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ПОЧЕЛИ ОБИМНИ РАДОВИ
НА КЕЈУ И ЛЕПШЕ ПАНЧЕВО

„Шопско оро” за чување
обичаја, језика и културе



због обима радова које обухвата, изво-
диће се у фазама, како би и током
реконструкције садржаји на кеју били
доступни грађанима и посетиоцима.

Током презентације виђени су и слај-
дови с будућим изгледом приобаља, а
водила ју је градска менаџерка Маја
Витман. Она је између осталог рекла:

– Кренули су радови на првој фази
реконструкције будуће панчевачке
променаде. Од изградње кеја осамде-
сетих година до данас није било зна-
чајних улагања на овом потезу. Уређе-
ње панчевачког кеја је једна од најзна-

чајнијих и највећих инвестиција које
Град Панчево спроводи и финансира-
на је директним улагањима из буџета
Града Панчева. Овом инвестицијом
ћемо обновити, уредити кеј и унапре-
дити његов садржај. Обим радова обу-
хвата насип са свим пешачким стаза-
ма, површинама и степеништима на
потезу од старог моста у Улици Моше
Пијаде до парцеле „Бродоремонта”.
Укупна дужина шеталишта је око
1.600 метара. Изградићемо нов пар-
кинг испред силоса, где смо предвиде-
ли 68 паркинг-места, од чега су четири

за потребе особа са инвалидитетом.
Дефинисањем места за паркирање
решиће се дугогодишњи проблем
непрописног паркирања и заштитиће
се зелене површине и околне улице.
Поставићемо ново јавно осветљење
целом дужином. Имајући у виду да су
поједине парцеле у приватном власни-
штву, Град Панчево је покренуо посту-
пак експропријације према планском
документу. И поред нерешених имо-
винско-правних односа, максимално
смо успели да испланирамо радове у
првој фази на парцелама које су у вла-
сништву Града Панчева.

У току ове године почињу израда тех-
ничке документације и активности на
добијању неопходних дозвола, чиме ће
се створити услов за комплетну рекон-
струкцију Мученичке улице и Кеја
Радоја Дакића, као и Трга мученика.
Завршетак ових инвестиција је преду-
слов за даљу разраду локације промена-
де, али и старог градског језгра.

– Крајња инвестиција, до 2030. годи-
не, биће, а то нам је велика жеља, да
изградимо пешачко-бициклистичку
пасарелу којом ћемо омогућити одла-
зак у Градску шуму. Изградња пасаре-
ле омогућиће прелазак из града на
другу обалу реке Тамиш и обилазак
симбола града Панчева – водених
капија града, кула светионика, које су
јединствене близнакиње на целом току
Дунава – закључила је Маја Витман.

С. Трајковић

Радови ће се изводити
фазно како би кеј и надаље
био доступан за посетиоце

Циљ: унапређење
свих садржаја

Прва фаза радова на реконструкцији
кеја и приобаља започета је 10. марта.
Тим поводом, 11. марта, у холу Град-
ске управе града Панчева одржана је
конференција за новинаре и презента-
ција свега што ће се радити. Поставље-
на је и макета на којој се види изглед
будућег кеја. Ради се о заиста великом,
капиталном пројекту, на чију се реали-
зацију дуго чекало, па се може рећи да
је ово једна од најзначајнијих инвести-
ција Града Панчева у последњих неко-
лико деценија.

Реконструкција и доградња кеја
радиће се на потезу од моста на Тами-
шу до „Бродоремонта”. Биће изграђе-
ни нови спортско-рекреативни терени,
дечја игралишта, пешачко-бицикли-
стичке стазе, санкаоница и скејт-парк,
али и простор за кућне љубимце. Пла-
нирано је и проширење амфитеатра и
више садржаја на градском понтону.
То ће бити својеврсни театар на Тами-
шу, а у близини ће се налазити суве-
нирница и инфо-пулт. У плану су и
више зелених површина, нова јавна
расвета, чесме, клупе и канте за селек-
тивно одлагање отпада. Овај пројекат,
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Констракта
Ових дана тешко да у Европи
постоји особа коју занима
„Евровизија”, а која не зна ода-
кле потиче питање: „Која ли је
тајна здраве косе Меган
Маркл?” О Србији да не говори-
мо. Након што је Констракта на
чудесан начин извојевала побе-
ду на овогодишњем такмичењу
за нашег представника на
европском нивоу, страсти се не
смирују. Сви имамо мишљење о
победници и њеној песми. Јед-
ни су згрожени, други су одуше-
вљени; неки нису ништа разу-
мели, неки на својим „Јутјуб”
каналима и у блоговима тумаче
слој по слој песме; једни Кон-
стракти предвиђају победу или
пласман у „топ тен”, други пак
мисле да „та глупост” неће ни
ући у финале и да ћемо се „опет
обрукати”.

Ипак, из читаве те буре која
се подигла око Констракте
изронио је један заиста сјајан
коментар. Објављен је на порта-
лу masi na.rs. Текст носи назив
„Констракта, егзистенцијална
анксиозност и потенцијал за
мим: ’И шта ћемо сад?’”, а
ауторка је Ксенија Стевановић.
Обавезно потражите и прочи-
тајте цео текст, а ми преносимо
само један његов део, јер – Ксе-
нија је рекла све.

„Свакако, доћи ће и сама
’Евровизија’, која се ове године
одвија у Торину, имућном,
левичарски настројеном граду
студената и радника. Земље ће
гласати политички и блоковски,
у контексту рата у Украјини, а
ми бисмо могли да се сетимо да
је једна поп песма, тиме што је
заокружена, уметнички кохе-
рентна и промишљена, у марту
2022. окренула своје иронијско
огледало према нама самима –
ни бољима ни горима него што
јесмо, у кафани, на ливади или
у музеју.

„Осветлила је једно дубоко
трауматизовано и подељено
друштво које цинично-дефети-
стички прихвата да само онај ко
има пара пролази, да само онај
ко има везе добија, да само онај
који је моћан побеђује, да само
онај који је за себе паметан пре-
живљава. Притом је потенцијал
за имагинацију и побољшање
онога што је већ међу нама, а
пуштено је низ воду – од још
увек здраве (?) природе, преко
здравственог система, до
баштињених радних права –
драстично смањен.

„И шта ћемо сад?”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЗАПОЧЕТА РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЈА И ПРИОБАЉА

Најбољи пријатељи.

Ових дана у центру града

Снимио: Милан Шупица

ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ЛЕПШИ ГРАД

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА

Спајање Горњег града с Теслом

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ У ПОСЕТИ ГРАДУ

Заједничким снагама за боље Панчево
Већ се назире потпуно нов
изглед Улице цара Лазара

Игор Мировић, председник Покрајин-
ске владе, Огњен Бјелић, покрајински
секретар за енергетику, грађевинарство
и саобраћај, Дане Баста, покрајински
секретар за омладину и спорт, и Недељ-
ко Ковачевић, директор Управе за капи-
тална улагања, посетили су 14. марта
наш град. Дочекали су их градоначел-
ник Панчева Александар Стевановић и
градска менаџерка Маја Витман.

Повод њихове посете јесу завршни
радови на првој фази реконструкције
Улице цара Лазара, од Улице војводе
Радомира Путника до Улице др Свети-
слава Касапиновића, као и почетак
друге фазе радова у тој улици, од Ули-
це др Светислава Касапиновића до
Улице др Жарка Фогараша.

Градоначелник Стевановић захвалио
је гостима из Новог Сада на посети.

– Ово је велики, капиталан пројекат
који реализује Град Панчево, уз вели-
ку помоћ што нам пружа АП Војводи-
на, како директно, тако и путем Упра-
ве за капитална улагања. Ми смо у
Улици цара Лазара, једној од најва-
жнијих улица у нашем граду: она је
„жила” која спаја центар града с неко-
лико насеља и с јужним селима.
Заједничким снагама са АП Војводи-
ном урадили смо пројекат и кренули у

реализацију ове инвестиције, која је
вредна 227 милиона динара. Радови
су увелико у току и већ се назире њен
потпуно нов изглед. Улица ће бити
реконструисана од фасаде до фасаде у
целој својој дужини од 1.410 метара.
Биће замењене подземне инсталаци-
је, електроинсталације, фекална и
кишна канализација, а имаћемо и

нову коловозну конструкцију. Бољом
организацијом простора добили смо
више паркинг-места, али оно што је
можда и важније, добили смо бољу
организацију зелених површина у
овој улици – рекао је градоначелник.

Игор Мировић је подвукао да
Покрајинска влада и Град Панчево
заједничким снагама реконструишу

Улицу цара Лазара. Додао је:
– Урадили смо добро свој
посао и припремили велику
инвестицију. Финансирамо
овај пројекат, вредни људи
раде према динамици која је
уговорена и очекујемо да ће
негде током јуна грађани
Панчева моћи да прошетају
овом улицом, која ће бити
реконструисана у свим сег-
ментима, од тротоара до
паркинг-места, нових сад-
ница и зеленила. У Панчеву
смо у протеклих шест годи-
на инвестирали готово
милијарду динара средстава
с покрајинског нивоа.
Реконструисали смо Општу
болницу, извели значајне
радове у индустријској зони,
помогли држави да доведе
бројне компаније које сада
раде у Панчеву, а оне својом
снагом и вредношћу које
реализују на тржишту

заправо пуне и локални буџет.
Покрајински премијер је закључио

да све то омогућава Панчеву да при-
према пројекте и да се удружује и тех-
нички и финансијски с Покрајинском
владом, како би заједно реализовали
послове важне за Панчевке и Панчев-
це. С. Т.

Ширина коловоза
биће три и по метра

Започето је извођење радова на рекон-
струкцији Улице Јосифа Маринкови-
ћа, у дужини од 495 метара, од Улице
Лава Толстоја до Улице ослобођења.
Радови се изводе фазно: прва фаза се
тиче потеза од Улице Лава Толстоја до
Чумићеве улице, друга дела од Чуми-
ћеве улице до Улице Аксентија Макси-
мовића, а трећа фаза подразумева део
од Улице Аксентија Максимовића до
Улице ослобођења.

Маја Витман, градска менаџерка,
обишла је градилиште и рекла да је ово
само наставак улагања у лепши град и
да је веома задовољна јер је за годину и
по дана асфалтирано 135 улица.

– Реконструкција Улице Јосифа
Маринковића је пројекат који се изво-
ди путем јавно-приватног партнерства

и од великог је значаја, јер спајамо Гор-
њи град, Котеж и центар насеља Тесла.
Ово представља један од капиталних
пројеката, који доприноси даљем раз-
воју града, јер је Улица Јосифа Марин-
ковића у прилично лошем стању и
девастирана. Овим пројектом је пред-
виђена изградња комплетно нове
кишне канализације, као и реконструк-
ција постојеће водоводне мреже с при-
кључцима и изградња атмосферске
канализације у дужини од 748 метара,
са спајањем код раскрснице Ружине
улице и Улице ослобођења. Нажалост,
нисмо имали могућност и за бицикли-
стичку стазу, јер је предметна улица
прилично узана и незгодна за извођење
радова, али добићемо ширину колово-
за од три и по метра и обострану
пешачку стазу у ширини од 1,6 метара
– казала је градска менаџерка.

Планирана је и изградња колских
саобраћајних прикључака за објекте у

тој улици и система јавне расвете с
LED светиљкама. Уређењем саобраћај-
нице створиће се могућност за парки-
рање 63 возила, а од тога ће бити три за
потребе лица са инвалидитетом. Биће
постављена нова саобраћајна сигнали-
зација и улица ће бити максимално
безбедна. Радовима ће се придружити
и запослени у Електродистрибуцији
због полагања и измештања електро-
мреже. У сарадњи с ЈКП-ом „Зелени-
ло” улица ће бити оплемењена новим
садницама и травнатим површинама.

Маја Витман је рекла и да је сарад-
ња с грађанима и Месном заједницом
Тесла била изузетно добра и од вели-
ког значаја и подсетила да паралелно
крећу и радови на реконструкцији
Улице кнеза Михаила Обреновића. У
току је и израда техничке документа-
ције за изградњу кружног тока од Ули-
це Илије Гарашанина до Граничарске
улице. С. Т.
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Све мере против коронавируса
последвегодиненаснази, поугле-
дунадругеевропскеземље, недав-
но су укинуте и код нас. Иако смо
овајмоменатсвиодавноприжељ-
кивали, ипак је немогуће да се не
запитамо шта ће сада бити.

Ратна ситуација у Русији и Укра-
јини знатно је утицала на то да
питање о смртоносној пандеми-
ји оде у други план, али колико
год желели да игноришемо ту
чињеницу, коронавирус је и даље
присутан, пише „Блиц”. Према
упозорењима стручњака, иако је
вирус сада у фази стагнације,
будући да број заражених у Евро-
пи поново расте, врло је вероват-
но да би убрзо могао да се поно-
во активира, а најугроженији би
били невакцинисани и они који
већ због свог здравственог стања
спадају у ризичне групе.

– Број заражених се смањује и
у наредном периоду можемо да
очекујемо да ће тако да се наста-
ви, полако ће ово сада да силази.
Међутим, погледајте шта се сада
догађа у многим европским
земљама: чим су укинуте све мере,
број заражених је поново почео
да се повећава. Ми код нас може-
мо да очекујемо исто повећање,
јер смо и ми укинули мере, а
наши грађани су их својом неди-
сциплином укинули и пре тога.
Ово ће сада да тиња, мало доле,
мало горе, а онда, шта буде у све-
ту, биће и нама, нисмо ми ника-

кав изузетак, ми смо чак и у
лошијој позицији јер смо, за
разлику од других земаља, доста
недисциплинованији – рекао је
епидемиолог Радмило Петровић.

Да се уведе четврта доза

Епидемиолог Петровић каже да,
без обзира на то какав ће исход
бити после неколико месеци,

сада је право време да се уведе
четврта доза вакцине против
короне и тако се на време пове-
ћа имунитет и заштита код људи.

– Ја сам то одавно причао,
апсолутно је неопходно да се сада
уведе четврта доза и да се сви
вакцинишу, јер треба одржати
имунитет на вишем нивоу, што
спречава теже облике коронави-
руса. Иако ће можда сада више
бити блажих облика, али они и
даље шире вирус, који може
озбиљно да угрози оног који

можда има ослабљен имунитет.
Боље узети вакцину сада и
обезбедити се, па макар и не било
новог таласа, него да се чека шта
ће бити – каже епидемиолог.

Према речима нашег струч-
њака, била би велика штета ако
се вакцине које имамо баце уме-
сто да се дају као четврта доза
бар осетљивој групи.

– Оно чему се ја чудим, јесте
да ми имамо вакцина вероватно
толико да ћемо их бацити, јер је
рок употребе вакцина ограничен
на шест или осам месеци и ште-
та је да се та вакцина баци уме-
сто да се одобри и употреби за
четврту дозу, па да се подигне
имунитет бар код најризичније
групе пацијената, а могли би и
сви који желе да је приме ако их
имамо довољно. Боље је дати
народу, да се колико-толико сма-
њи инфекција код ризичне гру-

пе, него да се баце – објашњава
стручњак.

Платићемо већу цену

Чињеница да смо званично уки-
нули противепидемијске мере,
а да је вакцинација скоро у пот-
пуности стала и да и даље има-
мо недовољно вакцинисаних гра-
ђана, према речима стручњака,
могла би довести до знатно лоши-
је ситуације уколико би бројке
кренуле поново да расту и из
оправданих разлога не можемо
да се поредимо са земљама ЕУ.

– Званично укидање мера је
само озаконило постојеће стање.
То су биле доста слабе противе-
пидемијске мере и још недовољ-
не.Моралисудаоставебарнешто
на снази, по мени ношење маски
у затвореном простору је нешто
што се подразумева, а не да се
остави на одлучивање појединци-
ма. Самимтимштонисмодовољ-
но вакцинисани, ми не можемо
дасепоредимосаземљамаЗапад-
не Европе. Нисмо се упоређивали
ни раније – када су они имали
знатно строже мере, ми их нисмо
уводили, а сада хоћемо да их пра-
тимоупопуштању. Збогсвегатога
платићемо цену и свакако ћемо
имати заражених у већем броју
него што би их било да има про-
тивепидемијских мера и да има-
мо довољно вакцинисаних, одно-
сно да имамо вакцинисано око 85
одсто укупне популације – рекао
је инфектолог др Драган Делић.

РАГБИ ПРИЈАТЕЉСТВО

„Борац” био
у Зеници

Најмлађи рагбисти старче-
вачког „Борца” прошлог
викенда су гостовали у Зени-
ци, где су увеличали просла-
ву 50. рођендана РК-а
„Челик”.

Надметало се преко 200
учесника из свих земаља у
окружењу, а кадети старче-
вачког тима освојили су прво
место. Селекција петлића,
коју су чинили најмлађи
Старчевци и играчи београд-
ског „Дорћола”, зарадила је
сребрна одличја, док су десе-
тогодишњаци играли реви-
јално.

Рагби клуб „Борац” ће 16.
априла бити домаћин међу-
народног сусрета репрезен-
тација Србије и Андоре. Овај
меч почиње у 14 сати. А. Ж.

КОНКУРС ЦРВЕНОГ КРСТА

Крв 
живот значи

Црвени крст Србије је и ове
године расписао уметнички
конкурс „Крв живот значи”
намењен ученицима основ-
них и средњих школа.

Циљ конкурса је промоци-
ја добровољног, анонимног и
ненаграђеног давалаштва крви,
а правила су нешто другачија
него ранијих година. За мла-
ђе основце, од првог до четвр-
тог разреда, ништа се није
променило: они и даље могу
да доставе литерарни или
ликовни рад или пак видео-
-спот/филм. Ученици од петог
до осмог разреда сада доста-
вљају постер, текст кратког
СМС-а или видео-спот/филм.
Ученици средњих школа могу
да конкуришу визуалом за дру-
штвене мреже, текстом СМС-а
или видео-спотом/филмом.

Прецизне пропозиције кон-
курса и све детаље погледајте на
веб-порталу red cross.org .rs.
Kонкурс траје од 1. до 31. марта.
Првопласирани на републичком
нивоу у свим категоријама осва-
јају десетодневно летовање у
одмаралишту Црвеног крста, а
предвиђене су награде и за дру-
гопласиране и трећепласиране,
као и за њихове менторе. Д. К.

ПОРОДИЦА

Поступци против
насилника

Током прошле године Прекр-
шајни суд у Панчеву примио је
139 захтева за спровођење поступ-
ка против насилника, од чега су
решена 122, а нерешених је 17.

Прекршајни суд је донео 115
осуђујућих одлука, а седам осло-
бађајућих.

Међу извршиоцима прекрша-
ја било је 114 мушкараца и осам
жена, а међу жртвама 20 мушка-
раца и 119 жена.

У три случаја насиље је било
према деци, док је у двадесет јед-
ном случају насиље било према
родитељима. Највише случајева
у којима је одлуке донео Прекр-
шајни суд било је према брач-
ним и ванбрачним друговима –
93, док су три случаја била пре-
ма браћи односно сестрама.

Суд је реаговао хитним одлука-
мау122 случајакадасуосумњиче-
ни за насиље у породици кршили
мере привременог удаљавања из
станаодноснозабранеконтактира-
ња са жртвом насиља. За кршење
мера Прекршајни суд је најчешће
изрицао затворске казне. У 59 слу-
чајева то су биле казне до 30 дана
затвора, ау27 до60 даназатвора.

Пет лица која су кршила мере
послатојенапсихијатријсколече-
ње, а једнолиценалечењеодалко-
холизма.

ПОНОВИЛИ СЕ

Нови санитет
у Дому здравља

Дом здравља Панчево добио је
од ресорног министарства једно
специјално санитетско возило с
комплетном опремом.

Поред панчевачког Дома здра-
вља, санитетска возила је доби-
ло још 95 других здравствених
установа, а примопредаја изме-
ђу Министарства здравља Репу-
блике Србије и здравствених
установа одржана је 12. марта
испред зграде СИВ-а.

Свечаној примопредаји су при-
суствовали др Зорица Сокић, в.
д. директора Дома здравља Пан-
чево, као и Слободан Кнежевић,
шеф возног парка те установе.

Дом здравља је саопштио да
је ово од изузетног значаја с
обзиром на то да су потребе за
збрињавањем пацијената из годи-
не у годину све веће.

„Само у прошлој години уку-
пан број пређених километара у
Служби хитне медицинске помо-
ћи био је преко 500.000, што је
за око 80% више од планираног
броја”, наводи се у саопштењу.

Дом здравља ће и у наредном
периоду покушати да обнови
возни парк санитетских и тран-
спортних возила како би уна-
предио квалитет здравствених
услуга свим корисницима.

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

Поводом почетка новог круга
пријављивања обвезника фиска-
лизације за субвенције државе
за прелазак на нови модел, мини-
стар финансија Србије Синиша
Мали истакао је да је реч о мери
од огромног значаја за борбу
против сиве економије.

– Питање субвенција дефини-
сано је Уредбом Владе Србије
којом се предвиђа да ће обвезни-
цима бити уплаћено 100 евра по
сваком продајном месту и по сва-
ком фискалном уређају још 100
евра, а за привреднике који нису
у систему ПДВ-а тај износ ће бити
увећан за 20 одсто – рекао је Мали
и нагласио да ће пријављивање

на порталу Пореске управе еПо-
рези бити могуће до 5. априла.

Да би се пријавили за субвен-
ције, како је навео, обвезници
фискализације прво морају, уко-
лико то нису урадили, да прија-
ве податке о локацијама продај-
них објеката.

– Они то могу и треба да ураде
путем портала Пореске управе
еПорези. Након што пријаве лока-
ције, порески обвезници се могу
пријавити за субвенције државе
– нагласио је Мали, уз напомену
да је пријављивање за субвенци-
је једноставно, да не захтева мно-
го времена и да обвезници фиска-
лизације могу само једном да се

пријаве, односно не могу накнад-
но да мењају своју пријаву.

Мали је подсетио да је први
круг пријављивања за субвенци-
је државе трајао од 15. октобра
прошле године до 31. јануара ове
године, те да се том приликом за
помоћ државе пријавило око
124.000 обвезника фискализаци-
је и скоро сви су већ исплаћени.

– С редовним исплатама суб-
венција ће се наставити и у наред-
ном периоду, јер желимо да обве-
зници фискализације што пре
добију новац и пређу на нови
модел фискализације, како не би
чекали последњи рок, који исти-
че 30. априла – навео је мини-

стар финансија.
Напоменуо је да је циљ држа-

ве да привредници немају тро-
шак због преласка на нови модел
фискализације.

Он је навео да обвезници
фискализације директно доби-
јају новчана средства за прела-
зак на нови модел фискализа-
ције, те да новца за то има довољ-
но, јер је буџетом за ову годину
за то опредељено шест милијар-
ди динара.

Министар је подсетио да је
рок за прелазак на нови модел
фискализације 1. мај ове годи-
не и нагласио да неће бити ника-
квог померања рокова.

РОК ЗА НОВИ МОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕ 1. МАЈ

Почео нови круг пријављивања за субвенције

ЗБОГ РАТА У УКРАЈИНИ ЗАБОРАВИЛИ СМО НА ВИРУС

МЕРЕ СУ НЕСТАЛЕ, АЛИ КОРОНА НИЈЕ,
ИЗЛАЗ ЈЕ У ЧЕТВРТОЈ ДОЗИ



Скок наталитета је
веома важан

Држава одлучила
да финансира и
лечење секундарног
стерилитета

Ново упутство Републичког
фонда за здравствено осигура-
ње каже да сви парови у Срби-
ји код којих мушкарац има
дијагнозу одсуства сперматозоида
(азооспермију) и замрзнут
репродуктивни материјал у
некој од клиника за лечење
неплодности сада коначно има-
ју могућност да процедуру ван-
телесне оплодње ураде и о тро-
шку РФЗО-а. Паровима који
имају замрзнуте ембрионе из
неког од претходних покушаја
вантелесне оплодње држава је
дала могућност да ураде нео-
граничен број криоембриотран-
сфера о трошку Фонда за здрав-
ствено осигурање како би доби-
ли прво дете. То значи да је
број преноса здравог и одмр-
знутог ембриона у материцу
неограничен за прво дете.

Како пише „Политика”,
држава је одлучила да финан-
сира и лечење секундарног сте-
рилитета, што значи да сви
парови који имају једно дете,
а имају потешкоћа са зачећем
с другим дететом, имају право
на две вантелесне оплодње и
три криоембриотрансфера –
без обзира на то да ли је прво
дете добијено вантелесном
оплодњом или сексуалним
путем.

Сандра Јовановић, председ-
ница удружења „Шанса за роди-
тељство”, каже:

– Веома сам срећна због ових
промена, поготово због парова с
дијагнозом азооспермије, јер се
годинамазалажемодаионидоби-
ју своју шансу за родитељство. Из

свакодневних комуникација с
паровима свесни смо колико је
овај проблем заступљен и коли-
ко им је финансирање од стране
државе важно. Наше удружење
је годинама апеловало на многе
измене које је Републички фонд
за здравствено осигурање селек-
тивно усвајао, а сада је на ред
коначно дошло решавање мушког
инфертилитетаисекундарногсте-
рилитета. Ово су велики и круп-
ни кораци који ће значити мно-

гим паровима у Србији.
Она је додала да је са удруже-

њем контактирао велики број
парова који већ имају једно дете
добијено природним путем, али
имају потешкоћа при добијању
другог. Захваљујући новим изме-
нама РФЗО-а, и они ће коначно

добити прилику да о трошку
државе уђу у медицинску про-
цедуру која би им то могла омо-
гућити.

– Чекамо да заживи Банка
репродуктивних ћелија и ембри-
она и да заокружимо причу о
лечењу неплодности. Да би ова
слагалица и пут до бебе били
потпуни, морају да се реше пита-
ња донација и формирања држав-
ног регистра парова који улазе у
процес вантелесне оплодње. Ми

свакако нећемо стати док тај
циљ не испунимо. Желимо да
сви парови у Србији добију сво-
ју шансу за родитељство – поен-
тира Сандра Јовановић.

Њен став је и да сви парови
који имају дилеме у вези с лече-
њем неплодности могу да посе-

те Центар за ван-
телесну оплодњу,
који је оформило
Министарство
здравља, фонда-
цију „Није свејед-
но” и удружење
„Шанса за роди-
тељство”, или да
позову бесплатан
национални број
за информације о
в а н т е л е с н о ј
оплодњи: 0800-
333-030.

Иначе, про-
цене говоре да сва-
ки шести пар има
проблем са стери-
литетом и да успех
биомедицински
п о т п о м о г н у т е
оплодње и у свету
и у Србији износи
око 30 процената.

Међутим, држава још увек нема
егзактне податке о томе колико
парова у нашој земљи има про-
блем са стерилитетом, колико
је „беба из епрувете” рођено и
које клинике имају највећи успех
у овом поступку. Због тога је
удружење „Шанса за родитељ-
ство” апеловало на надлежне да
је неопходно успостављање једин-
ственог регистра парова који ула-
зе у процес вантелесне оплодње
и броја рођених беба.
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НОВИПРОСТОРЗАГАЛЕРИЈУСАВРЕМЕНЕУМЕТНОСТИ

Квадрата 120 
у центру града

И ТО СЕ ДЕШАВА

Нападнути радници
„Хигијене”

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

Одлагати отпад на предвиђена места

У Србији су укинуте ковид пропуснице, маске нека носи
само ко хоће, као да је до сада било друкчије. Гутамо
вести из Украјине. Психолошки још теку „четири седми-
це панике”. Према теорији немачког истраживача страха
Борвина Банделова, толико, дакле четири седмице, траје
осећај ванредности и страха од драматичних догађаја,
после чега се и вести и људи враћају у колотечину. О
паници сведоче опељешени рафови с брашном, у Србији
колико и у Немачкој. Одасвуда нас спопада рат, с наслов-
них страна и из разговора с колегама, свуда се чује „стра-
шно, страшно”, има се геополитичко мишљење, број струч-
њака за Источну Европу расте неслућеном брзином. У
вестима и главама нема места за вирус... Тешко је не
поредити две катастрофе, рат у Украјини и пандемију.
Медијска је логика „if it ble eds, it leads”, а психа нам каже
да је једини прави проблем онај највећи. Као кад се човек
којег муче дугови нађе пред тигром – тада има само један
проблем у животу, а то више није новац.

(Новинар Немања Рујевић, „Данас”, 16. март)

* * *
Многи су се јутрос избезумили и није им баш било јасно
шта се десило њиховим аутомобилима који изгледају
као да је падала наранџаста киша – што и јесте... Наиме,
ради се о песку из Сахаре који је прекрио делове Европе
и Србију, због којег је киша била благо наранџасте боје,
те нема потребе за паником и страхом – у питању је пот-
пуно безопасна, али природна појава. Циклон који се
налази на југозападним деловима Европе је услед сна-
жних висинских струјања условљен да велике количине
честица пустињског песка из Сахаре дођу до југозападне
и централне Европе.

(Лајфстајлерка Селена Рибић, nova.rs, 16. март)

* * *
То што су те генерације доживеле због санкција и ратова
тешко је поредити са садашњом ситуацијом. Све је то
утицало на начин на који се опозиција удруживала. Поче-
так деведесетих је почетак вишестраначког система, када
се опозиција рађала и када је било различитих идеја
како се удруживати, али је народно незадовољство у дру-
гој половини 1996. добило такав степен да су тадашње
опозиционе партије морале да предузму мере да би се
удружиле. Тада је дошло до Коалиције „Заједно”, народ-
но незадовољство претворило се у нешто што се могло
оценити као еуфорично расположење, спремно да реа-
лизује своје снове о демократији, били су то циљеви
тешко оствариви, а опозиција није успела да оствари
јединство да би се остварили тако велики циљеви.

(Публициста Томислав Панајотовић, Н1, 15. март)

* * *
Догурало се и до доскора незамисливе нуклеаризације.
Украјина је стасала из денуклеаризације када је 1994.
прихватила да се одрекне таквог арсенала (наслеђеног
из СССР) у замену за гарантовање њеног територијал-
ног интегритета. Сада је изложена територијалној ато-
мизацији, што може да подстакне нову трку у атомском
наоружавању као штиту од спољног великог напада.
Том курсу доприноси и назнака Русије да би употреби-
ла и нуклеарне пројектиле ако јој се Запад непосредно
умеша у украјинско поприште. У оптицају су и досад
невиђено оштре санкције према једној велесили. Запад
сматра да ће тако на дуже стазе обуздати Русију док их
она промптно доживљава као меру „налик објави рата”.
Аналитичари стрепе да би „придављивање” Русије могло
да је разгоропади до несагледивих последица, а сагле-
диве већ делују у рекордним поскупљењима енергена-
та, хране, што и овде осећамо. Парадокс је своје врсте
околност да је у Украјину Русија улетела као председа-
вајућа у Савету безбедности УН, што додатно потврђује
да је то тело, надлежно за одржавање светског мира, у
расулу. А о чему сведочи и околност да ниједан овећи
рат последњих неколико деценија није поведен уз сагла-
сност Савета. Охрабрује, ипак, да је Генерална скуп-
штина УН убедљивом већином, у коју се укључила и
Србија, осудила руску агресију. Резолуцијом која нема
обавезујућу, али има моралну снагу и служи као мери-
ло глобалног расположења.

(Новинар Момчило Пантелић, „Нови магазин”, 13. март)

КОНЦЕПТ НОВОСТИ О ВАНТЕЛЕСНОЈ ОПЛОДЊИ

О ТРОШКУ ДРЖАВЕ И ЗА ДРУГО ДЕТЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Почели су радови на адаптаци-
ји простора за нову Галерију
савремене уметности на углу
улица Штросмајерове и Дими-
трија Туцовића. Због реститу-
ције, галерија је морала да нађе
ново место и сада ће трајно да
заживи.

Марија Јевић, чланица Град-
ског већа задужена за културу
и омладину, обишла је радове,
који су у току.

– Већ два пута губили смо
галеријски простор у поступку
реституције. Разматрали смо и
неке друге просторе који су
можда на бољим локацијама,
али су у приватном власништву.
Након анализе закључили смо
да је овај простор сасвим добар

за излагачку делатност. То су
нам потврдили и уметници који
су долазили овамо у више навра-
та и с којима смо разговарали
на ову тему. Цео пројекат финан-
сира Град Панчево, за шта су
опредељена средства у износу
од четири милиона динара. Овде
имамо око 120 квадратних мета-
ра и подрумски део који је наме-
њен за одлагање – рекла је чла-
ница Градског већа.

Реч је о тоталној реконструк-
цији простора, који ће бити
опремљен за излагачку делат-
ност. Град се труди да у разго-
вору са сликарима чује које су
њихове потребе и жели да им
омогући услове за то да се баве
стваралаштвом.

Радници ЈКП-a „Хигијена”
нападнути су 15. марта на свом
радном месту у Улици Милоша
Требињца 7, док су обављали
свакодневне дужности. Како су
рекли у изјавама за панчевачке
електронске медије, њих је, током
обављања свакодневних радних
активности, напао непознати
појединац. Видео-снимак који
сведочи о томе кружи друштве-
ним мрежама.

Неколико радника „Хигијене”
потврдило је да је човек сред-
њих година покушавао да из
возила извуче возача тог јавног
комуналног предузећа, те да је,

пошто је возач затворио врата,
почео да разбија шофершајбну.
Тада је позвана и полиција. Све-
доци кажу да је призор био
„филмски”: у свом бесу непо-
знати мушкарац, уз салве увре-
да и псовки, физички је напао
возача камиона за прикупљање
смећа. Поломио је брисаче и
разбио шофершајбну...

Истражни поступак је у току.

Радници ЈКП-а „Хигијена” очи-
стили су 16. марта, још једном,
дивљу депонију у Улици Боре
Шипоша, у насељу Топола.
Наталожени отпад, земљу, шут,
бетонске остатке, амбалажу,
стари намештај, ауто-делове,
гуме, грање и тако даље укло-
нили су помоћу багера, два
велика возила с дизалицом и
три камиона с приколицом.
Ишли су у неколико тура, а

симптоматично је да на овом
месту, за само месец дана, поно-
во настаје депонија.

Раднике су обишли Алексан-
дар Стевановић, градоначелник
Панчева, Мишо Марковић,
директор ЈКП-а „Хигијена”,
Данило Бјелица, директор ЈКП-а
„Зеленило”, и Бобан Ђурђев,
секретар Секретаријата за
инспекцијске послове. Стевано-
вић је апеловао на суграђане да

отпад не одлажу на места која
нису предвиђена за то.

– Нажалост, ово није једина
депонија ове врсте, има их неко-
лико у нашем граду. ЈКП „Хиги-
јена” се труди да све депоније
очисти, уклони и уреди те повр-
шине, међутим депоније се поно-
во стварају. Одлучили смо да
посетимо запослене у „Хигије-
ни” и „Зеленилу” на терену, да
им дамо подршку и да знају да
је град овде за њих. Простор ће
бити оплемењен новим садни-
цама, уредиће се зелена повр-
шина, која, надамо се после овог
чишћења, неће бити више депо-
нија. Ми као град желимо да
апелујемо на све наше суграђа-
не да отпад отклањају на про-
писан начин и верујем да ће то
довести до тога да немамо ова-
кве слике у нашем граду – казао
је градоначелник.

Мишо Марковић је рекао да
ће руководство и радници ЈКП-а
„Хигијена” учинити све што је у
њиховој надлежности и одржа-
ти комунални ред у граду. Додао
је да „без обзира на услове, запо-
слени раде у три смене, 24 сата,

365 дана у години, настојећи да
наш град буде чист и леп”. Дани-
ло Бјелица је истакао важност
очувања јавних површина у гра-
ду.

– У склопу ове акције ЈКП
„Зеленило”, у оквиру своје делат-
ности, садње и уређења зелених
површина, предвидело је да овде
уради један леп дрворед. На тај
начин ћемо показати грађани-
ма како ми бринемо о зеленим
површинама, а и њима указати
да је неопходност уређења свих
површина у граду и одлагања
смећа на право место неопход-
но за уређење овог града – изја-
вио је Бјелица.

Бобан Ђурђев је рекао да ће
се појачати инспекцијски над-
зор у вези с дивљим депонија-
ма. Према његовим речима,
поента је у томе да се пробуди
свест грађана да отпад одлажу
на места која су за то прописа-
на. На „ургентним локацијама”
биће постављена дежурства, а
предвиђене су казне и за физич-
ка и за правна лица која се пона-
шају неодговорно и праве депо-
није.



Нова сто ла ри ја и савре ме на
сцен ска расве та

Желе ћи да подр жи рад јед не од нај -
зна чај ни јих уста но ва кул ту ре у Бео -
гра ду и ујед но допри не се уна пре ђе њу
еко ло шке сли ке глав ног гра да, ком -
па ни ја НИС дони ра ла је „Ате љеу 212”
пре ко шест мили о на дина ра за побољ -
ша ње енер гет ске ефи ка сно сти позо -
ри шта. Про је кат се спро во ди у окви ру
НИС-овог про гра ма дру штве не одго -
вор но сти „Зајед ни ци зајед но”, у сарад -
њи са Секре та ри ја том за кул ту ру Гра -
да Бео гра да и уз сагла сност Заво да за
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре.

Захва љу ју ћи обез бе ђе ним сред стви -
ма, сто ла ри ја и сцен ска расве та у
чуве ном бео град ском теа тру биће
заме ње не новим, што ће допри не ти
бољој енер гет ској ефи ка сно сти објек -
та и сма ње њу потро шње елек трич не
енер ги је.

Рекон струк ци ја зда ња

Нови ца Антић, дирек тор позо ри шта
„Ате ље 212”, захва лио је ком па ни ји
НИС на обез бе ђе ним сред стви ма и
додао да је у ова квим усло ви ма сва ка
врста помо ћи добро до шла.

– Ова дона ци ја коју смо доби ли од
НИС-а заи ста је врло зна чај на. Наро -
чи то нам је бит но да у доба пан де -
ми је, када ради мо са сма ње ним капа -
ци те том и сма ње ни су нам при хо ди,
доби је мо сва ку врсту помо ћи. Новац
ћемо иско ри сти ти за заме ну вра та и
про зо ра, којих има мно го и 30 годи -
на нису мења ни. На позо ри шној згра -
ди биће поста вље ни алу ми ни јум ски,
ваку у ми ра ни про зо ри и вра та, што
ће зна чај но уште де ти енер ги ју, док
ће заме на ком плет ног осве тље ња, пре
све га рефлек то ра у сала ма, дра стич -
но сма њи ти потро шњу стру је – иста -
као је Антић.

Сте фан Деспо то вић, дирек тор Цен -
тра за одно се с јав но шћу ком па ни је
НИС, иста као је задо вољ ство што је

ком па ни ја пру жи ла подр шку раду јед -
не од нај ва жни јих кул тур них уста но -
ва у земљи. Он је иста као да је НИС
поно сан што има могућ ност да подр -
жи јед ну од нај зна чај ни јих уста но ва
кул ту ре у Бео гра ду, „Ате ље 212”, што
ће допри не ти енер гет ској ефи ка сно -
сти самог позо ри шта и побољ ша ти
усло ве рада.

– Ова дона ци ја је део ширег про -
гра ма „Зајед ни ци зајед но”, који спро -

во ди мо дуже од деце ни је у два на ест
гра до ва и општи на широм Срби је. Иза
нас су десе ти не успе шно реа ли зо ва -
них про је ка та који су уна пре ди ли
живот наших сугра ђа на, а ми ћемо и
у наред ном пери о ду наста ви ти да ула -
же мо у зајед ни цу и њен напре дак –
рекао је Деспо то вић.

Све то зар Цвет ко вић, члан глу мач -
ког ансам бла „Ате љеа 212”, рекао је
да је зна чај НИС-ове дона ци је у томе

што је сагле да но да се кроз ула га ње у
ова ко кул тур но зна чај ну уста но ву ула -
же у дру штво у цели ни.

– Ова дона ци ја је оправ да на исто -
риј ским зна ча јем, резул та ти ма и стре -
мље њи ма овог позо ри шта да се на
један тих начин вра ти оно ме што пред -
ста вља пра ви ква ли тет. „Ате ље” је од
вели ке рекон струк ци је до данас насто -
јао да одр жи ниво који омо гу ћа ва не
само при ка зи ва ње про гра ма већ и
добре усло ве за ства ра ње тог про гра -
ма, који ће сада бити додат но побољ -
шан – навео је Цвет ко вић.

Ула га ње у пре сто ни цу

„Ате ље 212” јед но је од нај зна чај ни -
јих позо ри шта у Бео гра ду, с дуго го -
ди шњом тра ди ци јом, на чијој сце ни
игра ју нека од нај ве ћих глу мач ких
име на. Ком па ни ја НИС је сагле да ла
важност подр шке овој уста но ви кул -
ту ре и пру жи ла допри нос уна пре ђе -
њу њеног даљег рада. НИС већ три на ест
годи на подр жа ва раз вој и напре дак
два на ест парт нер ских гра до ва и
општи на широм Срби је. Про шло го -
ди шњи циклус про гра ма ком па ни ја
је реа ли зо ва ла у сарад њи с Мини ста -
р ством зашти те живот не сре ди не и
Мини стар ством рудар ства и енер ге -
ти ке Репу бли ке Срби је и у окви ру
њега је подр жа на реа ли за ци ја 29 про -
је ка та из обла сти еко ло ги је и зашти -
те живот не сре ди не, укуп не вред но -
сти 107,5 мили о на дина ра.

У град Бео град ком па ни ја НИС је
до сада, у окви ру про гра ма „Зајед -
ни ци зајед но”, уло жи ла 268 мили о -
на дина ра, чиме је омо гу ћи ла реа -
ли за ци ју 77 про је ка та из обла сти
кул ту ре, спо р та, нау ке/обра зо ва ња,
јав ног здра вља и соци јал не зашти те
и зашти те живот не сре ди не. Само
током про те кле годи не ком па ни ја је
путем оваг про гра ма у срп ску пре -
сто ни цу уло жи ла 18 мили о на дина -
ра за пет про је ка та, чија ће реа ли за -
ци ја допри не ти уна пре ђе њу и зашти -
ти живот не сре ди не.

ДРУШТВО
Петак, 18. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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РЕДОВ НА СНАБ ДЕ ВЕ НОСТ БЕН ЗИН СКИХ СТА НИ ЦА НИС-а

Снаб де ве ност лан ца бен зин ских ста -

ни ца ком па ни је НИС је редов на и

Рафи не ри ја наф те Пан че во ради у

нор мал ном режи му рада, те на тржи -

ште испо ру чу је све нео п ход не нафт не

дери ва те без ика квог засто ја. На бен -

зин ским ста ни ца ма НИС-а, које чине

нај ве ћу мало про дај ну мре жу у Репу -

бли ци Срби ји, не посто је огра ни че ња

када је реч о купо ви ни гори ва. Шта ви -

ше, НИС је обез бе дио довољ не зали хе

нафт них дери ва та како би дома ће

тржи ште било редов но снаб де ве но

чак и у усло ви ма пове ћа не потра жње.

У Рафи не ри ји наф те Пан че во у 2021.

годи ни оства рен је рекор дан обим

пре ра де сиро ве наф те и полу про и зво -

да од 3,9 мили о на тона и НИС је спре -

ман да одго во ри на потре бе тржи шта.

И у наред ном пери о ду фокус НИС-а

биће на редов ним испо ру ка ма свих

врста гори ва и на ста бил но сти тржи -

шта у Репу бли ци Срби ји – сто ји у саоп -

ште њу Нафт не инду стри је Срби је.

Колико ђаци разумеју
прочитано, знају ли
научено да примене
у реалном животу?

Нисмо показали завидно
знање – испод смо
светског просека

У 193 школе у Србији почело је ПИСА
тестирање, које ће трајати до 18. апри-
ла. У истраживању, које треба да пока-
же колико ђаци знају да научено при-
мене у реалном животу, учествује 7.600
петнаестогодишњака. Поред функцио-
налног знања ученика, ПИСА ће пока-
зати и где се налази образовни систем
у Србији у односу на више од 80 зема-
ља света које учествују у истраживању.
Србија у тестирању учествује од 2003.
године (није учествовала 2015), а ђаци
у претходним циклусима нису показа-
ли завидно знање. Резултати послед-
њег тестирања из 2018. године кажу да
је сваки трећи петнаестогодишњак функ-
ционално неписмен, што значи да нау-
чено у школи не зна да примени у реал-
ном животу. Надлежни у Министар-
ству просвете, науке и технолошког
развоја кажу да се тешко може очекивати
напредак у овом циклусу, јер је обра-
зовни систем радио у измењеним окол-
ностима због пандемије коронавируса.
Било како било, да ли је и колико пан-
демија утицала на способности наших
ђака, знаћемо у децембру, када будемо
имали резултате ПИСА тестирања.

Школе које учествују у истраживању
изабране су методом случајног узорка
– укључене су и велике и мале школе,
сеоске и градске, школе које похађају
припадници националних заједница.
Из сваке школе која учествује у истра-
живању изабрана су 42 ученика, рође-
на 2006. године. Они ће на рачунарима
радити задатке у доменима читалачке
писмености, науке, математике и кре-
ативног мишљења. Ученици који су иза-
брани да ураде тест такође ће попуња-
вати упитник на компјутеру, или одмах
након теста или касније у другом тер-

мину. Упитник за ученике испитује ста-
вове ђака према учењу и њиховим
животним искуствима.

Шта је ПИСА тестирање?

У сваком циклусу ПИСА истраживања,
поред три основна домена који се истра-
жују – математичка, језичка и научна
писменост, тестирају се и различити
иновативни домени. У циклусу 2018.
године била је „глобална компетенци-
ја”, а овог пута је „креативно мишље-
ње”. Од ђака се овог пута тражи да о
обичним, свакодневним темама дају
оригинална, креативна решења. Њихов
рад треба да има утицај на природно и
друштвено окружење.

Међу стручњацима има оних који
сматрају да ћемо на основу та четири
сегмента испитивања добити праве
резултате о нашем образовном систе-
му. Како кажу, није најбитније који
ћемо бити на ранг-листи, већ је важно
да нам ПИСА тестирање да повратне
информације о томе где нам у просве-
ти „шкрипи” и да ли нешто погрешно
радимо, како бисмо знали да за следе-
ће генерације поправимо ствар – како
да унапредимо образовни систем.

Министар просвете Бранко Ружић
очекује да ће тестирање читалачких
компетенција, природних наука, мате-
матике и креативног мишљења пока-
зати где нам се налази образовни систем

и да ће резултати новог тестирања бити
на нивоу претходних – за нијансу бољи.

Поразни резултати

Последње ПИСА тестирање показало је
да знање петнаестогодишњака у Србији
није на завидном нивоу и да нешто тре-
ба мењати у образовном систему. Наи-
ме, разлика између постигнућа ученика
из Србије и постигнућа ђака из других
држава веома је јасна – малишани у
инстранству, најбоље рангирани, годину
и по су испред нас. Наиме, способност
тајванских шестака је готово једнака спо-
собностинашихосмака, тј. заистипериод
школовања наши ученици развију капа-
цитете далеко мање у односу на вршња-
ке из тих земаља. Код нас сваки трећи
тестирани ученик не достиже ни основ-
ни ниво писмености (38 одсто на скали
читалачке писмености; 40 одсто мате-
матичке, а 38 научне писмености). У
већини земаља које учествују у овом
међународном тестирању између 21 и
25 одсто ученика налази се у овој групи.
Премарезултатимаистраживањаиз2018.
године које је ОЕЦД објавио, ученици у
Србији остварили су 439 поена у чита-
лачкој писмености, 448 у математичкој
и 440 у научној. Просек земаља ОЕЦД је
500. Од шест пролазних оцена које посто-
је на овом тесту, ученици из Србије оце-
њени су двојком за разумевање прочи-
таног текста. Исту оцену су добили и за
природно-математичка знања. Србија је,
када је о земљама региона реч, боље ран-
гирана од Босне и Хецеговине (62. место)
и Црне Горе (52. место), а лошије од
Словеније и Хрватске, које су на 21. одно-
сно 29. месту.

У Министарству просвете наводе да
ученици који су тестирани у послед-
њем истраживању нису били обухваће-
ни реформом која је почела у септем-
бру 2018, па боље резултате очекују у
неком наредном кругу тестирања. Како
кажу, бољи ранг на овом тесту можемо
очекивати најраније 2024. или 2027,
након што цела једна генерација уче-
ника буде радила по новим програми-
ма који нису усмерени на репродукци-
ју, већ на исходе односно функционал-
на знања која мери ПИСА.

МЕЂУНАРОДНО ТЕСТИРАЊЕ ЂАКА У ПАНЧЕВАЧКИМ ШКОЛАМА

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ НА ТЕСТУ

НИС ДОНИ РАО СРЕД СТВА „АТЕ ЉЕУ 212” ЗА ПОБOЉШАЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Подр шка раз во ју срп ског позо ри шта

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИЈУ

Новац за кућу или стан
Заинтересовани грађани могу да
поднесу захтев за остваривање пра-
ва на новчана средства за изградњу,
учешће у куповини односно купо-
вину породично-стамбене зграде или
стана по основу рођења детета. Да
подсетимо, Влада Републике Србије
усвојила је Уредбу о ближим усло-
вима и начину остваривања права
на новчана средства за изградњу,
учешће у куповини односно купо-
вину породично-стамбене зграде или
стана по основу рођења детета, као
и Одлуку о износу новчаних сред-
става за ове намене у 2022. години.

Захтеви за остваривање овог пра-
ва с пратећом документацијом про-
писаном Уредбом подносе се преко
надлежног органа јединице локал-
не самоуправе у року од годину дана
од дана рођења детета. По пријему
захтева јединица локалне самоупра-
ве доставља захтеве за остваривање
права с потребном документацијом
надлежној комисији, која доноси
решење о додели новчаних средста-
ва за изградњу, учешће у куповини
односно куповину куће или стана
по основу рођења детета.

ПРОБНА МАЛА МАТУРА

Верна симулација
завршног испита

До мале матуре су остала још чети-
ри месеца, а шансу да провере своје
знање осмаци ће имати 25. и 26.
марта, за када је заказана проба завр-
шног испита. Тестирање се органи-
зује као верна симулација процеса
завршног испита, да се ученици и
наставници припреме за процедуре
које им предстоје у јуну – време
доласка, потребан прибор, поступа-
ње и правила пре, у време и након
завршног испита, организација про-
стора и рада, улоге одељењског ста-
решине, дежурних наставника, супер-
визора. Циљ пробног завршног испи-
та је и провера колико су ученици у
овом тренутку спремни за завршни
испит и на чему треба радити у
наредном периоду.

Због продужења школске године
за ученике основних и средњих шко-
ла за три дана (уместо до 21, трајаће
до 24. јуна), биће померено и пола-
гање завршног испита, те ће мали
матуранти тестове из српског и мате-
матике и комбиновани тест полага-
ти 27, 28. и 29. јуна.

УПРАВАЗААГРАРНАПЛАЋАЊА

Отворен конкурс за
набавку трактора

Управа за аграрна плаћања обја-
вила је седми јавни позив за набав-
ку нових трактора средствима
ИПАРД-а, а захтеви се могу под-
нети до 22. априла. Обухваћени су
сектори млека, меса, воћа и повр-
ћа, осталих усева, као што су одре-
ђене врсте житарица и индустриј-
ског биља, грожђа и јаја. Овим пози-
вом обезбеђено је 1,35 милијарди
динара, у складу с Правилником и
посебним прописом који уређује
расподелу подстицаја у пољопри-
вреди и руралном развоју.

Предмет јавног позива су инве-
стиције у физичку имовину и при-
хватљиви трошкови за набавку новог
трактора, са стандардним делови-
ма, уређајима и опремом за извође-
ње пољопривредних радова, укљу-
чујући припадајућу тракторску каби-
ну – објавила је Управа за аграрна
плаћања. Снага трактора чија се
набавка субвенционише ИПАРД
средствима зависи од сектора ула-
гања и обима производње.

Трактор може бити врсте Т1 до
Т5 или С1 до С5 у смислу посебног
прописа који уређује поделу мотор-
них и прикључних возила и технич-
ке услове за возила у саобраћају на
путевима и треба да испуњава усло-
ве у области заштите животне сре-
дине уређене прописима ЕУ у овој
области, а с којима су усклађени
прописи Србије.
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Преломе кука веома често виђа-
мо у амбулантама ургентних
служби и на терену. Ове повре-
де обично настају услед пада и
као последица саобраћајног 
трауматизма. Најугроженија је
старија популација због проме-
на на костима које повећавају
њихову кртост, а које се с вре-
меном погоршавају. Године нису
једини фактор ризика. Седен-
тарни начин живота, мањак
физичке активности и хормон-
ске промене жена после мено-
паузе додатно повећавају могућ-
ност прелома горњег краја бут-
не кости. Осим тога, требало би
увек обратити
пажњу на хро-
ничну терапију,
то јест на боле-
сти које отежа-
вају кретање и
могу довести до
пада. Ради се о
преломимакоји
проузрокују вео-
ма јаке болове
и немогућност
померања ноге,
па је оператив-
но решавање овог проблема нај-
боља опција како би се вратила
функционалност повређеног екс-
тремитета и избегле могуће ком-
пликације.

Наведени фактори ризика
објашњавају нам заправо
ситуације у којима и мали
покрети увртања ноге доводе
до фрактуре кука. Понављане
микро трауме кука приликом
трчања или одређених вежби
могу такође довести до озбиљ-
није повреде. Фрактуре најче-
шће захватају врат и горњи
окрајак тела бутне кости, што
може бити разлог не само губит-

ка функције већ и поремећене
циркулације, која доводи до
некрозе кости. Све ово треба
имати у виду када се одлучује
о терапијским могућностима.
Старост пацијента и његово
здравствено стање важни су
фактори у доношењу крајње
одлуке. Уколико постоји могућ-
ност оперативног лечења, захват
се обавља у року од дан или
два. Фрагменти кости везују се
плочицама и шрафовима наме-
њеним за ову сврху или се сло-
мљени окрајак кости замењује
вештачким куком. Операције
даје велику предност у брзом
устајању из кревета и оспосо-
бљавању за самостално крета-
ње. Уколико то није могуће,
један број пацијената остаје
трајно везан за кревет, што
доноси многобројне ризике од
развоја декубитуса, пнеумони-
ја и формирања тромбова са
честим смртним исходом.

Превенција остеопорозе и пре-
лома кука подразумева оне
активности и мере које смањују
нежељене ризике. Физичка
активност која повећава снагу
мишића истовремено јача кости
и доприноси бољој координа-
цији тела. Умерено излагање

наше коже сун-
чевим зрацима
и унос витами-
на Д и калцију-
ма додатно ће
допринети чвр-
стоћи костију.
Мерење густине
костију важан је
начин контроле
њиховог стања
како би превен-
ција била пра-
вовремена и

ефикасна. Посебну пажњу тре-
ба усмерити на умањење фак-
тора ризика од пада. Подови и
теписи у кући не смеју бити кли-
зави, а степеништа морају има-
ти сигурне рукохвате. Већ смо
напоменули важност коригова-
њатерапије која повећава могућ-
ност падова, уз напомену да је
веома важан избор одговарају-
ћих наочара за особе које имају
проблеме с видом. Не треба да
заборавимо мере које доприно-
се одржавању одговарајуће теле-
сне тежине, као ни избегавање
пушења и алкохола као факто-
ра ризика за остеопорозу.

Прелом кука

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Физичка активност
која повећава снагу
мишића истовремено
јача кости и 
доприноси бољој
координацији тела. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ризик од тешког

облика депресије

међу онима који пате

од несанице 40 пута

је већи него код

људи који имају нор-

малан, здрав сан.

Уколико имате про-

блема са спавањем,

препоручује се да

радите физичке

вежбе напољу, у

послеподневним или раним вечерњим сатима. Вечеру прескочи-

те или узмите лак оброк. Избегавајте кофеин, алкохол и никотин,

као и умни или физички рад до касно у ноћ. Спавајте у замраче-

ној соби далеко од извора буке.

Када легнете у кревет, немојте гледати ТВ или претраживати

интернет. Уместо тога, слушајте умирујућу музику, читајте или

медитирајте. Имајте устаљено време одласка на спавање и уста-

јања. Ако усвојите те навике, чајеви које вам предлажемо доћи

ће само као шлаг на торту.

Направите мешавину од 1/4 шоље пупољака лаванде, 1/2

шоље цветова камилице, 1/4 шоље осушене коре наранџе и две

кашике латица руже. Две кашике мешавине прелијте шољом про-

кључале воде и оставите да одстоји од три до пет минута. Проце-

дите, засладите кашичицом меда и додајте 1/4 шољице кокосо-

вог млека, па попијте топло пре спавања.

За смирење и бољи сан препоручује се и овај чај. Помешајте

три кашике цветова камилице, две кашике матичњака, по једну

кашику мацине траве, овсене сламе и пасифлоре, 1/4 кашике

цветова хмеља и 1/4 кашике корена валеријане. Једну кашику

мешавине прелијте са два децилитра вреле воде и оставите да

одстоји пет минута, па процедите. Пијте пола сата пре спавања.

Шоља чаја за
бољи сан

Током живота један од пет
мушкараца и једна од шест жена
оболеће од рака, а један од осам
мушкараца и једна од једанаест
жена умреће од неког облика
малигне болести – упозоравају
из Светске здравствене органи-
зације и Међународне агенције
за истраживање рака.

У Јужнобанатском округу годи-
шње просечно 1.611 особа обо-
ли и 920 умре од малигних боле-
сти. Мушкарци у јужном Бана-
ту највише оболевају и умиру од
рака плућа, дебелог црева, про-
стате, мокраћне бешике и желу-
ца, док се код жена малигни
тумори најчешће локализују на
дојци, плућима, дебелом цреву,
телу и грлићу материце. Кључ
је, кажу стручњаци, у превенци-
ји, а она подразумева пре свега
здраве животне навике и редов-
не лекарске прегледе.

Како тврде лекари, чињеница да
се број оболелих од малигних
болести на планетарном нивоу
увећава из године у годину после-
дица је неколико фактора. Нај-
значајнији међу њима су укупан
пораст броја становника у целом
свету и продужено очекивано
трајање живота, али и промена
учесталости одређених фактора
ризика рака повезаних са соци-
јалним и економским развојем.

С друге стране, превентивни
програми у развијеним земља-
ма довели су до значајног сма-
њења стопа оболевања од неких
локализација рака, као што су
рак плућа и рак грлића матери-
це. Ипак, нови подаци показују
да се и даље већина земаља још
суочава с повећањем апсолут-
ног броја случајева малигних
болести који се касно дијагно-
стикују и захтевају дуготрајно
лечење и негу.

Ситуација у свету

Готово половина нових случаје-
ва малигних болести и близу две
трећине смртних случајева од
рака у свету у 2020. години реги-
стровани су у Азији. То је делом
последица и чињенице да на том
континенту живи више од 60%
светске популације.

У Европи, која чини само 9%
светске популације, регистрова-
но је 22,8% нових случајева рака
и 19,6% смртних случајева од
малигних болести. Рак плућа,
рак дојке и рак дебелог црева
водеће су локализације рака у
оболевању и у умирању.

Какво је стање 
у јужном Банату

На основу последњих публико-
ваних података Института за јав-
но здравље Србије, ако посма-
трамо последњих пет година, у
Јужнобанатском округу годишње
просечно 1.611 особа оболи и
920 умре од малигних болести.

Само током 2019. године у
нашем округу је регистровано
1.750 оболелих и 931 особа која
је умрла од рака. Подаци показу-
ју да од малигних болести у нашем
округу чешће оболевају и умиру
мушкарци него жене. Мушкар-
ци највише оболевају и умиру од
рака плућа, дебелог црева, про-
стате, мокраћне бешике и желу-
ца, док се код жена малигни тумо-
ри најчешће локализују на дојци,
плућима, дебелом цреву, телу и
грлићу материце.

Како спречити

У Заводу за јавно здравље Пан-
чево наглашавају да превенција
представља најефикаснији при-
ступ у контроли малигних боле-
сти, јер је на приближно две тре-
ћине фактора ризика који су
одговорни за настанак рака могу-
ће утицати, мењати их или их
потпуно елиминисати.

„Чак 40% малигних болести
може бити избегнуто једностав-

ним мерама: престанком пуше-
ња, ограниченим конзумирањем
алкохола, избегавањем сувишног
излагања сунцу, задржавањем
просечне тежине, конзумира-
њем здраве хране, вежбањем,
као и заштитом од инфекција
које се могу развити у рак”, наво-
ди се у саопштењу Завода.

Ево како промена наведених

животних навика смањује ризик
да оболите од рака.

Престаните да пушите

Пушење дува-
на одговорно
је за сваки
трећи слу-
чај рака, а
доказано је
да од 80 до
85% карцино-
ма плућа настаје као
последица пушења.

Поред карцинома плућа, пуше-

ње између осталог утиче и на
развој карцинома усне дупље,
ларинкса и једњака, а додатни је
фактор ризика и за развој карци-
нома мокраћне бешике, бубрега,
панкреаса и грлића материце.

Храните се правилно

Прекомерна телесна тежина и
гојазност повећавају ризик од

настанка рака тела мате-
рице, дебелог цре-
ва, дојке (код
жена у менопау-
зи) и простате
код мушкараца.

Стручњаци упо-
зоравају да је
неправилна исхрана
повезана с настанком сваког
трећег случаја рака. Ризик
зависи од избора и врсте хра-
не, квалитета и начина при-
премања намирница, као и од
укупног калоријског уноса.

Нормална телесна маса 
подразумева да је ваш боди
мас индекс (БМИ) у распону
од 18,5 до 24,9. БМИ се рачу-
на тако што своју телесну тежи-
ну у килограмима поделите
квадратом своје висине изра-
жене у метрима.

Будите физички активни

Пола сата физичке активности

сваког дана донеће вам више-
струку корист. Сами изаберите
оно што вам највише прија: пли-
вање, плес, вожњу бициклом,
брзи ход, усисавање или рад у
башти.

Физичка активност и избалан-
сирана исхрана су мере превен-
ције рака дебелог црева, дојке и
простате.

Смањите конзумирање
алкохола

Kонзумирање алкохола повећа-
ва ризик од настанка рака уста,
ждрела, дојке, дебелог црева и
јетре.

Четири односно шест пута
већи ризик од настанка рака
органа за варење имају особе
које дневно попију око један
литар вина или два литра пива
у односу на особе које повреме-
но или никада не конзумирају
алкохол.

Сунчајте се паметно

Свака претерана изложеност
сунчевој светлости или вештач-
ким изворима светлости, као
што су соларијуми, повећава
ризик од добијања свих врста
рака коже.

Ограничите време излагања
сунцу у складу са УВ индек-
сом, носите заштитну одећу и
користите средства са заштит-
ним фактором најмање 15.
Соларијуми се не препоручују,
а посебно не ризичним група-
ма, које чине деца до 18. годи-
не живота, особе светле коже и
косе и особе с великим бројем
младежа.

Пажљиво с канцерогеним
материјама

Дејство канцерогена животне
и радне средине настаје после
дужег латентног периода, који
траје од пет до четрдесет годи-
на.
Толико је времена у просеку

потребно да се нормална ћелија
трансформише у малигну ћелију.

Рано откривање је спас

Циљ нових смерница Светске
здравствене организације (СЗО)
јесте да побољшају шансе за пре-
живљавање људи који живе с
раком, тако што ће усмерити
здравствене службе да се фоку-
сирају на рано дијагностикова-
ње и лечење ове болести.

Један од проблема је то што
се многи случајеви рака откри-
ју прекасно. Чак и у земљама
с развијеном здравственом слу-
жбом многи случајеви рака
откривају се у узнапредовалој
фази, када је теже успешно
лечење.

МАРТ – МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ЈЕ ЛАКШЕ 
СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЈИ СКРИНИНГ-ПРОГРАМИ ПОСТОЈЕ У СРБИЈИ?

У Србији су донети национал-

ни програми за скрининг рака

грлића материце, рака дојке и

колоректалног рака, који ће у

наредном периоду значајно

смањити оболевање и умира-

ње од наведених локализаци-

ја малигних тумора.

На скрининг рака дојке

позивају се жене старости од

50 до 69 година. Мамограф-

ски прегледи предвиђени су

да се раде свим женама наве-

деног узраста на две године.

Скринингом на карцином

грлића материце обухваћене

су жене узраста од 25 до 64

године, које се позивају на

превентивни гинеколошки

преглед и папатест једном у

три године.

Циљна група за тестирање

на рак дебелог црева обухвата

грађане обају полова старости

од 50 до 74 године, који се

једном у две године позивају

на тестирање на скривено

крварење у столици.



Ваша месечна примања нису
више довољна за плаћање
месечних обавеза по основу
узетог кеш кредита? Каматне
стопе су се промениле и повољ-
није су у односу на период када
сте се одлучили за подизање
ненаменског, готовинског кре-
дита? Излаз је у рефинансира-
њу кредита. Али опрез!

Нико од нас не воли да дугује
паре, али чињеница је да вели-
ки број људи некоме дугује неки
новац. Уколико смо у ситуаци-
ји да банци нисмо отплатили
кредит, а отплата почиње да
нам причињава финансијске
проблеме, право је време да
размислимо о рефинансирању
кредита.

Када се јаве потешкоће у
отплати кредита, врло је веро-
ватно да ће наредни корак бити
– кашњење у отплати, а то је
најгоре што можете да учини-
те када су кредити у питању.
Евидентирањем у Кредитном
бироу бићете „обележени” за
све банке и онда долазите у
ситуацију да вам ниједна бан-
ка неће дати кредит онда када
вам позајмица највише треба.

Да бисте предупредили овај
сценарио, потребно је да напра-

вите процену својих финанси-
ја и дате одговор на питање: да
ли ће ми овај кредит правити
проблем у наредних три до
шест месеци? Уколико одго-
вор на ово питање буде „да”,
требало би одмах да урадите
нешто што се зове „паметно
рефинансирање” – саветује
један портал који се бави
финансијама.

Паметно рефинансирање зна-
чи узимање новог кредита, али
истоворемено и финансијско
прилагођавање, тачније корек-
цију прихода и расхода. Рефи-
нансирање кредита без проме-
не навика значило би само
одлагање и врло вероватно
погоршање финансијског про-
блема, а не и његово решење.

Кредит за рефинансирање
готовинског кредита заправо је
нов кредит којим се једна или
неколико постојећих позајми-
ца (кредита, картица, дозвоље-
ног минуса) обједињује и наста-
вља се отплата задужења по
повољнијим условима, нижим
каматним стопама и можда
дужим роковима отплате. Сва-
како месечни издаци биће мањи,
а повољнији услови под којима
је овај кредит одобрен снижа-
вају укупну цену кредита.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 18. март 2022.
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ГРАЂАНИ И БАНКЕ

КОРИСТИ И ЗАМКЕ КРЕДИТА ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ

У јануару 2012. године просечна каматна
стопа за стамбени кредит износила је око пет
одсто, а у овом тренутку она је испод три
одсто.

За кредит од неколико десетина хиљада
евра на 30 година разлика у исплаћеној суми
није занемарљива.

Код кредита од 50.000 евра на 30 година
разлика између каматне стопе од пет одсто и
2,7 одсто на крају значи 24.000 евра мање
отплаћених банци.

Код готовинских динарских кредита камат-
не стопе су у истом периоду пале са око 20
одсто на испод 10 одсто. Ту је мања разлика у
суми због мањих износа и краћег рока отпла-
те, али уштеда је опет значајна.

Ово су сагледали и грађани, па су кредити
за рефинансирање постали хит последњих
година, од када је кренуо пад каматних стопа.
Иако је већина њих убрала плодове повољни-
је ситуације и у Србији и
на међународном финан-
сијском тржишту, неки-
ма је рефинансирање
кредита пресело.

Због прескакања одре-
ђених корака у процеду-
ри и неиспуњавања адми-
нистративних захтева
дужници су, уместо с јед-
ним јефтинијим, знали
да остану у незавидној
ситуацији са два креди-
та.

Зато је Народна банка
прошле године донела
инструкцију којом нала-
же пословним банкама
да од 1. јула 2021. годи-
не приликом рефинан-
сирања, након захтева
дужника у другој банци да рефинансира кре-
дит, наставе сву комуникацију између себе
без обавезе клијента да одлази у стару банку
да затвори кредит.

– Довољно је да корисник само једном оде
у банку код које је пронашао одговарајући
кредит за рефинансирање и да на тај начин
затвори обавезе код претходне банке. Сву
комуникацију с банком чији кредит корисник
жели да рефинансира на себе преузима она
банка код које корисник узима кредит за
рефинансирање. Притом, банке не могу кори-
снику да наплате било какве накнаде или тро-
шкове у вези са овим обавезама – кажу у
Народној банци.

Повод за овакво упутство, како објашња-
вају у централној банци, биле су ситуације
где корисник само на основу постојећег
плана отплате, а без подношења захтева за
превремену отплату и без потврде о стању
дуга добије код друге банке кредит за рефи-
нансирање.

Банка код које се кредит рефинансира је
такву ненајављену уплату често третирала

као преплату по кредиту и настављала да
наплаћује рате кредита.

Другим речима, кредит није затворен
зато што корисник није поднео захтев или
рецимо зато што уплаћени износ не одго-
вара стању дуга за неколико динара пошто
је прошло неколико дана од издавања потвр-
де о стању дуга до исплате и после неколи-
ко месеци или чак и година клијент се нађе
у чуду када га зову из старе банке и обаве-
сте да касни две-три рате. Банка скида рате
с рачуна, а средства нису довољна за отпла-
ту целог кредита због обрачуна камате и
главнице и ето проблема.

Дејан Гавриловић, председник Удруже-
ња за заштиту корисника финансијских
услуга „Ефектива”, потврђује да није било
мало оваквих случајева, где на крају банка
гони дужника за кредит за који је мислио
да га је давно отплатио.

– Људи нису информисани о свему што
треба да ураде код рефинансирања креди-
та и често мисле да је довољно то што су
им уплаћене паре на рачун. Ова одлука
НБС може да спречи такве случајеве, јер
банке између себе могу много лакше да
прођу целу процедуру – напомиње Гаври-
ловић.

У 2020. години су се, према подацима
НБС, највише рефинансирали готовински
кредити, који су забележили и највећи раст.

За рефинансирање готовинских кредита
потребно је платити једну меницу и изве-
штај Кредитног бироа – што је укупно неко-
лико стотина динара.

Код стамбених кредита ситуација је
мало озбиљнија и, поред три менице и
извештаја Кредитног бироа, треба пла-
тити и оверу заложне изјаве, годишње
осигурање некретнине, издавање листа
непокретности,  процену вредности
некретнине и таксу за упис хипотеке –
зависно од банке укупни трошак је око
70.000 динара.

ПРАВИЛА НБС УВЕЛА РЕД

Како да се узети кредит
не претвори у ноћну мору

Ко жели да рефинансира свој кредит, а кори-
стио је мораторијум, мора да рачуна да ће на
име новог кредита морати да зајми – више
новца.

Наиме, износ неплаћених камата током мора-
торијума, који је расподељен на преостале
рате до краја рока отплате постојећег кредита
– мора да се плати. За толико ће бити и уве-
ћана вредност на име „остатка дуга” кредита
који дужник рефинансира код своје или неке
друге банке.

Пре пандемије рефинансирање кредита
подразумевало је да се на име остатка дуга
рачуна само неотплаћена главница кредита –
онога што је дужник зајмио од банке – а да се
камате које постоје као делови сваке будуће
рате – не урачунавају. Од 2020. године, отка-
ко је Народна банка Србије у склопу мера за
помоћ у пандемији ковида 19 увела могућ-
ност мораторијума, паузе у отплати кредита,
ситуација се делимично мења.

Три мораторијума у трајању од по три, па
два, па највише шест месеци током 2020. и
2021. године подразумевала су да се банци не
плаћа ништа током те паузе. Али камате као
саставни део тих рата у мораторијуму нису
„опраштане”, већ су се сабирале и даље сра-
змерно делиле на преостале рате кредита, до
краја рока отплате.

Тако сваки дужник који је био у моратори-
јуму сада отплаћује рате кредита које се састо-
је од главнице дуга, будуће припадајуће кама-
те и камате из мораторијума. Ово под усло-
вом да није међу малобројним грађанима који
су своје камате из мораторијума намирили
одмах, у целости, по истеку паузе.

К а д а
рефинанси-
ра свој кре-
дит, дужник
мора у свој
у к у п а н
дуг да
р а ч у н а
неотплаћену
г л а в н и ц у
увећану за
део „старих”
неплаћених
камата из
доба коришће-
них мораторију-
ма.

Терет је на банкама

Ово треба да знају и службеници банке који
клијенту праве обрачун на име рефинансира-
ња постојећег кредита и да га о томе обавесте
пре подношења захтева за нови кредит. Да се
не би догодило – као једној грађанки чији
пример наводи портал Н1 – да јој банка напра-
ви обрачун и прелиминарно одобрење креди-
та на један износ дуга, да би се по одобрењу

кредита, када је новац већ „легао” на рачун,
испоставило да је стари кредит „појео” још
700 евра дуга на име камата из мораторијума.
Готово таман толико колико је више зајмила
при рефинансирању, на име додатног кеша.

– У остатак дуга урачунати су ненаплаћена
главница, доспели ануитети, опомене, зате-
зне камате, редовна камата по кредиту до
дана рефинансирања. Највећа ставка међу
њима је камата из мораторијума, која свака-
ко улази у стање дуга по кредиту који клијент
жели да рефинансира – наводе у банкама.

Сваки дужник може да има увид у стање
свог дуга повлачењем извештаја Кредитног
бироа. Међутим, и ту постоји „квака”.

– Познато је да поједине банке Кредитном
бироу достављају само податке о ненаплаће-
ној главници по кредитима, док друге доста-
вљају и камату – објашњавају у једној банци,
додајући да и то може да допринесе „збуњи-
вању” дужника када жели да, пре одласка у
банку по понуду за рефинансирање, направи
своју калкулацију.

Колико смо дужни

Додатно, често у апликцијама за мобилно и
електронско банкарство клијенту није видљив
износ камате из мораторијума, већ само оста-
так дуга на име главнице кредита.

Иначе, према Инструкцији о рефинансира-
њу кредита код друге банке, коју је донела
НБС, а банке су дужне да је примењују од 1.
јула 2021. године, довољно је да корисник
само једном оде у банку код које је пронашао
одговарајући кредит за рефинансирање и да
на тај начин затвори обавезе код претходне
банке. О овоме опширније пишемо у посеб-
ном тексту „Како да се узети кредит не пре-
твори у ноћну мору”.

Према последњим доступним подацима
Кредитног бироа при Удружењу банака Срби-
је, грађани отплаћују 625,6 милијарди дина-
ра кеш кредита, 22,7 милијарди динара потро-

шачких и 553,7
милијарди динара стам-
бених кредита. Заједно с кре-
дитима одобреним пољопри-
вредницима и кредитима у
категорији „остали” грађани тре-
нутно банкама отплаћују 1.328
милијарди динара кредита, што је
око 11 милијарди евра.

ПОСЕБАН ОПРЕЗ АКО СТЕ КОРИСТИЛИ МОРАТОРИЈУМ НА ОТПЛАТУ

Када банка може
да вам зарачуна више дуга



Петак, 18. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Мештани Улице Стефана Немање у
Омољици кажу да, у страху од еколо-
шке катастрофе, воде борбу против
депоније која се налази у њиховом
суседству. Наиме, на парцели покрај
трошне куће у овој улици обавља се
рециклажа аутомобила, при чему дола-
зи до цурења уља и гомилања отпада,
али и буке. Kомшије кажу да су у
више наврата пријављивали овај слу-
чај, долазила је и полиција, а једном
и ватрогасци, јер се услед процеса
рециклаже догодио и пожар.

Одазвали смо се позиву Угљеше Сте-
вановића из Улице Стефана Немање
и посетили његово суседство. Покрај
трошне куће на броју 70 налази се
плац с ког се шири мирис нафте и
моторног уља. Угљеша каже да се ту
нађе и до 30 старих аутомобила, који
се прво секу, а затим се лимарија пре-
сује, што је праћено буком и потреси-
ма. На плацу се сортирају и склади-
ште секундарне сировине. У гомили
накупљеног смећа има и пацова.

– Ти људи откупљују старе аутомо-
биле и довозе их овамо, па када се
сакупи одређени број, по двадесет-
-тридесет возила, они то прво парча-
ју и секу те аутомобиле неколико дана,
онда дође машина која има тег и
испресује лимарију. Све су изломи-
ли, тротоар су уништили... Инспек-
ција изађе на терен, опомене их и
они обећају да неће више радити, али
се све исто поново понови кроз два
дана. Ту је било дрвеће, воће, све су
исекли, затрпали су бунар, порушили
ограду... Све су уништили. Од силине
удараца тресе се земља, појавиле су
ми се пукотине на кући, неће се она
срушити, али се слеже... На плацу је
увек пуно џакова с прикупљеним пла-
стичним флашама, гвожђе... све и сва-
шта – испричао нам је Угљеша Стева-
новић своју муку.

Плац на коме се налази овај импро-
визовани „центар за рециклажу” који
ремети нормалан живот становника
у околним кућама припадао је баки
која је умрла и чији потомци нису у
Србији. Угљеша је покушао и догово-
ром да реши проблем.

– Није мени у интересу да се тужа-
кам, буде ми их жао. Не браним ја
њима да то раде. Рекао сам им: ради-
те то на депонији, на неком плацу
изван насељеног места. Није то посао
који може да се ради међу кућама и
међу људима. Али не вреди... Људи
који ми дођу у посету, просто не могу

да поверују очима кад виде шта се
догађа – каже Угљеша.

Његова борба за нормалан живот у
сопственој кући траје готово две деце-
није.

– Писао сам председнику Алексан-
дру Вучићу, писао сам и претходној
власти, Томи Николићу. Слао сам
молбу да ме приме градоначелници-
ма Раданову, онда Павлову... Нису ми
ни одговорили. Сад чекам шта ће да
буде пошто сам писао градоначелни-
ку Александру Стевановићу. Ово није
само мој проблем, ово је проблем и
места и државе – прича овај Омољча-
нин док показује копије докумената
и жалби.

Комунална инспекција потврдила
нам је да су у децембру прошле годи-
не поступали по пријави Угљеше Сте-
вановића и да су издали налог да
„пријављено лице” уклони 20 шкољ-
ки аутомобила и око 20 аутомобил-
ских гума. У јануару је то и учињено.

Поступајући по пријави да се на
истом месту опет ствара депонија,
коју је Угљеша поднео 18. фебруара,
инспекција је у два наврата покуша-
ла да ступи у контакт с прекршио-
цем. Кад се стекну услови, кажу из
Комуналне инспекције, биће му опет
издат налог да двориште очисти. Уко-
лико то не уради, „уклањање секун-
дарних сировина ће се извршити
путем другог лица”, рекао је за
„Панчевац” Слободан Кундаковић,
помоћник секретара Секретаријата
за инспекцијске послове.

Дуго најављивана реконструкција кеја
коначно је почела 10. марта. У плану
је изградња нових спортско-рекреа-
тивних терена, бициклистичке и
пешачке стазе, зелених површина,
дечјих игралишта, скејт-парка и дру-
гих садржаја. Дуж реке на овом делу
биће постављена и нова јавна расве-
та, клупе и канте за смеће.

Пошто је кеј, уз Народну башту,
омиљено место где се Панчевци опу-
штају, питали смо их шта мисле о
реконструкцији и шта од ње очекују.

СТЕВАН ЈОРДАЋ, пензионер:
– Верујем да ће бити лепо када се

заврши. Требало је то коначно да се
уради, била је потребна реконструк-
ција, да људи могу да изађу из кућа и
да седе покрај воде. Ми често одла-
зимо на кеј, живимо у центру, па нам
је близу.

БОЖАНА САВУЛОВ, пензионерка:
– Сви у кући волимо да се шетамо

кејом и Народном баштом. Мислим
да ће бити прелепо кад радови буду
завршени. Видела сам макету на којој
је представљен будући изглед, све ми
се допада, јако сам срећна.

ИЛОНА АБЦИ, домаћица:
– Кад сам била млађа, шетала сам

поред реке, међутим, како сам стари-
ја, заплићем ногама, па не могу више
да одлазим на кеј јер је неравно. Виде-
ћемо, када заврше реконструкцију,
ако буде равно, можда ћу поново моћи
да шетам.

ЈЕЛЕНА ЧАКАЛИЋ, пензионерка:
– Шетам поред Тамиша кад год је

лепо време. Верујем да ће бити лепо
када заврше. Нисам видела макету, али
убеђена сам да ће бити лепо сређено.

МИНЕРВА ХАЈДУКОВ, кројачица:
– Сваки леп дан користим за шет-

њу, умем да се задржим и по два сата
напољу. Сигурна сам да ће све бити
много лепше када буду завршени
радови. Било је време за реконструк-
цију.

ЉУБОМИР НЕСТОРОВ, пензионер:
– Живим на Содари, па често шетам,

сваки други-трећи дан сам на кеју.
Ово је требало давно да се уради. Лепо
је што ће изградити и пасарелу да
може да се прелази на другу страну
реке, о томе се прича већ двадесет
година. Треба забранити вожњу бици-
клима. И повести више рачуна, јер
сад се дешава да „Хигијена” засади
дрвеће, а деца и омладина поломе
саднице или бацају клупе у реку.
Надам се да ће сада више ценити кад
се буде урадило ново.

Ј. ЧАКАЛИЋИ. АБЦИ М. ХАЈДУКОВ Љ. НЕСТОРОВБ. САВУЛОВС. ЈОРДАЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Колико дуго могу да чувам
брашно у кућним залихама?

Нове жртве бахатих возача

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

С доласком лепог времена улице
постају живље, људи шетају, деца
возе тротинете и бицикле, а животи-
ње су активније у потрази за пле-
ном. То возачима намеће потребу да
возе опрезније и да стриктно пошту-
ју прописе, што на нашим улицама
често није случај. Свакодневно виђа-
мо возаче да телефонирају током
вожње, куцају поруке, или возе вели-
ком брзином, чиме доводе у опа-
сност све учеснике у саобраћају. Ста-
тистике говоре да су пешаци и бици-
клисти најрањивија категорија уче-
сника у саобраћају, јер у несрећама
и при малим брзинама задобију тешке
телесне повреде. Нема прецизне ста-
тистике о броју животиња које настра-
дају на друму, али је он без сумње
велики. Страдају како дивље, тако и
напуштене животиње, али и власнич-
ке, које знају да одлутају од куће.

Фотографија је начињена у Ска-
дарској улици, где су овакви призори
свакодневни, јер се том улицом упр-

кос ограничењу пребрзо вози. Пошто
је бахато понашање возача узело маха,
становници Скадарске су пре годину
дана покренули иницијативу и ску-
пили 150 потписа захтевајући да се у
улици поставе бар две камере и више
бетонских „лежећих полицајаца”, као
и да полицијска патрола повремено
контролише саобраћај. У улици сада
постоје обични „лежећи полицајци”,
преко којих возачи прелазе не осе-
тивши их. Незгоде у којима су људи
могли бити озбиљно повређени већ
су се догађале, у два дворишта ауто-
мобили су улетели кроз ограду, а пре
три године девојчицу на бициклу је
ударио аутомобил, али на срећу у
точак, па ју је „само” одбацио, што се
можда не би догодило да је брзина
била адекватна.

Проблем грађана с Кудељарског
насипа још увек није решен. Остаје
нада да ће то бити учињено пре него
што се на путу нађе и нека људска
жртва.

ШТА ОЧЕКУЈЕТЕ ОД РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КЕЈА?

Било је време за обнову

Након што је уведено закључавање
у време короне, купила сам десет
килограма брашна. Када сам после
годину дана отворила једно пако-
вање, видела сам да се уцрвљало.
Тако је било и са свим осталим
кесама... Сад опет помишљам да
направим неку резерву, али не знам
колико дуго брашно може да траје
– пита Сенка В. из Панчева.

Неке намирнице
дуго трају, али чува-
ње брашна је пома-
ло неизвесно јер оно
спада у прашкасту
намирницу коју није
лако одржавати.
Иако делује као
апсурд, да бисте про-
дужили рок брашну,
можете га чувати у
фрижидеру или чак
замрзивачу.

Чувањем брашна
у фрижидеру може-
те да му продужите
рок и до годину дана,
док га држањем у
замрзивачу можете продужити и до
две-три године.

Кључну улогу игра и врста бра-
шна, а најдуже траје оно обично
бело, док интегрално има краћи рок.
Један од најбољих показатеља да се
брашно покварило јесте мирис. Уко-
лико приметите да је брашно попри-
мило ужегао мирис, то је знак да се
од њега морате опростити. Али ако
је рок истекао, а брашно и даље нема

никакав мирис, можете да га кори-
стите неко време.

Знак да се брашно покварило може
да буде и када оно промени боју или
се појаве плесан или мољци. До поја-
ве мољаца углавном доводе влажност
или високе температуре, а чак и ако
брашно држите на тамном месту у
шпајзу, то не гарантује да се неће
покварити.

Најбољи начин да га заштитите
од инсеката и плесни јесте да га не
држите у папирним врећицама, већ
да га чувате у затвореној тегли или
фрижидеру.

Топлота и сунчева светлост могу
да покваре брашно и раније него
што пише на полеђини паковања,
па се потрудите да оно буде удаље-
но од рерне или других извора топло-
те и светлости.

МУКЕ У ОМОЉИЦИ

КАД ВАМ У КОМШИЛУКУ 
ОТВОРЕ ПРИВАТАН ОТПАД

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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Светска криза се
жестоко одражава на
цене репроматеријала

Укидање акциза
закаснило

У овим кризним временима,
понајвише изазваним ратом у
Украјини, највише оптерећује
ситуација на светском тржи-
шту енергената и житарица. То
се по логици ствари аутомат-
ски прелива и на нашу пољо-
привреду, која се налази у никад
деликатнијој позицији.

Највише проблема и недоу-
мица ратари имају када је реч
о набавци горива и ђубрива, а
погађа их и забрана извоза
житарица.

Како, у оваквим околности-
ма, теку припреме за предсто-
јећу сетву, говориће виђенији
произвођачи и представници
месних организација пољопри-
вредника.

Задоцниле и субвенције

Први човек „Доловачких пао-
ра” Марко Бојтар каже да при-
преме за сетву још увек не оба-
вља, пре свега због отежане
набавке репроматеријала и
немогућности пласмана жита-
рица, а самим тим и недостат-
ка готовине.

– Ем је ћубриво папрено ску-
по, ем га нема у неопходним
количинама, а и када га буде,
све брзо плане. Притом се из
часа у час мења цена, па је у
току прошле недеље, бар  пре-
ма мојим информацијама, амо-
нијум-нитрат био 110, а „уреа”
130 динара, и углавном га нема
код организатора производње.
Зато сам морао да одем чак у
Скореновац, где сам одређену
количину авансно платио како
бих је добио по нижој цени.
Што се тиче укидања aкциза
на гориво, мислим да је та мера
закаснила и сада нема неког
ефекта, као што би га било да
је донета пре месец дана, када
смо то тражили од Владе. Тако
би пољопривредник купио
литар горива за 140 динара, а
сада га имамо за 179 динара,
што је заправо била тадашња
пуна цена – каже Бојтар.

Он додаје да пара нема, јер
је и суша учинила своје, а то
мало житарица што је могло
да се прода, блокирано је овом
мером о забрани извоза жита-
рица.

– Рецимо, кукуруз нико не
откупљује, али да је било мало
памети, то је лепо могло да се
реши. Само је требало проце-
нити унутрашње потребе за
кукурузом и пшеницом до нове
жетве и све што је више од
тога, могло је да оде у слобод-
ну трговину. Наравно, део би
требало оставити за сточаре по
заштићеној цени. Насупрот
томе, забрањен је извоз, баш
када смо на тржишту бар јед-
ном и ми ратари могли довољ-
но да зарадимо да се покрије-

мо. Испало је никад горе, а што
је најгоре, могло је да не буде
тако. Влада сада преиспитује
одлуке о забрани извоза и о
точењу горива само у резервоаре
на НИС-овим пумпама, због
чега морамо да чекамо у реду
по цео дан, ако га уопште и
дочекамо. Мислим да ће трак-
тори опет на пут, јер су се људи
једва обуздали и некако при-
стали на субвенције од двапут
по 4.000 динара. Притом, тре-
бало је да их добијемо 1. или
2. марта, када смо могли да
купимо јефтиније ђубриво, по

20 одсто нижој цени. Али оне
су легле 11. марта, што је било
прекасно – наводи доловачки
произвођач.

Сетва ипак на време

Бојтар истиче да ће сетву запо-

чети кад све буде спремио и

када температура замљишта

буде бар десетак степени Цел-

зијуса на дубини сетве, за сун-

цокрет до четири-пет центи-

метара дубине, а за кукуруз до

седам-осам.
– Радио сам мерења у најто-

плијем делу дана и температу-
ра је била три степена. Зато,
гледајући догорочну прогнозу
и узимајући у обзир све ово,
мислим да ће сетва ове године
можда мало каснити. Све у све-
му, много људи чека да крене
откуп, а за то време Удружење
пољопривредника Баната упу-
тило је нови захтев Влади пово-
дом потребе да се скине акци-
за с дизела, да субвенције буду
200 евра по хектару и да се
поништи одлука о забрани изво-
за, уз шта иде и захтев сточара
о забрани увоза свежег меса –
говори овај пољопривредник.

Његов колега Марко Шкрбић
из Јабуке каже да ће, када је реч о
гориву, бити добро ако Влада дозво-
ли да се нафта сипа у канистере
уз приказ назнаке о газдинству.

– Било је случајева, рецимо, да
човек из Ковачице сипа у трак-
тор сто литара и потроши дваде-
сет на тридесет километара пута
до куће, што је огроман и бесми-
слен трошак. С друге стране, у
Црепаји је ђубриво „уреа” сада
130 динара, „ан” је око 115 дина-
ра, а „кан” – 105, што је четири
пута скупље него лане. Добра
околност је да сада „јара” при-

ближно кошта као ђубрива од
произвођача из окружења, па је
вреди узети јер, примера ради,
биљка може да усвоји сав пону-
ђени фосфор, док код овдашњих
врста то није ни близу. Када је о
сетви реч, очекујем да ће крену-
ти око 1. априла, што је сасвим у
реду. Све у свему, да бисмо под-
нели ову ситуацију, држава би
морала да пусти извоз макар када
крене жетва. Без обзира на то што
нас овакво стање веома погађа,
свестан сам да морамо то да трпи-
мо, али бих волео да нас, када
дође благостање, обрадују већим
субвенцијама – наводи Шкрбић.

Без улагања нема приноса

И Немања Петровић из Старчева
мисли да је забрана извоза била
очекивана мера, јер у оваквим
временима држава мора да мисли
о прехрамбеној сигурности уме-
сто на то да ли ће ратар да заради
пет хиљада горе или доле.

– Није спорно да се то ауто-
матски одразило на цене жита-
рица, које падају, што није добро
за нас, јер кукуруз је био 37,5
динара, а чим је држава увела
забрану, нестала је трговина.
Верујем да ће то ускоро да кре-

не, али само у локалним окви-
рима и по нижим ценама. С дру-
ге стране, цене наших репрома-
теријала пратиле су берзанске
промене, пре свега гориво и
ђубриво, а индиректно и резервни
делови, као и сва добра и услуге.
Надам се да ће у неком момен-
ту то да се стабилизује, јер вео-
ма је тешко радити и пословати
у оваквим условима. И то са
одређивањем НИС-ових пумпи
као места за сипање горива је
проблематично, јер треба дове-
сти огромне вангабаритне маши-
не које и не могу да се крећу по

путевима. Ипак, добра вест је то
што долази до пада цене сирове
нафте – каже Петровић.

Он се слаже да је укидање
акциза закаснило, али поздра-
вља увећање субвенција, иако
оспорава систем њихове 
расподеле, јер тај новац доби-
јају и они који не обрађују земљу.

– Плашим се колико ће људи
бити спремни да улажу готови-
ну или да се задужују зарад 
производње. Раније сам знао да
ћу, ако узмем одређену коли-
чину ђубрива, на јесен моћи да
је платим адекватном количи-
ном робе, а сада не знам да ли
ће она да вреди пет пута или
десет пута мање. Стога страху-
јем да ћемо имати лошије при-
носе јер, ако нема улагања, то
јест ако имамо пролећну сетву
без прихране, велико је питање
шта ћемо да уберемо. Чак и ако
се све одмах смири, и то ће нас
коштати, па ћемо ми мали веро-
ватно да испаднемо колатерал-
на штета. Много је непознатих,
а поред временских услова, сада
стрепимо и од светских берзан-
ских турбуленција – истиче стар-
чевачки ратар.
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Прошли, 338. број старчевач-
ког гласила на почетку доно-
си осмомартовску честитку и
фотографију са акције садње
будуће багремове шуме на
локацији Бели брег, о чему је
опширније писано на деветој
страни. Следи репортажа с
манифестације „Избор најлеп-
шег славског колача”, као и
извештај о посети министра
пољопривреде Бранислава
Недимовића газдинству Саше
Стојанова.

Директор ЈКП-а „Старче-
вац ” Милан Бачујков у интер-
вјуу је истакао да је та фирма
увек на услузи локалној зајед-
ници, а гост „Кафенисања у
’Ђерму’” био је пасионирани
рагбиста и тренер у том 
спорту Игор Томашић, док је
„Лице с насловнице” Михај-
ло Мачкић, млада фудбалска
нада „Борца”.

Нису изостале ни рубрика
„Култиватор”, као ни вести из
културе, школе, цркава, пољо-
привреде и извиђаштва, а на
тој страни је прича са четвр-
тог меморијала посвећеног пре-

рано преминулом Аци Стан-
ковићу. У овом броју су обја-
вљена и сећања на Ненада 
Стоиљковића, члана Савета
Месне заједнице, и Милоша
Симијоновића, „песника у бок-
серским рукавицама”.

Банатски Брестовац: ЈKП
„Kомбрест” је у уторак, 15.
марта, започео садњу млади-
ца дрвећа на локацији „широ-
ки шор”. На окретници
(раскрсници) на крају Улице
Саве Kовачевића и на платоу
испред Месне заједнице одра-
ђени су припремни радови за
асфалтирање, које ће почети
чим временске прилике то
дозволе.

Банатско Ново Село: Народ-
ни оркестар Дома културе при-
редиће концерт у недељу, 20.
марта, од 19 сати, у Култур-
ном центру Панчева.

Долово: Асфалтирана је
Источна улица, чији су жите-
љи након тога приредили про-
славу у Дому културе. Маја
Витман, градска менаџерка,
обишла је вртић, чије се отва-
рање очекује за десетак дана,
а у њему ће моћи да борави
око осамдесет петоро деце
предшколског узраста. ОШ
„Аксентије Максимовић” први
пут учествује у међународном
HIP PO такмичењу из енгле-
ског језика – HIP PO олимпи-
јада „Енглески без граница”.
Удружење пензионера орга-
низоваће у суботу, 19. марта,
излет на Чардак, а полази се
у 9.45, с паркинга код Месне
заједнице. Трубач Сава Бањаш
учествовао је на концерту
оркестра Националног савета
румунске националне мањи-
не у недељу, 13. марта, у Овчи.

Глогоњ: Прошле недеље су
почели радови на асфалтира-
њу улица 4. октобра и 8. мар-
та, а ускоро ће то кренути и у
Улици 29. новембра. Градско
удружење пензионера, у сарад-
њи с Градом Панчевом, дони-
рало је фрижидер и телеви-
зор месној организацији пен-

зионера у Глогоњу.

Иваново: Удружење пензио-
нера организоваће у недељу,
20. марта, излет на Чардак, а
полазак је заказан за 9 сати,
испред Дома културе.

Јабука: Асфалтирање је завр-
шено у Улици Николе Тесле,
а у току је у Улици ЈНА. Тај
посао се очекује и у делу Омла-
динске (од Змај Јовине до Вар-
дарске). Постављено је ново
аутобуско стајалиште на првој
станици на улазу у село из
смера Панчева, у организаци-
ји Месне заједнице, а ускоро
ће бити сређено стајалиште
на излазу ка Глогоњу.

Качарево: Представа за децу
„Мала принцеза” одржана је
у четвртак, 10. марта, у Дому
омладине, у извођењу београд-
ског позоришта „Јеленица”.
Удружење „Вардар” организо-
ваће дечји маскенбал у петак,
18. марта, од 17 сати, у сво-
јим просторијама.

Омољица: Као део припрем-
них радова за асфалтирање
насута је ризла у улицама:
Расинској, Капетана Јефте
Барајића, Бихаћкој, Петра
Кочића, као и у делу Поња-
вичке. У акцији пчелара,
Месне заједнице и коњичког
клуба, у недељу, 13. марта,
око хиподрома је посађено
око 1.500 садница мађарског
багрема.

Старчево: Свеобухватна акци-
ја равнања земљаних путева у
атару спроведена је у понеде-
љак, 14. марта, у организаци-
ји локалног удружења пољо-
привредника. Сећање на Мио-
драга Андрића – Љубу Мољ-
ца уприличено је у четвртак,
17. марта, у KKK-у.

Месне актуелности

У НОВОМ БРОЈУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Живот и сећања

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОМОЉЧАНИ ВОЛОНТЕРСКИ САДИЛИ МАЂАРСКИ БАГРЕМ

Биће хране за пчелице
Око хиљаду и петсто младица
медоносног мађарског багрема
посађено је у недељу, 13. мар-
та, на локацији у близини омо-
љичког хиподрома.

Четрдесетак волонтера из
поменутог панчевачког села уче-
ствовало је у акцији коју су зајед-
нички организовали локални
субјекти – Месна заједница Омо-
љица, Коњички клуб и, пре све-
га, Друштво пчелара, чији је
председник Лазар Дехељан иста-
као да су најупорнији од њих,
користећи ашове, мотике и дру-
ге алате, радили и пуних пет-
-шест сати.

– Није било нимало лако,
нарочито ако се зна да је земља,

то јест глина, била смрзнута, а
самим тим и веома тврда. Било
би и неупоредиво теже да наш
вредни суграђанин Јовица Бабић

дан раније ту парцелу није
темељно припремио својим
трактором. На томе му веома
захваљујемо, поред осталог и

зато што је уложио велики труд
и средства без икакве надокна-
де. Иначе, рупе смо копали до
дубине од тридесет центимета-
ра, за шта ћемо покушати да
нађемо неко ефикасније реше-
ње када будемо садили прео-
сталих преко три хиљаде мла-
дица – каже Дехељан.

Подсећања ради, омољичко
пчеларско друштво недавно је
добило донацију од преко шест
хиљада садница мађарског
багрема, а део је уступљен коле-
гама из Старчева.

Реч је о медоносном дрвету
чије цветање почиње након завр-
шетка цветања домаћег багре-
ма и траје пет дана дуже.

СИЈАСЕТ ГЛАВОБОЉА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

МНОГО НЕПОЗНАТИХ ПРЕД СЕТВУ

Заједнички до зеленије животне средине

Хоће ли земља бити обрађена како треба?
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После романа „О крилима и
чудима” у књижаре је стигао
нови роман Панчевке Алексан-
дре Филиповић. Назив овог дела
намењеног деци и младима јесте
„Серафина Kрин и срце света”.

Серафина Kрин ће ускоро
напунити дванаест година, али
то је њена најмања брига. Жели
да постане књижевница и да
добије магичне моћи као што
их имају њена мама вештица и
њен тата вилењак. Kад мисте-
риозна пошаст нападне њен
чаробни свет и он почне да неста-
је, Серафина Kрин ће морати са
својим псом и двојицом најбо-
љих другара да пронађе начин
да га сачува.

Ово је узбудљива авантура с
много обрта, још више мудрости
и саобиљем хумора. Ауторка сма-

тра да би требало да књиге за
децу и младе, кроз маштовиту и
духовиту причу која читање пре-
твара у радост, преносе мудре
поруке, будући да оно
што усвојимо у детињ-
ству остаје с нама
читавог живота. Те
поруке су допри-
нос стварању
х у м а н и ј е г ,
мудријег и бољег
света: „Судбоно-
сне потезе
понекад
п о в у к у
они од
којих се
то најма-
ње оче-
к у ј е .
М а л и

могу чинити
велика дела.”
„Тражење
помоћи није
одлика сла-
бости. То је
о б е л е ж ј е
храбрости и
с н а г е . ”
„Понекад је
оно што сма-
трамо недо-
с т а т к о м

наша највећа предност.”
– Савремени свет је

хитар и тера децу да брзо
одрасту. Тај нови свет не
оставља много простора
ономе што детињство
чини чаробним, самој
суштини детињства –
машти. Kао да машта

неком свету који наилази неће
бити потребна. А то је опасна
заблуда. Оно што је људској
врсти помогло да преживи и
напредује јесте управо способ-
ност да замишља немогуће.
Kњиге су ту да разбуктају машту.
Јер, како се у роману наводи:
књиге су сазвежђа мудрости и
чуда. Оно што се суптилно про-
влачи кроз роман јесте порука
да не можемо свима да се допад-
немо и да не треба свима да се
допаднемо, али када пронађе-
мо пријатеље који су подједна-
ко чудни као ми, све долази на
своје и свет постаје лепше место
– каже ауторка.

Роман је објавила „Лагуна”,
па га, између осталог, можете
пронаћи на веб-порталу или у
књижари те издавачке куће.

Самостална изложба слика наше
суграђанке сликарке Иване Мар-
кез Филиповић, под називом
„Шуме клица”, отворена је у
суботу, 12. марта, у панчевач-
ком Народном музеју.

– Као што нам је уметница сама
сугерисала називима ових дела
и визуелним приказом, носећи
мотив или нека основна фор-
мална константа ових дела јесте
клица или шума клица. Та кли-
ца има своју асоцијативну и алу-
зивну улогу у овим делима.
Можемо закључити да се Ивана
не колеба, пошто је нашла гото-
ву форму, образац, који на неки
начин у њеним радовима опста-
је баштинећи сликарство и умет-
ност историјске асоцијативне и
лирске апстракције с једне стра-
не и једну геометријску рацио-
нализацију пиктуралног порет-
ка с друге стране – рекао је,
између осталог, на отварању
изложбе Димитрије Јованов,
кустос – историчар уметности у
Народном музеју.

Циклус слика представљених
на овој изложби настајао је од
2016. године до данас и настаје
и даље. Реч је махом о техника-
ма акрилик на платну и цртеж
на папиру.

Ово је седма самостална изло-
жба Иване Маркез Филиповић,
а њено отварање представља сво-
јеврстан јубилеј, не само зато
што је прошло тачно 15 година
од прве самосталне изложбе ове
уметнице већ и због чињенице
да је ова најновија изложба отво-
рена баш на ауторкин рођендан.

– Те 2007. године сам се први
пут представила пријатељима,
уметницима и колегама. Изло-

жба се тада одвијала на два места:
у Градској библиотеци и у кући
у којој сада радим – у Култур-
ном центру, односно у галерији

„Двориште”, која тренутно више
није активна. И, ево, сећамо се
са заиста добрим емоцијама тих
почетака. Радове сам током про-

теклог периода, од
2016. до данас, уред-
но сакупљала, опре-
мала и идеја је била
да вас ова клица
зарази једном пози-
тивном енергијом,
нарочито у овом
времену короне и
негативних емоци-
ја које је предуго
трајало. Ова клица
долази у једној пози-
тивној конотацији и
није симбол заразе
каква је доскора
представљала нашу
свакодневицу, већ
заразе уметношћу –
рекла је Ивана Мар-
кез Филиповић,
захваливши свима
који поштују њену
уметност, а таквих
је заиста много, и
то не без разлога.

Посетите изложбу у Народ-
ном музеју најкасније до утор-
ка, 22. марта, и откријте сами
зашто је то тако.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВАНЕ МАРКЕЗ ФИЛИПОВИЋ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

НОВИ РОМАН ПАНЧЕВКЕ АЛЕКСАНДРЕ ФИЛИПОВИЋ

Серафина Kрин и срце света

КОНЦЕРТ КОЈИ СЕ НЕ ПРОПУШТА

Наступа народни оркестар из Банатског Новог Села
Велики народни оркестар Дома
културе „3. октобар” из Банат-
ског Новог Села с гостима одр-
жаће целовечерњи концерт у
недељу, 20. марта, од 19 сати,
у дворани Културног центра.

Овај ансамбл чини двадесе-
так професионално опредеље-
них, младих музичара, који тако
уједињени већ дуже време осва-
јају вредне награде у земљи и
иностранству и важе за један
од бољих оркестара традицио-
налне музике у нашој држави.

Оркестар је до сада урадио
преко 40 професионалних
музичких снимака на којима
су заступљени врло ретки тра-
диционални инструменти као
што су: цимбало, Панова фру-
ла, фрула или кавал, при чему
је акценат на гудачком делу.
Репертоар овог састава састоји
се од изворних и аранжираних
балада и од бисера румунске

традиционалне музике који спа-
дају у светску културну башти-
ну. Занимљиво је да је оркеста-
ра који се на овакав начин баве
традиционалном музиком данас
мало и у самој Румунији.

Ови музичари из Банатског
Новог Села познати су широм
Србије и Европе јер често уче-
ствују на фестивалима, смотра-

ма и такмичењима који се орга-
низују на тим просторима. Шта-
више, Народни оркестар тесно
сарађује с више од 30 култур-
но-уметничких друштава из
Немачке, Швајцарске, Итали-
је, Словеније, Румуније, а
последњих неколико година и
са четири културно-уметничка
друштва из Сједињених Аме-

ричких Држава и Kанаде. На
европским смотрама српског
фолклора ансамбл учествује од
2011. године. Диригент и ујед-
но аутор музичких аранжмана,
као и оркестар, више пута су
награђивани сребрним и злат-
ним плакетама на европским
смотрама. Такође, Банатско
Ново Село је 2019. године било
домаћин „Сабора песме и лепо-
те Србије”, који организује
Kултурно-просветна заједница
Србије, а оркестар је на том
сабору добио повељу за најбо-
љи сеоски оркестар у Србији.

Поред вокално-инструмен-
талних солиста, гости на кон-
церту у Културном центру биће
певачка група и први фолклор-
ни ансамбл Дома културе „3.
октобар”, као и вокална група
„Данкина бројаница”, коју 
предводи Данка Стојиљковић.
Улаз на концерт је слободан.

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Излаже Ања Арамбашић

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

„Драг ми је Андерсон, али ми је

дража истина” – могао би да но-

си назив овај осврт, јер колико

год разумео шта Андерсон жели

овим филмом, толико је он далек

од мене и вероватно му се нећу

скоро вратити.

Апсолутно ми је јасно да је за

Андерсона ово дубоко личан про-

јекат, покушај да се аутентично на

платно пренесу

једна атмосфе-

ра, један осећај

и угођај младо-

сти и есенције

одрастања то-

ком седамдесе-

тих у долини

Сан Фернандо.

Међутим, низ

лабаво повеза-

них догађаја-ви-

њета који прате

„немогући” љу-

бавни пар – Ге-

рија и Алану, из-

међу којих је узнемирујућа разли-

ка у годинама, просто не улива

довољно разлога да се овај филм

заволи онако и онолико колико га

воли сам Андерсон.

Гери је 15-годишњи глумац

који је остварио неколико „деч-

јих” улога у растућој холивудској

продукцији, Дел Бој у млађој

верзији, самопоуздан, брбљив,

на неки чудан начин шармантан

и предузимљив, спреман да по-

сле слутње краја своје дечје глу-

мачке каријере улеће у нове би-

знисе и шеме. С друге стране,

Алана је некако изгубљена 25-

-годишњакиња која и даље жи-

ви са својом строгом јеврејском

фамилијом и лута кроз живот не

знајући како правилно да упо-

сли и каналише своју енергију и

солидне организационе способ-

ности. Њихова веза је надасве

неочекивана и Андерсон управо

циља на њен сентимент, на осе-

ћање дугог лета у коме је све мо-

гуће и остварљиво, па чак и да

се 25-годишњакиња заљуби у

клинца из средње школе.

Андерсон притом измишља

нов жанр документарно-играног

филма, јер спаја моменте чисте

интимне аутентичности, факто-

графских чињеница с тренуцима

фикције и филмске нарације, па

је тако Аланина породица њена

права породица из живота, Гери

је син Филипа Симора Хофмана,

који је био близак породични

пријатељ Пола Томаса Андерсо-

на; филмом де-

филују што

Спилбергова

кћерка, што Ди-

каприов отац, те

Бредли Kупер

као озлоглаше-

ни продуцент и

женскарош...

Све је једна но-

сталгична поро-

дично-мануфак-

турна мешавина

филма и живота

и један комен-

тар на уметнич-

ку сцену и енергију седамдесетих

у садејству с нечим што би треба-

ло да буде топла платонска љу-

бавна прича усред наратива о од-

растању и сазревању.

Па, иако је атмосфера диби-

дус погођена и оживљена, цела

та прича је некако далеко од

обичног гледаоца који је код Ан-

дерсона навикао на нешто епски-

ји замах и тешке психолошки

бремените ликове. Његов сми-

сао за хумор једноставно не лежи

свакоме. Пола филма делује не-

како у празном ходу, сцене с

Kупером или Шоном Пеном из-

гледају бизарно уметнуте као из

неког другог филма, а емоција

целог остварења некако измиче

иако се Андерсон труди да је

оживи. Све делује као да је сни-

мљено само за „Only Fans” публи-

ку и рекло би се да филм неће

искомуницирати са онима који

тај период не воле, не разумеју

или нису спремни да препознају

неку од стотину референци које

се у филму налазе.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Li co ri ce Piz za”: LP плоча
која није за свакога

У Галерији савремене уметно-
сти (ГСУ) у уторак, 8. марта,
отворена је самостална изло-
жба радова наше суграђанке
Ање Арамбашић, добитнице
друге награде на прошлогоди-
шњем, 51. Салону уметности
Панчева.

Изложба носи назив „Поче-
так трагања за бићем” и пред-
ставља изузетно добар почетак
уметничке каријере младе
уметнице која је тренутно сту-
денткиња четврте године на
Факултету ликовних уметно-

сти у класи професора Бранка
Раковића.

– Ања нам се овде предста-
вља великим бројем радова,
махом пејзажа, који су рађе-
ни у класичној сликарској тех-
ници уље на платну и једним
сегментом колажа којима
истражује један нов свет, где
се појављује фигурација. Пеј-
зажи су тема којом се Ања
бави још од треће године сту-
дија и коју развија даље, с
једним заиста интересантним
импресионистичким колори-
том – рекла је Ивана Маркез
Филиповић, уредница про-
грама визуелних уметности у
ГСУ.

Изложба се може погледати
до петка, 18. марта.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОВЕ КЛИЦЕ ЗАРАЗИЋЕ ВАС 
УМЕТНОШЋУ И ОПТИМИЗМОМ

БИОГРАФИЈА УМЕТНИЦЕ

Ивана Маркез Филиповић завр-

шила је сликарство на Ликовној

академији у Новом Саду, у кла-

си професора Милана Блануше.

Чланица је УЛУВ-а од 2003,

УЛУ „Светионик” од 2007. и

УЛУС-а од 2010. године. Изла-

гала је на бројним групним

изложбама широм Србије, али

и у Словенији, Аустрији, Грчкој,

Македонији и Кини. Учесница

је бројних ликовних колонија у

нашој држави и у иностранству.

Самосталне изложбе, њих укуп-

но седам, имала је у Панчеву,

Београду и у Црној Гори.

Бавила се просветним радом

у основним и средњим школама,

а од 2009. води школу цртања за

децу Атеље „Мали геније”. Пола-

зници школе и она као ментор

добитници су бројних награда на

међународним и републичким

ликовним конкурсима.

Запослена је као уредница

програма визуелних уметно-

сти у Галерији савремене

уметности Културног центра

Панчево. Одговорна је за

организацију и уређивање

неких од најзначајнијих мани-

фестација у Панчеву, као што

су Салон уметности, Бијенале

уметности, „Нове технологи-

је”, „Уметност, архитектура,

дизајн” итд.
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УДРУЖЕЊЕ БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ПАНЧЕВУ „ШОПСКО ОРО”

ЧУВАРИ ЈЕЗИКА, ОБИЧАЈА И КУЛТУРЕ СВОГ НАРОДА
Удружење бугарске националне мањи-
не у Панчеву „Шопско оро” има преко
300 чланова, који су, углавном, поре-
клом из Пирота, Димитровграда и Боси-
леграда, као и села која припадају тим
општинама. Формирано је 2010. годи-
не на иницијативу најстаријег члана
Сретена Рајкова, у жељи да се сачувају
језик, обичаји и култура шопског наро-
да. У удружење је из године у годину
пристизало све више људи, па је оно и
званично регистровано 2015. године.

Сваког 14. фебруара ово удружење обе-
лежава своју славу Светог Трифуна и
организује „Шопско вече”, дружење уз
богат културно-уметнички програм и
раскошну трпезу на којој преовлађују
традиционална јела овог народа.

– „Шопско вече” организујемо за
нашу славу и то је прилика да се види-
мо. Дође 250–300 људи, то су целе поро-
дице с децом, слушамо музику свог
краја и уживамо у укусима национал-
не кухиње. Гостују нам фолклорни
ансамбли који играју шопске игре. У
удружењу негујемо језик, на скупови-
ма и дружењима причамо на шопском,
то је јако леп језик, мешавина српског
и бугарског. Шопски регион је велики,
протеже се од Ниша до бугарске гра-
нице, и преко, и од Македоније горе до
Књажевца. Имали смо и књижевне вече-
ри, а организујемо и такмичење у пра-
вљењу шопске салате и оно ће се у јуну
одржати четврти пут. Очекујемо да ће
ове године та манифестација бити орга-
низована на вишем нивоу, јер се нада-
мо подршци Града Панчева. До сада је
фестивал организован на мом имању,
а уколико ове године буде одржан испред
Градске управе или на Вајфертовом
тргу, више Панчеваца ће имати прили-
ку да се такмичи, да прави и проба
шопску салату и да се дружи – казао
нам је Љубинко Марков, потпредсед-
ник удружења „Шопско оро”.

Марков је своје имање из ентузија-
зма и љубави према прошлости и пре-
цима преуредио у етно-музеј.

– Брат и ја смо наше пространо дво-
риште преуредили у сајван, што на тур-
ском значи летња просторија или прет-
просторија. Све уметнине које смо има-
ли у селу, оруђе, ручне радове, све чиме
су се наши преци служили и чиме су
стварали, ми смо донели у наш сајван,
да прикаже начин живота у прошлом

времену. Своје место су ту нашли кухињ-
ске посуде и прибор, затим посуде за
воду, млеко... – објаснио је Марков.

Удружење се последњих годину дана
суочава с потешкоћама у реализовању
својих активности, јер је остало без про-
сторија. Надају се да ће у наредном
периоду успети да реше тај проблем и
да ће у потпуности моћи да се посвете
активностима на презентацији култур-
ног наслеђа Шопа. Сузана Јанковић

Трилер „Острво тајни” Жерома
Лубрија истражује сложеност људ-
ског ума и начин на који се носи-
мо с болом, водећи нас до неоче-
киваног, експлозивног расплета.

Млада новинарка Сандрин сазна-
је да јој је бака, коју никад није упо-
знала, оставила у наследство све што
је имала. Kада стигне на острво где
је живела бака, Сандрин открива да
на њему живе само четири остарела
становника. Она убрзо схвата да ста-
новници крију неку тајну, али и да
се плаше некога – или нечега...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали шта
вам се допада код Орвела. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„То што је лепо писао књиге које
нису нимало лепе. У њима има много
хорор сцена ондашњег, али и дана-
шњег друштва.”

„То што је био геније и пророк, па
је описао све оно што данас живимо.”

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање какве су ваше комшије:

„Мирне и веома тихе. Наиме, живим
поред гробља.”

„Моје комшије су такве да у згради
није неопходан видео-надзор. Они су
видео-надзор.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Коју вест бисте
волели да ’Танјуг’ објави?”, 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.

„Тајна агенција нове Југославије”,
роман угледног књижевника и књи-
жевног преводиоца Бранка Анђића,
јесте прича о нама и нашим наравима
испричана кроз призму младог нови-
нара, Београђанина пуног идеала и
књижевних амбиција који директно с
факултета долази у југословенску
државну новинску агенцију „Танјуг”.

Већ првог радног дана схвата да је
стварност у самој агенцији, али и ван
ње много чудеснија и фантастичнија
од најразузданијих плодова књижев-
не маште. Главни јунак постаје сведок
брзе метаморфозе новинара, који од
боема постају ловци на људске душе.

Тајна агенција
нове Југославије

Острво тајни

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Која ли је тајна
здраве косе Меган Маркл?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Спортски савез Панчева, у сарадњи с
градским атлетским клубовима
„Динамом”, „Тамишем” и „Панонијом”,
у уторак, 15. марта, организовао је вели-
ку трку под називом „Панчево у сусрет
Светском првенству у атлетици”.

На овом занимљивом догађају, који
је одржан у Народној башти, надметали
су се основци, средњошколци и особе с
посебним потребама, а сви они који су
дошли да подрже ову лепу манифеста-
цију и промоцију здравог начина живо-
та имали су прилику да на једном месту
виде најлепшу будућност Панчева.

Учествовало је преко 600 малишана,
који су се такмичили на дистанцама од
100 до 500 метара, док су се особе с
посебним потребама надметале у трци
на 200 метара.

Манифестацију коју су подржали
Град Панчево и „Атлантик група” све-
чано је отворила Марија Мркела, сјај-
на атлетичарка „Динама”, а све при-
сутне поздравили су и челници Спорт-
ског савеза нашег града – председник
Слободан Битевић и генерални секре-
тар Дејан Перић.

У оквиру промоције нај-
већег спортског догађаја који
ће ове године бити одржан
у нашој земљи, који је био и
лајтмотив организовања
лепе приче у Народној
башти под називом „Пан-
чево у сусрет Светском
првенству у атлетици”, одр-
жана је и трка задовољства
која је имала хуманитарни

карактер. Учесници овог надметања
прикупљали су новац, који ће бити
искориштен за куповину тренажног
бицикла за школу „Мара Мандић” у
Панчеву.

Организаторинајављујудаћеовамани-
фестација постати традиционална, с
циљем да се трка већ догодине из Народ-
не баште пресели на панчевачке улице.

Па, нека тако и буде!
А. Живковић

ЛЕПА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА У НАРОДНОЈ БАШТИ

Будућност Панчева на једном месту

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

„Шопско оро” је удружење које

често учествује у хуманитарним

акцијама.

– Поносни смо на акције у којима

учествујемо. Једна од њих је и „Чеп

за хендикеп”, а одазивамо се и на

позиве за прикупљање новца за

лечење деце. Уз то, редовни смо

даваоци крви – рекао нам је Мар-

ков, који је до сада добровољно дао

крв педесет пута.
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Војкан Морар, сликар, рођен је
1966. године, а ликовној умет-
ности је посвећен већ преко три-
десет пет година.

За то време његове талентова-
не и вредне руке створиле су на
стотине махом уља на платну, с
јединственим мотивима, попут
мноштва анђела, колона људи и
чудноватих грађевина, а те пре-
познатљиве радове излагао је
широм света – од Њујорка, пре-
ко Берлина, до Токија и Сиднеја.

Поред тога, овај свестрани
суграђанин веома је широко обра-
зован и заинтересован за разне
друге области. Притом, све то
ради уз максимално давање.

Морар је одрастао у уметнич-
кој породици у Панчеву, где је
живео до 2008. године, када је
стан заменио кућом у Јабуци,
што због мира у пространом дво-
ришту, што због околне раско-
шне тамишке природе.

ПАНЧЕВАЦ: Kолико је одраста-
ње уз мајку која се бави наивом
утицало на то да почнете да сли-
кате?

ВОЈКАН МОРАР: Одрастао
сам поред мајке која је сликала
и излагала. Писала је и поезију,
а њена дела рано су се појавила
у разним публикацијама и на
важним изложбама. Притом, и
покојни отац је повремено сли-
као, а бавио се и фотографијом
и бакрорезом. Уз мирис боја и
одласке на изложбе, омиљене
књиге у детињству су ми биле из
историје уметности. То је све,
наравно, утицало да и ја рано
почнем да цртам и сликам, па
су сви очекивали да наставим
тако. Kао код сваког адолесцен-
та, у мени се пробудио отпор
према очекиваном, тако да нисам
хтео да упишем сликарску ака-
демију. И дуго сам то све избе-
гавао, али очигледно постоји
нешто од чега човек не може да
побегне, тако да сам око своје
двадесете године прихватио и
нашао себе у уметности. Тако
сам почео озбиљно да се бавим
сликањем, па и да излажем.

• Kако сте открили таленат?
– Прво што сам насликао било

је када сам као трогодишњак
искористио одсуство родитеља
из собе и прстима измазао мај-
чину слику која је била малтене
завршена. Наравно, родитељи су
први приметили „таленат”, а ста-
вљам ово под наводнике зато
што сматрам да свако има дат
таленат за готово све, само је
питање шта ћемо урадити од тога
што нам је дато. Прву озбиљнију
критику добио сам од покојног
професора Војислава Ђурића,
који је моје радове препознао
као визионарску уметност. Нисам
се одмах упустио у тај свет, већ
сам, настављајући да га одбијам,
завршио пољопривредну школу
и започео пољопривредни факул-
тет. Тих година сам чак отишао
у Венецију да тамо упишем
ликовну академију, али сам остао
доследан претходној одлуци и
само уживао у лепотама тог ван-
временог града.

• Пре потпуног уласка у сли-
карство радили сте неки други
посао?

– Запослио сам се као мли-
нар и тај посао радио пуних два-
десет година. Много сам га волео
и трудио се да га, као и све,
радим најбоље што могу, па сам
стигао до позиције обермилера
или надмајстора. И тек година-
ма касније схватио сам да је и
то на неки начин предодређено,
јер је и мој деда био млинар.
Симболике има и у томе што и
моје презиме има исто значење
на румунском језику, иако су
сви моји преци Срби. Могуће је
да је оно и келтског порекла.
Примера ради, у Шкотској посто-
ји језеро Лох Морар, па и село
Морар, а тако се зове и најкраћа
река у Британији. На португал-

ском „морар” значи живети. Све
у свему, због тога сам разми-
шљао чак и да почнем да попра-
вљам старе воденице по Србији.

• Шта сте сликали у почетку и
како су се мотиви мењали с вре-
меном?

– У почетку сам израђивао
много мрачније слике, иако је
то време било битно светлије и
деловало перспективније од све-
га што је уследило. Испостави-
ло се да су све те слике заправо
визије оног што нас је дочекало
неколико година касније. Тако

сам један од тих раних радова
назвао „Џихад” и мислим да је
то довољно за опис тих првих
слика у времену када је ретко
ко уопште чуо за ту реч. Све то
време на мојим платнима увек
је било места за анђеле, које сли-
кам и дан-данас. У тим мојим
првобитним мрачним визијама
светова које сам тада сликао,
имали су сличну поруку коју све
до сада покушавам да пренесем
– у сваком од нас постоји нешто
свето и анђеоско, само треба да

постанемо свесни и пробудимо
анђела у себи. Тако се на мојим
сликама нађе на хиљаде анђела
и људи у потрази за самим собом
или спасењем.

• Шта је специфично код вашег
начина сликања?

– Сликам минуциозном тех-
ником, а радим уљаним бојама
и специјалним четкицама за
минијатуре, наносећи много сло-
јева боје, тако да детаљи постају
тродимензионални и могу да се
осете додиром, а у исто време
потребно је увеличавајуће ста-

кло да би се могли видети. За то
је неопходно много времена,
понекад и више година за једну
слику. Иначе, радим тако мини-
јатурно како људи не би само
протрчавали поред слике, већ
она мора да их привуче, након
чега се отвара више димензија
за посматрање. А како је све то
тако ситно, на изложбама поста-
вљам лупе, па када их неко узме,
то и другима буде интересантно
и обично се формира дугачак
ред. Не волим превише да упу-
ћујем људе на своје слике, већ
остављам да они сами уђу у при-
чу, јер ми се тематика и техни-
ка довољно разликују од свега
другог. Чуо сам и разне комен-
таре, када се људи углавном пита-
ју одакле ми живаца и времена
да радим тако ситне детаље.
Имам среће да је то што радим
препознатљиво, па многи пока-
зују заинтересованост за моје
слике, што преко друштвених
мрежа, што директно.

• Живите на селу. Kолико је
за уметника битно да буде изо-

лован и колико му значи сам
мир за стварање?

– Након година бежања у при-
роду и село, пре четрнаест годи-
на купио сам кућу и преселио се
у Јабуку. Kоначно имам довољ-
но простора и мир који је потре-
бан сваком за било какво ства-
рање. Истражујући историју села,
нашао сам да су се моји преци
вероватно из Јабуке преселили
у Сефкерин у доба Марије Тере-
зије, па сам тако нашао још један
разлог због чега живим овде.
Kућа ми је удаљена сто метара
од Тамиша и много времена про-
водим поред реке, где возим
бицикл, шетам, медитирам...
Некада сам и често пецао, али
сада ме довољно испуњава само
да сам у природи.

• На шта сте досад највише
поносни?

– Не бих одвајао било које
дело, иако чувам један број сли-
ка с почетка које не намеравам
да продајем. Након много изло-
жби у галеријама и музејима код
нас и у Берлину, Лондону, Пари-
зу, Токију, Братислави, Франк-
фурту, Сиднеју, Прагу, Њујор-
ку, и даље мислим да тек треба
да урадим и научим нешто ново
на шта ћу стварно моћи да будем
поносан. Јордан Филиповић

ФАСЦИНАЦИЈА ЈАПАНОМ

Војкан Морар је познат и по

фасцинацији Јапаном, као и

сарадњом с тамошњим умет-

ником.

– Он се зове Kацуми Цуђи

и упознао сам га у једној

ликовној колонији коју је

организавао Музеј наивне и

маргиналне уметности из

Јагодине. Веома брзо смо се

спријатељили и започели

сарадњу. Обојица се бавимо

сличним идејама, мотивима

и намерама, а различитим

техникама и другачијим при-

ступом сликању и вајању.

Што се самог Јапана тиче, о

њему сам читавог живота

читао и пратио све филмове

и музику с тим у вези, а деве-

десетих година сам ишао на

курс јапанског језика. И када

сам коначно отишао тамо и

излагао, изненадиле су ме

сличности наше и њихове

културе. Највише ми је личи-

ло на неко наше време из мог

детињства – каже Морар.

БЕЗ МУЗИКЕ

НИ СЕКУНД

Поред сликарства, Војкан

негује и интересантне хобије.

– Музика је за мене увек

била најбитнија од свих

уметности и свира ми 24/7.

Срећан сам да живим у

време када је толико тога

доступно као никада досад.

Повремено се бавим експе-

риментисањем с тим у

вези, то јест свирањем

дромбуља, гајди, а радио

сам електронску музику за

видео-радове и анимиране

филмове које правим.

НАШ ГОСТ: ВОЈКАН МОРАР, СЛИКАР

У СВАКОМ ОД НАС ПОСТОЈИ
НЕШТО СВЕТО И АНЂЕОСКО У послератном периоду дошло

је до импресивног развитка пан-
чевачке здравствене службе.
Амбуланта Окружног уреда, са
гинеколошком амбулантом,
наставила је свој рад до 1. 1.
1948, када је угашена и припо-
јена Градској поликлиници. Од
значајнијих догађаја у ванбол-
ничкој служби треба поменути
отварање Окружне здравствене
станице са Дечјим диспанзе-
ром, Школском амбулантом и
Централном зубном амбулан-
том 1. јула1945. (од 1. 1. 1948.
добила назив Градска поликли-
ника) и Санитарно-епидемио-
лошке станице 1. октобра исте
године. Током 1946. обновљен
је рад АТД, отворена је амбу-
ланта за кожно-венеричне боле-
сти (која је од 1. 1. 1953. прера-
сла у диспанзер). Први Дом
здравља отворен је 1. 1. 1953.
под именом ДНЗ среза панче-

вачког, а од 1. 1. 1956. угашен
је претходни, а основан је ДНЗ
општине панчевачке. Ова уста-
нова је прву лабораторију доби-
ла 1. 1. 1955. У оквиру Дома је
средином 1956. од гинеколо-
шке амбуланте формиран
Диспанзер за жене (...).

Нове зграде

Стоматолошка поликлиника
Дома здравља отворена је 1. 2.
1968. У периоду од завршетка
рата до 1. јануара 1969. отворе-
но је десет здравствених стани-
ца медицине рада. ДЗ је, поред
постојећих диспанзера, наста-
вио да отвара и нове: онколо-
шки 1969, интернистичко-кар-
диолошки и спортски крајем
1969 (или почетком 1970), за
ментално здравље почетком
1970, за дијабетес 1. 6. 1981.
године. Служба за кућно лече-
ње формирана је 24. 3. 1997, а
Центар за превентивне здрав-
ственепрегледемаја2004. Почет-
ком 1972. интернистичка амбу-
ланта добила је први флекси-
билни ендоскоп у граду (...).

У овом периоду за здрав-
ствене станице у граду подиг-
нуто је осам нових зграда, затим
објекти за АТД, Саобраћајни
диспанзер и заједничка зграда
за Стоматолошку поликлини-
ку, Дечји, Школски и Диспан-
зер за жене. И седам села пан-
чевачке општине добило је нове
зграде за здравствене станице.

После доношења закона о
приватној пракси 1990, у Пан-
чеву су отворене многобројне
приватне ординације. Приват-
на клиника „Панскенер” током
2003. године набавила је први
скенер у граду.

Од догађаја у болничкој слу-
жби треба поменути да је, убр-
зо по ослобођењу Панчева, Гра-
ђанска болница претворена у
војну Болницу лаких рањени-
ка. За цивиле је отворен
стационар са 35 кревета у Змај
Јовиној 10. Болница лаких рање-
ника затворена је 25. 2. 1946, а
Грађанска болница је враћена
у надлежност цивилне здрав-
ствене службе. Убрзо је преи-
менована у Општу болницу. У
почетку је имала интерно,
хируршко, гинеколошко-аку-
шерско, заразно и очно одеље-
ње, а првог лаборанта добила је
средином 1952. Наредних деце-
нија отварана су нова одељења
и службе. Тако је одсек дечје

хирургије отворен 1950, а дечје
интерно одељење 1. јула 1951.
На дечјем интерном одељењу
су у наредним годинама отво-
рени одсеци: неонатологије, пул-
мологије, гастроентерологије,
кардиологије за одојчад, нефро-
логије, хематологије, неуроло-
гије, ендокринологије и при-
јемно-ургентна служба. Прва
два инкубатора стигла су на
одељење 4. октобра1973.

Стиже опрема

Грудно одељење један отворе-
но је септембра 1951, грудно
одељење два 1959, ОРЛ оде-
љење 1. јуна 1955, Специјали-
стички центар и рендген каби-
нет 1. јануара 1959, кабинет за
трансфузију крви јула 1959. (с
једном медицинском сестром,
а први лекар у кабинету почео
је да ради 1960), служба пато-
логије 1. априла 1960, уроло-

шко одељење 1. јануара 1970.
(мада је први уролог почео да
ради четири године раније на
одељењу опште хирургије),
ортопедско одељење 1. септем-
бра 1968, кабинет за физикал-
ну медицину и рехабилитаци-
ју 1969. (током 1982. прера-
стао у одељење), коронарна
јединица 15. септембра 1977,
ултразвучни кабинет средином
1983. (према сећању др Милен-
ка Важића, једног од двојице
лекара који су први почели да
се баве ултразвучном дијагно-
стиком у болници, овај каби-
нет је био други по реду у дана-
шњој Војводини), одсек за хемо-
дијализу 4. октобра 1985, оде-
љење за пластичну и рекон-
структивну хирургију 1986. и
неуролошко одељење 1992.

Интерно одељење добило је
први флексибилни ендоскоп
октобра 1973. (откупљен је од
Дома здравља), хирургија први
стуб за лапароскопске интер-
венције 1981, радиолошка слу-
жба први мамограф марта 2002,
а први скенер марта 2004.
Током 2011. од Министарства
здравља Србије болница је доби-
ла два, а Дом здравља један
мамограф, за скрининг про-
грам рака дојке. Ове године
болница је добила модеран стуб
за лапароскопске интервенци-
је. Краће време по завршетку
рата очно одељење било је у
саставу болнице, а од августа
1947. одвојено је и проглаше-
но установом покрајинског зна-
чаја, под називом Централни
антитрахомни диспанзер АП
Војводине. Овај диспанзер и
његов директор др Ђорђе Пав-
ковић Бугарски одиграли су
велику улогу у ерадикацији
трахома у Војводини (...).

На самом крају треба рећи
да је знатан број лекара Панче-
ваца стекао висока наставна зва-
ња. Професори су постали
Миша Албрехт, Александар
Грчић, Војислав Дринчић, Срђан
Живојиновић, Војислав Жижић,
Владимир и Илија Јорга, Вје-
чеслав Казмин, Ђорђе и Марко
Контић, Јоксим Мартиновић,
Миодраг Митровић, Рудолф
Папић, Живојин Перишић,
Ружди Рамадани, Слободан
Савић, Бранко Станков и Бран-
ко Стефановић. Звање доцента
су стекли Дејан Алексић, Душан
Бирманац, Драгољуб Вучић и
Мирослав Гранић. (Крај)

ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ: 

ТРИ ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ МЕДИЦИНЕ (3)

Расадник стручњака
(Предавање са састанка Научног друштва за историју здравствене

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

Војкан Морар

Мноштво детаља које никог не оставља равнодушним



нисмо имали озбиљнијих после-
дица, за разлику од неких дру-
гих колега. Поред тога, радимо
и туристичке рафтинге, а има и
оних које је зовем пијаначким
регатама, иако ја живим од њих
преко двадесет година, јер имам
осам војних чамаца за издава-
ње. Тако ми се гомилу пута дога-
ђало да, поред пловила, морам
да истоварам и муштерије које
се толико унезвере од алкохола
да не знају где се налазе – прича
Горан.

Некад џипови, данас весла

Један сегмент „Авантуре” су и
активности на мирним водама
на којима се весла у кануима.

– Тако планирамо једно 
рекреативно веслање до Беле
стене, а отварање сезоне је у
Дупљаји, где прођемо цео ток
Караша у Србији од неких 27
километара. Поред тога, већ 23
године имамо „Тамишку рега-
ту”, коју организује Јоца у првој
недељи јула. Неретко и плани-
наримо, а један од последњих
успона био је одлазак на Ђер-

дап, где смо се попели на врх
Мали Штрбац. Поред тога, једа-
наест година смо се бавили и
тркама џиповима по дивљини,
због чега је и потекла идеја о
оснивању клуба. Међутим, сада
је то постало прескупо, нарочи-
то одржавање, па смо, бар засад,
од тога одустали. Наступао сам
безброј пута, а сувозачи су ми
углавном били Стева Хонда, Божа
Тапетар или Јоца Кубанац. У
сећању су ми остале борска, јаго-
динска или нишка трка, а пра-
вио сам и ја једну, и то у Гребен-
цу, када су се људи посмрзавали
на – 11 степени. Имао сам руски
УАЗ, на који сам ставио мотор
од „тамића” и направио звер која
је дословце чупала дрвеће. У
полушали се каже да је код тог
возила једина потрошна ствар
возач, па је било сијасет хавари-
ја возила и ломљава ногу, руку,
зуба. То не треба да чуди, јер се
за стазу увек, по слогану „што
горе, то боље”, изабере нека пла-
нинчина с дрвећем, потоцима и
блатом – истиче овај непопра-
вљиви авантуриста.
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У нашем граду постоји зани-
мљива група љубитеља екстрем-
нијих активности у природи. Они
су се дуго дружили и релакси-
рали на водама, мирним или
дивљим, као и на планинама, да
би пре петнаестак година осно-
вали клуб под називом „Аванту-
ра 4 х 4”, где су се окупили мно-
ги који воле рафтинг, веслање,
планинарење...

Један од главних инспиратора
целе ове приче био је наш сугра-
ђанин Горан Стојковић Кајман.

Овај панчевачки авантуриста,
без обзира на то што је ушао у
седму деценију живота, и даље с
несмањеном жестином живи свој
сан, што као учесник, што као
организатор разноликих и при-
лично екстремних активности.

Клуб љубитеља екстремних спор-
това „Авантура 4 х 4” постоји
већ шеснаест година, а све вре-
ме председник те организације
је Горан Стојковић Кајман. Иако
тај надимак није у директној
вези с његовим животним опре-
дељењима, готово савршено се
уклапа у оно што га у животу
највише занима – природа, аван-
тура, адреналин...

– Прозвали су ме тако још
за време пубертета, не знам
одакле и како, али се то веома
подудара с мојим интересова-
њима када је реч о безуслов-
ној љубави према дивљој и
неспутаној природи. Иначе,
још као мали обожавао сам
археологију, коју сам потом и
студирао, да бих се њоме интен-
зивно бавио дуже од деценије
у периоду седамдесетих и осам-
десетих година прошлог века,
што је подразумевало и бројна
ископавања. Уследило је тешко
време, када сам две године
провео као добровољац на рати-
шту, па сам неко време радио
у полицији, да бих потом
постао приватни комби прево-
зник. Много сам радио и схва-
тио да ћу се разболети ако не
пронађем неки вентил – при-
ча Горан.

Кајман и рафтинг 
неодвојива целина

Кајман наводи да је у то време
кренула еуфорија око трка џипо-
вима по дивљој природи...

– Тада сам решио да од 2005.
године институционализујем
„Авантуру 4 х 4”, као органи-
зацију која је регистрована за
неких петнаест делатности,
попут рафтинга, оријентирин-
га, параглајдинга, планинаре-
ња, бициклизма... Отада нека-
ко трајемо и успут направимо
и понеки добар резултат. Ових
дана била нам је и годишњи-
ца, а некада смо тим поводом
правили велике феште с рок
свиркама. С друге стране,
током лета се окупљамо у етно
кану центру код места Дупља-
ја на предивном Карашу. Тамо
долази много љубитеља при-
роде, пре свега због прелепе
реке модрозелене боје, која је
прозирна све до дна дубине од
три до пет метара – каже Кај-
ман.

Тврдо језгро овог клуба броји
четрдесетак чланова и, док неки
лагано одлазе, појављује се и
подмладак, што је свакако вео-
ма охрабрујуће у ово време када
се много борави у затвореним
просторима.

– Моја маленкост је пред-
седник удружења, а огромну
већину организационих дета-
ља обавља веслачка легенда
Јован Опачић – Јоца Кубанац,
познат по многим племенитим
акцијама. Од оснивача бих
навео и ништа мање познату
браћу Бранка и Бориса Мати-
јевића, као и Мику и Банета
Барашевића, затим Гоцу

Крстић, Ану Тоадер и још мно-
го чланова из града, Београда
и других места. Ту су и млади
лавови, али и прекаљени спор-
тисти као што су Огњен Мати-
јевић, Илија Карличић, Ненад
Стипић и његова супруга Ана
Марија, као и Мелинда Пај-
кић. Интересантно је да су њих
две љубав према природи и пре
свега рафтингу повезале са сво-

јим брачним партнерима –
наводи овај авантуриста.

Било и светских наступа

Када је реч о такмичењима у
рафтингу, прво државно првен-
ство одржано је „давне” 2006.
године на Ибру, када су екипе
„Авантуре” победиле и у жен-
ској и у мушкој конкуренцији, а
окосницу тријумфалних поста-
ва чинили су поменути чланови.

– Тада смо били први прваци
Србије и стекли право да нашу
земљу репрезентујемо наредне
године на такође првом светском
шампионату у рафтингу. Међу-
тим, и тада и сада било је веома
тешко све то финансирати, јер је
само карта коштала неколико
хиљада евра, а да не причамо о
трошковима боравка. Како држа-
ва није хтела да нам помогне,
одустали смо од слања женске
екипе, а ми, мушкарци, некако
смо се „скрпили”, углавном при-
лозима из својих џепова. И нисмо
се нешто прославили, што не тре-
ба много да чуди, јер смо у стар-
ту били у недостижном заостат-
ку у односу на Амере, Русе, Бра-
зилце, који су имали нама неза-
мисливе услове, док смо ми по
слетању на аеродром морали
одмах на тренинг, како бисмо се
колико-толико припремили. На
крају смо на том првом светском
првенству, гледано из нашег угла,
постигли одличан успех, јер смо
се изборили да не будемо послед-
њи. Чак смо оставили три тима
иза себе, иако су и они били знат-
но боље припремљени – присећа
се Горан.

И док је клуб у женској кон-
куренцији био „само” једанпут
државни шампион, код мушка-
раца је титула освојена укупно
пет пута.

– Захваљујући једном од тих
трофеја, успели смо да се ква-
лификујемо за још једно првен-
ство света – у Грузији 2017. годи-
не. Тако смо отишли у Тбилиси,
када су нам из међународне раф-
тинг федерације рекли да не
можемо да учествујемо због,
цитирам, притужби и жалби
неких клубова из Панчева?!
Никад нисмо сазнали о чему се
заправо радило, јер нам се нико
директно с тим у вези није ни
обратио. Преостало нам је само
да искористимо тих седам дана
да уздуж и попреко прокрста-
римо Грузију, дивну земљу и нај-
старију доминантно православ-
ну државу на свету, која је хри-
шћанство увела још око триста
и неке године нове ере – истиче
овај иначе велики верник.

Рафтинг на дивљим водама је
за оне с појачаним адренали-
ном, јер долази и до веома опа-
сних ситуација.

– Имали смо и разних хава-
рија, а ја сам био и двапут на
ивици дављења, али сам се увек
некако извлачио. На срећу, ми

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 су да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Немачки птичар
Немачки оштродлаки птичар, стар око пет-
-шест година, пронађен је у Панчеву. На
себи има микрочип који нажалост није унет
у базу података, па овај мужјак не може да
се врати кући.

Уколико се власник не јави, пас ће проћи
кроз програм кастрације, дехилминтизације и
вакцинације против беснила.

Овај лепотан иде на повоцу, а привремено се налази у
градском прихватилишту у Власинској улици (352-148), где
нестрпљиво чека да упозна одговорне удомитеље.

Лепотица с депоније
Ово малено чупаво чудо снимљено је на
депонији у близини преводнице на Тами-
шу. Неко ју је оставио на депонији – очи-
гледно да се сама „снађе” усред зиме.

Срећом па су је спазили хумани сугра-
ђани који брину о уличним животињама,
јер је она весела и неодољива – права
мазуља.

Заиста је минијатурна за одраслог пса,
тако да може да се скући и у мањем дво-
ришту или стану, а све друго може се
сазнати позивом на број телефона 065/529-38-08.

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

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

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

УДРУЖЕЊЕ „АВАНТУРА 4 Х 4” ГОДИНАМА ОКУПЉА ЉУБИТЕЉЕ ЕКСТРЕМНИХ СПОРТОВА

ЖИВОТ ОПТОЧЕН АДРЕНАЛИНОМ И ПРИРОДОМ

ХЕРОЈИ ОБРЕНОВЦА

Током великих поплава 2014.

године чланови „Авантуре 4 х

4” самоницијативно су отишли

да помажу приликом спасава-

ња, заједно са чамцима и дру-

гом опремом.

– Веслајући по центру Обре-

новца два дана и две ноћи без

предаха, извлачили смо старце,

децу, труднице и друге угроже-

не људе из потопљених зграду-

рина, јер моторни чамци нису

могли да им приђу због попла-

вљених кола или срушених

ограда. Било је много екстрем-

них ситуација, као на пример

када смо у последњи час успе-

ли да избавимо непокретног

деведесетогодишњака или

трудницу са стомаком до зуба.

Након тога завредели смо

сасвим другачији статус од

државе и постали званични део

спасилачких екипа на води, а

добили смо и чамац, који вреди

преко три хиљаде евра, као и

одликовање од Рафтинг савеза

– наводи Горан Стојковић.

ТЕРЕНИ ОД КОЈИХ СЕ ДИЖЕ КОСА

Код такмичења у рафтингу има

неколико дисциплина („хед ту

хед”, спуст, слалом...), које се

бодују и касније сабирају.

– У чамцу мора све да буде

синхронизовано, а завеслаји

уједначени, као и да се тачно

зна ко шта ради из те шесторке:

ко седи напред, ко позади, ко је

задњи десни крманош, ко је

леви, ко је средњи, ко је напред,

ко је такозвани извлакач, ко

исправља чамац... За стазе се

обично изаберу такви терени да

се обичном човеку дигне коса

на глави. Кроз такве водопаде и

провалије мораш да прођеш и

да притом протераш пловило

кроз капије које су обавезно

постављене тамо где је најтеже,

а покрај стазе су судије које оду-

зимају поене ако их само додир-

неш чамцем или раменом –

истиче Горан Стојковић.

Ниједан дан без реке и природе: Горан Стојковић Кајман

Адреналинска вожња џипова

Уживанција у бајковитој
лепоти

Панчевац на светском првенству у Кореји

И веслање у кануима је део „Авантуре 4 х 4”

Рафтинг – пустоловина какве нема
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да се добро
осећате и да сте се колико-
-толико опоравили од прошле
турбулентне седмице. Парт-
нер вас у свему подржава.
Краћи пут искористите за
одмор.

Бићете мало успорени ове
седмице и дуго ћете разми-
шљати о томе шта и како
даље, али позив пред крај
седмице помоћи ће вам да
донесете исправну одлуку.
Посетите зубара.

Када вам крене, онда је баш
кренуло. Добри контакти и
пословни уговори обележиће
ову седмицу. Не пропуштајте
сусрете са странцима, изгледи
за зараду су велики.

Добро је то што волите да зна-
те на чему сте и у послу и при-
ватно, али понекад не треба
одмах сећи напола. Будите
стрпљивији, будући да вам се
смеши добра пословна понуда.

Блага укоченост врата је
последица ваше пренапетости.
Већ сте се и сами уморили од
жеље да нешто промените, а
константно тапкате у месту.
Направите конкретан корак.

Не пропустите позив за одла-
зак на краћи излет с дру-
штвом, јер можете упознати
љубав свог живота. Разми-
шљате о промени посла, али
стрпите се, ветрови баш и нису
повољни.

Ваша амбиција има само један
циљ: сигурност. Трудите се да
превазиђете тренутне пробле-
ме. Ненадано вам стиже
финансијска помоћ од старог
пријатеља.

Превише сте нервозни и то
може изазвати стомачне про-
блеме. Понекад и није тако
добро планирати дугорочно
јер, док сте заузети тиме,
можете пропустити сјајну
пословну понуду.

Мање једите, више се крећите
и спавајте, па ће умор неста-
ти. Окупирани сте идејом о
пресељењу или промени места
боравка. Ипак, сачекајте
повољнији тренутак.

Педантни сте, али и превише
ситничави. Будите умерени у
захтевима и жељама, да не
бисте остали и без онога што
имате. Опадање косе може
бити последица узимања леко-
ва.

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)

Понекад вам се чини да је цео
свет против вас, ако није с
вама. Не схватајте доброна-
мерне критике као атак на соп-
ствену личност. Поведите рачу-
на о свом крвном притиску.

Водите рачуна о томе шта једе-
те и пијете јер вам је стомак
осетљив. Почните да пакујете
кофере, предстоји вам изне-
надни дужи пословни пут. Не
верујте у све што чујете.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

ПРОДАЈЕМ пасат 1988.

годиште, исправан, ис-

тиче регистрација.

064/214-41-79. (313710

ПРОДАЈЕМ ауто форд

фокус 1.8 ТДИ, 2004. го-

диште, 1.400 евра.

064/269-94-06. (313696)

ОПЕЛ вектра Ц, 2002.

годиште, 1.8 бензин, га-

ражиран. 066/209-459, у

екстра стању. (313746)

ОПЕЛ зафира, 2002, ре-

гистрован до 11. априла

2022, метан-бензин, се-

дам седишта. 064/131-

62-54. (313751)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100

до 2.000 евра. 069/203-

00-44. (312975)

КУПУЈЕМ томос аутома-

тик. 064/171-22-13.

(313896)

ОТКУП возила до 3.000

евра. 069/641-124.

(313848)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 до 2.000 евра. Ста-

ње небитно. 063/165-83-

75. (313879)

КУПУЈЕМ возила, стање

и изглед небитни, од 100

до 2.500 евра. 063/161-

08-19. (313878)

ОТКУП аутомобила, до-

лазак на вашу адресу,

одлична процена вашег

аутомобила. 062/193-

36-05. (313878)

КУПУЈЕМ мањи виљу-

шкар за рад на нерав-

ном терену. 065/333-03-

39. (ф)

КОЛЕКТИВНА гаража,

Котеж 2, издајем гаражу

у приземљу, 15 квм, за

ауто или магацин.

063/122-55-22. (313846)

ИЗДАЈЕМ подземну га-

ражу, Петра Бојовића 3.

063/246-186. (313807)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (313855)

ОВЦЕ, прасићи на про-

дају. 064/303-28-68, Но-

восељански пут 175.

Мића. 069/280-20-37

(СМС)

ОГРЕВНО дрво, све вр-

сте, цена од 4.500 дин.

Бесплатан превоз.

064/356-03-93. (312316)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске еле-

менте. 063/773-45-97.

(313702)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-

не, исправне. 013/352-

114. (313720)

ПРОДАЈЕМ тезгу 78 х

178 са фиокама и сте-

гом металном. 061/280-

40-74. (313727)

ПРОДАЈЕМ туш-кабину

(5.000), бели креветац

(4.000) и тепих (овал-

ни), 160 х 225 (3.000).

Тел. 063/801-60-43.

(313760)

ЗАМРЗИВАЧИ вертикал-

ни и сандучар 250 лита-

ра, продајем повољно.

063/240-784. 

(313745)

КРЕВЕТИ, лустери, лам-

пе, комода, столић, ла-

вабо, грејалица, врећа

за спавање. 064/206-30-

24)

ПРОДАЈЕМ бензинске

косилице, бицикл 28,

собни бицикл. 063/325-

950. (313877)

МИКРОТАЛАСНА, фри-

жидер, кауч, трпезариј-

ски сто са стлицама, ко-

моде, фоте4ље, телеви-

зор. 063/861-82-66.

(313812)

ПРОДАЈЕМ електрични

бицикл, више врста аку-

мулатора, за ауто, ба-

лансерку за гуме.

062/865-47-89. (313831)

ПРОДАЈЕМ бале детели-

не. Тел. 013/366-046.

(313858)

ПРОДАЈЕМ пунто 2.0,

делове, карабин 8 х 57,

иж 27, малокалибарску

карабин пап, ЦЗ 99.

063/752-17-93. (313828)

ДЕТЕЛИНА на продају.

064/131-62-54. (313753)

ПРОДАЈЕМ гардеробни

орман, кревет са душе-

ком и огледало, све у

белој боји (очувано),

20.000. 063/717-34-08.

(313873)

ПРОДАЈЕМ цреп „мала

кикинда”, 1.500 комада.

063/807-27-07. (313871)

КУПУЈЕМ дрвене граде,

железнике прагове, ци-

гле велики формат, ме-

талне цеви и целе сало-

нит плоче. 065/333-03-

39. (ф)

КУПУЈЕМ гвожђе, алу-

минијум. Акумулаторе,

бакар, месинг, фрижи-

дере, замрзиваче, веш-

машине, возило за реци-

клажу. 061/322-04-94.

(313337)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, си-

фон флаше, грамофон-

ске плоче, старо покућ-

ство. 063/705-18-18,

335-930. (313835)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алумини-

јум, прохром, веш-ма-

шине, замрзиваче, шпо-

рете, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93.

(313885)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (313780)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, старе ли-

музине, веш-машине, за-
мрзиваче, све остало до-
лазимо. 
061/206-26.24. 
(313885)

ОТКУП старих аутомо-

била за отпад, долазим

на адресу. 064/158-44-

10, 063/101-11-47.

(313780)

КУПУЈЕМ ордење, меда-

ље, значке, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/488-40-22.

(313778)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско земљиште.

064/212-52-52. (313741)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште на старој Ми-

си, површина 58 ари.

064/850-70-82. (313779)

ПРОДАЈЕ се кућа, 3 ара,

у Панчеву, Горњи град,

76.000 евра. Тел.

064/267-48-85. (313810)

ПЛАЦ на продају, нова

Миса. 061/320-15-24.

(313808)

ПРОДАЈЕМ зермљу на

Водици, Војловица.

063/237-168. (313862)

ПЛАЦ, нова Миса, 4.8

ара, на продају.

060/344-43-00. (313869)

МИСА, ПО+ПР, СП, ПК,

фул, укњижена, 2.80

ари, 215.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (313903)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, 80 квм. Изузетан,

ЦГ, лифт. 95.000 евра.

060/033-15-98. (СМС)

МЕЊАМ стан Котеж, 62

квм за кућу у Панчеву уз

моју доплату. 064/26-

74-832 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плац, Гор-

њи град. 063/829-89-48.

(313381)

КОТЕЖ 1, двособан

стан, 62 квм, трећи

спрат, 62.000 евра, без

улагања. 061/613-10-11.

(313719)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50

квм и 51 квм, са гара-

жом, Карађорђева 109.

063/321-327. (313318)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, 48 квм, I спрат,

тип „Станко”, у извор-

ном стању, без посред-

ника. 064/505-73-01.

(313608)

ПРОДАЈЕМ дуплекс,

Доњи град, 70 квм, 7

квм тераса, укњижен,

замена. (470), „Дива не-

кретнине”, 064/246-05-

71. (313776)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, 57 квм, на Тесли,

ЦГ, звати после 17 сати.

065/474-14-74. (313840)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две те-

расе, трећи спрат, лифт,

ТА, могућност ЦГ,

75.000, договор. Звати

после 17 сати на тел.

064/119-60-06. (313740)

ДВОСОБАН, нова Миса,

26.000; 53 квм, одмах

усељив. (470), „Дива не-

кретнине”, 064/246-05-

71. (313776)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 65 квм. 060/043-52-

98. (313788)

ТРОИПОСОБАН, 83

квм, центар, продајем.

063/255-276. (313805)

СТРОГИ центар, Змај

Јовина, 74 квм, двосо-

бан, II, ЦГ, лифт, екстра,

1.200 евра/квадрат.

063/690-269. (313860)

НОВОГРАДЊА, Панче-

во-центар, брзо усељиви

станови, двоипособни –

61 квм, трособан – 76

квм, трособан – 76 квм.

Инвеститор, 063/823-71-

79. (313894)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж

2, супер сређен, 85 квм,

Кикиндска, два купати-

ла. 064/276-09-97,

064/124-45-07. (313902)

ДОЊИ град, једнособан,

39 квм, комплетно сре-

ђен, приземље, 30.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. 

(313903)

ТЕСЛА, III, TA, 55 квм,

две терасе, брзо усељив,

55.000. 069/744-286.

(313903)

МИСА, приземље, тера-

са, 126 квм, прелеп,

укњижена, 66.000 евра.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (313903)

ПРОДАЈЕМ тан 70 квм,

центар, у легализацији,

повољно. 063/233-558.

(313756)

ГАРСОЊЕРА, II, ТА, 16

квм, 23.500, комплет

сређена. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(313903)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-

бан, V, ЦГ, две терасе,

37 квм, 36.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (313903)

СОДАРА, 43 квм, призе-

мље, укњижен, 32.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. 

(313903)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна ис-

плата. 064/348-05-68 ,

„Перфект”. (312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине:

станови, куће, плацеви,

све локације. Брза реа-

лизација. 063/744-28-

66. (313903)

КУПУЈЕМ двоипособан

стан у војним зградама,

Содара. 060/700-21-05.

(313889)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-

бан, миса. 061/600-49-

00 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан

стан, полунамештен.

Тел. 062/202-565.

(313712)

ИЗДАЈЕМ празан једно-

собан стан на Тесли, пе-

ти спрат, ЦГ, 150 евра.

063/846-90-79. (313708)

ИЗДАЈЕМ трособан на-

мештен стан на Содари,

први спрат, ЦГ, 300

евра. 064/850-70-69.

(313719)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике. 063/827-26-20.
(313728)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан код Хотела „Та-
миш”, реновиран. Тел.
064/582-22-68. (313729)

ИЗДАЈЕМ собу запосле-
ној особи. Засебан улаз,
Котеж 1. Тел. 062/377-
345. (313730)

ЦЕНТАР, новоградња,
44 квм, Ул. М. Горког,
једноипособан, наме-
штен, централно греја-
ње, клима, IV спрат, за
издавање. 069/733-767.
(313705)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-
бан стан, нова Миса,
грејање, паркинг. Тел.
063/301-511. (313825)

ИЗДАЈЕМ двособан

стан, Кеј Радоја Дакића,

цена 250 евра. Моб.

065/842-31-17.

(315568/р)

ТЕСЛА, двособан, 57

квм, намештен, ЦГ, ЦТВ,

интернет, звати после 17

сати. 065/474-14-74.

(313840)

ИЗДАЈЕМ три куће у

Мраморку, повољно, две

у центру и једна у селу.

062/865-47-89. (313831)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Котежу 1, намештен,

250 евра. 069/641-124.

(313841)

ТРОСОБАН, намештен,

строги центар, лифт, ЦГ,

клима, кабловска, 280

евра. 063/708-55-66.

(313854)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 45

квм, центар, може за

раднике. 063/233-558.

(313756)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 квм,

стара Миса. 063/207-

819. (313859)

ЈЕДНОСОБАН, полуна-

мештен. 013/348-139,

069/260-69-51. (313783)

ИЗДАЈЕМ два локала, 35

квм и 12 квм, у Панчеву.

Моб. 064/866-22-70.

(313615/р)

ИЗДАЈЕМ двособан

стан, намештен, на

Стрелишту, 1. априла

слободан. Тел. 061/170-

04-40. (313754>)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те, раднички смештај,

центар. 063/502-211.

(313757)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан у центру

и једнособан намештен

стан на Тесли. 063/312-

734. (313767)

ИЗДАЈЕМ стан. Тел.

063/866-78-03. (313844)

ИЗДАЈЕ се трособан

стан у центру, делимич-

но намештен, 130 евра.

Звати после 16 сати на

060/131-29-08. (313742)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан, строги

центар. Змај Јовина, 50

квм, ЦГ, 200 евра, од 1.

априла. 064/246-05-71.

(313776)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан од 65 квм, Новосе-

љански пут 49, Панчево.

Тел. 066/310-029.

(313773)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у

кући, у центру Старчева.

063/502-211. (313757)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, грејање, посебан

улаз, интернет, телеви-

зија. Јабука. 063/351-

709. (313794)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,

центар, потпуно нов, на-

мештен, 280 евра.

063/744-69-27. (313829)

ИЗДАЈЕМ собу, повољ-

но. Тел. 060/031-07-26.

(313865)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хо-

тела „Тамиш”, као по-

словни простор, 120

квм. Тел. 062/347-667.

(313826)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру града, на дуже

време. 064/014-81-37.

(313893)

ИЗДАЈЕМ стан у центру

града. 060/144-21-27.

(313886)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру преко пута главне

аутобуске станице, 15 и

30 квм. 063/817-94-46.

(313491)



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 18. март 2022.20

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

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radna mesta

– RADNIK U SILOSU

Opis posla:

– Upravljanje kip platformom i prijemnim bunkerima;

– Upravljanje transportnim uređajima silosa;

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

– RADNIK U PROIZVODNJI

Opis posla:

– Upravljanje viljuškarom;

– Praćenje procesa pakovanja i deklarisanja robe;

– Priprema robe za isporuku.

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

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

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

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

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

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

(5/305327)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

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

(6/305327)

• Нови изглед
интернет портала
„Панчевац”

• Информације 24
сата дневно, седам
дана у недељи

• Бесплатни огласи
на сајту за 
оглашиваче у листу

УСКОРО!

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА 

СТОВАРИШТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
„ЦЕНТАР” Панчево

позива заинтересоване да се пријаве 
за следеће послове:

1. Возач са Ц кaтегоријом за стално ангажовање 
– 1 извршилац

2. Возач са Ц кaтегоријом за повремено 
ангажовање – 1 извршилац

3. Продавац на стоваришту са искуством 
– 2 извршиоца

4. Помоћни радник са искуством на грађевини за
стално ангажовање – 2 извршиоца 

5. Помоћни радник за повремено ангажовање 
– 2 извршиоца

6. Зидари за извођење ситних радова за стално
ангажовање –2 извршиоца

7. Зидари за извођење ситних радова 
за повремено ангажовање – 2 извршиоца

8. Бравари из извођење ситних радова 
за повремено ангажовање – 2 извршиоца

Заинтересовани кандидати треба да поднесу
пријаву са биографијом на адресу 

ПОШТАНСКИ ФАХ 29, Панчево 
или на мејл: stovaristecentarpa@gmail.com

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

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

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.
парцели топ. бр. 5300 КО ПАНЧЕВО, за потребе из-
градње вишепородичног стамбено-пословног објек-
та са 29 стамбених јединица и једном пословном
јединицом, спратности По+П+4+Пс, у Панчеву, Ми-
лоша Требињца бр. 22 израђен од стране атељеа
„Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „Taksam Invest”
ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-
ну од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 25. 03. 2022. године.

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

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни 
радници у кухињи и продаји.

063/216-788 (2/313752)

ДОО „Минесал” из Панчева,
тражи мушкарце и жене за рад
у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Kompaniji Cards Print doo potrebno

10 radnika za rad u proizvodnji.
Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Pančevo
Poslati CV na mail adresu: info@cardsprint.rs

Фирми KND inženjering

ПОТРЕБНИ МАЈСТОРИ

ВОДОИНСТЛАТЕРИ.

064/037-40-26. 
(5/313866)

ПРОДАЈЕМ простор од

60 квм, стамбено, по-

словни, погодан за све

делатности, на Содари.

Тел. 063/320-588.

(313539)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,

центар, звати после 16.

013/346-448. (313849)

ПОТРЕБАН кувар/ица и

конобар/ица за рад у

ресторану „Кафана са

разлогом”,  064/060-50-

50 (СМС)

ПОТРЕБАН лични пра-

тилац за дечака (16 го-

дина), за први разред

средње школе. Моле се

заинтересоване младе

особе да се јаве на тел.

064/198-50-13, звати

после 18 сати. 

(313575)

ПОТРЕБНА радница у

пекари. 062/404-144.

(313554)

ПОСЛОВНИ секретар,

са искуством, пшотре-

бан аза стално или по-

времено ангажовање.

065/333-03-39. (ф)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48. (313679)

ПОТРЕБНО више пера-

ча за ауто-перионицу,

тепих сервис. Пожељно

искуство. 060/707-67-

25. (313477)

ПОТРЕБАН радник-ца

за рад на бувљаку. Кон-

такт тел. 064/110-39-72.

(313346)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у магацину купатил-

ске опреме. 063/379-

722. (313706)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку, разно-

шење кафе. 064/132-98-

12. (313706)

РЕСТОРАН домаће ку-

хиње тражи кувара и

помоћног радника. При-

јава, топли оброк и си-

гурна плата. Тел.

069/195-99-39, 060/147-

36-30. (313709)

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

ПОТРЕБАН радник за
посао на бувљаку, тек-
стил. 063/836-70-61.
(313759)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН радник у ау-

то-перионици. Тел.

064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН озбиљан и

одговоран магационер

за велепродају, од 24 до

42 године. Плата 50.000

динара. 063/744-65-12.

(313737)

ПОТРЕБНА радница или

радник за рад у маркету

у Крњачи, код Пољопри-

вредне школе. Плата

50.000 РСД, пријава, то-

пли оброк, маркица за

превоз. 065/806-57-32.

(313809)

ПОТРЕБАН кувар у ре-

сторану у Панчеву. Кон-

такт, 064/126-83-53.

(313784)

ПОТРЕБАН кувар и ко-

нобар. 060/414-61-09.

(313788)

ПОТРЕБНА жена за по-

спремање.  060/043-52-

98. (313788)

КОМПАНИЈИ за произ-

водњу потребни радни-

ци за пгодон у Старчеву.

063/263-341. 

(313855)

ПОТРЕБНА спремачица-

хигијеничарска за рад.

060/031-78-08. 

(313978)

У РОШТИЉЏИНИЦИ

„Код Тому Лесковчани-

на” потребни радници у

припреми и продаји

хране.  065/900-50-08.

(313815)

ПОТРЕБАН кувар/ица за

рад у кетерингу.

064/255-84-58. 

(313887)

ПОТРЕБАН помоћни

радник у пекари. Кон-

такт телефон 062/831-

69-30. (313890)

ПОТРЕБАН пекар. Кон-

такт телефон

062/831-69-30. 

(313890)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, зебра завесе, уграђу-

јем, поправљам.

063/882-25-09. 

(313446)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338 (СМС)

РЕЛАКС масажа. Најбо-

ља у граду. Закажите

ћекам Вас. 061/162-73-

00. Маријана. (СМС)

ХОБЛОВАЊЕ, лакира-

ње, фуговање, поправке

паркета, подова, без

прашине, повољно, ква-

литетно. 061/233-49-97.

(313143)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево, даље, це-

на, договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(313156)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312940)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних та-

бли, инсталација. Мића.

064/310-44-88. (313385)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, сеја-

нац, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(313349)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, гаража, рушење

старих ообјеката са од-

возом шута. 064/505-62-

44. (312349)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, шут,

комплет услуге.

061/322-04-94. (313337)

АЛУ ПВЦ столарија -.

комарници, ролетне, ве-

нецијанери, уграђујем,

поправљам, гуртне.

064/181-25-00. (313701)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене, одмах. 064/495-

77-59, 013/331-657.

(313718)

БЕТОНИРАЊА двори-

шта, ископи, рушења,

обарање стабала, одно-

шење ствари, итд.

060/035-47-40. (313720)

РАДИМО физичке по-

слове: рушења кућа, шу-

па, обарање стабала,

одношење ствари.

064/122-69-78. (313720)

БЕТОНСКИ радови, се-

чење, штемовање бето-

на. Бушење рупа од фи

60 до 160 мм. 063/278-

147. (313723)

МЕДИЦИНСКИ педикир

и задебљања, курије

очи, гљивице, урасли

нокти. 063/708-00-23.

(313724)

СЕЧА и обарање, стаба-

ла, чишћење, подрума,

тавана. 061/288-45-03.

(313843)

ЖЕНА са искуством чу-

вала би старију особу.

063/736-38-81. (313868)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, замена, поправ-

ци, бојлера, батерија,

адаптације, нова купа-

тила. 064/317-03-56.

(313749)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (313748)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, замена делова,

водокотлића, ве-це шо-

ља, бојлера, остало, од-

мах.  064/586-85-39.

(313749)

ЕЛЕКТРИЧАР: инстала-

ције, табле, бојлере, ТА

пеи и остале ел. Уређаје.

060/521-93-40. (313761)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, зебра завесе, уграђу-

јем, поправљам.

063/882-25-09. (313766)

КЛИМЕ, сервис, монта-

жа, антибактеријско

прање, овера гаранције.

„Фриго Матић”,

060/521-93-40. (313761)

ВРШИМ услуге молер-

ско-фарбарске радове,

гипс и фасаде. Тел.

064/171-32-57. (313775)

РАДИМО нове кровове:

поправљамо старе кро-

вове, радимо лимене

кровове. 062/827-89-20.

(313777)

ШЉУНАК, песак , сеја-

нац. Ризла за насипање

путева. 063/472-669,

013/332-066. (313891)

РАДИМ хидроизолацију.

064/850-70-82. (313779)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, рушимо старе

објекте, радимо све, по-

слове. 061/321-77-93.

(313885)
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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



РАЗНО

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информац-

ије 24 сата

дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на

сајту за

оглашиваче 

у листу

У
С

К
О

Р
О

!

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

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

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

ПРЕВОЗИМ кипером

повољно грађевински

материјал, туцаник,

огрев, утовар, одвоз шу-

та. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-

02-72. (313876)

ЖЕНА са искуством, чу-

вала би старију особу.

063/736-38-81. (313868)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (313748)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, замена, поправ-

ци, бојлера, батерија,

адаптације, нова купа-

тила. 064/317-03-56.

(313749)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, замена делова,

водокотлића, ве-це шо-

ља, бојлера, остало –

одмах. 064/586-85-39.

(313749)

ЕЛЕКТРИЧАР: инстала-

ције, табле, бојлере, ТА

пећи и остале електро

уређаје. 060/521-93-40.

(313761)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (313620)

РАДИМО хидроизола-

цију. 064/850-70-82.

(313779)

КЛИМЕ, сервис, монта-

жа, антибактеријско

прање. Овера гаранције.

„Фриго Матић”,

060/521-93-40. (313761)

ВРШИМ услуге, молер-

ско-фарбарске радове,

гипс и фасаде. Тел.

064/171-32-57. 

(313775)

РАДИМО нове кровове:

поправљам старе крово-

ве, радимо лимене кро-

вове. 062/827-89-20.

(313777)

ПРЕВОЗИМ кипером

повољно, грађевински

материјал, туцаник,

огрев, утовар, одвоз шу-

та. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-

02-72. (313876)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/078-

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

Ул. Јована Рајића 1, код

поште на Тесли.

(313855)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха

и намештаја. 302-8920,

064/129-63-79. (313888)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (313766)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(313608)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук,

063/278-117, 064/176-

91-85. (313721)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче,  шпо-

рете, ТА пећи, бојлере

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. 

(313842)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвоз непо-

требних ствари.

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

77-67. Владимир.

(313732)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка

ламината и остало. СЗР

„Скочко”, 064/317-10-

05, 061/283-66-41.

(313642/р)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98. 

(313833)

Поклањам голубе висо-

колетаче, мавијане и те-

кире. 069/198-17-87.

(331771)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

ЦЕНТРАЛА 301-150

13. марта 2022, у 87. години, напустила нас је наша вољена

мајка, бака, тетка, свекрва и ташта

НАДА КОС

Испраћај је обављен 16. марта на Католикчом гробљу у

Панчеву.

Искрено хвала свима који су поделили нашу тугу.

Њени најмилији

(52/313791)

Хвала Ти чико

ВУК СТЈЕПАНОВИЋ

Храбрио си ме...

СЛАЂА са породицом
(120/313895)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

вољени супруг, отац и деда

ВУК СТЈЕПАНОВИЋ

преминуо 16. марта 2022, у 76. години.

Живећеш у нашим мислима.

Почивај у миру.

Супруга ЉИЉАНА, син СЛОБОДАН

са породицом и ћерка ДУШАНКА са породицом
(122/313899)

ВУК

СТЈЕПАНОВИЋ
1946–2022.

Био си најбољи тата.

Хвала ти за све.

Волимо те заувек.

Син и ћерка

(123/313899)

Последњи поздрав

пријатељу

ВУКУ

СТЈЕПАНОВИЋУ

од пријатеља ЉУБЕ

(124/313900)

Последњи поздрав Сандриној и Драшковој баки

ЈЕЈИ КОСТИЋ

Кум СРЂАН са породицом

(32/313758)

Последњи поздрав

баки

ЈОВАНКИ

КАЈАЛИЋ
1937–2022.

Унук СРЂАН и унуке

СЛАЂАНА и ДУШИЦА

(43/317772)

3. марта 2022. године

заувек нас је напустила

наша

ЈЕЛЕНА

ХАЛИЛИ
рођ. Живанов

Хвала за сву доброту и

пажњу за живота, коју

си нам даривала.

Ожалошћени: 

супруг АЛИЈА

и ћерка РАМИЗА.

Сахрањена у њеном До-

лову

(11/313711)

Последњи поздрав другу

ДУШКУ ВУЧИНИЋУ

ВЛАДА са породицом

(72/313816)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ КАЈАЛИЋ
Живот је тренутак а сећање вечно.

Почивај умиру.
МЕЛА

(87/3138932)

Са жаљењем обавештавамо родбину и пријате-

ље да ће се последњи испраћај одржати у пе-

так, 18. марта, у 13 сати, на Новом гробљу

ЈОВИЦА МИЛОШЕВИЋ
1962–2022.

Син НЕМАЊ и ћерка МИЛИЦА

са породицама

(105/313863)

9. марта 2022, у 88.

години преминула је

наша

ЛЕНКА

ТУРКАЉ
1934–2022.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(19/313731

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле топ. бр. 2960 КО Панчево, за планирану из-

градњу стамбеног објекта са 14 стамбених једини-

ца, спратности Пр+4+Пс, Ул. Синђелићева бр.19,

Панчево, са обухватом УП-а и дела улице Синђ-

елићева, део кат. парцеле 8040 КО Панчево, изра-

ђен од стране агенције „Adecom Group” Панчево, за

инвеститора „3ФУН ПРОПЕРТИЕС” доо, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 25. 03. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле топ. бр. 2578, 2579, 2580 и 2581 КО Панче-

во, за планирану изградњу: Објекат 1-вишепородич-

ни стамбени објекат П+4+Пс са 27 стамбених једи-

ница (фаза 2) и Објекат 2-вишепородични стамбени

објекат П+3+Пс са 19 стамбених јединица (фаза 1),

у Панчеву, Ул. Ослобођења бр.58 - 60, израђен од

стране агенције „Archi House”, Панчево, за инвести-

торa „Nova City Invest” ДОО, Београд.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 25. 03. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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РАНКА КУРИЉ
1958–2022.

Последњи поздрав мојој Ранки од супруга БРАНКА

Стално ћеш бити у нашем дому,

причаћу нашим унуцима о теби.

(77/313819)

Хвала ти за све

РАНКА КУРИЉ
1958–2022.

Остаћеш у нашим срцима.

Твоји: НЕНО, МАРИНА, КАЛИНА и МАША
(78/313819)

РАНКА КУРИЉ
1958–2022.

Памтиће те заувек твој МЛАЂО, БОЈАНА и ТАДИЈА

(79/313819)

Преминула је наша драга прија

РАНКА КУРИЉ

Бескрајно захвални за незаборавна дружења

и пријатељство.

ВЕСНА и ЈОВИЦА

(69/313811)

РАНКА

КУРИЉ

Била си комшиница

за пример.

Хвала ти.

Твоје комшије

ЈОЈКИЋ
(73/313817)

После кратке и тешке болести, 13. марта 2022. године преми-

нула је наша вољена мајка

ЛИДИЈА ЂОРЂЕВ
1977–2022.

Бескрајно смо захвални што смо те имали у свом животу. 

Твоја пожртвованост, несебичност, брига и бескрајна љубав

биће у нашим срцима вечно.

Сахрана је обављена 14. марта 2022. године на гробљу у Јабуци.

Мајка, чувајте нас ти и тата.

Воле вас ваша деца: МИРА и ЂУРА

(82/313823)

После кратке и тешке болести преминула

је наша

ЛИДИЈА ЂОРЂЕВ
1977–2022.

Наша вољена преминула је 13. марта 2022,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: отац РАНКО

и брат ДАЛИБОР

(83/313823)

ЛИДИЈА

ЂОРЂЕВ

Последњи поздрав

сестричини Лидији

од ујака

са породицама

из Македоније

(61/313799)

ЛИДИЈА

ЂОРЂЕВ

Последњи поздрав

драгој Лидији

од тетка ВЕРЕ

са породицом

(62/313799)

Драга Ранка

РАНКА КУРИЉ
17. V 1958 – 11. III 2022.

Вечно ћеш живети, јер ћеш заувек бити у нашим

мислима.

Колеге из ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Старчево и вртића

(116/313881)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ

ЂОРЂЕВ

од чика МИРКА

(107/313867)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ

од МИКИЈА

и ИВИЦЕ

(108/313867)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ

од ДАНИЈЕЛЕ

(109/313867)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ

од БОБАНА

и РАЈКЕ

(110/313867)

Последњи поздрав нашој драгој

БОРКИ ВРАНЕШ
1939–2022.

Сахрана је обављена 15. марта 2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка ОЛИВЕРА, зет РАДОВАН,

унуци МАРИЈА и БОГДАН и остала родбина и

пријатељи
(31/313753)

БОРКА ВРАНЕШ

После дивног дружења остају лепе и неза-

боравне успомене.

СЕЈА

(47/313781)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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

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

колеги

ЛУЛЕТУ

од колега из

„Плинаре”: МИЛЕ

ВЕРЧЕВИЋ, БАТА

ДОБРИЧАН, РАДЕ

ЈОЈКИЋ, ЈОВА

МАРОВИЋ, ЗОРАН

СТАНКОВИЋ, 

ЗВОНКО УГАРКОВИЋ,

ЛАЗА МИЛУТИНОВ

и МИЛЕ ПАНТЕЛИЋ

(41/313770)

Последњи поздрав

ЛУЛЕТУ

Почивај у миру.

БОРКА и МИЛЕ

(42/313770)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 10. марта 2022. 

преминуо наш вољени супруг, тата и деда

СЛАВКО ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЛУЛЕ
1956–2022.

Сахрана је обављена 11. марта 2022. године на гробљу у Омољици.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Волимо те и поздрављамо.

Супруга ЗЛАТА и ћерка НИКОЛЕТА са породицом

(55/313795)

Посебну

ЗАХВАЛНОСТ
желимо да искажемо

др БРАНИСЛАВУ МОРИШАНУ

због његове несебичне помоћи,

због љубазности, због пружене руке

када нам је била најпотребнија...

Зато што је човек који је нашем болном

супругу и тати вратио веру да доброта и

људскост постоје...

Неизмерно вам хвала!

Породица Јанићијевић Славка

– супруга ЗЛАТА и ћерка НИКОЛЕТА

(56/313795)

Последњи поздрав вољеном брату и шураку

СЛАВКУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ

ЛУЛЕТУ
1956–2022.

Драги брате, тешко је стегнути срце да не боли,

душа да не пати, сузе да не теку, жалост и туга за

тобом су вечни.

Твоја сестра РАНКА и зет РАТКО
(58/313796)

СЛАВКО ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЛУЛЕ
1956–2022.

Последњи поздрав вољеном ујаку Лулету од

сестрића ВЛАДЕ са породицом

(57/313796)

Последњи поздрав нашем вољеном колеги

САВИ ЖИВАНОВУ
1956–2022.

Почивај у миру, добри наш Саво.

Твој колектив ОШ „Братство јединство”

(80/313820)

Последњи поздрав драгом брату

СЛАВКУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ

ЛУЛЕТУ
1956–2022.

Поносни смо што смо били твоји, што си био наш!

Сестра БЕБА, зет ПОЛЕ

и сестричине ДАЦА и МАЈА

(90/313838)

Напустио нас је

САВА ЖИВАНОВ
4. III 1956 – 13. III 2022.

Наш драги муж, отац, деда, ујак.

Заувек ћеш нам бити у срцима.

Твоји најдражи

(92/313846)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

10. марта 2022, у 82. години, преминула

наша мајка, бака и ташта

ЈЕЛИСАВКА

МАРИНКОВИЋ

Ожалошћени: син ДРАГАН, 

ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД

и унука МИЛЕНА са породицом

(93/313847)

Последњи поздрав драгом Бати

ДРАГАНУ ГРУЈИЦИ

од сестре САЊЕ са породицом

(102/313857)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ГРУЈИЦИ

од чиче и стрине ЈЕЛЕНЕ

(103/313857)

Последњи поздрав драгом Бати

ДРАГАНУ ГРУЈИЦИ
Остаћеш увек у нашим срцима.

Брат ДУЛЕ са породицом
(104/313857)

ДРАГАН ГРУЈИЦА
2002–2022.

Брате наш, заувек те чувамо у нашим

срцима.

Почивај у миру.

Од најбољих другова: ВАЛЕНТИНА, 

АРМИНА, ЛЕМАЈИЋА, РЊАКА и ДАЧЕ

(114/313880)

Последњи поздрав

вољеном Драгану

ДРАГАН

ГРУЈИЦА
2002–2022.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Мајка ЈЕЛЕНА, 

отац ПЕТАР, 

брат СТЕФАН

и сестра ВЕЛИНКА

са породицом

(125/3139’01)

Збогом, нашем воље-

ном Драгану.

ДРАГАН

ГРУЈИЦА
2002–2022.

Заувек ћемо памтити

твоју доброту.

Тетка РАЈКА, 

теча СЛОБА, 

баба МАЈА

и брат ДРАГАН

са породицом

(126/313901)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

ПЕТРОНИЈЕВУ

од ГАБРИЈЕЛЕ

ФОРАИ ЛЕЧЕИ

(112/313872)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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

РАЈИЦА

ПЕТРОВИЋ
2004–2022.

Седамнаест година не
чујемо твој глас јер си
далеко од нас. У мисли-
ма увек са нама.

Супруга ЈАГОДА
са породицом

(88/313836)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ћемо 19. марта 2022,

у 11 сати, на Новом

гробљу, давати ше-

стомесечни помен

нашој баки

МИЛЕНИ

АНКИЋ

Унуке

са породицама

(91/313841)

Сећање на супруга и

оца

МОМИРА

ПАПИЋА

Заувек си у нашим

мислима и срцу.

Твоји најмилији

(94/313850)

t

МАРИЈАНА

ЈЕШИЋ
рођ. Грега

18. III 2011 – 18. III 2022.

Миса задушница би-

ће одржана 20. марта

2022, у 10 сати, у Ка-

толичкој цркви.

Почивала у миру

Божјем!

Тугује и моли за њу

син НЕНАД

(95/313851)

17. марта навршавају се четири године туге и бола от-

када те нема, али ћеш вечно живети у срцима оних ко-

ји те воле јер вољени никад не умиру

Драгом

РАДОСЛАВУ НЕСТОРОВИЋУ

Никада немој помислити да ћу те заборавити, јер не

заборавља се лако оно што срце заволи јако.

Заувек у срцу

(111/313870)

20. марта 2022. наврша-
ва се годину дана отка-
да није са нама

ДАНИЦА

ТРЕНДАФИЛОВСКА

Недостајеш нам.

Ћерка НАДИЦА
и зет ГОРАН

(113/313875)

РАДАНОВИЋ

СТОЈАН ЈЕЛА
1932–2003. 1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше плементи-

ости и борбе за наше боље сутра.

Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН, 

ИЛИЈА и МАРКО са породицама
(115/ф)

АНЂЕЛИЈА

ИБРАХИМОВИЋ
1940–1921.

Годину дана откако ни-

је са нама. 

Успомену на њу чува

син РАШО и породица

ИБРАХИМОВИЋ

(4/313695)

12. марта 2022. преминуо је

МИЛАН ТОДОРОВИЋ
1931–2022.

Племенит и велики човек, диван супруг, родитељ и свекар, вели-

кодушни и несебичан деда својим унуцима.

Остаће велика празнина.

Ожалошћени: син ДАРКО, снаја МИЛИЦА, 

унуци УРОШ, МИЛАН и СТРАХИЊА

(84/313824)

Не постоје речи утехе којима бисмо ублажили бол за тобом

ДАФИНКА СПАСИЋ
1958–2022.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоје ћерке ИВАНА и АЛЕКСАНДРА, зетови МИЛАН

и АЛЕКСАНДАР, унуци АЛЕКСА, АНЂЕЛА и ВАСИЛИЈЕ

(96/313852)

Оставила си неизбрисив траг. Заувек ћемо те

памтити по твојој доброти

ДАФИНКА СПАСИЋ
1958–2022.

Воле те твоји: ВЛАДА, МИЛИЦА, 

НИКОЛА и НЕБОЈША

(100/313853)

Последњи поздрав

драгој прији

ДАФИНКИ

СПАСИЋ
1958–2022.

Породица СОКИЋ

(97/313852)

Последњи поздрав нашем драгом

ВАРГА ШАМУЕЛ
1962–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга АНЂЕЛКА, 

синови ДАНИЈЕЛ и ЗОРАН

са породицама

(35/313764)

Последњи поздрав

ВАРГА

ШАМУЕЛУ

Комшије из зграде

у Стевана

Шупљикца 137

(54/313793)

Последњи поздрав

ВАРГА

ШАМУЕЛУ

од пријатеља

ШУШЊАР

МИЛАНА, МИЊЕ

и ИВАНЕ

(70/313813)

ЉИЉАНА БЕРАТ РАДОСАВЉЕВИЋ
1960–2022.

У срцу заувек.

ГОРДАНА, СОФИЈА и ЗОРАН
(119/313883)

Последњи поздрав драгом супругу и оцу

ДОБРИВОЈУ СТЕФАНОВСКОМ
1956–2022.

Нашем вољеном, преминулом 14. марта, сахра-

на је обављена 17. марта 2022, на гробљу у Јабу-

ци, у 13 сати.

Вечно ожалошћена породица: супруга ЈОВКА

и синови ДАНИЈЕЛ и РОБЕРТ

(121/313896)

Последњи поздрав нашој баки

СЛОБОДАНКИ ПУРКАР

Ожалошћени унуци: ВЛАДА, МИРА, БОБА, 

ВЕСА, ДРАГАН, ЈОЦА и НИКОЛА

(117/313882)
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Прошла је година откада није са нама

ДРАГАН РАДОЊИЋ

У срцу те носе и од заборава чувају твоји најмилији

(48/313786)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље

ПЕРОВИЋ

ИВАНКУ и ЖИВОРАДА
1927–1994. 1929–2014.

Уз вечиту захвалност ћерке

ДОБРИНКА и ВИТОМИРКА са породицом

(49/313787)

Прошла је година от-

када нас је напустила

наша вољена мајка и

бака

ВЕРИЦА

ТРАИЛОВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима и ми-

слима.

Твоје: БРАНКА

и АЊА

(60/313797)

Прошло је годину да-

на од смрти наше

драге

ВЕРИЦЕ

ТРАИЛОВ

Вечно ће те памтити

ВАСА ЋУРЧИЋ

са породицом
(59/313797)

СЕЋАЊЕ

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров

1988–2018.

Четири године... Нема речи, само туга, бол, патња и сузе.

Дишемо а не живимо. Време тече а ми стојимо у месту...

Чекамо дан када ћемо доћи код тебе.

Мама и тата

(64/3138019

Пролазе године откада мојих драгих родитеља

нема

ПЕТКОВ

АЛОЈЗИЈА МИЛОШ

ЛУЧКА
22. III 2012. 14. VII 1991.

Чувам их у души.
Њихова ВЕСНА

(67/313804)

Тужно сећање на драге

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
1. V 1962 – 22. VI 2017. 12. IV 1934 – 21. III 2019. 17. X 1934 – 8. XII 2017.

ПЕТРОВИЋ МИЛАН, МИРА и МИЛИЦА

(71/313814)

СЕЋАЊЕ

УРОШЕВИЋ

РАДОСЛАВ МИЛИЦА

БАТА ЦИЦА
2017–2022. 2019–2022.

Њихови најмилији

(26/313739)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

МИХАЈЛОВИЋ
18. III 2020 – 18. III 2022.

Синови ЂУРО

и МИЛОШ, снаје

ХЕЛЕНА и ДРАГАНА,

унуци МИЛОШ,

ИВО, ЈУЛИЈА

и МАТИЈАЖ

и праунуци

ПАТРИЦИЈА, 

ПАТРИК и БАСТИ

(81/313822)

У недељу, 20. марта, у 11.30, даваћемо

четрдесетодневни помен нашем драгом

ВЕЛИЧКОВ ИВАНУ

Супруга МАРКА, ћерка АНИТА, 

зет ГОРАН и унуци ЈОВАНА и БОЈАН

(85/313830)

t

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА СТАМАТОВ
1930–2012.

Отишла си изненада и заувек. Као да је било јуче, а
прошло је десет тужних година. На растанку пред
наш одлазак слутила си да се више нећемо видети.
Нисам тада то разумео обузет варљивом надом да
ћеш још бити са нама. Нема те, а остало је толико
нереченог и сећање на срећне дане. Чуваћу успоме-
ну на тебе док год ме буде било пркосећи годинама
и забораву.
Почивај у миру мајко.

Твоји: МИЋА, САША и ГРЕТА

(86/313834)

МИТАР

СИМИЋ

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће једногодишњи по-

мен бити одржан 19.

марта 2022, у 11 сати,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: 

супруга МАРИОЛА

и син ВАСИЛИЈЕ

(38/313769)

МИТАР

СИМИЋ

Дани пролазе, бол

остаје. Сећања на те-

бе не бледе.

Тугују за тобом: брат

ДРАГОСЛАВ, сестре

РАДОЈКА, ПЕТРИЈА

и РАДЕНКА

са породицом

(40/313769)

МИТАР

СИМИЋ

Не постоји време ко-

је може избрисати

тугу и бол за тобом.

Сваког дана си у на-

шим мислима, сећа-

њима а вечно ћеш би-

ти у нашим срцима.

Твоје братанице

ЗОКА, СЛАВКО и

ДРАГА са породицом

(39/313769)

19. марта 2022. годи-

не, у 11 сати, на Но-

вом гробљу у Панче-

ву одржаће се полу-

годишњи помен на-

шој драгој

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Њени најмилији: 

РАДОМИР, РАТКО,

БИЉАНА, АНЂЕЛА

и МИЛА
(44/313774)

Вољени не умиру док

живе они који их се

сећају

МИРОСЛАВА

МАНДИЋ

Брат ВУЧА

и братанице

са породицама
(45/313774)

Чувамо успомену на

нашу драгу сестру

МИРОСЛАВУ

МАНДИЋ

Сестре МИЛАНКА

и ЉУБИНКА

са породицама

(46/313774)

17. марта, четрдесет

дана како нас је на-

пустио

БОЖИДАР

ЗМЕЈКОВСКИ
1940–2022.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима. Почи-

вај у миру.

Твоја супруга

БОГДАНА, 

ћерка СЛАВИЦА

и зет БОРО

са породицама
(89/313837)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИСЛАВ

МИЛАКОВ
22. III 2017 – 22. III 2022.

Супруга МИЛА

и синови МИРКО

и ЖАРКО

(101/313856)

Четрдесет тужних дана без тебе

РАДИВОЈИЦА СПАСИЋ
1959–2022.

Туга за тобом не пролази.

Ћерке ИВАНА и АЛЕКСАНДРА, 

зетови МИЛАН и АЛЕКСАНДАР и унуци

АЛЕКСА, АНЂЕЛА и ВАСИЛИЈЕ

(98/313852)

Време пролази, бол за тобом остаје

РАДИВОЈИЦА СПАСИЋ
1959–2022.

Брат ВЛАДА са породицом

(99/313853)

Прошло је већ шест

месеци откако није

међу нама драга

МИРОСЛАВА

МАНДИЋ

Сећаћемо се твог

лика.

ВИКТОР и САША
(106/313864)
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КЕПИЋ

КОСТА ДРАГИЦА
1975–2022. 2006–2022.

Време не може избрисати сећање на драге

родитеље.

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

(14/313715)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ЂОРЂЕ

СТОЈКОВИЋ СТОЈКОВИЋ
рођ. Верас

1997–2022. 2001–2022.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас!

Ћерке БРАНКА и ЉИЉАНА, зет ЂУРА, унуци ЖЕЉКО,
ЂОРЂЕ, БОЈАН и МАРИЈА са породицама

(15/313716)

РАДИВОЈЕ

МИЛЕНКОВИЋ

ЖУЋА
21. III 1992 – 21. III 2022.

Незаборављен.

Твој брат СЛОБОДАН

са породицом
(16/313725)

СЕЋАЊЕ

на мајку и свекрву

ДАНИЦА

ГРБИЋ
1995–2022.

Син МИЛАН

и снаја СНЕЖАНА

(20/313733)

ПОЛУГОДИШЊИ

ПОМЕН

ПЕТАР ГРБИЋ

МИЋА

Брат МИЛАН

и снаја СНЕЖАНА

(21/313733)

СЕЋАЊЕ

АНА ЛОЈАНИЦА
24. III 2003 – 24. III 2022.

С’ љубављу,

твоја МИРЈАНА

(22/313734)

22. марта 2022. навршавају се четири године от-

када није са нама наша драга

МАРИЈА ПРЕДИЋ

(23/313735)
                                                  Воле те твоји најмилији

20. марта 2022. године даваћемо четрдесето-

дневни помен, у 12 сати, на Новом гробљу

РУЖИЦА ДЕВЕЏИЋ ЦАРАН
4. V 1934 – 9. II 2022.

Твој син САША

(30/313750)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР

ПОЗНАН
Вечно захвални и поно-
сни што си био наш.

Твоји: ТЕРЕЗА, САШКА,
ЂУРИЦА, СЛАВИША,

ЈАСНА, МИЛАН, 
МИМА и МИХАЈЛО

(34/313763)

Годишњи помен нашем

ДУШАНУ

МАНДИЋУ
даваћемо 19. марта 2022,
у 11 сати, на Новом гро-
бљу.

Твоје: супруга ЖИВАНА,

ћерка МАРИЈА

и унука ЛЕНКА
(36/313765)

У суботу, 19. марта 2022. године, на Новом

гробљу, у 13 сати, даваћемо шестомесечни

помен нашој драгој

ДАНИЦИ МАРКОВИЋ
1936–2021.

Увек си у нашим мислима и заувек у нашим

срцима.

Успомену на тебе са поносом чувају твоји: 

супруг ВАСИЛИЈЕ, ћерка ЉУБИЦА, 

зет ДРАГАН, унуци МЛАДЕН и ФИЛИП

са породицом

(68/313806)

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

МИЛОВАНОВИЋ
1980–2006.

Навршава се шеснаест година како тебе нема и ништа

не може да буде као пре, јер у сваком делу живота и

душе недостајеш ти. Време пролази, али ти остајеш у

нама, наш добри анђеле.

Твоји: мама КРУНА, тата НИКОЛА, синови МАТЕЈА

и СТЕВАН и брат МИЛОШ са породицом
(17/ф)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

МИЛОВАНОВИЋ

У срцима нашим си

увек и заувек.

Твоји ЋАЛИЋИ

(17/313726)

Драга

МАЦО

заувек у нашим ми-

слима и срцима.

Твоји: БАТА, ИВА,

ЗОКА, ЛУКА и УРОШ

(66/313803)

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

20. марта 2022. године је шеснаест најтужнијих година и дана у

нашим животима.

Ти си била истинска љубав и чиста.

Воле те твоји ЈОЈКИЋИ
(74/313818)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Прошло је шеснаест

година од смрти на-

ше драге куме.

Успомену на њу

чувају њени кумови

ТОМОВИЋИ

(75/313817)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Увек си нам у најлеп-

шим сећањима и успо-

менама.

Породице

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ, 

ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(76/313817)

20. марта навршава се пет година откада није са

нама

ПЕРО ЧЕЈКОВ
2017–2022.

Године пролазе, али не бришу бол и тугу за то-

бом.

Вечно си у срцима и мислима твојих најмилјих,

чувамо те од заборава.
(50/313789)

СЕЋАЊЕ

ПЕРА БРАТИЋ
из Опова

23. II 1950 – 14. III 2017.

Прошло је пет година како је преминуо наш дра-

ги супруг, отац, деда, зет и пријатељ.

У сећању свакога дана, чувају га породице

БРАТИЋ, МИЛАКАРА и БАРАШЕВИЋ

(53/313792)

ПОМЕН

АНТОНИЈУ ВЕЛИКИ ДАВОРУ

Увек сте у нашим мислима.

СТАНКОВИЋ ИВИЦА и МИЛКА
(63/313800)

Навршава се годину

дана откако није са

нама

ДАНИЦА

ПЕТРИЋ

Синови МИЛАН и

ВАСА са породицама

(51/313790)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годину

дана одржати 19. марта 2022. године, у 11 сати, на Но-

вом гробљу

МИЛУНКА СТЕФАНОВ
рођ. Филиповић

1949–2021.

Вечно си у нашим срцима и мислима.

Ћерка СОЊА, браћа СРЕТЕН и ЗОРАН и остала родбина

(65/313802)
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ПОМЕН

Прошла је година от-

када није са нама

наш вољени

НЕНАД

КРУНИЋ
7. X 1955 – 24. III 2021.

Његови најмилији:

супруга МИРА

и ћерке МАРИЈА

и ДРАГАНА

(2/313525)

24. марта 2022. годи-

не навршава се годи-

на откада није са на-

ма наш вољени

НЕНАД

КРУНИЋ
1955–2021.

Од брата

МИЛОРАДА

са породицом

(1/313525)

Навршава се година

откада није са нама

НЕНАД

КРУНИЋ
1955–2021.

Братаница ЈЕЛЕНА,

зет ИГОР и унук

КОНСТАНТИН

(3/313525)

ПОЛУГОДИШЊИ ПОМЕН

22. IX 2021 – 24. III 2022.

РАДМИЛА РАНКОВ ФОРГО

Навршава се шест месеци откада нас је напустила наша вољена и драга

Радмила. Нека те у тишини вечитог мира прати наша љубав, од времена и

заборава. Хвала ти за све лепе тренутке и топлину коју си нам пружила. 

Заувек ћеш бити у нашим срцима, док смо живи.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН и твоји најмилији

Помен је у суботу, 19. марта 2022, у 10.30, на Старом православном гро-

бљу у Панчеву.

(6/313697)

ПОЛУГОДИШЊИ ПОМЕН

РАДМИЛА ФОРГО РАНКОВ

Не постоји време које може да избрише време

и сећање на Вас.

С љубављу и поштовањем чувамо Вас у срцу и

мислима.

Воли Вас ваша МАРИЈА

и породица СРЕЈИЋ из Пожаревца.

Помен ћемо обавити у суботу, 19. марта, у

10.30.

(6/313698)

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАЈИЋ
1933–2021.

Нашој вољеној мајки, баји, се 19. марта наврша-

ва годину дана.

Заувек је у нашим срцима.

Твоји: ћерка ДАНИЦА, унук НЕМАЊА, 

снаја ТАЊА и праунук ВИКТОР

(7/313699)

Прошла је и седма година откада није са

нама

инж. ЉУБОМИР

ЈОВАНОВИЋ

Године пролазе а туга и сећање остају.

Супруга РАДМИЛА и синови ПРЕДРАГ и

ДЕЈАН са породицама

(8/313703)

23. марта 2022. навршава се шеснаесет година

откако није са нама наша драга

МИРЈАНА СТАН
1940–2006.

Нема те, а постојиш у сваком тренутку.

Породица

(9/313704)

МИЉАН ШПИЦА

22. марта навршава се четрдесет тужних дана от-

како нас је напустио наш вољени син Миљан.

У 11. 30, даваћемо помен и његову вечну кућу за-

лити сузама.

Његов тата РАЈКО и сестра БИЉАНА

са породицом
(10/313707)

Сећање на

КАЛИНИЋ

НИКОЛА ДРАГИЊА ДМИТАР
2007–2022. 2008–2022. 2020–2022.

Увек у нашим мислима.

Ваши најмилији

(12/313713)

18. марта навршава

се деветнаест тужних

година откако није

са нама

ДРАГАНА

ЗУВИЋ

ГАГА

Време пролази а бол

и туга никада неће.

Воле те: тата, мама

и бата

(13/313714)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА са

својим породицама
(27/313740)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

Мој анђеле, две године чекам да се вратиш и на-

ставимо даље.

Воли те твоја ГОЦА
(28/313743)

У понедељак, 21.

марта 2022.  наврша-

ва се пет година от-

када није са нама

ВЛАЈКО

СТОЈАНОВИЋ
из Качарева

Успомену на њега

чува супруга

ДАНИЦА, син БАНЕ,

унуци ПЕТАР

и ВЕЉКО

и снаја СТАНА

(29/313744)

ШЕСТОГОДИШЊИ

ПОМЕН

РАДОСЛАВА

ДЕМЕТЕР
28. VI II 1932 – 21. III 2016.

Чувамо успомену на

тебе. Заувек ћеш би-

ти у нашим срцима.

Твоја ћерка

ЗОРИЦА, зет

БРАНИСЛАВ и унуци

ГОРАН и ДАРКО

(24/313736)

Драги наш

МИЉАНЕ

четрдесет тужних да-

на без тебе.

С’ љубављу заувек

у срцима: ПЕТРА,

МИРОСЛАВА и ујне

(25/313738)

23. марта 2022. навршава се четрдесет дана от-

како није са нама наш

САВА ЂУРИШИЋ
1956–2022.

Прерано си нас напустио.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
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Јако важна победа
панчевачких
кошаркаша

На реду је Динамик

Топ-форма у право време! Али
ништа још увек није готово. Нај-
важнија искушења тек долазе.
Биће то изузетно узбудљив и
неизвестанзавршетактркезабодове...

Кошаркаши Тамиша су про-
шлог викенда остварили своју
једанаесту победу у овогодишњем
шампионату Адмирал Бет кошар-
кашке лиге и тако начинили још
један велики корак ка остварењу
свог циља – опстанку у друштву
најбољих. Гостовање у Новом
Саду представљало је огромно
искушење, јако тежак испит и
готово „немогућу мисију”, али
тако нису мислили и момци тре-
нера Бојана Јовичића. Испрсили
су се пред фаворитом и у жесто-
ком окршају, после продужетка,
славили велики тријумф: Војво-
дина–Тамиш 90:93, по четврти-
нама 28:19, 17:20, 17:21 и 16:18
и продужетак 12:15.

У првих десет минута домаћи
тим је контролисао комплетна
дешавањанапаркету. Младикрил-
ницентарПоповићубациојепрвих
12 поеназатимМирославаНико-
лића, наредних пет постигао је
Американац Нил, док је Тамиш
за то време имао много проблема
у одбрани, али је поенима Дими-
трија Ђорђевића успевао да одр-
жи резултатски прикључак.

Војводина је добро започела и
другу четвртину, али крајем тог
дела утакмице кошаркаши Тами-
ша су направили серију поена од
9:0, па су на полувреме отишли с
подношљивим „минусом” (45:39).

У другом полувремену дома-
ћи састав је покушао да сачува
своју предност, али питали су се
и момци из Панчева. Захваљу-

јући поенима сјајног Михаила
Тодоровића, а потом и „тројци”
Марка Шиника, Тамиш је сти-
гао до изједначења. Од тог
момента екипе су се углавном
смењивале у предности. На јед-
ној страни доминирао је Гаће-
ша, а на другој Тодоровић.

Жестоко је било и у четвртој
четвртини. Најпре је Тамиш
направио серију од 5:0 и повео
са 71:72, али домаћи су узврати-
ли преко Кочића и Поповића, па
је Војводина повела са 78:72. У
тим тренуцима је изгледало да је
Војводина близу победе, али
Тамиш се није предавао. Патрик
Харди и Димитрије Ђорђевић
погодили су „тројке” за изједна-
чење и – продужетак (78:78).

У додатном времену Војводи-
на је повела преко Гаћеше, а онда
су поентирали Харди и Тодоро-
вић. Осамнаест секунди пре кра-

ја продужетка на семафору је ста-
јао резултат 90:90. Тренер Тами-
шаБојанЈовичићреаговао јетајм-
-аутом, јер је очигледно имао шта
да каже својим играчима... Лоп-
та је ишла у руке Патрика Хар-
дија, којијесјајнопроиграоМихаила
Тодоровића, а овај је постигао
кош уз фаул, а потом је реализо-
вао и слободно бацање за конач-
них и великих 90:93.

Најефикаснији у редовима
победника био је Михаило Тодо-
ровић, са 28 поена и шест скоко-
ва. Пратио га је Патрик Харди,
са 18 поена и девет асистенција,
а сјајни су били и Иван Смиља-
нић и Димитрије Ђорђевић, са
по 17 поена, при чему су обојица
постигли по пет „тројки”.

– Изузетно поштујемо Војво-
дину, истински спортски бренд
наше земље. Велика је част игра-
ти против ње, а огромно је задо-

вољство победити је.
Прву четвртину смо
одиграли прилично
бојажљиво, дозво-
лили смо домаћи-
ну да нам убаци пет
„тројки”, разиграли
смо Поповића, па је
тада све личило на
то да ћемо лако
изгубити овај дуел.
У утакмицу смо се
вратили крајем дру-
ге четвртине, када
смо направили
серију од 9:0 и када
смо схватили да
можемо да се
надигравамосвели-
ким противником.
Контролисали смо
меч у другом полу-
времену, имали смо
готово добијену
утакмицу и пре про-
дужетка, алимислим
да смо на крају
заслужено тријум-

фовали. Имали смо девет офан-
зивних скокова више од Војво-
дине, пет асистенција, мање изгу-
бљених лопти, петнаест индек-
сних поена више... Ипак, рекао
сам момцима, не смемо да запад-
немо у еуфорију после четврте
узастопне победе. Ништа још
нисмо завршили, јер нам требају
бар још две победе, а очекује нас
јако тежак распоред до краја –
истакао је тренер панчевачког
тима Бојан Јовичић на конфе-
ренцији после меча у СПЦ-у „Вој-
водина” у Новом Саду.

Већ у суботу, 19. марта, Тамиш
ће одмерити снаге с још једном
екипом из врха табеле. У Халу
спортова на Стрелишту долази
београдски Динамик. Утакмица
почиње у 19.30, а после свега
приказаног Саша Радовић и
његови другови заслужују мак-
сималну подршку с трибина.

СПОРТ
Петак, 18. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Џудо клуб Тамиш не престаје да
изненађује поклонике спорта у
Панчеву. Из дана у дан челни
људи тог спортског колектива
вуку праве потезе, а све за добро-
бит овог спорта, за добробит деце...

Недавно је учињено оно што
је доскора изгледало немогуће.
Уместо да се клубови „иситња-
вају”, да свако вуче на своју стра-
ну, догодило се супротно. Дого-
дило се „укрупњавање”.

На иницијативу легенде пан-
чевачког џудо-спорта и председ-
ника ЏК-а Панчево Марка Ата-
насова, донета је одлука да се
џудо клубови Панчево и Тамиш
„фузионишу” и да у даљем раду
такмичари обају клубова насту-
пају под именом ЏК-а Тамиш.
Марко Атанасов је цео живот про-
вео у овом спорту, створио је мно-
ге врхунске такмичаре који су
наступали на европским и свет-
ским првенствима и олимпиј-

ским играма. На његов предлог,
али и уз сагласност родитеља так-
мичара ЏК-а Панчево, договоре-
но је да се деца селективно пре-
региструју за ЏК Тамиш и то ће
трајати закључно с 31. јуном. До
тог датума тренинзи ће се одви-
јати у оба клуба наизменично.

Управа Тамиша је прихватила
понудуипредложиладаМаркоАта-
насов буде „тренер свих тренера”, а
својпрвизаједничкинаступдецаће
имати 19. марта на турниру у Пан-

чевукојиорганизујеЏКДинамо.
Такмичари ЏК-а су прошлог

викенда први пут од оснивања
клуба наступили на сениорском
Првенству Србије и још једном
су показали да су на правом путу.

ЈованаМилошевиМаријаСтоја-
новскизаузелесуседмаместаусво-
јим категоријама, док је Милош
Секуловићпослеуводнепобедедожи-
веодвапоразау„златномпоену”.

Уистовреме, наЕвропскомкупу
у Загребу, предвођена тренером

Недом Остојић, учествовала је
Милица Секуловић. Она се над-
металаунајбројнијојкатегорији, у
којој су наступиле 54 такмичарке
из 32 државе, и заустављена је у
другомколуодпредставницеГрч-
ке. Било је то лепо искуство за ову
сјајнуспортисткињукоја јеспоно-
сомпредстављаласвојклубТамиш,
Панчево и Србију. С обзиром на
то да и следеће године наступа у
кадетскојконкуренцији, одМили-
це тек треба очекивати трофеје.

НАЈМЛАЂИ ЏУДО КЛУБ У ГРАДУ ПОДИЖЕ СТАНДАРДЕ

ТАМИШ СВАКОГ ДАНА СВЕ ЈАЧИ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ДВА ДЕРБИЈА – ДВА РАСПОЛОЖЕЊА

После најуспешније године у
својој каријери млади Пан-
чевац Илија Серафимовић
наставио је да остварује сјај-
не резултате и у овој години.

Крајем јануара одржан је
18. светски симултани тур-
нир у решавању шаховских
проблема, који је окупио 585
решавача из 20 земаља, поде-
љених у три категорије. У нај-
јачој категорији надметала су
се 94 такмичара, а најбољи
резултат у Србији, на турни-
ру који је одржан у Београду,
остварио је наш најмлађи
ФИДЕ мајстор решавач. Или-
ја је освојио 47,5 поена од 60
могућих и тако постао побед-
ник првог кола Лиге решава-
ча Србије 2022, док је на свет-
ском нивоу завршио на 14.
месту.

Прошлог викенда у Шах
клубу Београд одржан је 30.
меморијални решавачки тур-
нир „Бранко Атанацковић”,
који већ по традицији пред-
ставља и друго коло Лиге
решавача Србије. Млади Сера-
фимовић је поново остварио
одличан резултат и, с 55,5
поена од 60 могућих, заузео
друго место, одмах иза нашег
водећег велемајстора Бојана
Вучковића, који је освојио
59,5 бодова. Управо ће њих
двојица бити највеће уздани-
це наше репрезентације на

предстојећим међународним
такмичењима.

Треба напоменути да је
Серафимовић тренутно воде-
ћи у поретку Лиге решавача
Србије у 2022. Осим тога,
освојио је и нових десет бодо-
ва рејтинга и тако стигао до
рекордног 2.441 поена, само
девет мање од границе која
доноси титулу интернацио-
налног мајстора решавача.

Надамо се да ће Илија овај
циљ остварити већ средином
маја, када у Летонији буде
бранио боје наше земље на
Европском првенству.

Срећно, мајсторе!

СЈАЈНИ УСПЕСИ МЛАДОГ СУГРАЂАНИНА

ИЛИЈА УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА
ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ ВЕЛИЧАНСТВЕН И У НОВОМ САДУ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА

НАЈМЛАЂЕ КАРАТИСТЕ

МАЛИ ПАНЧЕВЦИ „ОСВОЈИЛИ” ИНЂИЈУ

НајмлађитакмичариКаратеклу-
ба Динамо веома успешно су
започелиновутакмичарскусезо-
ну. На Првенству Војводине за
полетарце, пионире и наде, које
је одржано прошлог викенда у
Инђији, Динамо је с петнаест
малих бораца био један од нај-
масовнијих клубова, али и један
од најуспешнијих, јер је постао
богатији за дванаест медаља.

Најсјајније одличје освојио
је Лука Доброта, сребром су се
окитили Теодора Бартна и
Лазар Николић, а бронзе су
заслужили: Невена Новаков,
Ана Васић, Марија Апостолов-
ски, Миљана Миленковић,
Василије Антић, Мартина
Пузић, Вук Воркапић (и у ката-
ма и у борбама) и Никола Мар-
чета. Добро су радили и Дуња
Јовановић, Тадија Гаћеша и
Теодора Гагић.

Иако су већи део екипе чини-
ли најмлађи дебитанти, сви су
се одлично борили и потврди-
ли да су изузетно талентована
такмичарска генерација. За
њихов успех су најзаслужнији
тренери Ивана Палалић и Нико-
ла Николаш. Сви такмичари су
се пласирали на Првенство
Србије, које ће бити одржано

19. и 20. марта у Смедереву.
У исто време у Инђији су се

други пут окупили перспектив-
нитакмичариКаратесавезаВој-
водинекојисуималиконтролне
мечеве, а из Динама су наступи-
ли Урош Петровачки, Никола
Ивановић и Антоније Ћулибрк.

Карате клуб Младост пред-
ставио се са двадесет једним
младим борцем, а они су и овог
пута скренули пажњу на себе.

Златне медаље су зарадили
Марко Милутиновић, Филип
Вујиновић и Андреј Крагуљац.
Сребром су се окитили Маша
Јованов и Андреј Закић, а брон-
зама: Александар Којић, Давид
Марков, Павле Стевановић,
Алексеј Закић, Немања Рачу-
ница, екипа пионира у борба-
ма (Ф. Вујиновић, В. Николић,
Л. Николић и М. Вуковић) и
екипа пионирки у борбама (Н.
Костић, Д. Маринковић, А.
Закић и Д. Ђорђевић). На пета
места су се пласирали: Петра
Трпчевић, Хелена Биреш, Војин
Николић, Милица Вуковић и
Ива Ракић.

Ови талентовани борци пла-
сирали су се на Првенство Срби-
је, које ће бити одржано следе-
ћег викенда у Смедереву.

Протеклог викенда било је инте-
ресантно у нашем граду и када
је игра преко мреже у питању. И
Борац и Одбојка 013 одиграли
су дерби мечеве у својим лига-
ма, обе утакмице су биле узбу-
дљиве, а на крају резултат за
љубитеље овог спорта у Панче-
ву – половичан. Борац је изгу-
био у дербију од Карађорђа, док
су девојке из Одбојке 013 
надвисиле Футог вест.

У Хали спортова на Стрели-
шту одигран је сусрет 17. кола
Прве лиге и одавно није виђен
такав меч. Нажалост, домаћи
одбојкаши су одавно „просули”
ову сезону, па сада утакмице
немају резултатски значај, али
и поред тога дуел против тима

из Тополе заслужио је епитет
суперлигашки: Борац–Карађор-
ђе 2:3, по сетовима 25:20, 18:25,
23:25, 25:15 и 10:15.

Коначан исход довољно гово-
ри о каквој је утакмици реч. Заи-
ста се играла „атомска” одбојка.
Момци из Тополе који су већ
осигурали своје место у елити од

јесени потврдили су због чега су
у овој сезони једна од најбољих
екипа... С друге стране, одбојка-
ши Борца су показали да и они
могу да играју у друштву најбо-
љих, али тек сада се види колико
скупо коштају непланирани пора-
зиодВГСК-а, Смедереваипослед-
њепласираног Клека...

Следећег викенда на про-
граму је дуел имењака у Пара-
ћину: домаћи Борац против
старчевачког Борца.

Своје навијаче још једном су
обрадовале девојке из Одбојке
013. ОнесууБанатскомНовом
Селу угостиле Футог вест и
савладале га с 3:1, по сетови-
ма 25:20, 22:25, 25:17 и 25:18.

Тим који предводи тренер
Владимир Јованчић тако је

остварио десету победу у шам-
пионату и учврстио се на петом
месту на првенственој табели.

Све девојке заслужују похвале
за победу у овом дербију, а при-
лику да наставе серију имаће већ
наредног викенда, када ће госто-
вати екипи Кикинде 0230.



НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ СТРЕЛАЦА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

ТРИЈУМФ ПАНЧЕВАЧКЕ „ДРУЖИНЕ”

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ЏК-а ДИНАМО

У СУБОТУ – ТРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
С. Митровица: СРЕМ – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Рума: СЛОВЕН–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958
Јабука: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
Субота, 19.30

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: РУ-КОШ – ДИНАМО
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: КАБЕЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА
Среда, 23. март, 15 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
Субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БАК
Недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – Ц. ЗВЕЗДА
Субота, 15 сати
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛОВО
Б. Н. Село: СЛОГА – С. ТАМИШ
Обе утакмице су у недељу, од 15 сати.

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Параћин: БОРАЦ – БОРАЦ (С)

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Кикинда: КИКИНДА 0230 – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 23:28

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПЕТРОВАРАДИН 30:27

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СПАРТАК 22:32
Мушкарци
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ЈАБУКА 39:26
Б. Јарак: ТСК–ДОЛОВО 45:12

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ 90:93

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА 113:38
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН 92:71

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кикинда: КИКИНДА – ДИНАМО 1945 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – БОРАЦ 1:2
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г) 0:2
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА 3:1
Долово: ДОЛОВО–ПОТПОРАЊ 0:1
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 1:0

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КАРАЂОРЂЕ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ ВЕСТ 3:1

Друга узастопна 
победа Железничара

За викенд у Новом
Саду, па у среду с
Лозницом

Вратио се осмех у спортски део
Панчева. Популарна „дизелка”
с Тамиша поново тутњи кроз
прволигашку конкуренцију. У
25. колу Прве лиге Србије, у изу-
зетно тешкој и захтевној утак-
мици, тим из нашег града оства-
рио је минималну, али злата
вредну победу: Железничар –
Раднички (СМ) 1:0 (0:0).

Истина је, није било нимало
лако, али нико није ни очекивао
да ће бити лако... Најважнија је
да је извојевана победа, друга
узастопна, и да је поправљен блед
утисак с почетка пролећног дела
шампионата. На крају, најбит-
нија су три нова велика бода...

Прошлог викенда се на Спорт-
ском центру „Младост”, у дуелу
старих знанаца из Панчева и
Сремске Митровице, водио пра-
ви рат на терену. Била је то бит-
ка за сваки педаљ „зеленог пра-
воугаоника”, тактичко надмудри-
вање, баш као партија шаха, с
много дуела, много стартова...
Баш тврда утакмица.

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Перишић одлу-
чио је да утакмицу против одлич-
не екипе из Сремске Митрови-
це започне састав: Младен Жив-
ковић, Мирољуб Костић, Марко
Конатар, Душан Плавшић, Лука
Петровић, Лазар Милошев, Пре-
драг Станимировић, Милош
Стојчев, Матеја Зувић, Реган
Обенг и Александар Симчевић.

У другом полувремену прили-
ку су добили и: Александар Ђор-
ђевић, Дарио Гргић, Данило
Дашић и Петар Гигић, али део
великог тријумфа свакако су били
и: Немања Андријанић, Стефан
Дабић, Вукашин Луковић, Лазар
Марковић, Бојан Балаж, Бојан
Трипковић и Ненад Аџибаба.

Прво полувреме је протекло у

отвореној игри, а шансе су има-
ли играчи и једног и другог тима.
Лазар Милошев је опасно пре-
тио пред голом гостију, а када су
они узвратили, пред њихове напа-
даче је излазио феноменални
голман Младен Живковић. Фан-
тастичном интервенцијом у 35.
минуту популарни Жиле је изма-
мио аплаузе многобројне панче-
вачке публике која је и овог пута
била уз свој Железничар.

„Дизелка” је ломила свог рива-
ла и после одмора. Иако то није
било лепо за око, полако се пле-
ла мрежа око гола Митровчана.
Чак и онда када је стрпљење
можда почело да издаје...

У 87. минуту акцију Железни-
чара повео је Пеђа Станимиро-
вић, лобовао је голмана Раднич-
ког, лопта је погодила стативу и
одбила се у поље... На правом
месту био је Данило Дашић, који
ју је одличним ударцем послао
тамо где су желели да је виде
сви љубитељи спорта у Панчеву
– иза леђа голмана Радничког.
Под пречку, у мрежу! Био је то
гол који је изазвао ерупцију оду-

шевљења у „зеленој оази”, пого-
дак који вреди велика три бода,
али и улива додатни оптимизам!

– Јако тврда и захтевна утак-
мица. Знао сам већ у припреми
за меч да нам долази врло моти-
висана и чврста екипа која има
изванредне појединце у нападу.
У првом полувремену смо и ми
и противничка екипа имали
неколико опасних ситуација.
Наравно да ми је драго што смо

успели да победимо, поготово
што је победу донео играч с клу-
пе. Увек и потенцирам да мом-
ци који уђу с клупе и треба да
помере или промене ток игре у
нашу корист. Могу да кажем и
да је противник одиграо једну
стварно сјајну утакмицу. Ми се
већ окрећемо наредном ривалу.
Фудбал је постао игра детаља и
индивидуални квалитет то негде
и покаже. Наш голман Живко-
вић имао је једну сјајну интер-
венцију у тренутку када је то све
могло да оде на неку другу, не
тако добру страну по нас. Имао
сам кратак период за рад са еки-
пом Железничара и на мени је

сада да пробам да пробудим
поједине играче да играју на
оном нивоу који ми очекујемо.
То ће бити мој први наредни
задатак. Ова победа само треба
да нам да додатни елан за пред-
стојеће противнике. Ми имамо
свој циљ и задатак, а увек мора-
мо да имамо на уму да ће све
екипе играти против нас макси-
мално мотивисано. У овом ран-
гу такмичења нема слабе екипе:

сви се боре за плеј-оф, па сваку
победу треба заслужити – пору-
чио је тренер „дизелке” Драган
Перишић на конференцији за
новинаре која је одржана одмах
после утакмице.

Викенд пред нама доноси и
нова фудбалска узбуђења. Пред
Железничаром је пут у Нови Сад
и меч с последњепласираним
Кабелом, који је овог пролећа
показао да неће тако лако про-
дати своју кожу. Већ у среду, 23.
марта, на програму ће бити и
27. коло Прве лиге Србије. Тог
дана ће на Спортском центру
„Младост” гостовати Лозница.
Ова утакмица почиње у 15 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: f7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ГОЛ ЈЕДАН, КАО ЗЛАТО ВРЕДАН

Стране припремио

Александар
Живковић

У ЗНАКУ
АЊЕ ЦРЕВАР

Велико међународно надмета-
ње под називом „Србија опен”, у
организацији Пливачког савеза
Србије, одржано је од 11. до 13.
марта у Београду.

Учествовало је скоро 400 пли-
вача и пливачица из 39 клубова
из Турске, Словеније, Босне и
Херцеговине и Србије.

Пливачи Динама које предводе
тренери Биља и Александра
поправили су своја времена, сва-
ко у својој дисциплини, али овог
пута нажалост нису успели да
се нађу на победничком посто-
љу.

Зато је поново заблистала наша
најуспешнија пливачица, Ања
Цревар, која је освојила три меда-
ље. У трци на 1.500 м краул
освојила је убедљиво прво место
с временом 16:50,18. Тријумфо-
вала је и у надметању на 200 м
делфин, с резултатом од 2:13,45
минута, док је у дисциплини 200
м краул освојила друго место.

БРОНЗА
ЗА РАСТКА

На Првенству Србије за сенио-
ре, које је одржано прошлог
викенда у Београду, још увек
јуниор Џудо клуба Јединство из
Качарева Растко Анђеловић осво-
јио је бронзану медаљу у катего-
рији до 60 кг.

Овај успех још више добија
на значају ако се зна да је то
једина сениорска медаља ове
сезоне у Банату.

Растко је радио пет мечева, а
остварио је скор од једног пора-
за (у другом колу) и четири побе-
де које су га довеле до бронзе.

Велике заслуге за овај успех
има и тренер ЏК-а Јединство –
Саша Анђеловић.

МИНА
ШАМПИОНКА

Такмичари Рвачког клуба Дина-
мо имали су успеха и на Првен-
ству Војводине у Суботици.

Мина Михајловић је освоји-
ла златну медаљу, док се Огњен
Тодосијевић окитио бронзом.
Девојке су биле друге екипно,
док су момци заузели пето место.

Тим Динама су предводили
тренери: Драгана Јанков, Вујо
Шајић, Иван Крстић и Мили-
воје Тодосијевић.

Прошлог викенда у Нишу је
одржано Првенство Србије за
сениоре по А-програму, на коме
је наступило девет најуспешни-
јих такмичара Стрељачке дру-
жине „Панчево 1813”.

У гађању из ваздушне пушке
Дејан Пешић је освојио сребрну
медаљу са 626,8 кругова, потвр-
дио међународни разред и поно-
во доказао да је најуспешнији
такмичар „дружине” у проте-
клих двадесет година. Знатно је
допринео и екипи СД-а „Панче-
во 1813” да освоји пехар за тре-
ће место. Поред Дејана, за еки-
пу су наступили Габриел Дауто-
вић (613 кругова) и јуниор Алекса
Ракоњац (619,3), коме је ово била
и последња провера пред одла-
зак у Норвешку на Првенство
Европе.

Панчевачку екипу мешовитих
парова чинили су Ива Ракоњац
и њен брат Алекса, а после одлич-

них наступа у квалификација-
ма и полуфиналу на крају су
морали да се задовоље четвр-
тим местом у Србији.

Марко Нинковић је прави

јунак овог
сениорског
шампионата.
Он је у гађа-
њу из вазду-
шног пишто-
ља поставио
нови држав-
ни рекорд за
кадете од 566
кругова, ушао
је на листу
финалиста с
пете позици-
је, а финале
окончао на
с е д м о м
месту. То је
велики успех,
јер он има

само 15 година, а стрељаштвом
се бави тек две и по године.
Колико је велика Маркова жеља
за успехом, показује и то да је
он свој џепарац, рођенданске

поклоне и део породичног буџе-
та уложио у нови такмичарски
ваздушни пиштољ.

Сениорску екипу панчевачке
дружине у гађању из пиштоља
сачињавала су три јуниора, а
пласирала се на четврто место,
одмах иза три јаке екипе: Поли-
цајца, Академца и Кикинде, које
предводе три сениорска репре-
зентативца: Дамир Микец, Дими-
трије Гргић и Душко Петров.
Поред Марка, за нашу екипу су
наступили и његов старији брат
Велимир Нинковић и Стефан
Кешишјан.

У конкуренцији мешовитих
парова Стрељачка дружина
„Панчево 1813” наступила је
са две екипе у квалификација-
ма. Девето место су заузели
Марина Мијатовић и Велимир
Нинковић, док су Теодора Кља-
јић и Марко Нинковић били
седми.

У јеку припрема за свој, 
тринаести међународни турнир
„Трофеј града Панчева”, који
ће бити одржан у суботу, 19.
марта у Хали спортова на Стре-
лишту, од 10 сати, чланови Џудо
клуба Динамо имали су много
такмичарских искушења и про-
шлог викенда.

На Првенству Србије за
сениоре у Београду Динамо се
представио са шест бораца. Мла-
ден Буља је у категорији преко
100 кг заузео пето место, а оста-

так екипе чинили су кадети, који
су показали велику борбеност,
али је пресудило искуство њихо-
вих противника.

Најмлађи борци Динама над-
метали су се на међународном
турниру „Слободан Ракић Цакан”,
где су у конкуренцији 570 так-
мичара из БиХ, Молдавије,
Немачке, Румуније, Северне
Македоније и Србије освојили
седам трофеја.

Најсјајнија одличја су заслу-
жили Давид Мамојка и Петар

Стојић. Сребром су се окитили
Лука Црњин и Урош Ђуришић,
а бронзе су заслужили Матеја

Црњин, Гаврило Бошковић и
Милош Божић. Богдан Вукоса-
вљевић се пласирао на пето место.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Истовар
Нема те гомиле којечега што не може да се истовари.

    Избациш из себе.

    Једноставно замрзиш.

    Нешто што ти је било највољеније.

    Да, лакше је мрзети него волети.

    Ух, онолико!

    Кад истоварујеш чудеса, баци поглед на ситницу.

    И она друга особа је повређена.

Расцветани
Не питаш се ти.

    Барем не много.

    Шта ће да цвета и мирише.

    О томе одлучују други.

    Е, па, лажу.

    Једина јединка (да, плеоназам) која се пита, јеси ти.

    Спој се са својом природом.

    Расцветај се.

У мету
Лупета лудак.

    Никако да погоди.

    Јер постоји нешто што се зове: стало ми је.

    Иде сентиш, а онда се губи.

    Никако да погоди.

    Факинг се труди, али џаба.

    Може ли то неко да му забрани?

    Колико мислим на тебе...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Девојке наставиле
победнички низ

Дерби припао
Новосађанима

Леп рукометни викенд је иза нас. Покло-
ници игре с лепљивом лоптом у нашем
граду и околини имали су прилику да
уживају. И то два дана заредом. Најпре
су их обрадовале сјајне девојке из ЖРК-а
Панчево, које су наставиле низ победа
у Супер Б лиги, а потом су у недељу
могли да присуствују одличном дерби-
ју између Динама и Војводине, у коме
су гости за нијансу били спретнији и
однели бодове из Панчева.

Рукометашице ЖРК Панчева, та сјај-
на дружина која је и ове сезоне приву-
кла све симпатије поклоника спорта у
граду на Тамишу, наставила је у свом
ритму – ради у миру и побеђује.

Не, нису светла рефлектора (још увек)
уперена у овај тим, панчевачка јавност
их (још увек) не примећује, али клуб
који предводе Светлана Ничевски и
Марко Крстић свакако јесте једна од
светлијих тачака панчевачког спорта.
И не треба уопште сумњати да ће се
многи новинари ускоро утркивати како
би направили причу о овом спортском
колективу...

Девојке не маре много за то. Оне
„гурају” полако ка свом циљу. Прошле
суботе су оствариле још једну вредну
победу и задржале своју позицију у
самом врху Супер Б лиге: ЖРК Панче-
во – Петроварадин 30:27 (16:9).

Била је то утакмица у којој коначан
резултат не одсликава право стање на
терену. Наиме, девојке тренера Марка
Крстића доминирале су током целе утак-
мице, а своју надмоћ су демонстрирале
већ у првом полувремену. У наставку
сусрета рукометашице Петроварадина
искористиле су тренутак опуштања дома-
ћих девојака, па су у самом финишу
меча само ублажиле пораз. Ниједног

тренутка победа ЖРК Панчева није дола-
зила у питање.

Тим из нашег града играо је у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија Грговски,
Јелисавета Марковић (тринаест голо-
ва), Невена Станишковић (два), Влади-
слава Рогуља (пет), Невена Маркагић,
Теодора Станојевић, Ива Грујић (три),
Даринка Петронијевић, Марија Митрић
(пет), Андријана Јанковић, Уна Бркић,
Анастазија Јамбрушић (два гола), Ива-
на Станојевић, Теодора Вранић и Ката-
рина Кепчија.

Викенд пред нама доноси и један
велики дерби у Супер Б лиги. Панчевке
путују у Сремску Митровицу, где ће
одмерити снаге с домаћим Сремом, јед-
ним од главних конкурената за најви-
ши пласман. Бодови из овог сусрета
умногоме би могли да одреде даљи ток
шампионата...

Срећно, девојке!
Права рукометна посластица у Хали

спортова на Стрелишту виђена је и у
недељу, 13. марта. Снаге су одмерили
Динамо и шампион из Новог Сада, а
овај меч је привукао велики број гледа-
лаца у панчевачки „храм спорта”.

Прштало је на све стране, играо се
добар рукомет. Војводина јесте водила
током целе утакмице, али „жуто-црни”
су увек били ту, близу, недостајала је
лопта или две да „преломе” меч... На
крају нису имали среће да то и остваре:
Динамо–Војводина 23:28 (12:13).

Момци које предводи тренер Ненад
Краљевски нису се уплашили, али јесу
направили неколико беспотребних гре-
шака на почетку меча, када су дозволи-
ли Новосађанима да се „одлепе” на „плус
три”. Јурили су потом, покушавали да
стигну заостатак и успели да оду на
одмор са само једним голом „минуса”.

Велику борбу донело је и друго полу-
време, а када је Динаму требао само тај
један погодак да потпуно преокрене ток
меча, срећа му је окренула леђа.

– Честитам Војводини на заслуженој
победи. Гости су током целе утакмице
били у вођству, а ми нисмо искористи-
ли своје шансе. Голман Веркић је одлич-
но интервенисао у најважнијим трену-
цима и тако зауставио наше нападе.
Завршница би сигурно била другачија
да смо искористили прилике. Ипак,
честитам мојим играчима на великој
борби. Види се да су уморни и истроше-
ни од жестоког темпа утакмица, па мора-
мо мало да се опоравимо и да спремно
дочекамо наредна искушења – рекао је
тренер Динама Ненад Краљевски.

Цео терет дербија изнео је тим у саста-
ву: Радован Остојић (три гола), Никола
Перић, Марко Перовић (шест), Иван
Дистол, Урош Павловић (три), Милан
Голубовић (седам), Милош Костадино-
вић (један), Данило Радовић (три гола)
и Адријан Биркенхојер.

Следећег викенда рукометаши Дина-
ма ће одиграти поновљени меч у Шап-
цу против Металопластике.

А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД ЗА СПОРТСКЕ СЛАДОКУСЦЕ

После пау зе од две годи не, због пан де ми -
је коро на ви ру са, про шлог викен да у Новом
Саду је одр жан руко мет ни вете ран ски тур -
нир, на коме је уче ство ва ло осам жен ских
и 12 мушких еки па из Срби је, Сло ве ни је,
Хрват ске и Север не Маке до ни је.

Вете ран ке Дина ма су и овог пута биле
на виси ни задат ка. Пан чев ке су нај пре
савла да ле рива ла из Сло ве ни је са 6:4, потом
су над ви си ле и ново сад ску Вој во ди ну са
6:2, а с тимом из Сла вон ског Бро да игра ле
су нере ше но 4:4.

Дина мо је играо у саста ву: Сне жа на
Мили ћев, Јеле на Алек сић, Биља на Зубић,
Мари ја Крстић, Вера Бите вић, Јеле на Јова -
но вић, Гоца Бабић, Ната ша Миса ље вић
Стан чул, Јасна Мар ја но вић и Мир ја на
Коса но вић.

Ове годи не сви уче сни ци јесу и побед -
ни ци, јер су се оку пи ли и допри не ли да се
поно во орга ни зу је тур нир при ја те ља у
Новом Саду. На кра ју, Мир ја на Коса но вић
је доби ла и при зна ње за дуго го ди шњу про -
мо ци ју вете ран ског руко мет ног спо р та.

Као после сва ког тур ни ра, при ја те љи су
се рас та ли уз обе ћа ње ће се и дого ди не
виде ти на истом месту. А. Ж.

ВЕТЕ РАН СКИ РУКО МЕТ У НОВОМ САДУ

НОВИ СУСРЕТ СТА РИХ ПРИ ЈА ТЕ ЉА


