални утисци

Екипа „Панчевца” је испратила догађај
и под водом, у пратњи искусног инструк-
тора. Заједно са осталим посетиоцима
уживали смо у сјајним подводним фото-
графијама под водом и поделили одлич-
не утиске.

– Утисак је феноменалан. Ронила
сам и раније на дах, али сада сам први
пут заронила с боцом. Заиста је одлич-
но. Знала сам да ћу, када се будем спу-
стила на дно базена, уписати курс роње-
ња. Изложба је била занимљива, али
мало је било и збуњујуће јер сам се
фокусирала на дисање. Све скупа је
било одлично – изјавила је Бојана Царан
након свог првог зарона.

Зарон је за посетиоце био бесплатан,
а једини трошак била је улазница за
базен у износу од 150 динара. Пројекат
је подржала Градска управа града Пан-
чева. Сузана Јанковић

Поучан и забаван приручник „Фер-
плеј” ауторка Ив Родски наменила је
свим женама, али и мушкарцима који-
ма је кућних послова „преко главе”.

Решење је фер-плеј: систем за
уштеду времена и превенцију анк-
сиозности који паровима нуди пот-
пуно нов начин поделе кућних оба-
веза. Ив Родски је осмислила карта-
шку игру са четири правила и сто
кућних послова коју парови могу да
одиграју како би одредили распо-
ред задужења.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
познајете ли неку особу која је опа-
ка и светлуцава. Књиге из „Вулка-
на” добиће аутори следећих порука:

„Моја ташта. Светлуцава је због
чудне шминке коју користи, а оста-
ло не морам да објашњавам.”

„Није особа, него животиња: моја
мачка кад се узвере на новогоди-
шњу јелку. Опака је јер у пар дана
полупа све украсе, а светлуцају тра-
гови злочина на њој.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање кога или шта бисте
опљачкали:

„Као мала сам маштала да опљач-
кам неку књижару, па да вратим све
књиге кад их прочитам. После сам
сазнала да постоје библиотеке.”

„Опљачкала бих богате да разде-
лим плен сиротињи. Није оригинал-
но, али шта ћу кад је све добре идеје
неко већ смислио пре мене.” Д. К.

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

На „Списку званица” Луси Фоли
налазе се млада, младожења, деве-
руше, кум, гост с пратиоцем и леш.
Све личи на гламурозну прославу
славних личности: одабрана је уда-
љена локација, венчаницу је дизај-
нирао познати креатор, наручен је
најскупљи виски...

А онда весеље прекида смрт. Жеља
се испунила оном ко младенцима
није пожелео срећу. Чија је то жеља
била? И зашто ју је пожелео?

Списак званица

Фер-плеј

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Барутана, зима као и ова сада. Снег,
лапавица и језа. Ловци шврљају Народ-
ном баштом и шумицом Барутане. Чује
се прасак понекад. Ми, клинци, стоји-
мо на раскрсници код пруге и чекамо
да нас милиционар умотан у мантил
пусти у „Народњак”. Треба стићи до
„Бранкове школе”. Од границе Стре-
лишта, кроз парк, треба још добрих
двадесетак минута – по снегу можда и
који минут више.

У Барутани лавеж и цика. Па онда бам...
па опет бам... Кроз шипражје се пома-
ља глава црног рундова који жели да
утекне преко пруге, али га друга група
ловаца поређаних у шпалир, дуг скоро
до ограде „Билећанке”, уз халабуку тера
назад у смрт. Ловац ослоњен на атеље у
Барутани нишани дуго, као да вреба
прави момeнат, и онда пушка трзну,
дим се разли око цеви, а рундов, који је
за тренутак уплашено застао, стропо-
шта се као клада с бедема у шанац око
оронулог објекта некадашњег склади-
шта муниције.

Људи стоје и гледају. Тишина. Нико
ни реч да прозбори. Милиционар нам
каже да данас нема школе, али ми смо
остали и немо посматрали ловце како
бацају трупине паса у наранџасти
„тамић” исцепане цираде паркиран на
самој раскрсници. Његово тело се још
пушило док је летело кроз ваздух и,
онда, црна рундава глава заувек је неста-
ла у мраку. Ловац с цигаретом у усти-
ма жустро је спустио цираду.

„Представа је завршена”, викнуо је

милиционар згроженим људима, који
су у неверици полако кренули да се
разилазе. Свако је погурен кренуо сво-
јим путем. Ми смо остали. Чекали смо
да сви оду, па да се вратимо у нашу
шумицу из које нас је протерао чопор
који се ту настанио почетком зиме.
Зими, када би нам било мучно да чека-
мо ред на мазутари код црвене зграде,
одлазили бисмо у Барутану и тамо
бисмо се спуштали скијицама до миле
воље. А било је и изазовније, јер је брег
бедема био далеко стрмији и могао си
да скочиш на крају спуштања. Само ко
је био вешт и лудо храбар могао је да
изведе завршни лет из шанца у под-
ножју бедема. Али те зиме нисмо били
довољно храбри. Плашили смо се црног
рундова и његове велике дружине.

После смо чули. Били су гладни.
Настрадао је комшија из црвене зграде
и зато тог дана нисмо ишли у школу.
Сада је Барутана осветљена, поплоча-
на. Неки други клинци су тамо. Имају
рампе за вратоломије, али... Исти је

бедем, исти  шанац, и сада, као некад,
само не зими, него лети, и не на скији-
цама, него на бајсу, храбри и одважни
могу да скоче из шанца на крају спу-
штања низ бедем.

*  * *
Панчевачка Барутана изграђена је на
простору изван града, у близини „Егзер-
цир плаца”, војног полигона за увежба-
вање (сада насеље Стрелиште), и као
војни објекат била је у употреби све до
прве половине седамдесетих година
прошлог века, а садашњи изглед доби-
ја у другој половини XIX века.

Наиме, са укидањем Војне границе
1872. године већина војнограничарских
објеката у граду је продата, а за потребе
војске изграђене су нове касарне. Један
од ретких објеката који су остали из тог
периода управо је она и представља
историјску знаменитост Панчева. Састо-
јала се од два објекта који су били опа-
сани шанчевима покривеним клесаним
каменом, а војници који су чували обје-

кат с временом су озеленили простор
око зграда да би Барутану, бар донекле,
визуелно изоловали од становништва.

По други пут у својој историји, седам-
десетих година XX века, војни објекти у
Панчеву уступљени су граду и тада је и
Барутана престала да буде војни обје-
кат. Зграда која је делимично била оште-
ћена је срушена, а други објекат је рено-
виран 1975. године и претворен у сли-
карски атеље. Садашњи изглед Барута-
на добија током 2009/2010. године. Ура-
ђена је нова инфраструктура, изграђе-
не су пешачке стазе, постављена је огра-
да око парка, расвета, и засађено је око
500 садница. У њој се налази „Bike &
Sca te” парк, прва бетонска вештачка
стена у Србији, болдер, фитнес-терен
на отвореном. На постојећем терену, с
бедемима, који су имали одбрамбену
намену у прошлости (у случају експло-
зије барута), подигнут је амфитеатар на
отвореном, у ком се одржавају предста-
ве, концерти, књижевне вечери итд.

Зоран Станижан

СКИЦА ИЗ ПРОШЛОСТИ

Барутана некад и сада

КАКО ПОСТАТИ РОНИЛАЦ?

Пробни зарон је добар начин да се

сви они којима се идеја роњења чини

интересантном опробају и упознају

дубину и спознају да ли је то нешто

чиме желе да се баве у будућности

или пак није.

– Да бисте постали ронилац, неоп-

ходно је завршити курс, a наши тер-

мини на базену су понедељком, сре-

дом и петком од 22 сата. Најпре се

завршава курс на ком се уче основе

ронилачке вештине, упознаје се опре-

ма, учи се теорија и након курса се

креће у роњење. То је први корак

који сви пролазе да би закорачили у

подводни свет – рекао је Крањц.
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Књига поезије „Света Јелена”
песника, есејисте и књижевног
преводиоца Владимира Д. Јан-
ковића представљена је у четвр-
так, 9. децембра, у дворани „Апо-
ло”.

Аутор је о свом најновијем делу
разговарао с књижевником Вуле-
том Журићем. Поред ове, Јанко-
вић је објавио још четири књиге
поезије и једну књигу прозе, а
познат је поготово по свом пре-
водилачком раду, будући да иза
себе има око 300 преведених књи-
га са енглеског и француског,
међу којима је 115 романа. Два
дана уочи промоције уручена му
је награда „Милош Н. Ђурић”,
коју додељује Удружење књижев-
них преводилаца Србије. При-
знање је добио за превод Толки-
новог дела „Берен и Лутијена” у
издању „Публик практикума”.

Збирка „Света Јелена” сачи-
њена је махом од сонета, а Јан-
ковић углавном пева о љубави,

као теми коју лично свакоднев-
но проживљава.

– У питању је једно неверо-
ватно освежење на нашој песнич-
кој сцени, јер дуго нико код нас
није овако писао. Ово је аутен-
тичан, самосвојни, пронађени
песнички глас, који проговара
на наизглед староставни или кла-
сични начин. Теме су познате,
опште, а с друге стране има и

оних локалних и хиперсавреме-
них – истакао је Вуле Журић.

Јанковић је открио да му фор-
ма сонета одговара, јер му пру-
жа могућност да се изрази тако
да сам дугорочно буде задово-
љан сопственим делом, а да је
утицај на њега извршио „онај
Владимир Јанковић који је пре-
певавао Уелбекову поезију наста-
лу деведесетих и нултих година

у Француској”.
– Форма сонета ми даје могућ-

ност да будем и разигран и довољ-
но патетичан, а да ми се патети-
ка не разлива – рекао је Јанко-
вић, додавши да један сонет
настаје за седам до дванаест
минута и да тај процес наликује
порођају, јер се „рођење” неке
строфе сонета не може одлагати
за сутра или прекосутра, баш као
што је случај и с рођењем детета
једном када порођај почне.

„’Света Јелена’ је књига која
верношћу традицији и снагом
индивидуалног талента толико
надилази ниво рецентне српске
песничке продукције да чита-
лац просто пожели да су ово она
стара времена у којима би чита-
ње његове поезије навело друге
песнике да дају најбоље од себе”,
написао је, поред осталог, Баздуљ
у поговору збирке „Света Јеле-
на”, уз напомену да је ово „пое-
зија која унапред признаје пораз”.

Годишњи концерт који су чла-
нови Kултурно-уметничког дру-
штва „Абрашевић” приредили у
дворани Kултурног центра у сре-
ду, 8. децембра, био је стандард-
но добар, али изузетно емоти-
ван. Много суза било је и на
бини и међу публиком у пуној
дворани.

Ако узмете у обзир чињеницу
да је концерт био посвећен дуго-
годишњем уметничком руково-
диоцу „Абрашевића” Горану
Митровићу, који је изненада пре-
минуо пре непуна два месеца,
не дочекавши 52. рођендан, онда
је јасно откуда толике емоције.

– Свако културно-уметничко дру-
штво дочекује годишњи концерт
с нестрпљењем и радошћу, а ми
смо овај наш дочекали с тугом
и празнином у срцима и ствара-
лачком раду. Наиме, као што је
већини познато, 16. октобра нас
је напустио велики уметник,
кореограф и првак националног
ансамбла „Kоло”, непоновљиви
и за игру рођени Горан Митро-
вић. Ово је уједно и наш омаж
управо њему, који је уткао себе
у наш ансамбл и оставио једин-
ствен траг не само у њему већ и
целој националној култури и
уметности као њихов врсни
познавалац и чувар – поручили
су чланови „Абрашевића” на
почетку вечери.

На концерту су се представи-
ли сви ансамбли – од „пачића”
до ветерана, а између кореогра-
фија приказиване су кратке
видео-пројекције у којима је
представљен Горан Митровић
на делу: у сали и на турнејама,
међу својим играчима. Многи
од њих говорили су о свом одно-
су с Митровићем, који им је био

и много више од учитеља.

Једина два пријатеља

Горан Митровић је рођен 19.
јануара 1970. године у Београ-
ду. У ансамбл националних ига-
ра „Kоло” примљен је 1990. годи-
не, а 2006. добио је статус прва-
ка тог ансамбла.

– Био је уметник над уметни-
цима. Живео је да би играо и
играјући је и напустио овозе-
маљски свет. Нама, његовим уче-
ницима, у аманет је оставио да
вредно радимо, да негујемо и
очувамо његове кореографије,
његове речи и све оно на чему је
заједно с нама, пожртвовано и с
много љубави, радио свих про-
теклих година. Горан је често
умео да нам каже: „Ваш једини
пријатељ у сали смо бол и ја”. И
заиста је било тако. Нема тог
мишића који није играо на њего-
вим пробама. Чак и кад ништа
више сем бола нисте осећали,
срце је то које би наставило да
игра и до самог краја пробе пра-

ти све јачи и бржи Горанов тем-
по – могло се од играча чути
током вечери.

„Крш” – то је комплимент

Горан Митровић је на посебан
начин преносио своја знања. Kажу
да није било тог неталентованог
играча којег он није научио
врсним корацима и покретима.

– Волећи ову уметност, давао
је посебан ритам свирањем у
тапан и бацао на под играче првог
ансамбла исцрпљене од игре, док
би он само завртео прут, у свом
сценском маниру, као каубој
пиштољ, дунуо у њега и рекао:
„Ово је крш”. Па отуда назив
нашим момцима и девојкама
„кршеви”, који сте сигурно има-
ли прилику да чујете много пута
– објашњено је на концерту.

Управо ти Горанови „кршеви”
извели су на самом почетку кон-
церта игре из околине Београда
– последњу кореографију коју је
баш Горан с њима поставио и
оставио у аманет будућим гене-

рацијама „Абрашевића”.

Премијера уз хор

Издвојила се и кореографија коју
је први ансамбл премијерно
извео на концерту, и то уз прат-
њу хора Музичке школе „Јован
Бандур”, под диригентским руко-
водством Јелене Мијевић – „Го
пратиле дедо”. Реч је о корео-
графији Добривоја Путника, који
је неколико деценија, до самог
краја живота, био уметнички
директор панчевачког „Абраше-
вића” и један од оснивача наци-
оналног ансамбла „Kоло”.

Можда највећи аплауз и ова-
ције публике измамиле су енер-
гичне и захтевне игре из Врања,
које је први ансамбл извео игра-
јући срцем.

На концерту су наступили и гости
из KУД-а „Абрашевић” из Ваљева,
који су такође дуго сарађивали с
Митровићем. Они су извели игре
из југоисточне Србије и из околи-
не Владичиног Хана, у кореогра-
фији Владимира Спасојевића.

КУД „АБРАШЕВИЋ” ОДРЖАО ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПЕСАМА ВЛАДИМИРА ЈАНКОВИЋА

Бити разигран и довољно патетичан

У ПЕТАК НА ФЕСТИВАЛУ „ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСKАМА”

Наступа Панчевачко
српско црквено 

певачко друштво

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ИЗЛОЖБА АУТОРСКОГ СТРИПA

Јовану Перићу
друга награда

Двадесет трећи фестивал
духовне музике „Хорови међу
фрескама” биће одржан 17. и
18. децембра у Панчеву и Бео-
граду. Фестивал ће бити све-
чано отворен у петак, 17.
децембра, у 19 сати, у Светоу-
спенском храму у Панчеву
(црква са два торња).

Тог дана ће целовечерњи
концерт одржати Панчевачко
српско црквено певачко дру-
штво под диригентским руко-
водством мр Вере Царине. Дру-
штво ће овим концертом обе-
лежити 183 године постојања,

као и своју славу Светог Јова-
на Дамаскина. Наступиће и
дечји хор ПСЦПД, чији је дири-
гент Бојана Стражмештеров.

У суботу, 18. децембра, од
19 сати, у крипти Цркве Све-
тог Марка у Београду насту-
пиће хор „Деспот Стефан Лаза-
ревић”, који ради при тој цркви,
као и мушки октет „Свети
Сава”, под диригентским вођ-
ством Предрага Миодрага.
Фестивал се реализује уз бла-
гослов Његове светости патри-
јарха српског господина Пор-
фирија.

ФЕСТИ ВАЛ „СТРИП KАИШ”

При зна ња 
за децу из Пан че ва

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Ево серије у којој имамо све еле-

менте које воле млади – добру

авантуру на енглеском китолов-

цу у 19. веку у северним мори-

ма, „сурвајвл” драму, интриге,

издаје, бродски трилер, мотив

похлепе а ла „Благо Сијера

Мадре”, мало содомије међу

пријатељима и остало.

Замислите мешавину „Поврат-

ника”, серије

„Терор” и

серије „Табу” и

добијате једну

прљаво реали-

стичну причу о

младом осра-

м о ћ е н о м

хирургу с тај-

ном прошло-

шћу. Он се

укрцава на

китоловац који

има сасвим

другачију суд-

бину од оне да

баштини кито-

вљеву маст и

месо. Џек О’Kонел је захваљујући

улози у филму „Несаломив” већ

верзиран за улоге преживљавача

у различитим околностима, али

право откровење је Kолин Фарел,

који се потпуно губи, и физички и

ментално, у улози окорелог људ-

ског олоша – харпунисте Хенрија

Дракса, човека који би вам једном

руком задавио бабу док вам дру-

гом руком пљачка златан зуб из

уста (Фарел је сам набацио

импресивну килажу за ову улогу

која му је приредила и извесне

здравствене проблеме).

Док пратимо како је изгледао

лов на китове у северним мори-

ма у 19. веку, бићемо увучени у

помало суморан и свакако 

неизвестан, прљав и окрутан

свет окорелих риболоваца. И

сам носећи тајну из прошлости,

доктор Самнер не само што тре-

ба да се прилагоди таквом начи-

ну живота већ бива увучен и у

смртоносну интригу између

капетана брода (који има своју

агенду) и харпунисте Дракса,

који као људски изрод има соп-

ствена правила опхођења према

људима и свету. „Човек је човеку

вук”, бриди на сваком кораку ове

помало мрач-

не, депресив-

не и бруталне

мини-серије,

снимљене на

фасцинант-

ним локација-

ма, у којој ско-

ро да нема

позитивног

лика и иску-

пљујућег фак-

тора. Ту је

само борба за

самоодржање

и опстанак у

околностима у

којима је

неизвесно да ли је суровија при-

рода или човек који ти је најбли-

жи.

Одлична петоделна серија

коју квари (следи спојлер!) при-

прост антисрпски став једног од

ликова у петој епизоди када,

потпуно с неба паднувши, изго-

вара богохулну реченицу да су

Срби и Пољаци безбожници.

Остаје питање да ли је оваква

сценаристичка пикантност

дошла као вид традиционалне

енглеске снисходљивости према

словенству, или је само покушај

да се лик свештеника који „про-

свећује” Ескиме покаже као

помало задрт и загледан само у

круте духовне постулате запад-

њачког схватања вере.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The North Water”:
Содомија и бели медведи

Деца, пола зни ци ликов не сек -
ци је „Чароб ни свет црта ња”,
коју води истак ну ти пан че вач -
ки кари ка ту ри ста и илу стра -
тор Нико ла Дра гаш, наста вља -
ју да нижу награ де. Овог пута
мла ди стрип-црта -
чи пости гли су запа -
жен успех на петом
међу на род ном кон -
кур су „Стрип каиш
2021”.

Тре ћа награ да је
при па ла пето го ди -
шњој Мио ни Геце,
a инди ви ду ал не
похва ле у окви ру
сво јих кате го ри ја
доби ле су: Дуња Дра гаш (10),
Ири на Балог (10), Петра
Нише вић (14) и Анђе ла
Петро вић (14).

Ово го ди шњи, пети кон курс
„Стрип каиш” оку пио је поје -
дин це, шко ле, деч је ликов не
ате љее, деч је кул тур не цен тре
и слич не деч је уста но ве и асо -
ци ја ци је из целог све та. Пра во
уче шћа су има ла деца од пет
до осам на ест годи на. Ове годи -
не је сти гло пре ко 1.850 радо -
ва из Срби је, Север не Маке до -

ни је, Руму ни је, Босне и Хер -
це го ви не, Ита ли је, Укра ји не,
Бело ру си је, Зам би је, Гам би је
и Kеније. Чла но ви струч ног
жири ја били су: Нико ла
Kостадиновић, позна ти стрип-

-аутор и гра фич ки дизај нер,
Филип Стан ко вић, стрип-аутор
и педа гог, и Зоран Сте фа но -
вић, писац, исто ри чар кул ту -
ре, управ ник цен тра за умет -
ност стри па Удру же ња стри -
пов ских умет ни ка Срби је.

Кон курс су подр жа ли Мини -
стар ство кул ту ре и инфор ми -
са ња и Мини стар ство спољ них
посло ва. Ликов на сек ци ја
„Чароб ни свет црта ња” посто -
ји већ три годи не и део је Еду -
ка тив ног цен тра „Kорак по
корак 2”.

Ина че, изло жба црте жа
„Ново го ди шње кари ка ту ре”
Нико ле Дра га ша отво ре на је у
четвр так, 16. децем бра, и може
се погле да ти до 31. децем бра.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Наш млади суграђа-
нин Јован Перић (15
година) постигао је
велики успех освојив-
ши другу награду у
категорији ликовних
радионица на конкур-
су за 34. изложбу аутор-
ског стрипа ученика
Републике Србије, коју
организује Центар за
ликовно васпитање деце
и омладине Војводине.

Јован је члан атељеа „Мали
геније” из Панчева, а његова
менторка је ликовни педагог
Ивана Маркез Филиповић.
Отварање изложбе на којој

ће се наћи и Јованов рад зака-
зано је за суботу, 18. децем-
бар, у 12 сати, у Новосад-
ском дечјем културном цен-
тру.

ОМАЖ ПРЕМИНУЛОМ 
МАЕСТРУ ГОРАНУ МИТРОВИЋУ



времену је постала и нека врста
промотера ове захвалне биљке.

– Од тих двеста килограма,
поделила сам бар петину. Воле-
ла бих и да људи схвате добро-

бити које доноси кикирики и
спремна сам да им у том сми-
слу пружим подршку и поделим
искуства. Што се тиче пласма-
на, желим прво да намирим људе
који имају здравствене пробле-
ме и евентуално бих га продава-
ла као семе. Иначе, нигде сиро-
ви органски кикирики није испод
600 динара. Рецимо, неки Бео-
грађанин ми је понудио 500
динара, иако га продаје у својој
радњи здраве хране за 1.500
динара у љусци, па сам то глат-
ко одбила – каже Доловка.

Важна ставка је и то што, када
се једном дође до семена, не
мора да се купује сваке године.

– И не би требало да буде
разлике у приносима. Помену-
ти човек из Пожаревца каже да
је род био бољи код мене, иако
су га они више пута загртали и
ђубрили, што можда и не мора,
јер кикирики се сам храни азо-
том из атмосфере. Једноставно,
хтела сам да га пустим да видим
шта ће сам да уради. И испало
је добро. И на крају, још једном,
волела бих да га људи што више
сеју, јер је захвалан и, што је
најбитније, неописиво здрав –
закључује Верка.
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Људима који се баве земљорад-
њом у овим крaјевима мање-
више све је познато: пре свега
гаје проверене ратарске културе
– кукуруз, пшеницу, сунцокрет,
па тек онда разно поврће, воће
или винову лозу.

Понеко можда сади и лекови-
то или зачинско биље, а нађе се
чак места у овом банатском чер-
нозему и за нешто егзотично,
попут лимуна или поморанџе.

Међутим, колико се зна, макар
у последње време, нико се није
окушао с једном од најомиље-
нијих светских (и наших) гриц-
калица – кикирикијем!

Е, управо то је прошле године
урадила једна Доловка, Верка
Додић, и показала да, поред Аме-
рике, кикирики може да успева и
овде...

Готово да нема човека на овим
просторима у чијој кући се у
неком моменту на столу не нађе
вероватно најомиљенији „спорт
за зубе” – кикирики.

Међутим, поред тога што је
несумњиво укусан, мало ко зна
да је, ако се правилно узгаја,
веома користан за наше здра-
вље, пре свега зато што садржи
више од тридесет есенцијалних
витамина и минерала; поседује
више протеина од било ког дру-
гог орашастог плода, а добар је
извор влакана и масти.

Истраживачи су утврдили да
свакодневно конзумирање кики-
рикија обилато може да помог-
не и у очувању здравља срца.

Омиљена грицкалица
успева и у Долову

Све то је допрло и до наше сугра-
ђанке Верке Додић из Долова,
иначе запослене у Привредном
суду, која је одлучила да ову
биљку проба да узгаја на својој
њиви, иако она успева на неким
другим просторима, као што су
Централна и Јужна Америка.

– Родитељи су у годинама и
све теже обрађују земљу од неких
двадесетак ари, па су размишља-
ли да је дају у закуп. Међутим,
како се нико није јавио, пожеле-
ла сам да тамо посадим нешто
ново. Иако сам завршила пољо-
привредну школу, никад нисам
радила свој посао, а ово ми је
била добра шанса да се опробам
у тој области. Спонтано сам поче-
ла да пратим причу о кикирију и
након неколико година одлучи-
ла сам да купим неку малу коли-
чину семена у продавници здра-
ве хране. Али оно није имало ни
неку клијавост, ни родност, па
није испало богзна шта. У међу-
времену сам чула да неки људи у
близини Пожаревца гаје кикири-
ки и обратила сим се с молбом
да ми продају семе. Послали су
ми га веома мало, па сам морала
да тражим даље и нашла сам га
чак у Македонији. Тако сам засе-
јала кикирики на петнаестак ари.
Билојепомалоризично, алиинте-

ресантно, јер у Долову се малте-
не не гаји ништа изузев кукуруза
и сунцокрета – каже Верка.

Она наводи да, након зимског
орања, ту и нема много посла.

– Највећи проблем је било то
што је наша башта била веома
„прљава”, с много сирка и разног
другог корова, али некакако смо
успелидајеискултивирамоидове-
демо у ред. Потом смо направили
браздеиизвукливрсте. Најпресмо
хтели да садимо на размаку од
осамдесет центиметара, али семе
нам је било лоше и још су га и
мишеви напали, па смо одлучили
да га стављамо у земљу на петнае-
стакцентиметара, плус-минуспет
центиметара. Свегушћениједобро,
а најбоља дистанца је од осамде-
сет центиметара, јер тада може да
прође фреза. Заправо, мало сам
експериментисалаизбогсвегатога
нисам се надала никаквом роду.
Све у свему, око 25. априла смо
коначно посадили кикирики –
наводи ова Доловчанка.

Иако су и овој егзотичној биљ-
ци, да би боље родила, потребне
већа нега и прихрана, показало
се да то и није нужно.

– На ту површину ставила сам
два џака КАН-а, пре свега зато
што никад ништа од ђубрива
није бацано. Потом смо кики-
рики окопали и једанпут загр-
нули, иако је можда требало
неколико пута. И свега двапут
сам га преко листа прихранила
ђубривом од коприве које сама
правим. Додуше, било је и рова-
ца, црва и других инсеката, али
није било скоро никакве штете,
јер га ништа није нападало, мада
кажу да на њега иде чак и зла-
тица. Обрађује се слично као
кукуруз, али сви су се одушеви-
ли пре свега зато што нема коро-
ва. Ове године је у мају био мраз
и, ако се посеје пре тога, стагни-
ра месец дана и онда брзински
напредује и не дозвољава трави
око њега да израсте. Иначе, веге-
тација кикирикија траје од сто

до сто двадесет дана и, по мом
мишљењу, не мора да се навод-
њава, иако сам за то спремила
црева и све остало. Сигурно је
да му одговара сунце. Рецимо,
на брегу, где је суво, никад нисмо
имали кукуруз, већ само доле,
где је влажно. Е, код кикирики-
ја је била потпуно супротна ситу-
ација. Притом нисам радила
никакве анализе замљиште, већ
сам садила насумице, па шта
буде. И било је – на осамнаест

килограма семена на крају је
испало око двеста килограма
сувог плода – истиче Верка.

Важно је и добро га осушити

То се може сматрати солидним
успехом, нарочито за почетни-
ка у овом послу.

– Нисам имала велику подр-
шку и нико није веровао да ће
нешто бити. Ипак, касније су ми
помагали и родитељи, брат, снај-
ка, као и особље „Подунавља”,
„Идеје” и „Темпа”, од којих сам
добила гајбице, јер се у њима
најлакше суши. Наиме, после
бербе, то јест чупања из земље,
кикирики се остави на промаји
неколико дана. Не би било добро
да се љушти одмах, јер тако
дозрева, па се лакше одвоје оне
зелене и фино зреле махуне.
После тога се скида са стабла и
оставља да се суши, што је
неопходно и то је један од најва-
жнијих делова посла. Пожељна
је сушара, а ја сам искористила

шпорет „смедеревац” и лагано
сушила зрна на ниској темпера-
тури – прича ова жена, која се
још увек пољопривредом бави
из хобија.

Она каже да јој није био циљ
да по сваку цену заради, а у међу-

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.

Мала
Женка мешанац, старости око годину
дана, након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против бесни-
ла, тражи удомитеље.

Имала је повреду ноге када је прона-
ђена, али сада се опоравила у потпуно-
сти. Мала је изузетно умиљата, привр-
жена и спремна за новог, одговорнијег
власника, који може да је потражи у
градском прихватилишту (контакт-теле-
фон 352-148).

Цицко
Овом мачорку гори под шапицама да
пронађе нови дом, јер му је власница,
нажалост, преминула.

Тренутно је сам у кући, људи га оби-
лазе и хране, али то није оно што би се
могло назвати адекватним условима и
добрим животом.

Цицко је једна добрица, али и прави
истраживач и потребан му је неки мали
кутак у којем може да се скући с бри-
жљивим људима, а све информације о
њему могу се добити на телефон 065/447-84-88.

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

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

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

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

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДЕФИНИТИВНО ЈЕ

МНОГО ЗДРАВ!

Верка подвлачи да је кики-

рики много здрав, нарочито

за кардиоваскуларне про-

блеме, а најбоље је да се

једе у сировом облику.

– Добар је и за мозак, па

ми се јавио и неки човек из

Ниша, којем су га доктори

препоручили за дете, јер

има и велики проценат

витамина Б. Притом, овај

мој је органски, зато што та

парцела четрдесет година

није прскана ниједним дру-

гим средством осим раство-

ра домаће коприве. Ми га

добро осушимо и тако га

једемо, а планирамо да од

оног ситнијег правимо путер

– истиче Верка.

ДОЛОВЧАНКА ВЕРКА ДОДИЋ ГАЈИ, ЗА ОВЕ ПРИЛИКЕ, НЕОБИЧНУ БИЉКУ

КИКИРИКИ БОЉИ ИЗБОР И ОД КУКУРУЗА

ЂУБРИВО НА БАЗИ КОПРИВЕ

Од ђубрива и заштите, као што је

речено, за узгој кикирикија Верка

користијединосредствоодкопри-

ве, које се прави једноставно.

– Ова „љута” биљка се потопи

у воду и остави да стоји на сунцу

десетак дана. У међувремену је

промешам два-три пута. Када

пусти сва своја уља, процедим је,

након чега мора да се раствори

водом, у пропорцији: један литар

коприве с педесет литара воде.

Потом је ставим у прскалицу и

прскам, арезултатиникаднеизо-

стану, собзиромнатодаовосред-

ство од коприве користим и за

парадајзидругоповрће. Занано-

шење кроз заливни систем ишло

би литар коприве на осам литара

воде, а може и да се прска пре-

вентивно против ваши – наводи

Верка.

Отац Станко и братанац Небојша радо помогну Верки

Сиров је здрав, али није лош ни печени

Доловачка плантажа кикирикија

Верка Додић са својим
егзотичним биљкама

Ко не зна – плодови расту под земљом! 

И мајка Живка воли да се занима
популарном грицкалицом

Сестра Бисерка у акцији



Шеф стручног штаба и
капитен панчевачког
прволигаша сумирали
први део сезоне

Панчево је поново град фудба-
ла! Опет је у центру спортске
јавности у целој земљи, јер нај-
важнија споредна ствар на свету
и јесте велики магнет за публи-
ку и медије... И све то захваљују-
ћи Фудбалском клубу Железни-
чар, који је управо окончао први
део шампионата у својој другој
сезони у Првој лиги Србије.

Оно што је обећано још летос,
испуњено је на крају године.
Биће ово топла зима за све оне
који су заљубљени у бело-плаво,
за оне који воле фудбал, за оне
који заиста воле спорт у Панче-
ву! Фудбалски клуб Железни-
чар је први део сезоне у Првој
лиги Србије окончао на четвр-
том месту, па се с много опти-
мизма ишчекују наредни поте-
зи најбољег клуба у Банату.

Недавно је у просторијама ФК-а
Железничар одржана конферен-
ција за новинаре на којој су полу-
сезону сумирали шеф стручног
штаба Драган Аничић и капи-
тен Душан Плавшић.

– За нама је успешна сезона,
која није тако почела. Нисмо
успели да задржимо неке битне
играче, ту мислим на Милоша
Михајлова и Петра Станића,
који су много значили за овај
тим. Такође, отишао је Стефан
Радојичић, али на нашу срећу,
успели смо да га вратимо. Било
је ту много добрих играча, али
неки су се снашли, неки нису,
па је због тога старт сезоне био
нешто слабији. Нисмо ми тако
лоше изгледали, осим на пре-

мијери у Жаркову, али у првих
пет кола претрпели смо три
пораза. Успели смо да се пре-
стројимо у ходу, ангажовали још
неколико момака и – погодили
с њима. Како је сезона одмица-
ла, бивали смо све бољи. И не
мислим да је ово крај наших
успеха. Када сам долазио, рекао
сам да нам је први циљ опста-
нак, потом да се клуб стабили-
зује, а онда да покушамо да
„Жељу” и Панчево уведемо у
Суперлигу. Имамо подршку
градских структура, сјајну сарад-
њу с људима који воде клуб...
Заиста, ово ми је једна од леп-
ших година у каријери. Желе-
зничар функционише као вели-
ка породица. Ето, као доказ томе,
мислим да, уз Црвену звезду и

Партизан, једино „Жеља” није
променио тренера ове године.
Сада момци иду на заслужени
одмор, јер су паклено радили у
протеклих шест месеци. Ја већ
правим планове за пролеће, а у
договору с људима из клуба ради-
мо и на довођењу потребних
појачања. Рад ћемо започети
после српске Нове године – рекао
је окупљеним новинарима попу-
ларни Аника.

Он је капитен без премца.
Пожртвован до последњег даха.
Одиграо је све утакмице ове сезо-
не, а тако је било и лани... Душан
Плавшић, сада већ легендарна
„петица” Железничара, одавно
је освојио симпатије љубитеља
фудбала у Панчеву и околини.

– Хвала богу да сам био здрав

и да сам могао да помогнем
екипи, а хвала и тренеру што је
имао поверења у мене. Волим
да играм, да сам стално на тере-
ну и да дам допринос успесима
Железничара. Остварили смо
циљ. Заузели смо место у врху
табеле после првог дела сезоне,
с реалним шансама да на про-
леће можемо да напредујемо и
да покушамо да „Жељу” дове-
демо до елите – каже капитен
сада већ озбиљно великог клу-
ба, панчевачког Железничара.

Има времена за анализу пре-
ђеног пута, али и да се све лепо
испланира како би популарна
„дизелка” наставила да тутњи
фудбалском Србијом. Пред љуби-
тељима спорта у Панчеву је про-
леће великих надања...

СПОРТ
Петак, 17. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошлог викенда на програму
су биле утакмице деветог кола
Прве лиге за одбојкаше... Нави-
јачи старчевачког Борца нада-
ли су се да ће њихови миљени-
ци после пораза од Новог Сада
на свом терену успети да се трг-
ну, да се врате на победнички
колосек и да „закувају” првен-
ствену трку, без обзира на то
што су ишли „на ноге” друго-
пласираном тиму.

Ипак, изненађење се није дого-
дило. У Старој Пазови домаћа
екипа је потврдила да ове сезо-
не има највише амбиције и није
допустила да њен терен буде
угрожен: Јединство–Борац 3:0,
по сетовима 25:18, 25:21 и 25:20.

После ове „рунде” шампиона-
та тим из Старчева има скор од
четири победе и пет пораза и
озбиљно заостаје за три првопла-
сиране екипе које ће се по окон-
чању првенствене трке пласира-
ти у српску одбојкашку елиту.

Ипак, има још много утакмица
до краја, не треба се предавати
унапред, већ још жешћим радом
покушати да се ствари колико-
толико поправе. Потребна су два
„брејка” и ситуација на табели
постала би много другачија.

Наредно искушење за одбој-
каше биће у суботу, 18. децем-
бра, када ће у Хали спортова на
Стрелишту одмерити снаге с
Дубочицом из Лесковца. Утак-
мица почиње у 18 сати.

У деветом колу Друге лиге
„Север” девојке из Одбојке 013
обрадовале су своје навијаче и
седми пут у овој сезони. Иако је
током седмице рад био пореме-
ћен због болести најважнијих
играчица, иако се путовало на
тешко гостовање у Руменку, где
екипа није могла да буде ком-
плетна, тим који предводе Вла-
димир Јованчић и Небојша
Божић освојио је вредне бодове
који га остављају у врху табеле:
ФОК – Одбојка 013 1:3, по сето-
вима 17:25, 25:22, 19:25 и 22:25.

Водила се жестока борба на
терену, али Панчевке су показа-
ле да су ипак много квалитет-
нији састав од новосадског. Јеле-
на Петров је током целог меча
била на врхунском нивоу, сјајна
је била и Драгана Марковић,
која је ову утакмицу одиграла
под боловима, а одличну парти-
ју су пружиле и Бјанка Петко-
вић, Николина Весковић, Јова-
на Кљајић, Лана Рњак и Ната-
лија Пувалић.

– Прибојавао сам се ове
утакмице, јер смо имали мно-

го проблема током
недеље. Било је
питање да ли ће
Драгана уопште и
моћи да игра, Јеле-
на није тренирала
због болести, али
обе су показале да
су праве и да мно-
го значе младим
девојкама у тиму.
Било је и грешака
наравно, али све у
свему задовољан
сам како смо дело-
вали на терену.
Млађе играчице су
обавиле лавовски
део посла и заслу-
жено смо дошли
до велика три бода
– рекао је после
меча први тренер
Одбојке 013 Вла-

димир Јованчић.
За све поклонике игре преко

мреже и навијаче овог спортског
колектива у суботу, 18. децембра,
следи права спортска посласти-
ца. Одбојка 013 ће у Банатском
Новом Селу одмерити снаге с
лидером на табели, екипом која
није осетила горчину пораза у
досадашњемделупрвенства, Волеј-
старсом из Кљајићева. Утакмица
почиње у 14 сати, а уз помоћ с
трибина Панчевке ће лакше успе-
ти да дођу до још једног повољ-
ног резултата.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ (ОПЕТ) ПАО, ДЕВОЈКЕ ПОБЕЂУЈУ

ПРЕМИЈЕР КАРАТЕ ЛИГА СРБИЈЕ

ТРЕЋЕ МЕСТО ЗА ДИНАМО

Захуктала се првенствена трка
за бодове у Адмирал Бет
кошаркашкој лиги Србије, оди-
гране су и утакмице четрнае-
стог кола, а Тамишу никако
да крене. Момци које предво-
ди тренер Бојан Јовичић про-
шле недеље су одиграли два
дуела на свом терену и – оба
пута изгубили.

Пети пораз у низу Тамиш је
претрпео у четвртак, 9. децем-
бра, када је у Хали спортова
на Стрелишту изгубио од Колу-
баре из Лазаревца са 73:87.

Тим Бојана Јовичића добро
је отворио утакмицу. У првој
четвртини Панчевци су агре-
сивном одбраном показали да
желе да освоје бодове у утак-
мици која им је била веома
важна у борби за опстанак. Колу-
бара се није предавала, а
предводио ју је један од најбољих
стрелаца КЛС-а, Никола Симић,
некадашњи капитен Тамиша.

Тим из нашег града у дру-
гом полувремену је заиграо још
агресивније у одбрани. Брани-
слав Терзић је био одличан, а
Иван Смиљанић је кажњавао
сваку грешку у одбрани Лаза-
ревчана. У последњој четврти-
ни ново појачање гостију Сеад
Хаџифејзовић показао је свој
квалитет на обе стране терена.
У одбрани је доминирао у
дефанзивном скоку, док је у
нападу разигравао Француза
Монсоа. Тамиш није успевао
да одговори на прави начин, а
Никола Симић је на самом
крају постигао три узастопне
„тројке” и тако решио питање
победника.

Већ у понедељак, 13. децем-
бра, у хали на Стрелишту оди-
гран је јужнобанатски дерби,
у коме се радовао гостујући
тим: Тамиш–Вршац 77:88, по
четвртинама 21:19, 24:29, 18:21
и 14:19.

Тамиш је ефектним поени-
ма Бакрадзеа одлично запо-
чео утакмицу, али Вршчани су
константно држали резултат-

ски прикључак. Ипак, после
Стригићеве „тројке” и Терзи-
ћевих поена с линије слобод-
них бацања након прве четвр-
тине домаћи тим је имао мини-
малну предност.

Наставак сусрета донео је
боље издање гостујућег тима,
који је успео да преокрене
резултат и поведе, али после
тајм-аута који је затражио тре-
нер Јовичић Тамиш је лага-
ним поенима Терзића и „трој-
кама” Смиљанића поново
повео, али узвратио је капи-
тен гостију Димић, па су
Вршчани на одмор отишли с
три поена „вишка” (45:48).

Гостујући тим је водио и
током другог полувремена, а
сада је Тамиш био тај који је
јурио резултат. Уследио је и
нешто краћи прекид утакми-
це због квара семафора у Хали
спортова на Стрелишту, потом
је Терзић погодио за три пое-

на уз фаул, а био је прецизан
и у додатном бацању, па се
Тамиш приближио на 54:57,
али за нови преокрет није имао
снаге.

– Како тренутно играмо, ми
смо најлошија екипа у лиги.
Када клуб има буџет као што
је наш, онда и не може да се
селектира екипа онако како
бих желео. Моја је грешка,
погрешно сам проценио неке
играче и преузимам одговор-
ност за то. Очајно смо делова-
ли у првом полувремену и не
бисмо победили ни много сла-
бије екипе од Вршца. Гостима
желим много среће у настав-
ку првенства, а ми ћемо виде-
ти шта ћемо радити у нашој
кући – рекао је после меча
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

Тим из нашег града наред-
ног викенда гостује у Ужицу,
где ће одиграти меч против
Слободе, а потом му предсто-
ји можда најбитнија утакми-
ца у досадашњем делу сезо-
не, у Старој Пазови, против
Дунава.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

БРИГЕ РАСТУ, АЛИ НЕМА ПРЕДАЈЕ
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР ИСПУНИО ОБЕЋАЊЕ!

На крају јесење такмичарске
сезоне мушка сениорска еки-
па Карате клуба Динамо осво-
јила је бронзану медаљу у Пре-
мијер лиги Србије, на турниру
који је одржан у Крагујевцу.

Потпуно подмлађена екипа
морала је овог пута да се задо-
вољи освајањем бронзане меда-

ље јер је у мечевима са шам-
пионом Борцем из Чачка и Сту-
дентским градом претрпела
минималне поразе од 2:1.

Екипу Динама је као тренер
предводио Слободан Битевић, а
тим су чинили: Ђорђе Салапу-
ра, Урош Петровачки, Никола
Ивановић и Михајло Ивановић.



На Зимском првенству Србије
за ветеране, које је одржано про-
шлог викенда у Бечеју, много
успеха имали су и пливачи ПК-а
Спарта из Панчева. Поред 34
медаље, наши суграђани су у
конкуренцији 17 клубова из
Мађарске и Србије освојили дру-
го место.

Гордана Крстић је победила у
тркама на 400 м краул и 100 м
леђно, а на 100 м краул је осво-
јила сребро. Илона Апро је била
прва на 50 м леђно и друга на
100 м мешовито. Магда Ђерфи
је освојила златне медаље на 50
и 100 м краул, а Оливера Жив-
ковић на 50 и 100 м леђно и 50
м делфин. Вељко Самарџија је
тријумфовао у тркама на 50 м
краул и 50 м прсно, док је Сто-

јан Башарагин зарадио злато на
50 м леђно и сребро на 50 м
краул. Здравко Радић је на 100
м краул био први, а други је сти-
гао на циљ на дупло краћој део-
ници истим стилом. Ненад Јовић
је био најбржи у тркама на 100
м леђно, прсно и краул, док је
на 100 м мешовито освојио сре-
бро. Иван Урком је заслужио
златна одличја на 100 м прсно и
100 м леђно, сребро на 50 м
краул и бронзу на 50 м леђно.
Драган Јовановић је био први
на 50 м краул и други на 100 м
истим стилом, док је Милош
Матић победио на 50 м леђно, а
на 50 м краул је освојио бронзу.
Младен Жунић је тријумфовао
у тркама на 50 м прсно и 50 м
делфин, а Урош Жунић на 50 м

краул и 50 м леђно.
Штафета коју су чинили: Урош

Жунић, Милош Матић, Магда
Ђерфи и Оливера Живковић
победила је у трци на 4 x 50 м

краул, док је у истој дисципли-
ни, али у другој категорији, еки-
па у саставу: Драган Јовановић,
Здравко Радић, Гордана Крстић
и Илона Апро била друга.

ЗИМСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ

ПЛИВАЛИ КАО ПРАВИ „СПАРТАНЦИ”

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” ЗАПАЖЕНА МЕЂУ НАЈБОЉИМА

СПОРТ
Петак, 17. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ДУБОЧИЦА
Субота, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАРС
Субота, 14 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 27:32

Одбојка

ПРВА ЛИГА
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене

Руменка: ФОК – ОДБОЈКА 013 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА 73:87
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 77:87

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН 84:57

Динамо убедљив
у Крагујевцу

Припреме за плеј-оф

За рукометаше Динама су завр-
шена овогодишња првенстве-
на искушења. Момци које
предводи тренер Ненад Кра-
љевски одиграли су прошлог
викенда у Крагујевцу меч три-
наестог кола Аркус суперлиге,
а с обзиром на то да је Нови
Пазар иступио из такмичења,
они наредног викенда, када се
буде и званично окончала трка
за бодове, неће играти.

Меч у дворани „Језеро” у
срцу Шумадије није имао резул-
татски значај, јер су оба рива-
ла и пре међусобног дуела
обезбедила надметање у
плеј-офу, али сви они који су
пратили овај сусрет могли су
да уживају у добром рукомету.
Тим из нашег града је потвр-
дио да је у овом моменту бољи
од Крагујевчана, па је заслу-
жено остварио и осму победу у
шампионату: Раднички–Дина-
мо 27:32 (13:17).

Рукометаши домаће екипе
успевали су да буду равнопра-
ван такмац само у првом полу-
времену, и то до 24. минута,
када је семафор показивао
резултат 12:12. Од тог момен-
та па све до краја утакмице
тим који доминира и држи меч
под својом контролом био је
онај чији су играчи носили
жуто-црне дресове.

Милош Костадиновић и
његови другови су у другом
полувремену стекли довољно
опипљиву предност и ниједног
тренутка нису дозвољавали

домаћину да их озбиљније угро-
зи. Тренер панчевачке екипе
Ненад Краљевски пружио је
шансу и момцима који су током
првенства имали мању мину-
тажу, а они су је на најбољи
начин искористили. У тиму
Динама била су и два момка
који су рођени 2004. године,
Вук Новаковић и Никола Бекић,

што је још један показатељ да
за будућност игре с лепљивом
лоптом у Панчеву не треба бри-
нути.

– Честитам мојим саиграчи-
ма на успешном завршетку
године. Испоштовали смо све
договоре из свлачионице, па је
победа дошла као резултат тога.
Надам се да ће Динамо и у

плеј-офу имати шта да покаже
– рекао је на конференцији за
новинаре после утакмице играч
Динама Урош Павловић.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Никола Стаменко-
вић (један гол), Вељко Чабри-
ло (два), Урош Станић (један),
Вук Новаковић, Радован Осто-
јић (три), Никола Перић, Мар-
ко Перовић (шест), Иван
Дистол, Урош Павловић (пет),
Борислав Урта, Милан Голубо-
вић (пет), Милош Костадино-
вић (три), Данило Радовић
(пет), Никола Бекић (један гол),
Адриан Биркенхојер и Ђорђе
Чоловић.

– Задовољан сам оним што
су моји играчи приказали. Сво-
ју прилику су добили и неки
момци који су током првен-
ства мање играли. Знали смо
да је Раднички одличан тим,
поготово на свом терену, који
игра модеран и савремен руко-
мет. Моји момци су испошто-
вали све оно што сам тражио
од њих, играли су озбиљно,
иако меч није имао посебан
резултатски значај. Мало ћемо
да предахнемо, а одмах после
празника започињемо рад и
припреме за све оно што нас
очекује у наставку сезоне –
истакао је Ненад Краљевски.

После дванаест утакмица
ове сезоне Динамо има скор
од осам победа и четири пора-
за, што значи да је сакупио
шеснаест бодова. Више од ста-
тистике љубитеље рукомета у
нашем граду може да охра-
брује чињеница да жуто-црни
тим има још много простора
за напредак и да још боље игре
од њега треба очекивати у
наставку сезоне.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Lh6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

РУТИНСКА ПОБЕДА ЗА КРАЈ

Стране припремио

Александар
Живковић

ОПЕТ ТРИЈУМФ!

Такмичари Рвачког клуба Дина-
мо бриљирали су и прошлог
викенда. На међународном тур-
ниру „Јован Богић Пуфика” у
Новом Саду наши млади сугра-
ђани само су потврдили да ста-
савају у велике шампионе.

Златне медаље су освојили
Огњен и Стефан Тодосијевић,
Серж Ховакимијан и Мина
Милосављевић, сребром су се
окитили Артур Ховакимијан,
Јована Радивојевић и Лена Ећи-
мовић, а бронзе су заслужили
Матеја Ченејац, Вук Цицуљ и
Милош Јовановић.

Огњен Тодосијевић је прогла-
шен за најбољег такмичара, а у
екипном пласману РК Динамо
је заузео друго место.

Екипу су предводили трене-
ри Драгана Јанков, Миливоје
Тодосијевић, Вујо Шајић и Ива
Крстић.

БОГАТ ВИКЕНД

На Првенству Србије за пио-
нире, које је одржано прошлог
викенда у Бечеју, медаље за
Пливачки клуб Динамо осво-
јила је штафета девојчица у
трци на 4 x 50 м мешовито.

С временом од 2:35,08 пли-
вачице Динама заузеле су тре-
ће место, а тим су чиниле:
Даница Константинов, Олга
Гавриловић, Срна Милутино-
вић и Магдалена Пантић.

На државном шампионату за
ветеране, у групи пливача од
40 до 44 године, Слободан Стан-
чул је освојио четири медаље.

Победио је у тркама на 100
м краул, 100 м мешовито и 400
м краул, док је на 50 м делфин
зарадио сребрно одличје.

ЗЛАТО ЗА ИЛИЈУ

Џудисти Јединства из Качаре-
ва прошлог викенда су учество-
вали на турниру „Трофеј
Вождовца”, где су се у конку-
ренцији преко 500 младих бора-
ца приказали у лепом светлу.

Најуспешнији је био Илија
Анђеловић, који је освојио злат-
ну медаљу у категорији до 38
кг, а боје клуба бранили су и:
Филип Пиља, Дејан Николић,
Дарио Балан и Лена Петковић.

ТРОФЕЈ ВОЖДОВЦА
М л а д и
џ у д и с т и
Д и н а м а
остварили
су запаже-
не наступе
у јакој конкуренцији на турниру
„Трофеј Вождовца”.

Златне медаље су освојили
Мијат Вукосављевић и Дивна
Милановић, а бронзом се оки-
тио Давид Мамојка.

Боје клуба су бранили и Алек-
са Милићев и Стефан Васовић.

УСПЕШНА ГОДИНА

Атлетски клуб Тамиш је недав-
но одржао своју редовну годи-
шњу скупштину, на којој је кон-
статовано да је клуб у 2021. оства-
рио велики успех освајањем
седам медаља на државним
првенствима, као и још 48 одлич-
ја на митинзима широм Србије.

За најуспешнију атлетичарку у
2021. години изабрана је млађа
јуниорка Милица Бунчић, која је
освојилачетиримедаљенадржав-
ним шампионатима. Милица је
најозбиљнији кандидат за улазак у
јуниорскурепрезентацијуСрбијеи
одлазак на Првенство Балкана.

У школи атлетике одскочила
је једанаестогодишња Сара Гагић,
која је с посебном дозволом уче-
ствовала на државном првенству
у категорији до 14 година и одмах
освојила бронзану медаљу. Похва-
љене су и старија јуниорка Ива-
на Велимировић (две медаље на
државном првенству) и пионир-
ка Емилија Јелесијевић, које су
такође за свој клуб освојиле дра-
гоцене бодове у 2021. години.

У нашем главном граду про-
шлог викенда је одржано вели-
ко међународно надметање у
стрељаштву под називом „Тро-
феј Београда”. Преко 250 јунио-
ра и сениора из једанаест зема-
ља надметало се у гађању из
ваздушног оружја, а међу ода-
браним такмичарима било је и
осам чланова Стрељачке дружи-
не „Панчево 1813”.

Дејан Пешић је био најуспе-
шнији такмичар Србије. Он се
надметао у гађању из ваздушне
пушке, а најпре се, с резултатом
од 625,9 кругова, изборио за уче-
шће у финалу од осам најбољих
сениора, а турнир је завршио
као шестопласирани. Алекса
Ракоњац је заузео пето место у
конкуренцији јуниора, са 619,2
круга, али је био трећи јуниор
из Србије, иако су му две серије
биле лошије од његових могућ-
ности и просека.

Запажене су биле и младе так-
мичарке које су се надметале у
гађању из ваздушне пушке – Ива

Ракоњац и Теодора Кондић, као
и јуниорка Марина Мијатовић,
која је пуцала из ваздушног
пиштоља.

Велимир Нинковић је био нај-
успешнији у групи такмичара
који су гађали из ваздушног
пиштоља. Он је с 552 круга зау-
зео десето место у конкуренци-
ји јуниора, а међу јуниорима из

Србије је други. Његов млађи
брат Марко Нинковић пласирао
се на дванаесто место, с 548 кру-
гова, у конкуренцији јуниора, а
међу јуниорима из Србије је тре-
ћи. Боје клуба бранио је и Сте-
фан Кешишјан.

Другог дана такмичења на
„Гран-прију Београда” наступи-
ли су сви такмичари, али само у

сениорској конкуренцији.
Алекса Ракоњац је био најбо-

ље пласиран јуниор из Србије,
јер је с резултатом од 623,2 кру-
га заузео десето место у групи
сениора. Од финала и пласмана
међу осам најбољих делило га
је 2,7 кругова. Дејан Пешић се
пласирао на дванаесто место, са
622,8 кругова, али је међу сени-
орима из Србије пети.

Марко Нинковић је с 557 пого-
ђених кругова из ваздушног
пиштоља био најуспешнији јуни-
ор из Србије, што њему и „дру-
жини” много значи у домаћој
конкуренцији. Велимир Нинко-
вић је овог пута погодио 543
круга.

Наредно такмичење стрела-
ца биће на програму 25. децем-
бра у Београду – треће коло
Купа Србије. Алекса, Марко и
Велимир ићи ће и на два међу-
народна такмичења: у Осијек
наредног викенда и у Трзин
(Словенија) првог викенда у
новој години.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Тегљач
Мало је оних правих што знају да повуку.

    Себе, па и остале из околине.

    Да се не окрећу уназад.

    Да знају куда су кренули.

    И да не посустају.

    Много је више пијавица.

    Јер, лако је сисати туђу енергију.

    Колико треба бити јак да би се теглио терет...

Рампа
Кад ти се не мрда из куће...

    Осећаш се истутњано, потрошено.

    А напољу зимара кида.

    Разлог више да не измишљаш разлоге за излазак.

    Рампа је спуштена.

    Немој је на силу заобилазити.

    Сачекај неки бољи, неки твој моменат.

    Без препрека, а с бољим расположењем.

Чистота
За писце се, када не пишу, каже да имају блокаду.

    Шеф кухиње није ништа ако нема сопствене рецепте.

    Глумац без живих наступа „на даскама” није жив.

    Баш као ни љубитељ животиња без кућних љубимаца.

    Или друштвени ликови без кафане.

    И спортисти без тренинга.

    Кад себи умеш да удесиш, е то је оно право.

    Као чистота коју емитује први снег.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Рођендан обележен
турниром у Банатском
Новом Селу

У Бечеју спуштена
завеса на сезону

Град на обали Тамиша одавно важи за
место у коме се рађају, „брусе” и где ста-
савају истински спортски асови. Деце-
нијама се Панчево и по спорту препо-
знаје, а посебан „шмек” целој причи дају
такозвани мали клубови, који из године
у годину освајају медаље и титуле. Они
окупљају велики број суграђанки и сугра-
ђана који с поносом проносе име свог
града на бројним такмичењима у земљи
и иностранству.

Једна од таквих спортских дружина
свакако је и Стреличарски клуб Панче-
во, колектив који је годинама у врху овог
спорта у нашој земљи. Популарни стре-
личари из нашег града ових дана про-
славили су леп јубилеј – четири децени-
је постојања и успешног рада свог спорт-
ског колектива. СК Панчево је основан
4. децембра 1981. године, а интересант-
но је да се двојица оснивача, Милован
Вујић и Ивица Шпехар, и данас активно
надмећу луком и стрелом.

Недавно је у хали у Банатском Новом
Селу одржан велики турнир којим је СК
Панчево прославио свој 40. рођендан.

Учествовало је 137 такмичара из целе
Србије, а као и увек на великим такми-
чењима, значајне резултате постигли су
и стреличари из нашег града.

Јуниори Стефан Кљајић и Теона Јова-
новић освојили су бронзане медаље у
гађању олимпијским луком, а у истој
дисциплини кадет Лазар Андреев заслу-
жио је најсјајније одличје. Стефан Жикић
је зарадио сребро у групи сениора који
су се надметали у гађању сложеним луком,

док је сениор Роберт Мазинг освојио злат-
ну медаљу у дисциплини голи лук.

У екипном такмичењу су чак три тима
СК-а Панчево освојила победничке пеха-
ре. У гађању олимпијским луком побе-
диле су екипе јуниорки и ветерана, док
су сениори тријумфовали у гађању сло-
женим луком.

Викенд за нама донео је и последње
надметање стреличара у дворани ове
године. Турнир је одржан у Бечеју, а
Панчевци су се и с тог гостовања врати-
ли препуни лепих утисака. У конкурен-
цији стотинак стреличара наши сугра-
ђани су освојили прегршт вредних тро-
феја.

Теона Јовановић је била друга у над-
метању јуниорки које су гађале олим-
пијским луком, а Лазар Андреев је још
једном тријумфовао у кадетској конку-
ренцији и тако потврдио да спада у ред
најбољих младих стреличара у Србији.
Лука Поповић је у истој конкуренцији
заузео треће место, а још једном су запа-
жени били и панчевачки сениори. Сте-
фан Жикић је освојио сребрно одличје у
надметању сложеним луком, а медаља
истог сјаја припала је и Роберту Мазин-
гу, који се такмичио у гађању голим
луком.

Панчево – плодно тле за стреличар-
ство.

Људи, свака вам част. И срећан рођен-
дан! А. Живковић

ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ СТРЕЛИЧАРСКОГ КЛУБА ПАНЧЕВО

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ЗА ПОНОС

Баш како су и почели, од првог дана свог
оснивања, чланови Џудо клуба Тамиш,
најмлађег спортског колектива у нашем
граду, тако су и завршили ову 2021. годи-
ну. Победама и медаљама.

Прошлог викенда у Београду је одржан
велики међународни турнир „Трофеј
Вождовца”, који је окупио око 500 мла-
дих бораца из 50 клубова из: Грчке, Маке-
доније, Босне и Херцеговине и Србије. У
тако јакој конкуренцији изванредне резул-
тате остварили су и талентовани клинци
и клинцезе из ЏК-а Тамиш, које су и на
овом престижном такмичењу предводи-
ли тренери Неда и Иван Остојић.

Најсјајнија одличја су освојили Павле
Ћосић и Наталија Новаковић, бронзом се
окитио Кристијан Лехни, а на пето место
се пласирала Теодора Пајчин.

Овим такмичењем је завршена џудо-
-сезона у Србији у 2021. години, у којој је
ЏК Тамиш дефинитивно постао нова сјај-
на звезда на спортском небу наше земље.
Клуб из Панчева може да се похвали
добрим резултатима у својој дебитант-
ској години, јер на јединственој ранг-
-листи Џудо савеза Србије Тамиш заузи-
ма 23. место од 124 регистрована клуба.

Такмичари ЏК-а Тамиш освојили су
на домаћим турнирима и првенствима
укупно 86 медаља – 27 златних, 23 сребр-
не и 36 бронзаних, што и јесте резултат
вредан сваког поштовања. Овај спортски
колектив је поносан и на своја два првака
Србије, а то су Кристијан Лехни и Мили-
ца Секуловић. Јелена Стојановски је вице-
шампионка државе, док су трећа места
на званичним првенствима Србије осво-
јили Дејан Долинга, Петар Новаковић,
Милица Секуловић и Милош Секуловић.

Поред такмичења у нашој земљи, так-
мичари ЏК-а Тамиш су се три пута над-
метали на турнирима у Босни и Херцего-
вини, а учествововали су и на такмичењу у

Црној Гори. Увек су се у свој град враћали
окићени медаљама, што је још један пока-
затељ да су у целом региону на најлепши
начин представили и свој град Панчево.

На јединственој ранг-листи Џудо саве-
за Србије у женској конкуренцији Ната-
лија Новаковић заузима друго место, док
је код дечака Кристијан Лехни тренутно

на шестом месту.
Иако се годи-

на полако ближи
крају, вредни бор-
ци Тамиша још
увек неће на
одмор. Све узра-
сне категорије
вежбаће до 27.
децембра, а
предвиђена је и
мала прослава на
последњем тре-
нингу у години,
као и додела

новогодишњих пакетића и календара за
чланове клуба.

Поновно окупљање такмичара заказа-
но је за 10. јануар, а једини који ће ради-
ти и током празника јесу кадети, којима
крајем јануара 2022. предстоји Првен-
ство Војводине, као квалификационо так-
мичење за државни шампионат. А. Ж.

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ – НОВИ СПОРТСКИ БИСЕР ПАНЧЕВА

ДЕБИТАНТСКА СЕЗОНА ИЗ СНОВА


