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Број 4956, година CLIII

КОЦКАЊЕКОЦКАЊЕ

Покретање најсавременије термоелектране-топлане на гас у значајној
мери ће повољно утицати на квалитет ваздуха у граду

„Панчевац” против
Кнежевића води са 2 : 0

» страна 3

ПРОМО

страна 4

ТЕ-ТО У МАРТУ ЗАПОЧИЊЕ РАД,
ЦЕЛО ПАНЧЕВО НА ДОБИТКУ!

Нови „подвизи”
адвоката Јована Ћирића

» страна 3

страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Нове цене превоза,
возом најјефтиније

СКУПЉЕ КАРТЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 8

КОМУНАЛИЈЕ ЗА ЈЕДНУ,
ПОРЕЗ ЗА ПЕТ ГОДИНА

ЗАСТАРЕВАЊЕ РАЧУНА стр. 7

У „Ђетвану” и „Тамашију”
весело дочекали пролеће

стр. 11ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА



Управа за капитална
улагања АП Војводине
суфинансијер

Ускоро модерна
пешачко-бициклистичка
стаза са обе стране улице

Градоначелник Панчева Александар
Стевановић обишао је завршне радове
у оквиру прве фазе у Улици цара Лаза-
ра, саобраћајници дугој 1.410 метара.
Укупна вредност овог пројекта је 227
милиона динара с ПДВ-ом, а пројекат
је суфинансирала Управа за капитална
улагања АП Војводине. Овом прили-
ком градоначелник је захвалио Покра-
јини на средствима која се улажу за
реконструкцију важне саобраћајнице у
центру нашег града.

– Први део Улице цара Лазара,
односно прва фаза радова полако се
приводи крају. Ово ће бити једна
модерна улица, потпуно сређена,
додатно озелењена и с већим бројем
паркинг-места него што је то било пре
него што смо ушли у реконструкцију.
Морам да истакнем да сам пресрећан
што могу да будем овде и да свим
нашим суграђанкама и суграђанима

прикажемо шта је то што смо радили у
претходном периоду и шта планирамо
да радимо у будућем, јер заједно може-
мо да допринесемо да наш град буде
бољи и лепши. У будућности ћемо се
трудити да радимо како у Улици цара
Лазара, тако и у улицама које планира-
мо даље да реконструишемо, али и у
вези са свим инвестицијама које су од

капиталног значаја за наш град. Данас
када нам је буџет стабилан и већи него
што је био у годинама које су иза нас
можемо да реализујемо овакве пројек-
те – рекао је Стевановић.

Kада говоримо конкретно о Улици
цара Лазара, у овој првој фази је урађена
комплетна реконструкција од фасаде до
фасаде са обе стране улице, што подра-

зумева комплетну замену подземних
инсталација, где спадају фекални колек-
тор, кишни колектор, електроенергетске
инсталације, а радиће се и инсталација
јавне расвете: биће постављена модерна
LED расвета која ће красити ову улицу.
Проширене су и зелене површине. С
бољом организацијом простора добијен
је већи број паркинг-места.

Биће изграђена модерна пешачко-
-бициклистичка стаза са обе стране
улице, где ће пешачка стаза бити широ-
ка два метра, а бициклистичка стаза
метар, што представља укупну дужину
од неких 2,8 километара бициклистич-
ке стазе. Градоначелник је додао:

– Наставићемо да радимо у фазама.
Одмах након завршетка прве фазе пре-
лазимо у другу, с циљем да што мање
оптерећујемо саобраћај, али и живот
људи у тим деловима улица. Очекујем
да ћемо ових дана имати и урађен завр-
шни део асфалта у овој првој фази
радова и да ћемо кренути с другом
фазом радова, од Улице др Светислава
Kасапиновића до Улице 6. октобра.

Део Улице цара Лазара од Улице вој-
воде Радомира Путника до Улице др
Светислава Kасапиновића затворен је
за саобраћај, док је раскрсница улица
Цара Лазара и Др Светислава
Kасапиновића проходна. С. Трајковић
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Имати и
немати

У хладним зимским данима

на улицама су упечатљиве

слике просјака, мале деце,

младих жена с бебама у рука-

ма, старијих људи замотаних

у поцепане, прљаве рите...

Стоје крај пута, на шетали-

шту, седе поред излога с пре-

цењеним крпицама за крем

нашег друштва и моле за

неки динар, да би купили

хлеб, или лекове за децу.

Тужно и жалосно.

Већина грађана се сажали

када угледа жену која се сави-

ја и грли зимогрожљиво дете

како би га сачувала од ветра и

кише, па у картонску кутију

пред њом спусте двадесет,

педесет или сто динара. Жена

сваком љубазно захвали,

пожели дародавцу здравље и

срећу и настави да моли Бога

за здравље док доброчинитељ

одмиче. И тако укруг. Људ-

ски.

Има и оних који само прођу

не скрећући поглед, па наста-

ве даље својим путем. И не

треба их осуђивати. Многи од

њих, иако су запослени, шета-

ју с готово празним новчани-

цима. После плаћања струје,

воде, плина, рата за кредите,

вртића, школских и студент-

ских обавеза... и њима би

добро дошао неки динар.

Опет тужно и жалосно.

У нашем граду могла се

видети и ова сцена: жена,

држећи у рукама пуне кесе из

маркета, виче на оскудно оде-

вено и босо дете од три-чети-

ри године и шаље га по киши

да од људи на аутобуском ста-

јалишту проси новац. Мај-

чинство? Тужно и жалосно,

трећи пут.

С примерима можемо уне-

доглед, остаје само да се

запитамо да ли је то сирома-

штво, бизнис, организовани

криминал или нешто сасвим

четврто.

Дати или не дати? Некад

није проблем у новцу, већ у

осећају да сте преварени. А

опет, лакше је носити се са

осећањем да вас је неко

направио будалом него да сте

одбили да пружите помоћ

некоме коме је стварно

потребна.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ПРВА ФАЗА РАДОВА У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА ПРИ КРАЈУ

Поздрав.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СТАБИЛНОСТ БУЏЕТА ГАРАНТУЈЕ ПРОЈЕКТЕ

Mаја Витман, градска менаџерка,
одржала је презентацију пројекта
реконструкције Блока 072 у Панчеву,
односно дворишта „америчких згра-
да”. Вредност уговорених радова је
скоро 76 милиона динара с ПДВ-ом,
а рок за извођење радова је 90 кален-
дарских дана.

– Радови су кренули 10. фебруара,
из смера Улице Светозара Милетића,
прво на подземним инсталацијама, а
потом ће кренути изградња коловоза
и нових тротоара. У другој фази
радова бавићемо се уређењем нових
паркинг-места, постављањем новог
дечјег игралишта с три мултифунк-
ционалне справе и пет њихалица са
опругом за најмлађе суграђане. На
овом простору ће бити постављена и
два стола за шах с клупицама, а од
урбаног мобилијара биће постављено
18 клупа и 10 канти у самом двори-
шту. Апелујем на све грађане који

имају монтажне гараже у дворишту
„америчких зграда” да се јаве у кан-
целарију 616 у Градској управи, код
колеге Душана Грбића, ради њиховог
измештања на другу локацију.

Предвиђено је 48 паркинг-места,

од чега су три за особе
са инвалидитетом, а
радиће се и на саобра-
ћајној сигнализацији.
Такође, предстоји
изградња колектора
атмосферске канали-
зације кроз Улицу
Бранка Радичевића,
од раскрснице са Ули-
цом Светозара Миле-
тића до улаза у двори-
ште, и у дворишту,
реконструкција ком-
плетне фекалне кана-
лизације и постојеће
водоводне мреже, те

изградња јавног осветљења са стубо-
вима и LED светиљкама.

Што се тиче озелењавања, биће
посађене саднице високих четинара и
лишћара, зимзеленог шибља, ружа и
траве на слободној површини. С. Т.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВОРИШТА „АМЕРИЧКИХ ЗГРАДА”

Рок за извођење радова 90 дана

НАСТАВЉА СЕ АСФАЛТИРАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ове године у Качареву 3,5 километара путева

НОВИ СЕМАФОРИ НА РАСКРСНИЦАМА

Две црне тачке мање

Пише: Сузана Јанковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У плану синхронизација
рада семафорског таласа

Предраг Живковић, члан Градског
већа града Панчева задужен за саобра-
ћај и комуналну делатност, обавестио
је суграђанке и суграђане да је заврше-
но постављање семафора на раскрсни-
ци улица Синђелићеве и Светозара
Милетића.

– Прошлогодишња анализа иденти-
фикације опасних места и црних тача-
ка показала је да је једна од опаснијих
локација управо ова о којој говоримо.
Из тог разлога донета је одлука да се

уради пројекат семафоризације и да се
крене с реализацијом инвестиције.
Крајем прошле године завршен је део
грађевинских радова који се односи на
постављање стубова и латерни. У току
јануара је извршено прикључење на
електромрежу, а пре две недеље добили
смо и употребну дозволу, тако да смо
позвали извођаче, који су прикључили
ове семафоре. Они ће наредних седам
до десет дана бити на такозваном треп-
тачу, специфичном режиму рада, како
би сви људи који често користе ову
локацију у саобраћају навикли на кори-
шћење семафора – рекао је Живковић.

Исто тако, на следећој раскрсници,
на углу улица Карађорђеве и Светозара
Милетића, постављени су идентични
семафори. У плану Градске управе је да
током 2023. године, по угледу на Улицу
војводе Радомира Путника, уради син-
хронизацију рада семафорског таласа
од Синђелићеве улице па све до Успен-
ског храма. Градски већник је додао:

– Ове године за почетак треба да
урадимо пројекат. Остала нам је једна
непокривена локација, а то је угао ули-
ца Бранка Радичевића и Светозара
Милетића, тако да ћемо имати четири
раскрснице са семафорима. Када се то

усклади, то ће бити добра алтернатива
Улици браће Јовановић, која је при-
лично оптерећена саобраћајем, и тако
ће суграђани безбедније стићи до цен-
тра града или одређене дестинације.
Ово је први пут за последњих 35 годи-
на, према информацијама којима ми
располажемо, да је Град поставио
семафор на неком локалном путу.

Вредност радова је 3,75 милиона
динара. С. Т.

Ради се и у Банатском
Брестовцу, Банатском
Новом Селу и Јабуци

Радове на постављању асфалта у Кача-
реву обишла је градска менаџерка
Маја Витман. У плану је да се у 2022.
години у Kачареву асфалтира близу
3,5 километара путева.

– У питању су улице Пролетерска,
Kосовска, Бориса Kидрича, Херцего-
вачка и део Улице Ратка Павловића, у
делу од Србијанске до 4. октобра.
Укупна дужина асфалтираних улица у
току фебруара ове године јесте 3.350
метара. Сада се асфалтира Улица
Бориса Kидрича. Остаје још да се ура-

де банкине у свим асфалтираним ули-
цама. Рехабилитован је постојећи
коловоз, на коме је већ био асфалт у
прилично лошем стању. У разговору с
грађанима чујем да су веома задовољ-
ни, јер се ништа није радило више од
30 година у овој улици. Улице су биле
у јако лошем стању, с много рупа, због

чега су биле и небезбедне – рекла је
Маја Витман.

Прошле године у оквиру јавно-при-
ватног партнерства урађено је пет ули-
ца на територији Месне заједнице
Kачарево, а то су улице Виноградар-
ска, Македонска и Вељка Влаховића,
као и Народног фронта, у којој је
постављен и тротоар, и Маршала Тита,
где су урађени и паркинзи.

Машине и људи су и у Банатском
Брестовцу. Тренутно су на окретници и
биће започети радови у Улици Рифата
Бурџевића, а затим на ред долазе ули-
це Златице и Ђуре Јакшића. У Банат-
ском Новом Селу у току су радови у
Вашарској улици, а радиће се и улице

7. јула и Доситејева.
У самом граду радови се тренутно

изводе у насељу Младост у Власинској
улици. Врло брзо почеће и радови у
Охридској и Борској улици у Панчеву.
Маја Витман најављује да ће се после
Kачарева, у току следеће недеље, радо-
ви изводити и у Јабуци, где је планира-
на рехабилитација улица Омладинске,
Николе Тесле и остатак Улице ЈНА.

Захваљујући пројекту јавно-приват-
ног партнерства у области путне
инфраструктуре за последњих годину
и по дана на територији Панчева с
насељеним местима урађено је 130
улица, односно асфалтирано је 60
километара путева. С. Т.
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Следећег месеца у
Панчеву стартује
најсавременија
термоелектрана-
топлана на гас у Србији

Посао вредан
170 милиона евра

Зорана Михајловић, потпред-
седница Владе Републике Срби-
је и министарка рударства и
енергетике, посетила је у уто-
рак, 22. фебруара, Термоелек-
трану-топлану (ТЕ-ТО) Панче-
во, коју НИС гради у партнер-
ству с компанијом „Гаспром
енергохолдинг”. 

Потпредседница Владе Срби-
је је савремено енергетско постро-
јење обишла у присуству Кири-
ла Тјурдењева, генералног дирек-
тора НИС-а, Александра Варнав-
ског, директора „Гаспром енер-
гохолдинга Србија” ТЕ-ТО Пан-
чево, и Александра Стеванови-
ћа, градоначелника Панчева.

Александар Варнавски је под-
сетио на то да је у Панчеву изгра-
ђено прво постројење оваквог
типа у Србији за комбиновану
производњу електричне и топлот-
не енергије које користи при-
родни гас, као еколошки најчи-
стији енергент.

– Наш рад није био лак због
пандемије и неких других окол-
ности, али уз подршку Мини-
старства рударства и енергетике
и наших акционара из „Гаспром
енергохолдинга Србија” и НИС-а
успешно завршавамо овај проје-
кат. Сада се врше припреме за
пуштање у рад и ускоро ће Срби-
ја добити нову електрану, што
ће омогућити побољшање елек-
троенергетске ситуације у Срби-
ји и у значајној мери повољно
утицати на квалитет ваздуха у
Панчеву – рекао је Варнавски.

Јужна зона за пример

Зорана Михајловић, потпред-
седница Владе Србије и мини-
старка рударства и енергетике,
истакла је да је у градњу нове
електране уложено више од 170
милиона евра и да ће запошља-
вати око сто двадесеторо људи.

– Не постоји ништа лепше за
једнудржавунегокадсеновиобјек-
ти граде и завршавају, посебно у
области енергетике. Основ модер-
ног и развијеног енергетског сек-
тора су нове инвестиције и поно-
сна сам на то што смо, откако смо

преузелиовајресорпренештовише
од годину дана, имали завршетак
постројењаДубокапрерада, пушта-
њеурадгасовода„Балканскиток”,
почетак изградње гасне интерко-
некције Ниш–Димитровград, а у
марту, кад се заврши пробни рад,
имаћемо и званично пуштање у
радТЕ-ТОПанчево– реклајеЗора-
на Михајловић.

Сигурност у снабдевању

Након обиласка постројења
Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, рекао је да је
ТЕ-ТО Панчево један од темељ-
них пројеката за будући развој
компаније и да овом инвести-
цијом НИС наставља да развија
домаћи енергетски сектор и јача
стратешко партнерство с Вла-
дом Србије и Градом Панчевом.

– Спроводећи нашу енергет-
ску транзицију, значајно јачамо
капацитете компаније за
производњу електричне енерги-
је. Истовремено, у Србију доно-
симо савремене технологије које
доприносе унапређењу заштите
животне средине и отварамо нова
радна места за младе стручњаке.
Од посебне је важности што ће
стабилан рад нове гасне електра-
не додатно допринети сигурно-
сти у снабдевању електричном
енергијом у Србији – истакао је
Тјурдењев. З. Станижан

ПАДАЈУ ТУЖБЕ ПРОТИВ НОВИНА

„Панчевац”–Кнежевићи 2 : 0
Повезаност чланова фамилије Славице
Кнежевић, бивше благајнице „Панчевца”,
у „послу” продаје огласног простора у
нашим новинама и самих новина, чиме
је, како се основано сумња, стечена огром-
на противправна добит и што је сада пред-
мет истраге државних судских вештака,
била је наша честа тема претходне годи-
не. „Панчевац” је тужен неколико пута, а
сада су почеле да стижу пресуде.

Тако, тужиља Славица Кнежевић под-
нела је тужбу Вишем суду у Београду којом
је захтевано да наш одговорни уредник
објави одговор на информације објављене у „Панчевцу” у тексту
под насловом „Новости о отимању новца ’Панчевца’, Кнежеви-
ћи ’ваљали’ и огласе и саме новине” од 11. јуна 2021.

Првостепени суд је нашао да је тужбени захтев делимично
основан, а после жалбе Апелационом суду у Београду тужбени
захтев Славице Кнежевић одбијен је у целости и суд ју је обаве-
зао на накнаду трошкова парничног поступка.

Апелациони суд је утврдио да је жалбом основано указано да
је током одлучивања у првостепеном поступку суд погрешно
применио материјално право. У току поступка је правилно утвр-
ђено да одговор на информацију који је тужиља захтевала да
буде објављен садржи мишљење, а не тврдњу о чињеницама, али
и да тужиља одговара на информације које нису објављене у тек-
сту, што су све разлози за необјављивање одговора у смислу чла-
на 98. Закона о јавном информисању и медијима.

Такође, другостепени суд је указао да је у првостепеном поступ-
ку суд био дужан да цени да ли одговор у целини испуњава усло-
ве да буде објављен, а што је нашао да није случај у том поступ-
ку. Тужбени захтев је одбијен као неоснован и пресуда је поста-
ла правноснажна.

Ни сличан захтев Јелене Перовић, ћерке Славице Кнежевић,
није прихваћен на суду. Коначно стижу судски епилози, а биће
их још... Р. Т.

ВЕЛИКИ ТУРНИР У МУЗЕЈУ

Дани шаха
Од 26. фебруара до 6. марта
наш град ће бити домаћин вели-
ког међународног турнира у шаху,
у оквиру кога ће бити одржани и
брзопотезни турнир, кадетски
рапид турнир и женски осмо-
мартовски рапид турнир.

Организатори овог догађаја
су Шаховски савез Војводине,
Шаховски савез Панчева и ШК
„Аљехин”, уз несебичну помоћ
Спортског савеза и Града Пан-
чева.

Ово такмичење, које спада у
ред најјачих шаховских турнира
у региону, биће одржано у Народ-
ном музеју Панчево, а посебно
радује чињеница да ће на њему
учествовати кадети и омладин-
ци из целог света. А. Ж.

У НЕДЕЉУ, 27. ФЕБРУАРА

Берза ситних
животиња

Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу, 27.
фебруара, приредиће своју тра-
диционалну берзу ситних живо-
тиња.

Као и сваке године, место
дешавања биће двориште Пољо-
привредне школе „Јосиф Пан-
чић” (Новосељански пут 31), а
на овој манифестацији ће се
наћи и бројни произвођачи хра-
не за животиње, али и пратеће
опреме за њихов одгој.

Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је посе-
ти по неколико хиљада људи,
па не треба сумњати да ће и
овог пута љубитељи ситних
животиња нагрнути у наш град.
Увек може да се види нешто
ново и занимљиво... А. Ж.

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

Ћирин аргумент:
„Зато што сам ја
тако рекао.”

Адвокат Слободан Алексић, ког
по стручности и поштењу позна-
ју бројни Панчевци, дошао је до
наше редакције са жељом да са
читаоцима „Панчевца” подели
своје непријатно и скупо иску-
ство с колегом Јованом Ћири-
ћем, о чијим смо правничким и
људским „подвизима” већ мно-
го пута писали.

Он каже да је 2012. године у
септембру добио пуномоћ од
странке да је брани у кривич-
ном поступку који се водио пред
Основним судом у Панчеву.

– Био сам бранилац окривље-
ног до 2018. Након тога окри-
вљени је дао пуномоћ Јовану
Ћирићу. Поступак се завршио
мало више од годину и по дана

потом ослобађајућом пресудом.
Због такве пресуде браниоцу при-
падају трошкови. Док сам кли-
јента заступао, настали су тро-
шкови излазака на претресе, жал-
би, вештачења... Кад се завршио
претрес, Ћирић је, уместо да под-
несе трошкове за своје предузе-
те радње, а мене да позове да то
исто учиним, отћутао. Поднео је
трошковник, што је право које
му је пуномоћјем доделила стран-
ка, и за мене и за њега. Требало
је да суд исплати обојицу, али у
тим околностима све трошкове
је могао само Ћирић да наплати
за обојицу, а испало је као да је
он све време био пуномоћник –
објашњава наш саговорник.

Алексић каже да је онда оти-
шао код Ћире и казао му да
постоје и његови трошкови, које
треба да му исплати.

– Он ми је рекао: „Не, то све
припада мени”. Кад сам га питао

зашто, казао ми је: „Зато што
сам ја тако рекао”. Специфич-
ност тог односа је у томе што је
странка њему дала пуномоћ, па
сам тужбу морао да поднесем
против странке, која је неовла-
шћено мој новац дала Ћирићу,
а овај га је директно присвојио
и рекао ми „то је моје”. Е, сад, ту
странку, веровали или не, бра-
ни баш Ћирић. А мој такозвани
колега ми дугује 457.000 дина-
ра. Поступак је у току. Он и даље
тврди да сам исплаћен до дина-
ра. Што је можда најважније,
Ћирић по кодексу Адвокатске
коморе не би смео да поступа
по том предмету. Он у њему
може да се појави само као све-
док – јасан је Алексић.

Према његовим речима, нијед-
ном адвокату до сада није пало
на памет да узме колегин тро-
шковник, јер се до овог случаја
у адвокатури подразумевало да

се трошковник дели. Алексић
каже да је ово преседан, да је
ово незамисливо. Додаје да је са
Ћирићем имао коректне односе
до овог случаја, као и да Ћира
никада није оспорио да је узео
његов новац. Лаганица.

С обзиром на то да је Ћирић
одавно рекао да неће да разго-
вара с новинарима „Панчевца”,
овог пута га нисмо ни позвали
за коментар. Човек воли судске
епилоге. И ми. Р. Т.

„ПОДВИЗИ” АДВОКАТА ЈОВАНА ЋИРИЋА

Узмем ти паре и баш ме брига

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОСЕТИЛА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО

ЈАЧАМО ЕНЕРГЕТСКУ СТАБИЛНОСТ ЗЕМЉЕ



Новоизабраног председника
Градског удружења свих пензи-
онера Панчева Симу Тркуљу,
како је и обећао на свечаној ака-
демији одржаној након изборне
скупштине, већ у понедељак зати-
чемо у просторијама Удружења.
У послу. Разговара с пензионе-
рима, организује састанке.

– Изабран сам да заступам инте-
ресе нас пензионера. Ништа дру-
го ме не интересује. Од посла
никада нисам бежао и увек сам
одговорно приступао свим зада-
цима. Тако ће бити и овог пута
– истиче Тркуља, који функцију
обавља волонтерски, одајући ути-
сак енергичног човека.

На динамици би могли да му
позавиде многи млади.

– Сваки дан ћу, заједно с
тимом људи који су изабрани на
изборној скупштини, пожртво-
вано радити да се што боље орга-
низујемо и да сви пензионери,
без обзира на то у ком делу Пан-
чева живе, добију могућност да
подједнако користе права која
им припадају – додаје наш саго-
ворник.

Симо Тркуља је три године
био председник месне органи-
зације Удружења пензионера
Тесла. По образовању је дипло-
мирани машински инжењер.
Поред тога, завршио је школу
националне одбране. Био је запо-
слен у Војногеографском инсти-
туту у Београду и Ваздухоплов-
нотехничком институту Жарко-
во, а каријеру је завршио у Гене-
ралштабу Војске Србије 2005.
године као пуковник.

Не воли превише да прича о
себи, те одаје утисак скромног
човека. Каже да му је место пред-
седника Удружења пензионера
један од највећих изазова. Отац
је глумице Јелене Тркуље и Бра-
нислава Тркуље, дипломираног
музичког педагога.

– Желим да тимски радимо,
а време и наша дела показаће
да је изабран прави тим, тим
који има енергију, идеје и жеље.
Циљ нам је да оно што су нам
држава и град омогућили сви
пензионери максимално кори-
сте, да буду упознати са својим
правима, али и да се што више
интегришемо у све друштвене
токове.

Тркуља је изабран за председ-
ника у суботу, 19. фебруара, на
изборној скупштини. Добио је
гласове свих делегата. Каже да

га је то потпуно гануло, а пого-
тово чињеница да су га предло-
жили сви огранци градског удру-
жења.

На скупштини је изабрано и
13 чланова Извршног одбора
који представљају месне огран-
ке, а именовани су и чланови
Надзорног одбора. У наредном
периоду одбор ће добити нове
чланове – представнике осталих
месних огранака. Изабрани чла-
нови су поставили циљ да под-

једнако заступају интересе свих
пензионера, без обзира на то с
које територије они долазе.

– Наша снага је у нашем једин-
ству. Бићемо подршка једни дру-
гима, морамо да играмо тимски
и да свако добије сву подршку и
помоћ која му је потребна у било
којој области, почев од социјал-
не заштите, преко здравства и
области културе, па до рекреа-
ције – истиче Тркуља.

Према његовим речима, до

сада је у просторијама Удруже-
ња сликало око 20 пензионера.

– Замислите, град Панчево
има 30.000 пензионера. Па није
ваљда само њих 20 заинтересо-
вано за школу цртања? Јер црта-
ње није само вид изражавања
уметничког талента, већ је то и
вид окупационе радионице, коју
сматрамо врло важном, погото-
во у последње време када је мно-
го људи старијег доба погођено
последицама епидемије коро-
навируса.

Како каже Тркуља, до сада је
један од проблема био и у томе
што пензионери нису били
довољно информисани о про-
грамима које им град нуди као
вид подршке, и то бесплатно.

Недовољна обавештеност, али
и недовољно добра координаци-
ја с надлежним институцијама
могу се уочити и у области здрав-
ства и социјалне политике. Све-
доци смо чињенице да нам се
пензије повећавају, исплаћује нам
се додатна новчана подршка, има-
мо боље услове лечења, јачу соци-
јалну заштиту, бесплатан град-
ски превоз без обзира на старо-
сно доба пензионера, а то не нуди
ниједан град у Србији, сем Пан-
чева. Ту је и низ бесплатних кул-
турних садржаја и програма за
рекреацију. Сада је на нама да се
што боље организујемо како би
те погодности користило свих
30.000 пензионера Панчева –
поручује Тркуља.

Он додаје и то да треба стави-
ти тачку на оно што је било до
сада.

– Идемо даље! Желимо да
сваки пензионер у Панчеву зна
да су врата Удружења за сваког
појединца отворена, да желимо
да заједно правимо нове про-
граме и дефинишемо нове циље-
ве – поручује Тркуља.

4 ДРУШТВО
Петак, 25. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Увид у део јединственог бирачког списка

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА

Отворени састанак 10. марта

Коментаришући потенцијалне реакције на украјинску кри-
зу, господин Борис Варга је недавно устврдио да у случају
евентуалног избијања рата Србија више не би могла да
седи на више столица, те да би морала да се определи.
Чини ми се међутим да је тај процес већ готово приведен
крају и пре евентуалног избијања тог рата. Србија је у
последњих годину и по дана, почев од Вашингтонског спо-
разума, направила радикалан и лако уочљив, потпуни зао-
крет на запад. Остаје још неколико финалних тачака, али
највећи и најважнији део овог заокрета је већ одрађен.

(Научни саветник Института за европске студије
Миша Ђурковић, „Политика”, 21. фебруар)

* * *
Студенти су најчешће доживели више од једне виктими-
зације. То је оно што овај проблем чини посебно дели-
катним јер се догађа континуирана виктимизација. Број
виктимизација посебно је висок код вербалног узнеми-
равања, а више од 15 одсто њих доживело је овакав вид
узнемиравања више од 10 пута.

(Активисткиња Виктимолошког друштва Србије
Весна Николић Ристановић, „Данас”, 23. фебруар)

* * *
На свакој је генерацији да прави нове култне филмове –
и остале уметничке продукте – који одговарају актуел-
ним етичким вредностима, а не да касапи класике. Они
који једном крену да уништавају туђу историју стварања
никад ни по чему другом неће моћи да буду упамћени
сем по злу. Историју човечанства увек пишу победници,
али историју уметности исписују сви и зато је толико
драгоцена, она је наше највредније огледало.

(Новинарка Миљана Нешковић, „Нова.рс”, 20. фебруар)

* * *
У последње време сам слушао размишљања о животу
Мајка Тајсона, која су ми се веома допала. Он каже да
није нормално да човек не осећа страх, страх је природна
појава, он нас нечему учи и упозорава нас на опасности.
Али страх мора бити под нашом контролом, јер ако то
није случај, он ће нас поробити и освојити. Постаћемо
његове слуге. Храброст се управо и манифестује пробија-
њем кроз сумњу и страх. Храброст мора да обухвати страх,
а она опет треба да буде обухваћена вером. Не мислим
сада искључиво на веру у Бога, већ веру да ћеш успети, да
ћеш досегнути свој циљ – који је: Добро. По природи сво-
је службе позван сам да људе стално храбрим и у нешто
уверавам. Уверавам их да живе, да је могуће и да се
може. Како можеш да устанеш ујутру, да идеш некуда, а
да притом немаш у себи храбрости и да немаш циљ који
ће, управо зато што је добар циљ, поразити страх.

(Епископ диселдорфски Григорије, 
„Време”, 17. фебруар) 

* * *
Економска независност кључни је услов за побољшање
квалитета живота жена и девојчица у руралним области-
ма, за смањење ризика од родно заснованог насиља и
дискриминације, као и за излазак из насилног односа.
Безбедност жена и девојчица требало би да уједини, увек
и свуда, све друштвене актере.

(Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић, „Танјуг”, 22. фебруар)

* * *
Ова изложба се бави различитим мотивима људи да кре-
ну на опасна путовања, у потрази са сигурношћу или
бољим животом. Приказује избеглице и мигранте из целог
света, који желе да обезбеде сигурнији живот својим поро-
дицама, који прелазе опасне границе, те се суочавају с
тешкоћама у другој држави, док жуде за домом. Покуша-
ли смо да покажемо разлоге због којих људи морају да
оставе све иза себе. Фотографије на овој специјалној изло-
жби имају моћ визуелног приповедања у стварању међу-
собног разумевања, а приче које се на њима налазе имају
моћ да обликују или промене наше погледе.

(Кустоскиња Бабет Варендорф, РТВ, 18. фебруар)

* * *
Веома је компликовано дати профил жртава, жртва може
да буде свако – ви, ја, било ко. Ствар је само у томе да тре-
ба увек, шта год да се догађа генерално у животу, а погото-
во у оваквим стварима, размислити и поставити себи јед-
но једноставно питање: зашто ја? Зашто мени нуде тако
добар посао, тако добра понуда, шта стоји иза те понуде...
Кад се склопи поверење, једна од тенденција омогућава
да прво урадите нешто мало ситно, кад испуните то ситно,
онда ја тражим следећи корак. У преварама уплатите суму
новца – 2.000 динара, врати вам се 4.000 динара и очи вам
заблистају, па вам онда кажу дајте 15.000, добијате 150.000.
Ви уплатите 15.000, а 150.000 не добијете никада.

(Професор Факултета безбедности
др Горан Ј. Мандић, РТС, 23. фебруар)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Нацрт плана развоја града Пан-
чева за период од 2022. до 2028.
године изложен је ради јавне
расправе на званичној интернет
страници Града Панчева од 18.
фебруара до 10. марта. Сви заин-
тересовани (правна и физичка
лица) могу за време трајања јав-
не расправе поднети предлоге и

сугестије на Нацрт плана развоја
електронскимпутемнаадре-
су: plan ra zvo ja pan ce va@ pan -
ce vo.rs, или писаним путем
на адресу: Градска управа
града Панчева, Секретари-
јат за привреду и еко-
номски развој, Трг кра-
ља Петра I број 2–4, Панчево.

Сви заинтересовани учесници
у јавној расправи могу да
присуствују отвореном
састанку који ће се одржати
10. марта у скупштинској
сали Градске управе, у 11
сати, када ће јавности бити
представљен предметни

Нацрт плана развоја, уз обаве-

зно поштовање епидемиолошких
мера. Сва документација је
доступна на сајту Града.

Део јединственог бирачког спи-
ска за подручје града Панчева,
на основу кога ће се 3. априла
2022. године одржати избори за
народнепосланикеНароднескуп-
штине, изложенјенаувидуСекре-
таријату за општу управу, Пан-
чево, Трг краља Петра I број 2–4,
први спрат, канцеларија број 107.

Увид у део јединственог бирач-
ког списка врши се путем рачу-
нарске опреме уношењем једин-
ственог матичног броја грађана
с циљем провере да ли је грађа-
нин уписан у бирачки списак и
да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за упис, брисање, изме-
ну, допуну или исправку пода-
така у бирачком списку подно-
си се писмено на адресу: Град
Панчево, Градска управа града

Панчева, Трг краља Петра I број
2–4 или непосредно у службе-
ним просторијама Секретарија-
та за општу управу, први спрат,
канцеларија број 107. Број теле-
фона је 013/308-820, а имејл
birac ki spi sak @pan ce vo.rs.

Грађани могу извршити увид у
бирачки списак сваког радног
дана од 7.30 до 15.30 и суботом
од 10 до 16 сати и поднети захтев
за упис, брисање, измену, допуну
или исправку података у бирач-
ком списку до 18. марта 2022.
године у 24 сата, након чега се
бирачки списак закључује.

Од проглашења изборне листе
право на увид и на подношење
захтева за промену у бирачком
списку има и подносилац избор-
не листе или лице које он овла-

сти, по истом поступку по коме
то право имају и грађани.

Послезакључењабирачкогспи-
ска од 19. до 30. марта 2022. годи-
не у 24 сата (најкасније 72 сата
пре дана одређеног за одржава-
ње избора) захтев за промене у
јединственом бирачком списку
грађани могу поднети Министар-
ству државнe управe и локалнe
самоуправe непосредно или пре-
ко Градске управе града Панче-
ва, по месту пребивалишта. Гра-
ђани могу од расписивања избо-
ра до најкасније пет дана пре
дана закључења бирачког списка
– 12. марта 2022. године у 24 сата
– поднети захтев да се у бирачки
списак упише податак да ће бирач
на предстојећим изборима гла-
сати према месту боравишта у

земљи (изабрано место гласања).
У поступку вршења увида у

бирачки списак лице овлашће-
но за ажурирање бирачког спи-
ска и лице за пружање техничке
подршке дужни су да поступају
у складу са Законом о заштити
података о личности. Увид у
јединствени бирачки списак
може се извршити и електрон-
ским путем на званичном сајту
Министарства државне управе
и локалне самоуправе.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СИМО ТРКУЉА, НОВИ ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА СВИХ ПЕНЗИОНЕРА ПАНЧЕВА

НАША СНАГА ЈЕ У НАШЕМ ЈЕДИНСТВУ

КО СУ НОВОИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ 

НАДЗОРНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Председник Надзорног одбо-

ра је Ђуро Егић из Омољице,

а потпредседник Ђуро Буку-

ровић из Качарева. Чланови

и заменици чланова су: Дејан

Грујић, Радован Стојилковић,

Денко Тончев, Душанка Осто-

јић, Славко Лолић, Миливој

Тодоровић, Драган Стојано-

вић и Миливој Анђеловић.

У Извршном одбору су на

различитим функцијама:

Влада Димитријев, Горан

Симеуновић, Предраг Ћосић,

Петар Барајић, Станојко

Димчић, Митар Тешић,

Босиљка Бекић, Драгица

Белопавловић, Гордана

Перић, Стана Инђић и Сре-

ћан Крстић.



Дина ци ја вред на 
1,3 мили о на дина ра

Мали ша ни из Субо ти це доби ли су
нови про стор за игру уз подр шку ком -
па ни је НИС. Наста вља ју ћи да негу је
парт нер ске одно се с локал ним зајед -
ни ца ма, руско-срп ски нафт ни гигант
дони рао је 1,3 мили о на дина ра за
рекон струк ци ју деч јих игра ли шта на
Пали ћу и у Хај ду ко ву у Субо ти ци.
Захва љу ју ћи парт нер ству Гра да Субо -
ти це и НИС-а, нај мла ђи сугра ђа ни
ових два ју град ских насе ља, као и
деца која тури стич ки бора ве на Палић -
ком језе ру, од сада има ју нови про -
стор за игру, разо но ду и дру же ње.
Игра ли шта су опре мље на савре ме -
ним спра ва ма које су у пот пу но сти
при ла го ђе не деци пред школ ског и
школ ског узра ста и испу ња ва ју све
без бед но сне стан дар де. Све ча ном отва -
ра њу игра ли шта при су ство ва ли су др
Балинт Пастор, народ ни посла ник и
пред сед ник Скуп шти не гра да Субо -
ти це, Пре драг Рада но вић, дирек тор
про из вод ног департ ма на ком па ни је

НИС, као и мно го број не зва ни це.
Др Балинт Пастор је овом при ли -

ком рекао да му је задо вољ ство што
је с ком па ни јом НИС завр шен још
један зајед нич ки про је кат.

– Сарад ња Гра да Субо ти це и ком -
па ни је НИС има дугу тра ди ци ју. До
сада је НИС дони рао око девет 
мили о на дина ра за спорт ске и кул -
тур не мани фе ста ци је на тери то ри ји
нашег гра да. Оно што желим да нагла -
сим јесте да је ово наста вак сарад ње
и да ће се она одви ја ти и у будућ но -
сти, јер је то у инте ре су како гра ђа на
Субо ти це, тако и мешта на свих окол -
них насе ља, али и у инте ре су НИС-а
– рекао је при ли ком све ча ног отва ра -
ња деч јег игра ли шта пред сед ник Скуп -
шти не гра да Субо ти це.

С дру ге стра не, Пре драг Рада но вић
је навео да је НИС, као дру штве но
одго вор на ком па ни ја, ови ме дала само
мали допри нос сарад њи с Гра дом
Субо ти цом.

– Визи ја ком па ни је НИС усме ре на
је на одго вор ност пре ма буду ћим гене -
ра ци ја ма, а упра во рекон струк ци ја

ових два ју деч јих игра ли шта добар је
при мер успе шне сарад ње изме ђу НИС-а
и Гра да Субо ти це – иста као је Рада -
но вић.

Ком па ни ја НИС већ годи на ма кроз
раз ли чи те дру штве но одго вор не про -
јек те ула же у уна пре ђе ње ква ли те та
живо та гра ђа на широм Срби је. Под

сло га ном „Будућ ност на делу”, ком -
па ни ја је до сада уло жи ла пре ко чети -
ри мили јар де дина ра у број не дру -
штве но одго вор не про јек те широм
Срби је, а само у Град Субо ти цу НИС
је до сада уло жио гото во 8,6 мили о на
дина ра, у обла сти кул ту ре, спор та и
дру штве них актив но сти.

Стефан Миленковић
и Неле Карајлић
помогли куповину
новог инструмента

Наш чувени виолиниста Стефан
Миленковић и рок музичар Неле
Карајлић помогли су ученицима и
професорима Музичке школе „Јован
Бандур” да набаве музички инстру-
мент. Они су средином децембра про-
шле године организовали онлајн дона-
торски концерт за куповину инстру-
мената за музичке школе у Панчеву
и Горњем Милановцу и тако обезбе-
дили 100.000 динара. Новац је већ
уплаћен и уложен у набавку кларине-
та „Buf fet Е11”, који производи чуве-
на француска фирма.

Михајло Јовић, директор Музичке
школе „Јован Бандур” Панчево, рекао
је приликом уручивања донације шко-
ли да ће новац бити од велике кори-
сти овој васпитно-образовној уста-
нови. Како је рекао, састао се са Сте-
фаном Миленковићем на „Коларцу”
у Београду, након пробе оркестра
пред њихов пут у Дубаи. Састанку је
присуствовао и Неле Карајлић. У при-
јатном разговору са уметницима упо-
знао их је са успесима ђака школе и
захвалио им на овој значајној дона-
цији.

– Наша музичка школа ће сада први
пут имати овако квалитетан, профе-
сионалан инструмент. Кларинет ће
користити искуснији ђаци, ученици
средње школе, што ће додатно пове-
ћати квалитет образовања наших уче-

ника. Важно ми је да инструменти
који улазе у школу буду веома квали-
тетни како би могло да га користи
више генерација ученика – рекао је
тим поводом директор Музичке шко-
ле Панчево.

Да подсетимо, Стефан Миленко-
вић и Неле Карајлић планирају да
21. јуна ове године, на Светски дан
музике, представе на београдском
„Ташмајдану” свој заједнички аутор-
ски пројекат – „Rock El Cla si co”. Основ-
на идеја организовања заједничког
концерата јесте креирање дела која
ће наставити свој пут широм света,
поносно промовишући културу ових
простора. Спајањем песама „Забра-
њеног пушења”, као што су „Гиле
шампион”, „Фикрета”, „Дан републи-
ке”, с композицијама Шостаковича,

Чајковског и Брамса два великана
српске музике избрисаће границу
између рок музике и класичних ком-
позиција јер, како кажу, желе да се
класика „увезе” у рок песме и да се
не види шав. Иначе, овај пројекат
реализује се у оквиру платформе
„Србија ствара”, а финансира га Вла-
да Републике Србије.

Вреди истаћи да су Стефан Милен-
ковић и Неле Карајлић током при-
преме овог спектакла дошли на идеју
да организују и добротворни концерт
како би помогли у набавци музичких
инструмената за музичке школе и
тако дали допринос стварању нових
музичких талената. Захваљујући томе,
ђаци панчевачке музичке школе биће
у прилици да свирају на квалитетном
инструменту.
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Вла да Репу бли ке Срби је
усво ји ла два доку мен та

Помоћ у виси ни од 
20 про це на та укуп не 
вред но сти ста на или куће

Вла да Репу бли ке Срби је усво ји ла је
уред бу која омо гу ћа ва суб вен ци о ни -
са ње изград ње куће или купо ви не
куће или ста на у изно су до 20.000
евра на осно ву рође ња дете та. Реч је
о мери која пред ста вља под сти цај за
пове ћа ње ната ли те та, а коју спро во -
де три мини стар ства зајед но: Мини -
стар ство за бри гу о поро ди ци и демо -
гра фи ју, Мини стар ство за рад, запо -
шља ва ње, борач ка и соци јал на пита -
ња и Мини стар ство финан си ја. Како
сто ји у Уред би Вла де Репу бли ке Срби -
је, ово пра во може да оства ри сва ка
мај ка за дете рође но 1. јану а ра 2022.
годи не и касни је, под усло вом да први
пут сти че у сво ји ну непо крет ност на
тери то ри ји Срби је, а зах тев се може
под не ти у року од годи ну дана од
дана рође ња дете та. Пре ци зни је, роди -
те љи ће на име рође ња дете та доби ти
два де сет одсто (не више од 20.000
евра) од укуп не вред но сти куће или
ста на у раз ви је ним гра до ви ма и
општи на ма, док је у нераз ви је ним
дело ви ма Срби је ова помоћ чак 50
одсто од укуп не вред но сти.

Усво је на су два доку мен та: Уред -
ба о бли жим усло ви ма и начи ну
оства ри ва ња пра ва на нов ча на сред -
ства за изград њу, уче шће у купо ви -
ни, одно сно купо ви ну породичне
стамбене згра де или ста на по осно -
ву рође ња дете та и Одлу ка о изно су
нов ча них сред ста ва за оства ри ва ње
овог пра ва.

Усло ви кон кур са

Један од глав них усло ва, који ће
мно ге оста ви ти испод црте када је у

пита њу овај кон курс, јесте виси на
зара де. Уред бом је пред ви ђе но да
поро ди ца која кон ку ри ше за суб вен -
ци ју, која ће бити у изно су до 20.000
евра, мора доста ви ти доказ да су
укуп ни при хо ди под но си о ца зах те -
ва и супру жни ка, одно сно ван брач -
ног парт не ра, на месеч ном нивоу,
на дан под но ше ња зах те ва, нижи од
две про сеч не нето зара де запо сле -
них у Срби ји по послед њем обја вље -
ном подат ку Репу блич ког заво да за
ста ти сти ку. Пре ма послед њем обја -
вље ном подат ку за новем бар, про -
сеч на пла та је била 69.136 дина ра,
што зна чи да ће моћи да кон ку ри -
шу парт не ри који месеч но нису зара -
ди ли више од 138.272 дина ра. Кори -
сник сред ста ва је дужан да на непо -
крет но сти која је пред мет изград -
ње, уче шћа у купо ви ни одно сно купо -

ви не сагла сно Зако ну трпи упис забе -
ле жбе забра не оту ђе ња непо крет но -
сти у корист Репу бли ке Срби је, у
пери о ду од пет годи на од изград ње
одно сно купо ви не непо крет но сти
исто вре ме но са упи сом пра ва сво ји -
не на непо крет но сти која је пред -
мет изград ње одно сно купо ви не, што
зна чи да у том пери о ду неће моћи
да про да некрет ни ну.

Тре ба мно го доку ме на та

Како је наве де но, нов ча на сред ства
за уче шће у купо ви ни упла ћу ју се
на намен ски рачун отво рен код
послов не бан ке након доста вља ња
реше ња којим је дозво љен упис пред -
бе ле жбе пра ва сво ји не у корист куп -
ца у ката стру непо крет но сти на осно -
ву уго во ра о купо про да ји непо крет -
но сти изда тог од стра не РГЗ и дока -

за да је купац извр шио
оба ве зу испла те нов ча -
них сред ста ва про дав -
цу која се по уго во ру о
купо про да ји непо крет -
но сти испла ћу је из
њего вих сред ста ва.

Осо бе које желе да
кон ку ри шу за суб вен -
ци ју мора ће да при ло -
же доказ о брач ној или
ван брач ној зајед ни ци –
извод из матич не књи -
ге вен ча них или изја ву
ове ре ну код јав ног
беле жни ка о посто ја њу
ван брач не зајед ни це,
која је дата под пуном
кри вич ном и мате ри -
јал ном одго вор но шћу
и не сме бити ста ри ја
од месец дана. У слу -
ча ју јед но ро ди тељ ске
поро ди це за дока зи ва -
ње ста ту са ће бити
потреб но при ло жи ти
извод из матич не књи -
ге рође них за ново ро -

ђе но дете, извод из матич не књи ге
умр лих за дру гог роди те ља, реше ње
инва лид ске коми си је или потвр ду
фон да за пен зиј ско и инва лид ско
оси гу ра ње да није оства ре но пра во
на пен зи ју.

Мај ке ће мора ти да доста ве и уве -
ре ње над ле жног јед ног или више
орга на једи ни це локал не само у пра -
ве у којој је под но си лац зах те ва имао
реги стро ва но пре би ва ли ште да се у
прет ход них пет годи на до дана под -
но ше ња зах те ва нису води ле као
обве зни ци поре за на имо ви ну физич -
ких лица по осно ву вла сни штва на
ста ну или кући за ста но ва ње. Један
од доку ме на та који ће мора ти да
при ба ве јесте и уве ре ње МУП-а о
кре та њу пре би ва ли шта у прет ход -
них пет годи на до дана под но ше ња
зах те ва.

ДРЖА ВА ДАЈЕ СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА КУЋУ И СТАН

ПОДР ШКА ЗА ПОВЕ ЋА ЊЕ НАТА ЛИ ТЕ ТА

ДОНАЦИЈА ЗА МУЗИЧКУ ШКОЛУ „ЈОВАН БАНДУР”

Кларинет за будуће генерације

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

КОНКУРС ЕКОЛОШКОГ
МИНИСТАРСТВА

Очистимо
Србију

Министарство заштите животне сре-
дине расписало је недавно јавни
конкурс за пројекте превенције неле-
галног одлагања и уклањања отпада
и позвало градове и општине да
кандидују пројекте и да уз подршку
државе решавају проблем дивљих
депонија на својој територији.

Ове године су издвојена већа сред-
ства него лане. У 2021. години, уз
подршку Министарства, али и захва-
љујући доброј сарадњи с локалним
самоуправама, уклоњено је 500 од
укупно 3.500 сметлишта у Србији.
Министарство је ове године обезбе-
дило укупно 100 милиона динара
за уклањање депонија и поставља-
ње видео-надзора. Локалне самоу-
праве могу да кандидују пројекте
до 4. марта, а више информација и
потребна конкурсна документација
доступни су на сајту надлежног еко-
лошког министарства.

ПОРАЗНИ РЕЗУЛТАТИ
ЕВРОПСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

Деца у Србији некреативно
користе интернет

Према последњим резултатима
европског истраживања, Србија
предњачи по броју деце млађе од
13 година која претерано кори-
сте друштвене мреже. Поред тога,
наши малишани су међу првима
у игрању онлајн игрица и гледа-
њу садржаја на популарним
видео-платформама. Ови пора-
зни резултати су део студије коју
је урадила организација „Деца
Европе”. Реч је о истраживању
које је пaралелно спроведено у
19 европских земаља. Према обја-
вљеним резултатима, значајан
број деце у Србији између 9 и 11
година користи друштвене мре-
же сваки дан – чак 45 одсто, док
је тај проценат у Немачкој свега
11 процената.

Посебно је забрињавајући пода-
так о употреби популарних дру-
штвених платформи на дневном
нивоу тинејџера, узраста између
12 и 14 година – чак 86 процената
дечака и девојчица у Србији сва-
кодневно „виси” на њима по неко-
лико сати. Занимљив је и податак
из ове студије да 60 процената
деце и младих људи у Србији ника-
да не користе интернет у креатив-
не сврхе.

ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ
ПАНЧЕВАЧКОМ КАТАСТРУ

Најуспешнији
у 2021. години

Служба за катастар непокретности
у Панчеву једна је од три најуспе-
шније службе за 2021. годину.
Директор Републичког геодетског
завода Борко Драшковић уручио
је плакете руководиоцима трију
најуспешнијих служби за катастар
непокретности за 2021. годину – у
Суботици, Панчеву и Сремској
Митровици.

На основу прикупљених подата-
ка о раду служби за катастар током
прошле године извршено је годи-
шње оцењивање радне успешности
служби за катастар непокретности
и добијена је коначна оцена, а у
обзир су узети параметри испуње-
ности радних циљева, средње вред-
ности кварталног оцењивања и
добијене вредности оцене на годи-
шњем нивоу.

ДРУ ШТВЕ НО ОДГО ВОР НА КАМ ПА ЊА НИС-а „ЗАЈЕД НИ ЦИ ЗАЈЕД НО”

Деч је игра ли ште за нај мла ђе Субо ти ча не
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Како да сваки дан
буде јубилеј?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, током живота
сви смо оставили траг нечим
што смо били или урадили.
То може да буде нешто јако
важно и велико, вредно и дру-
гима, а најчешће је значајно
само нама. Што је временска
дистанца већа, то је жеља да
се понови осе-
ћај првобитног
поноса јачи.

Ухваћени у
клопку свако-
дневне рутине,
ослањамо се на
поновно про-
ж и в љ а в а њ е
неких догађаја,
за нас веома
значајних, као
подсетник на то
да смо некада
имали од живо-
та нешто посеб-
но, што с годинама добија све
већу емотивну вредност.

Стално чекање одређеног
дана у години када ћемо про-
славити наш јубилеј нагони
нас да живимо у прошлости.
Градимо животну причу око
нечега што већ дуже време
јесмо, радимо или подноси-
мо, али је значајно јер смо
уложили део себе да би од
обичног постало нешто посеб-
но што се може назвати лич-
ним успехом за памћење и
присећање.

Разне годишњице и јубилар-
не награде неумољиви су пока-
затељи пролазности и троше-
ња ове наше животне нити.
Постаје нам очигледно да се
све што је вредно, урадило у
прошлости и да нам остаје да

живимо од препричавања и
неизбежног улепшавања соп-
ствене историје, темпом којим
заборав брише све више нити
из наших сећања.

Ако нам се јубилеј препли-
ће са животом друге особе,
везујемо га за сопствена оче-
кивања и разочарања која
неминовно проистичу из њих,
јер не постоје две особе, па
макар градиле заједнички
живот веома дуго, које ће на
исти начин доживљавати и
реаговати на животне дога-
ђаје. Тражимо од других да
се сете нечега што је нама
важно, да нам прочитају
мисли и испуне жеље. Нико
не може да зна шта мислимо
док то и не кажемо.

Да нам јубилеји не (п)оста-
ну само подсетници да смо
некада нешто могли, хтели,
били..., треба да почнемо да

их правимо од
свакодневних
догађаја, који
би нам дарова-
ли тренутак за
памћење да смо
их приметили.
Уљуљкани у
свакодневну
рутину, устаље-
ним навикама,
утабаним стаза-
ма и излизаним
фразама попу-
њавамо дане, не
допуштајући да

нам било шта ремети свако-
дневицу и ако је вредно да се
касније назове личном побе-
дом и постане најлепши јуби-
леј. Ако закорачимо из свако-
дневне устајалости, спремни
смо да видимо и доживимо
себе и све друго на сасвим
другачији начин. Да сваки дан
подаримо себи нешто вредно
тога да постане јубилеј. Да
научимо да кажемо, поносни
на себе, да ће сутра бити два
дана откако смо рекли „волим
те”, „опрости” или „хвала” коме
треба. На тај начин стварамо
јубилеје који нису пролазни,
већ расту брзином којом и ми
растемо.

Прослављати или стварати
јубилеје – одлука је, као и
увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Стално чекање
одређеног дана у
години када ћемо
прославити наш
јубилеј нагони 
нас да живимо 
у прошлости.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Поред напетости

и појачане физич-

ке активности,

болове у мишићи-

ма могу изазвати

и разна медицин-

ска стања. Без

обзира на то о

ком узроку се

ради, биљке могу

помоћи да се

олакшају тегобе.

Предлажемо

вам чајну меша-

вину од једнаких

количина следећих биљака: бабиног зуба, врбе (кора), камилице,

раставића и рузмарина. То је комбинација која је богата витами-

нима и минералима. Побољшава циркулацију и исхрану мишића,

као и неуромишићних спојница. Стимулише покретљивост и сна-

гу мишића и подстиче стварање нове мишићне масе. Може се

направити количина чаја потребна за цео дан (три шоље). Две

пуне супене кашике прелијте са 750 мл кључале воде. Поклопи-

те и оставите да стоји пола сата. Процедите и уживајте, јер див-

но мирише.

Свакако је корисно у исхрану додати млевено ланено семе или

неки препарат од жутог ноћурка. За спољну примену, најбоље је

направити гавез тинктуру, која се утрљава на болна места два-

-три пута дневно. Самлети или изрендати свеж корен гавеза и

сипати у стаклену теглу допола. Налити ракијом или 40-процент-

ним алкохолом и добро затворити. Треба да одстоји две недеље

на собној температури уз свакодневно мућкање. Kада се проце-

ди, добија се тамна, густа, благо слузава течност. Може се држа-

ти на собној температури, заштићено од светлости.

Против болова 
у мишићима

Последњих деценија број људи
у свету који болују од хронич-
них болести бубрега у сталном
је и драматичном порасту.

Засад се ова обољења не могу
потпуно излечити, али ако се
рано открију и ако се благовре-
мено започне терапија, њихово
напредовање се може спречити
или значајно успорити.

Недовољна свест о хроничним
болестима бубрега и њихов
често притајен ток могу допри-
нети да се знаци и симптоми
који упућују на могућу болест
не препознају на време, што за
последицу има касно поста-
вљање дијагнозе и започиња-
ње лечења.

Kада болест узнапредује, једи-
но решење су дијализа или тран-
сплантација бубрега, што значај-
но утиче на квалитет живота боле-
сника, а уз то, овакви видови
лечења нису нимало јефтини.

Прави мултипрактик

Бубрег је невероватан орган који
помаже у очувању здравља и
чистоће нашег организма тако
што излучује све нежељене 
производе метаболизма и разне
отрове. Иако је првенствена уло-
га бубрега да пречишћава крв и
излучује токсине, то није и њего-
ва једина функција.

Регулишући ниво воде и соли
у организму, бубрези су глав-
ни регулатор висине крвног
пртиска. Овај пар органа има
још једну важну улогу, а то је
регулисање баланса минерала
и електролита, као што су
натријум, калијум, водоник,
калцијум, фосфор итд. На тај
начин бубрези одржавају нор-
малан састав телесних течно-
сти. Еритропротеин је један од
хормона који се производе у
бубрезима и који је заслужан
за стварање црвених крвних
зрнаца. Бубрези учествују и у
одржању здравих костију, јер
се у њима витамин Д претвара
у активну форму, неопходну за
апсорпсију калцијума из хра-
не, раст костију и зуба и одр-
жавање здравља скелета.

Иако је већина људи рође-
на са два бубрега, и један је
заправо довољан за одржава-
ње нормалних функција орга-
низма.

Симптоми болести

Бубрези су парни органи, у обли-
ку пасуља. Kод одраслих, бубрег
је дугачак око 10 до 13 центиме-
тара, широк је шест, а дебео чети-
ри центиметра. Сваки бубрег је
тежак од 150 до 170 грама. Урин

који је створен у бубрегу тече
уретерима до мокраћне бешике,
одакле се избацује напоље.

Симптоми болести бубрега
варирају од особе до особе и зави-
се од врсте и тежине основне боле-

сти. Често су нејасни, па се болест
не открије у раној фази. На сла-
бији рад бубрега указаће нам пови-
шен ниво двају важних продука-
та метаболизма – креатинина и
урее у крви. Уобичајени знаци
обољења бубрега су: отицање лица,
губитак апетита, мучнина, повра-
ћање, висок крвни притисак, ане-
мија и малаксалост, те уринарне
тегобе – печење при мокрењу или
смањење количине урина.

Ко је најугроженији

Болести бубрега се могу јавити
код свакога, али су у групи висо-
коризичних дијабетичари, осо-
бе које тешко или никако не кон-
тролишу хипертензију, особе које
имају генетску предиспозицију
за обољења бубрега, гојазни људи,
пушачи, особе преко 60 година,
те оне које дуго пију лекове про-
тив болова или такозване несте-
роидне антиинфламаторне леко-
ве („ибупрофен”, „напроксен”,
„диклофен” и сл.).

Ране фазе хроничне болести
бубрега углавном протичу без
симптома и једини начин да се
открију јесу лабораторијски
тестови и ултразвучни преглед
бубрега.

Врсте обољења

Постоје две основне групе бубре-
жних болести: интернистичке и
хируршке.

У интернистичке спадају сла-
бија функција бубрега, инфек-
ције уринарних путева и нефрот-
ски синдром и ове болести лече
нефролози. Болесници са узна-
предовалом бубрежном инсуфи-
цијенцијом морају да се лече
дијализом или трансплантаци-
јом бубрега. У хируршке боле-
сти спадају камен у бубрегу, боле-
сти простате и тумори бубрега
или мокраћних путева. Њих лечи
уролог оперативно, ендоскопи-
јом или литотрипсијом (разби-
јањем камена посебним апара-
тима).

ПРОЧИСТИТЕ ГЛАВНИ ФИЛТЕР ОРГАНИЗМА

ЧУВАЈ БУБРЕГЕ ДА ТИ ДУЖЕ ТРАЈУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

СЕДАМ ЗЛАТНИХ САВЕТА

Ево седам ефикасних начина

да одржите бубреге здравим.

БУДИТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ

Редовне аеробне вежбе и сва-

кодневне физичке активности

помажу одржавању нормал-

ног крвног притиска и шећера

у крви. На овај начин смању-

јете ризик од настанка шећер-

не болести и хипертензије, па

самим тим и од хроничне

болести бубрега.

ВОДИТЕ РАЧУНА О ИСХРАНИ

Једите здраву храну, са што

више свежег воћа и поврћа.

Смањите унос прерађевина,

шећера, масти и меса. Ако

имате више од 40 година,

користите што мање соли. На

тај начин ћете превенирати

хипертензију и настанак

каменчића у бубрегу.

ПАЗИТЕ НА КИЛОГРАМЕ

Одржавајте нормалну телесну

тежину. На тај начин ћете

такође превенирати дијабетес,

срчана и друга обољења која

су повезана с хроничном

болешћу бубрега.

ПРЕСТАНИТЕ ДА ПУШИТЕ

Пушење може да доведе до

атеросклерозе (закрчења крв-

них судова), што смањује

довод крви до бубрега и опти-

малну функцију ових органа.

Студије доказују да пушење

убрзава погоршање бубрежне

инсуфицијенције код болесни-

ка који већ имају хроничну

болест бубрега.

ОПРЕЗНО С ЛЕКОВИМА

Немојте претеривати с лекови-

ма против болова који се могу

добити и без рецепта и не узи-

мајте их без преке потребе.

Нестероидни антиинфлама-

торни лекови могу да оштете

бубреге ако се често користе.

ПИЈТЕ ПУНО ВОДЕ

Унос веће количине обичне,

негазиране воде (од два до

два и по литра дневно) пома-

же да се урин разблажи и да

се лакше елиминишу токсини

из организма, као и да се

превенира настајање камена

у бубрегу.

ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ 

НА КОНТРОЛУ

Најефикаснији и најбољи

начин за благовремено поста-

вљање дијагнозе и превенци-

ју болести бубрега јесу редов-

ни прегледи, али се они,

нажалост, често не спроводе.

Једноставан начин да рано

откријете болести бубрега јесте

да барем једанпут годишње

проверите крвни притисак,

урадите анализу урина и одре-

дите ниво креатинина у крви.

ТИНКТУРА КОЈА РАЗЛАЖЕ КАМЕН

СИРУП ОД КОПРИВЕ

Траварка Милена Марић откри-

ва да је за бубреге одлична

мешавина од једнаких количина

следећих биљака: брезе, злат-

нице, кукурузне свиле, петров-

ца, пречице, раставића и русе.

Ова моћна природна комби-

нација делује тако што разлаже

камен у ситне кристале који се

избацују путем урина. Смањује

болове и јача бубреге. Штити од

уринарних инфекција и помаже

ако до њих дође. Било би добро

да направите алкохолну тинкту-

ру и тако ћете имати увек спре-

ман напитак, јер треба да га

користите три месеца.

У стаклену теглу до 2/3 ста-

вите уситњено биље и налијте

до врха алкохолом (40–50%)

или домаћом ракијом. Теглу

затворите, промућкајте и

држите две недеље на собној

температури уз свакодневно

протресање. После цеђења

спремите у стаклену посуду на

тамно место, такође собне тем-

пературе. Пије се три пута

дневно по једна кафена каши-

чица, а добро би било пола

сата пре јела. Увече, пред спа-

вање, исту тинктуру утрљајте

споља у пределу бубрега и

лепо утоплите то место. После

три месеца се прави пауза од

месец дана, па ако буде потре-

бе, може да се понови циклус.

Још савета Милене Марић

потражите на „Фејсбук” стра-

ници „Бунар здравља”.

Коприва је одлично помоћно

средство у лечењу проблема с

бубрезима. Да бисте направили

сируп од коприве, биће вам

потребно: 400 г младих листова

коприве (бере се у пролеће и

јесен), један литар прочишћене

воде, седам лимуна, 800 г сме-

ђег шећераи петкашичица меда.

Листове коприве оперите и

прелијте водом, па додајте пет

нарезаних лимуна. Оставите

поклопљено 24 сата. Идућег

дана изгњечите све састојке и

процедите течност. Након тога

додајте сок од два лимуна и

смеђи шећер. Ставите смесу на

ватру и закувајте док не про-

ври. Нека ври пет минута. За

време кувања стално мешајте и

уклањајте пену која се појављу-

је на површини.

Kад се смеса охлади, додајте

мед и сипајте у стаклене тегли-

це. Добро затворите и чувајте на

хладнијем и тамном месту. Овај

сируп може стајати око пола

године ако се правилно чува.



Случај наплате
потраживања из
Новог Сада
узнемирио грађане

Уговоре треба
добро прочитати

Недавно се у Србији подигла
прашина око случаја жалби
грађана Новог Сада на подне-
ске појединих адвокатских кан-
целарија у том граду у којима
су Новосађане позивале да пла-
те дуговања за телекомуника-
ционе услуге стара више од
годину дана. У образложењи-
ма је стајало да потраживања
за интернет, услуге мобилне
телефоније и пакете услуга не
застаревају за годину дана, већ
да важи општи рок од 10 годи-
на и да су то „неименовани
уговори” који се не могу оква-
лификовати као „потражива-
ње поште, телеграфа и теле-
фона за употребу телефона и
поштанских преградака” као
што то предвиђа Закон о обли-
гационим односима.

Правници истичу да потро-
шачи не узимају заозбиљно
оваква правна тумачења која
ових дана стижу са адреса
„познатих” новосадских адво-
катских канцеларија, јер су,
кажу, јасни и закон, и судска
пракса, и став Врховног каса-
ционог суда – обавезе по осно-
ву телекомуникационих услу-
га пружених грађанима, које
доспевају у једнаким месеч-
ним интервалима, застаревају
за једну годину.

Овај догађај је умногоме
узбунио ширу јавност јер људи
нису више сигурни када мора-
ју да плате застарели дуг.

Но кренимо редом.

Закон је веома јасан!

Дакле, застарели дугови не
морају да се плате и то јако
добро знају и они који нам
редовно испостављају рачуне
(за утрошену воду, електрич-
ну енергију, услуге изноше-
ња смећа, коришћење фик-
сних и мобилних телефона,
телевизије). Међутим, поје-
дина јавна и приватна преду-
зећа, најчешће она јавна кому-
нална, с времена на време
пречешљају своју базу пода-
така и „открију” по хиљаду-
-две динара застарелог дуга,
који потом потрошачима
шаљу на наплату, и то преко
– извршитеља. Повериоци
такође – а ово важи углавном
за мобилне операторе – заста-
реле дугове грађана продају
агенцијама за принудну
наплату, које потом дугове
потражују од потрошача. Соп-
ствене грешке тако желе да
исправе по принципу – ако
прође, прошло је.

Законом је прописано да за
једну годину застаревају оба-
везе за комуналије, укључују-
ћи и телефон и кабловску теле-
визију, али и казне за паркинг
које издају паркинг-сервиси.
За пет година застаревају оба-
везе за све врсте пореза, док је
општи рок застарелости по
Закону о облигационим одно-
сима – десет година. Вреди
истаћи да се он примењује у
случају када законом није одре-
ђен неки други рок застарело-
сти. Поред тога, треба знати
да за сва застарела потражи-
вања важи правило – ако се
плати макар један динар, то
аутоматски значи да је потро-
шач признао цео дуг и мораће
да га плати у целости. То је
дефинисано Законом о обли-
гационим односима, где се
наводи да се застаревање пре-
кида када дужник призна дуг.

Застаревање потраживања

Као што је горе речено, за годи-
ну дана застаревају све обаве-
зе које доспевају месечним

рачунима, а односе се на тро-
шкове домаћинства. То су рачу-
ни за телефон, воду, електрич-
ну енергију, гас, даљинско гре-
јање, изношење смећа, рачу-
ни за услуге фиксне и мобил-
не телефоније, кабловских
телевизија итд. Према Закону
о облигационим односима, за
годину дана застаревају и оба-
везе по основу претплате на
повремене публикације, рачу-
најући од истека времена за
које је публикација наручена.

На пример, ако поверилац
1. марта 2022. године пусти
предлог за извршење за дуг по
рачуну, на пример рачун ЈКП
„Грејања” који се односи на
јануар 2021. године, то је заста-
рело, јер је прошло годину дана.
Уколико грађанин од изврши-
теља добије решење о изврше-
њу оваквог дуга, он треба да
изјави приговор застарелости
и тада долази до обустављања
поступка извршења. Тај прин-
цип, према речима правника,
важи за све овакве рачуне. Три
године је рок у којем застаре-
вају обавезе по основу закуп-
нине – било да се плаћа повре-
мено, било да је у једном укуп-
ном износу. Овај рок важи и
за дугове по основу уговора о
осигурању, а према осигурава-
јућим друштвима.

Порез је посебна прича

С друге стране, Законом о
пореском поступку и пореској
администрацији прописано је
да дуг за порез застарева након
пет година и овај рок почиње
да тече од 1. јануара наредне
године од оне у којој је наста-
ла пореска обавеза. Након исте-
ка тог рока од пет година насту-
па застарелост наплате поре-
ске обавезе, што за грађане
који су порески обавезници
заправо значи да немају закон-
ску обавезу да плате утврђени
износ пореза. Адвокати напо-
мињу да би у том случају било
најбоље да се грађани сами,
писменим путем, обрате Поре-
ској управи и истакну заста-
релост предметног потражи-
вања.

Међутим, кровни закон који
регулише поступања порезни-
ка предвиђа и да се застаре-
лост прекида сваком радњом
Пореске управе предузетом
против пореског дужника у
циљу утврђивања и наплате
пореза. То, практично, значи
да би уручивањем опомене за
неплаћени порез наступио пре-
кид застарелости.

За разлику од обавеза по
основу комуналних услуга, за
које принудну наплату раде
јавни извршитељи, пореске
обавезе још нису прешле у
њихову надлежност – принуд-
ном наплатом пореских дуго-
ва бави се искључиво Пореска
управа. Зоран Станижан
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КАДА ДУГОВИ ЗАСТАРЕВАЈУ ЗА НАПЛАТУ?

КОМУНАЛИЈЕ ЗА ГОДИНУ, ПОРЕЗ ЗА ПЕТ ГОДИНА

Мобилни оператори најчешће
користе услуге специјализова-
них агенција за наплату потра-
живања. Удружење за заштиту
потрошача указује на то да тре-
ба разликовати две ситуације.
Једна је када неко комунално
предузеће прода потраживање
од грађанина агенцији, за мање
пара него што вреди, па потом
та агенција зове потрошача и
тражи наплату целокупног дуга
с каматом. Овде је углавном
реч о застарелим потражива-
њима која дужници не морају
да плате.

Друга ситуација је када овакве агенције, у
име и за рачун самог предузећа, позивају дужни-
ке тражећи да намире свој дуг. Овде треба јасно
рећи да је законом забрањено да треће лице
зове потрошача, уколико он за то није дао дозво-
лу. Наиме, Закон о заштити потрошача сматра
неправичном уговорном одредбом давање овла-

шћења трговцу да пренесе своје уговорне обаве-
зе на треће лице без сагласности потрошача.
Али нису повериоци мутави, па у уговоре с кли-
јентима стављају одредбу, коју грађани и не
примете (ко још детаљно чита уговор нпр. с
мобилним оператером), где стоји да трећа стра-
на може да наплати дуг.

АГЕНЦИЈЕ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА

Треба да се пази шта се потписује!

У Србији је велики проблем
тај што постоји култура избе-
гавања пријема решења о извр-
шењу. Последица такве прак-
се јесте да постоји могућност
да дође до правноснажности
тог решења. Уједно, многи гра-
ђани, кад добију решење о извр-
шењу, из страха од извршите-
ља оду и плате иако то нису
морали да учине.

Када ствар дође до суда,
настаје нови проблем, јер су у
парничком поступку грађани
по правилу правно неука стран-
ка, па су принуђени да анга-
жују адвоката, а то захтева
новац. С друге стране, ови пред-
мети су релативно мале вред-
ности у односу на потенцијал-

не трошкове и пружање адво-
катске помоћи и стога струч-
њаци истичу да је неопходна
боља правна помоћ. Едукаци-
ја грађана је најважнија у овом
случају и многа јавна кому-
нална предузећа или приват-
не компаније управо играју на
карту страха и неинформиса-
ности и по принципу – ако
прође, прошло је! Утужују гра-
ђане за плаћене и неплаћене
рачуне и како би надоместили
последице сопствених греша-
ка, јер систем није добро обра-
чунао, или није регистровао
уплату рачуна итд., или, још
горе, има и оних који овако
мешетаре да би једноставно
повећали профит.

ГРАЂАНИ НИСУ ИНФОРМИСАНИ
О СВОЈИМ ПРАВИМА

Страх и незнање
Деси се грешка код појединих комуналних
предузећа да грађане туже за плаћене рачу-
не. Тада дужници морају одмах, по сазна-
њу за решење о извршењу, да обавесте извр-
шитеља да је дуг плаћен и да му доставе
доказ о томе. Тада трошкови извршитеља
падају на терет тог комуналног предузећа
као повериоца, јер је оно грешком тужило
за већ плаћене рачуне.

Ствар је јасна, према закону, ако је рачун
плаћен – нико не сме да га наплати дупло.
Ако је, међутим, дуг за неку комуналну
услугу застарео, а поверилац преко извр-
шитеља ипак покуша његову наплату, за
дужника је важно да на време уложи при-
говор, што значи у року од осам дана од
дана пријема решења извршитеља. У про-
тивном, за дужника нема спаса.

Процедура је следећа: за застарео дуг
дужник у року изјављује приговор застаре-
лости и у том случају се иде на парницу и

суд позива обе стране. Дужник треба само
да каже да је дуг застарео и суд ће дужника
ослободити сваког плаћања, односно одби-
ће захтев повериоца. Међутим, у случају
да је дуг плаћен, али потрошач није при-
мио решење о извршењу, из било ког
разлога (не прими поштом решење о извр-
шењу), већ за то сазна када извршитељ
његовом послодавцу пошаље закључак о
обустави од плате (или у Фонд ПИО од
пензије), ствар се компликује. И тада може
да се спречи принудна наплата. У том слу-
чају се решење истиче на огласну таблу
суда, где се после 30 дана рачуна да је
дужник примио решење и креће да тече
рок за приговор од осам дана. У случају да
је новац већ скинут с рачуна и пребачен на
име плаћеног дуга, дужник има могућност
да тужи повериоца – комунално предузеће
и да му се тај новац врати.

У пракси у оваквим случајевима највећа

је вероватноћа да ће потрошач тај дуг мора-
ти да плати. Разлог је веома једноставан –
није примио решење о извршењу и не зна
да је то решење истакнуто на огласној табли
суда, да стоји тамо 30 дана и да, потом,
истиче и рок од осам дана за приговор.
Када тај рок истекне, дужник више нема
права на приговор, јер застарео дуг пове-
рилац може да наплати ако дужник не
изјави приговор у законском року. Једино,
ако се испостави да је, на пример, достава
решења покушана на погрешној адреси
дужника. Тада дужник може да поднесе
захтев за отклањање неправилности у року
од осам дана од дана пријема закључка, на
пример, о блокади плате или пензије. Може
да се жали на неправилност и да захтева да
му се поново достави решење о извршењу
на праву адресу, како би рок за изјављива-
ње приговора кренуо из почетка и како би
он изјавио приговор.

КАДАПРИНУДНАНАПЛАТАМОЖЕДАСЕОБУСТАВИ, АКАДАЈЕНЕИЗБЕЖНА

Узети или не узети решење, питање је сад
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Повећање цена горива за последи-
цу има ланчани раст цена готово
свега осталог. Између осталог,
поскупеле су аутобуске карте на
релацији Панчево–Београд, што за
наше суграђане који свакодневно
путују на посао или студије пред-
ставља додатни удар на џеп.

Путници који уђу у аутобус „Пан-
транспорта” за вожњу до Београда у
једном смеру сада дају 250 динара,
уместо досадашњих 200, док је нова
цена повратне карте скочила с доса-
дашњих 300 на 400 динара. Нове су
и цене студентских карата – уз пока-
зивање индекса, вожњу у једном
смеру плаћају 200 уместо досада-
шњих 150 динара, док је повратна
поскупела са 210 на 300 динара.

И путници који се возе на скра-
ћеним релацијама сада плаћају
више. На релацији од Панчева до
„Малог раја” цена карте је виша за
50 динара, па уместо досадашњих
100 треба платити 150 динара. За
релацију од „Сибнице” до стајали-
шта „Блок браће Марић” раније је
било потребно издвојити 150, а сада
треба платити 200 динара.

Месечна карта за раднике од сле-
дећег месеца коштаће 6.950 дина-
ра.

Више цене и у „Ступу”

Предузеће „Ступ” из Вршца тако-
ђе је кориговало своје цене. Тако
сада карта у једном смеру између
Београда и Панчева кошта 250
динара уместо досадашњих 200.
Цена месечне карте на истој рела-
цији износи 5.400 динара, а пове-
ћање од наредног месеца се не
искључује.

Воз најјефтинији

Најјефтинији превоз између нашег
града и Београда јесте возом који
свакодневно саобраћа на релацији
Вршац–Панчево–Београд. Станице
на којима се можете укрцати јесу
Варош и Главна железничка стани-
ца, а цена вожње у једном смеру
износи 84 динара. Месечне карта
кошта 2.611 динара, што је готово
три пута мање у поређењу са ауто-
буском картом, под условом да своје
обавезе можете ускладити са шест
полазака, колико их има у току дана.

Због скупљег бензина скупљи је кром-
пир и све остало, јер повртари морају
допремити своје производе до града.
Прошетали смо пијацом и разговара-
ли с продавцима у настојању да сазна-
мо колико су скочиле цене и да ли је
због тога пала потражња. Затекли смо
готово празну пијацу – купце је било
могуће избројати на прсте једне руке.

ВЕРА РИСТИЋ, 
домаћица:

– Поскупело је гориво, производња
је скупа. Тезге су пуне робе, а продаја
је слаба. Мало има купаца, углавном
одлазе у ове велике маркете, иако ни
тамо није јефтиније. Код нас је дома-
ће, а од тога нема лепше. Много ути-
че то поскупљење. Тридесет година
сам на пијаци, стални купци долазе,
они неће да иду на друго место јер су
навикли на квалитет, али њих је мало.
Највише иду ајвар, туршија, ракија и
зелениш из стакленика.

МИЛИЦА БРАНИЋ, 
домаћица:

– На пијаци нема народа, али мар-
кети и пиљаре су пуни. Људи неће да

иду на пијацу ако им је маркет испред
носа. Долазе једино људи који воде
рачуна да једу домаће, али у радњама
је јефтиније и то је пресудно. Због
поскупљења горива све цене иду наго-
ре, јер морате некако да превезете
робу. Прво се сипа гориво, па се кре-
ће у продају... Све је то повезано и
вуче једно друго.

МИРИЈАНА МАРИНКОВИЋ, 
произвођач:

– Поскупљење горива је утицало на
све. Мада је и пре поскупљења прода-
ја на пијаци опала, такав је период
све док на тезге не дође свеже повр-
ће. Стандардно је највећа продаја зим-
нице и кромпира.

СЛАЂА НАУНОВИЋ, 
домаћица:

– Ми смо мало подигли цене у одно-
су на прошлу годину. Тегла туршије
од килограма била је 350, а сада је
400 динара, да бисмо могли да покри-
јемо трошкове. Ништа друго нисмо
повећавали; цене парадајза, феферо-
на, ајвара и пинђура остале су исте.
То је наш стандардни асортиман, јед-

нако се продаје, нема ни повећања
ни смањења. Купаца на пијаци је из
године у годину све мање, а на то је
све помало утицало:  несташица нов-
ца, велике дажбине, али и куповина у
маркетима. Имамо младе људе, редов-
не купце који су одрасли на селу уз
домаће производе, и они, када дођу,
тачно знају шта желе.

ОЛГА КОНСТАНТИНОВИЋ, 
професорка:

– Нема људи, празно је, нема нико-
га. Сваког дана је овако. Било је мало
људи и пре поскупљења горива. Људи
одлазе у маркете јер је јефтиније.
Нису велика поскупљења намирни-
ца, износе свега два или пет динара,
то није ништа страшно.

ЉУБИНКА ДИМИТРИЈЕВИЋ, 
пензионерка:

– Све је то повезано једно с другим.
С повећањем цене горива све иде наго-
ре. Замрзнули су три артикла, а све
друго је поскупело. То је умногоме
утицало на број купаца. Маркети су
пуни, гуше пијацу. Нема уопште људи
овде.

С. НАУНОВИЋМ. МАРИНКОВИЋ О. КОНСТАНТИНОВИЋ Љ. ДИМИТРИЈЕВИЋМ. БРАНИЋВ. РИСТИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Прековремени рад

Непостојано А

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Суграђани који живе у насељу Тесла
ових дана су затечени новонаста-
лом ситуацијом – Тесла је постала
Тесл. Наиме, назив насеља сачињен
од 3Д слова од жичаног калупа и
камења, која красе кружни ток, ових
дана нешто је другачији. Под велом
мистерије нестало је ни мање ни
више него цело слово А.

Међу суграђанима су подељена
мишљења о томе како је до тога

дошло. Једни верују да је реч о кра-
ђи, док су други у уверењу да је А на
поправци јер је настрадало прили-
ком саобраћајне незгоде. Ту су и
занимљиве теорије да је за Дан заљу-
бљених А украо неки непоправљи-
ви романтичар да би га поклонио
некој Ани, Анђели или Андријани.
Било како било, надамо се да ће
назив насеља убрзо опет бити ком-
плетан.

КОЛИКО СУ СКОЧИЛЕ ЦЕНЕ НА ТЕЗГАМА?

Пијаце празне због скупог бензина и маркета

У предузећу често остајемо да ради-
мо прековремено. Послодавац ника-
да није донео одлуку о прерасподели
радног времена. Можете ли да нам
објасните у чему су разлике између
прерасподеле и прековременог рада?
– пита Стефан К. из Војловице.

Прва разлика односи се на разло-
ге увођења прерасподеле радног вре-
мена у односу на разлоге увођења
прековременог рада.

Прерасподела се уводи када то
захтева природа делатности (на при-
мер, делатности које су у вези са
сезоном), организација рада, боље
коришћење средстава рада, рацио-
налније коришћење радног времена
и извршење одређеног посла. Пре-
ковремени рад уводи се због више

силе, изненадног повећања обима
посла и у другим случајевима када
је неопходно да се у одређеном року
заврши посао који није планиран.

Друга разлика је у дужини траја-
ња рада. Запослени може прековре-
мено да обавља посао најдуже осам
часова недељно, док у прерасподе-
ли може да ради најдуже 60 часова
недељно.

Трећа разлика је у заради. У слу-
чају прековременог рада запослени
има право на увећање плате, док у
случају прерасподеле радног време-
на нема права на то, јер у једном
периоду ради дуже од уговореног
радног времена, а у другом периоду
ради краће, осим када се сагласи да
ради дуже.

УВЕЋАНИ ТРОШКОВИ ГРАЂАНА

НОВЕ ЦЕНЕ АУТОБУСКИХ КАРАТА

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА 13 КАТЕГОРИЈА

Град Панчево у сарадњи с „Пан-

транспортом” обезбедио је беспла-

тан превоз за повлашћене катего-

рије.

Право на ову повластицу имају

пензионери, деца до шест година,

ментално оболела деца, труднице

и породиље, слепа и слабовида

лица, параплегичари, дистрофича-

ри, ратни и војни инвалиди, кори-

сници породичне инвалиднине,

тешко оболела избегла лица, као и

ученици и студенти из социјално

угрожених породица.

Захтеви за легитимацију за 

бесплатан превоз подносе се до 1.

априла. Сви заинтересовани који

припадају некој од тринаест повла-

шћених категорија захтеве предају

у Градском услужном центру у

Градској управи, на шалтеру 9, или

у сеоским месним заједницама.

У време када је овај број „Пан-
чевца” био у припреми „Елек-
тровојводина” 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 данима који су пред нама
требало да буде редовно како
у самом граду, тако и у при-
падајућим селима.
Информације о искључењи-
ма редовно се ажурирају на

сајту „Електровојводине”,
па се о најавама евентуал-

них додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибу-
тивној мрежи можете пријавити

на телефон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Видно увећање
парцела под
пшеницом

У току прва прихрана

Према речима Богдана Гарале-
јића, сарадника за ратарство
Пољопривредно-саветодавне слу-
жбе Института „Тамиш”, на тери-
торији четири општине у јужном
Банатуа (Панчево, Алибунар,
Ковачица и Опово) у јесен 2021.
године озимом пшеницом је
посејано 21.650 хектара.

– У односу на прошлу
производну годину то је повећа-
ње за 3.450 хектара. Озима пше-
ница је, у овом нашем кукуру-
зном појасу, заузимала од 12 до
15 одсто од укупних 150.376 хек-
тара под ораницама, што је изме-
ђу 18.000 и 22.000 хектара. Тај
скок није само последица добре
цене ове културе на светском и
домаћем тржишту, него и потре-
ба да се у појединим деловима
уведе и трећа гајена биљна врста
у плодореду како би били ума-
њени негативни ефекти двопољ-
них плодореда: кукуруз–сунцо-
крет, и у мањем производном
рејону: кукуруз – шећерна репа
– наводи Гаралејић.

Поскупљење репроматеријала

Он се осврнуо и на цене репро-

материјала, првенствено на пове-

ћање цене горива и минералног

ђубрива.
– Цена семена је повећана

прошле јесени и углавном се
кретала од 37 динара по кило-
граму појединих НС сорти пше-
нице па до 76 динара неких
страних сорти, а просечно око
60 динара. Иста је слика и с
минералним ђубривима за
основно ђубрење, чија је цена у
зависности од НПК формула-
ције и произвођача била од 39
до 80 динара по килограму.
Слика је иста као и ранијих
година: пољопривредници нај-
чешће не раде анализе земљи-
шта, па се НПК ђубрива купују
без агрономске и економске
основе. Цена евродизела у
основној обради и припреми
кренула је од 162,52 динара по

литру у септембру, да би у сетви,
почетком октобра, стигла до
166,31 динара и наставила да
расте. Производна година поче-
ла је с високим ценама репро-
материјала, а и даље имамо
сетву недекларисаног семена,
с тавана, из сопствене
производње, која као последи-
цу има или недовољан или пре-
густ склоп, што доводи до већег
броја проблема у пролећном
периоду – прича стручњак.

Штосевременскихусловаујесен
тиче, на почетку је био сув период,
затим повољан, а онда је уследило
кишноихладновреме, штоједове-
ло и до дужег ницања биљака.

– Септембар је био сушан у
јужном Банату, са забележених

пет-шест литара по метру ква-
дратном,  али то није омело оба-
вљање основне обраде тањира-
њем, доминантне у нашем
производном рејону. Првих седам
дана октобра били су идеални за
наставак радова и поједини пољо-
привредници су обавили сетву.
У другој недељи почињу кише и
за десетак дана померају рокове
сетве, која је завршена до 10.
новембра. Посејана пшеница
полако је ницала и нема велику
лисну масу као у јесен 2020. –
биљке су ниже, добро укорењене
и развијеног кореновог система.
Током новембра и децембра коли-
чина падавина износила је 255,2
литра по метру квадратном, што
је одлична и велика резерва вла-

ге, незабележена у последњих 11
година – каже Гаралејић.

Већина ратара не мери
потребе биљака за азотом

Када се на пољима забелео и сне-
жни покривач, он је био с једне
стране изолатор при ниским тем-
пературама, а с друге је омогућио
добре резерве влаге већ на почет-
ку године.

– Није било штета од ниских
температура, а биљке, које су се
појавиле као жућкасте, с топли-
јим данима и отапањем снега
полако су добиле зелену боју и
„пробудиле се”. Поједини
произвођачи су започели прихра-
ну у хладним данима јануара,
користећи азотно минерално
ђубриво „уреа”, које не би треба-
ло да се употребљава када је реч
о озимој пшеници, а произвођа-
чи су оправдање налазили у цени
азота у ђубриву и цени самог
ђубрива. Ни количине које су тада
коришћене нису оправдане. Један
број пољопривредника урадио је
и за ту прихрану Н-мин. методу
којом се утврђује стање лакопри-
ступачног минерализованог азо-
та у земљишту, нитратни азот. На
основу тога они планирају
потрошњу ђубрива, али већина и
даље не примењује методе мере-
ња потреба – наводи саветодавац.

Крај фебруара је и време да
се користи облик азота који је
брзо доступан биљкама, јер се
полако покрећу њихове живот-
не функције, што се види и на
малим белим, новим коренчи-
ћима када се ишчупају биљке
на одабраној парцели.

– Препорука је да се у првој
прихрани иде са 80 до 100 кило-
грама ђубрива „ан” по катастар-
ском јутру. Овогодишња препо-
рука је да се за вегетацију плани-
ра 120 килограма азота по хекта-
ру. Стога ова прва прихрана зах-
тева да се праћење и мерење оба-
ви средином марта како би се
додао остатак планираног азота.
Све што измеримо иде у правцу
рационалнеприменеазотаивисо-
ког и стабилног приноса без боја-
зни да ће прекомерни додати азот
утицати на осетљивост биљака на
болести и појаве полегања усева –
истиче Гаралејић.

Петак, 25. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Засађено хиљаду мађарских багрема

Већ више од десет година Удру-
жење Македонаца „Вардар”
Качарево обележава Дан матер-
њих језика. Председник те орга-
низације Симо Најдоски каже
да је то углавном чињено уче-
шћем на приредби која је редов-
но одржавана у Иванову.

– Како поменути догађај изо-
стаје већ другу годину, тим
поводом смо позвали чланове
у своје просторије. Испало је
лепше него што смо очекива-
ли – бабе и деде су у то име,
заједно са својим унуцима,
рецитовали на два језика: срп-
ском и македонском – наводи
Најдоски.

Најпре је Живко Петковски
присутнима приближио значај
Дана матерњих језика, а потом
је рецитовао његов унук Филип,

забавиштанац. Стихове на два
језика говорили су и ученици
виших разреда – Наташа
Ристовска и Андреја Цветков-
ски, затим и њихови баба и
деда – Мира Ристовска и Сло-
бодан Цветковски Цонки, као
и забавиштанка Лена Велич-
ковић, чији је деда Симо Нај-
доски, поменути председник
„Вардара”, свима поделио ода-
брана савремена дела маке-
донске књижевности, док је
његова супруга Љиљана обра-
довала малишане укусним
крофнама.

Банатски Брестовац: Почело
је асфалтирање улица Рифата
Бурџевића и Златице, док у
Улици Ђуре Јакшића трају
радови на проширењу и при-
преми за наношење чврсте
подлоге. У току је и уређење
терена на којем ће бити ура-
ђена окретница у Улици Саве
Kовачевића. Месна заједница
настојаће да, у складу с могућ-
ностима, реконструише пешач-
ку стазу у улици Kутина 2.

Банатско Ново Село: Радови
на уређењу приземља зграде
Месне заједнице и даље су у
току, а до краја недеље очеку-
је се поправка уличне расвете.

Долово: Радници ЈКП-а „Доло-
ви” су претходних дана уређи-
вали брегове у улицама Мора-
ва и Дејана Бранкова, као и
код школе. Рок за исказивање
интересовања за упис деце у
вртић продужен је до 1. марта.

Глогоњ: У току су радови на
реконструкцији надстрешни-
це испред Дома пензионера.
Дом културе је предао Град-
ској управи документацију за
уређење дворишта с циљем
учешћа на конкурсу „Градови
у фокусу”. Почеле су пробе
дечје фолклорне секције.

Иваново: С обзиром на то да
ни ове године није одржана
приредба поводом Дана матер-
њих језика, у понедељак, 21.
фебруара, школа је посвети-
ла том важном датуму први
час у сваком разреду, тако што
су наставници едуковали уче-
нике на ту тему.

Јабука: Месна заједница је, у
сарадњи с ЈКП-ом „Вод-ком”,
засадила десет садница сибир-
ског бреста испред стадиона
ФK „Југославија”. Списатељ
Драган Петковић добио је при-
знање за песника године у
избору уметничке групе „Арте”
и издавачке куће „Арте”.

Качарево: У току је асфалти-
рање улица Бориса Kидрича,
Kосовске и Пролетерске. Про-

моција књиге „Јуче сам има-
ла сусрет са собом” ауторке
Александре Михајловић при-
ређена је у петак, 18. фебруа-
ра, у организацији Дома кул-
туре. Удружење „Вардар” обе-
лежило је Дан матерњих јези-
ка. Качаревачки гајдаш Жар-
ко Марковски преминуо је у
74. години. Тридесет пета
„Сланинијада” биће одржана
од четвртка, 3. марта, до неде-
ље, 6. марта.

Омољица: У организацији
Месне заједнице ових дана
социјално угроженом станов-
ништву подељено је педесет
метара дрва. Депонија је и
даље у катастрофалном ста-
њу, пре свега зато што многи
неодговорни појединци исто-
варују смеће на прилазном
путу. У организацији пчелара
током викенда биће посађено
6.400 садница мађарског
багрема.

Старчево: У организацији
старчевачких пчелара, који-
ма су свесрдно помогли лов-
ци и други волонтери, у субо-
ту, 19. фебруара, посађено је
преко хиљаду младица медо-
носног мађарског багрема.
Трибина под називом „Како
је ’пропадао’ старчевачки
рокенрол” уприличена је у уто-
рак, 22. фебруара, у ККК-у,
а говорили су рок музичари
Радован Станковић и Нико-
ла Пољак, док је програм
водио Дарко Јешић.

Месне актуелности

КАЧАРЕВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ ВАЖАН ДАТУМ

Дан матерњих језика 
у „Вардару”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НАКОН ГОДИНУ ДАНА ПАУЗЕ НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У КАЧАРЕВУ

Тридесет пета „Сланинијада” у пуном формату
„Најмаснија светска
манифестација” 
биће одржана 
од 3. до 6. марта 

Након годину дана паузе, узро-
коване пандемијом, качаревач-
ка „Сланинијада” враћа се на
сцену у пуном светлу и обиму,
на радост бројних гурмана с
разних страна.

И док је прошле године она
практично симболички обеле-
жена и одржан је само мали део
програма, предстојећа, тридесет
пета „најмаснија светска мани-
фестација” биће уприличена по
свим уобичајеним стандардима
од четвртка, 3. марта, до неде-
ље, 6. марта, али у складу с про-
писаним државним мерама.

Главни организатор манифе-

стације, Туристички клуб „Сла-
нинијада”, припремио је богат
садржај. Оно што посетиоце нај-
више занима свакако је сајам
сланине, меса и месних прера-
ђевина у спортској дворани, на
оближњем платоу и у Улици
маршала Тита, који ће трајати у
поменута четири дана од 8 до
20 сати, изузев што ће послед-

њег дана све бити завршено два
сата раније.

Припремљен је и пратећи про-
грам, почев од отварања у четвр-
так, 3. марта, у 12 сати, на вели-
кој бини на тргу, када је и про-
глашење победника такмичења
за најбољу сланину, које ће и
овог пута бити подељено у чети-
ри категорије сланине: домаћа,
најдебља, занатска, индустриј-
ска и сланина од мангулице.
Комплетне информације о томе
заинтересовани могу да нађу на
сaјту манифестације https://sla -
ni ni ja da.rs. Истог дана, од 9 сати,
одржаће се и надметање у кува-
њу гулаша на кошаркашком тере-
ну у парку, када ће бити прире-
ђена обрада свиња на
традиционалaн начин, уз паље-
ње сламом, што ће бити поно-
вљено и наредних дана.

Сутрадан је на програму „Злат-
ни чварак”, приказ топљења сла-
нине, од 16 до 18 сати на платоу
музику ће пуштати ди-џеј, а у
суботу, 5. марта, од 9 до 13 сати,
биће одржано такмичење у кува-
њу донаторског пасуља на кошар-
кашком терену у парку, где ће
сат раније бити приређена игра
под називом „Ухвати ме ако
можеш – прасе је пуштено –
трка прасића”. И на бини на
тргу, од 12 сати, биће организо-
ване атрактивне игре, као што
су „брзо једење сланине”, „љути
изазов” и „брзо испијање пива”...

На поменутом месту биће
уприличен културно-уметнички
програм, од 14 до 17 сати, у исто
време као и последњег дана, у
недељу, 6. марта, а у 18 сати
биће спуштена завеса на триде-
сет пету „Сланинијаду”.

НАЈБОЉЕ ПОТРАЖИТИ САВЕТ ОД СЛУЖБИ

Богдан Гаралејић сугерише да

произвођачи увек потраже савет

од саветодаваца из Пољопри-

вредно-саветодавне службе, као

и сарадника из ПИС-а (Прогно-

зно-извештајна служба у зашти-

ти биља) на број телефона

013/313-092.

– Изашао је наш билтен

„Резултати огледа у 2021. годи-

ни” и сви заинтересовани могу

доћидоИнститутаипреузетисвој

примерак. Ова публикација од

2007. године прати временске

прилике у току вегетације, сорте,

хибриде, агротехнику, заштиту и

на крају приносе на огледном

пољуИнститута„Тамиш”идобар

је алат који помаже, поред соп-

ственог искуства, у доношењу

одлука у производњи – наводи

Гаралејић.

СТАЊЕ ОЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА НА ПОЉИМА ЈУЖНОГ БАНАТА

БИЋЕ ДОВОЉНО ХЛЕБА УПРКОС СВЕМУ

У организацији старчевачких
пчелара, којима су свесрдно
помогли ловци и други волон-
тери, у суботу, 20. фебруара,
посађено је преко хиљаду мла-
дица медоносног мађарског
багрема. Том приликом је
пошумљен потез „торине” на
Белом брегу, на атарском путу
ка Баваништу, то јест на нешто
мање од петсто метара од самог
насеља.

Председник Друштва пчела-
ра Старчево Горан Станковић
наводи да је махом сађен бели
мађарски багрем, који цвета пет-
наестак дана, што је неупореди-
во дуже од овдашњег.

– Следи тањирање, па ручно
међуредно уклањање корова,
без употребе хемијских сред-
става. Морам да захвалим на
садницама и помоћи чланови-
ма омољичког друштва пчела-

ра – Лазару Дехељану, Ненаду
Туцакову и Јовану Поткоњаку,
као и на подршци Петру Андре-
јићу, председнику Савета МЗ,
и Маји Витман, градској мена-
џерки, која нам је најавила и
друге видове потпоре. На кра-
ју, волео бих да сви суграђани
користе и чувају ово дрвеће,
које ће за око пет година бити
у медоносној функцији – каже
Станковић.

„Прихрана ’уреом’ је завршена, а сада
је време за амонијумнитратни облик азота.”

Богдан Гаралејић, 
стручни сарадник за ратарство Института „Тамиш”

Стручњак током прикупљања узорака

Мамац за бројне гурмане

Рецитовало и старо и младо

Пчелари, ловци и други
волонтери у акцији
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Панчевци од четвртка, 17. фебру-
ара, имају прилику да у Галери-
ји савремене уметности (ГСУ)
погледају изложбу радова са
шеснаестог Ликовног салона „30
x 30”. Радови су одабрани на
конкурсу који већ 16 година реа-
лизују Kултурни центар Зрења-
нина и аутор пројекта мр Милу-
тин Мићић. Аутори се могу пред-
ставити радом формата 30 x 30
на слободну тему или на зада-
так, а ове године је то била „Успе-
ла – неуспела цивилизација”.

На салону је представљено 195
одабраних радова од укупно 247
које су на конкурс послали умет-
ници из Србије, Хрватске, Репу-
блике Српске, Босне и Херцего-
вине, Црне Горе, Словеније и
Италије.

Kаква је наша савременост?
Докле је догурала цивилизаци-
ја? Губе ли велесиле своју веро-
достојност? Kако је могуће да
интелект напредује, а да је рато-
ва све више? Kако се манипули-

ше људима? Препознајеш ли
погубне последице по планету?
Стрепиш ли за будућност? Kуда
иде ова цивилизација? Ово су
само нека од питања на која су
аутори могли да одговоре на свој
начин и кроз свој ликовни став.

Жири у саставу Ана Станар,
историчарка уметности, мр Вука-
шин Миловић, вајар, и мр Милу-
тин Мићић, академски сликар,
одабрао је радове аутора за изла-
гање на овогодишњем салону и
доделио три награде. Прву је
добила Милана Лана Пауновић
(Рајшић), другу Ненад Вацић, а
трећу Зоран Л. Пантелић.

– Велико нам је задовољство
да већ дуги низ година сарађује-
мо с Културним центром Зре-
њанина поводом овог салона.
Изложба је у децембру прошле
године отворена у Зрењанину, а
након тога је могла да је погледа
публика у Београду, да би сада
била представљена и у Панчеву.
После нашег града она се сели у

Сремску Митровицу и Нови Сад.
Аутори који се јављају на овај
конкурс већ традиционално дола-
зе из различитих градова и репу-
блика и чини се да им је сваке
године све веће задовољство да
одговоре на тему, односно зада-
так изложбе коју Милутин Мићић
као аутор пројекта зада и да то
за њих представља својеврсну
авантуру – рекла је на отварању

изложбе Ивана Маркез 
Филиповић, уредница програма
визуелних уметности у ГСУ.

На отварању изложбе је гово-
рио и Милутин Мићић, који је
потврдио да је број аутора који
учествују на салону из године у
годину све већи, док су радови
све интересантнији.

– Дугујемо највећу захвалност
уметницима који имају енерги-
је, воље, стрпљења, мотивације
и оптимизма у себи да у свим
овим неповољним условима за
културу постоје кроз своју умет-
ност и да раде. То мотивише и
нас да не одустанемо од овог
пројекта. Проблемским задаци-
ма које задајемо сваке године
позивамо уметнике на креатив-
но промишљање света и човека
и настојимо да их мотивишемо
да кроз своје стваралаштво пону-
де решења за актуелне пробле-
ме – објаснио је Мићић.

Изложба у ГСУ може се погле-
дати до петка, 4. марта.

Уље на платну „Сеоба Срба” Паје
Јовановића, које је део сталне
поставке Народног музеја у Пан-
чеву, тренутно је један од екс-
поната на великој изложби
„Миграције у уметности – умет-
ност миграција” у Галерији Мати-
це српске у Новом Саду.

Ова изложба је отворена у
петак, 18. фебруара, и траје до
30. марта.

– Иако посетиоци неће моћи да
оригинал чувене слике Паје Јова-
новића погледају на нашој стал-
ној поставци током овог перио-
да, велика нам је част да буде-
мо део значајне изложбе у Новом
Саду, који ове године носи ласка-
ву титулу европске престонице
културе. Драге колеге из Гале-
рије Матице српске заузврат су
нашем музеју уступиле студију
за чувено дело Паје Јовановића
„Крунисање цара Душана”,
настало 1900. године. Иначе,
као што је то случај са „Сеобом
Срба”, и ова слика има неколи-
ко верзија, а верзију коју чува
Галерија Матице српске моћи
ћете да погледате у Народном
музеју Панчево од 20. марта до
краја априла – наводи се у саоп-
штењу панчевачког музеја.

Водећа имена уметности

На изложби „Миграције у умет-
ности – уметност миграција” први
пут су на једном месту приказа-
на дела водећих имена нацио-
налне уметности Уроша Преди-
ћа и Паје Јовановића, великана
европске уметности Ел Грека,
Елизабет Виже Лебрен и Марка
Шагала, као и савремених умет-
ника Младена Миљановића, Вла-
дана Јеремића, Рене Редле, Сафе-
та Зеца и Таус Макачеве.

Према речима управнице Гале-
рије Матице српске Тијане Пал-
ковљевић Бугарски, изложба је
део пројектног лука „Сеобе” Фон-
дације „Европска престоница кул-
туре 2022”, којим је још 2016.
аплицирано за титулу коју сада
Нови Сад носи. Изложба је наста-
ла у сарадњи с Државном галери-
јом „Третјаков”, Државним музе-
јом лепих уметности „Пушкин”,
Народном галеријом Словеније,
Народним музејом у Београду и
Народним музејом Панчево.

Једна од четири верзије

Иначе, Паја Јовановић је завр-
шио укупно четири верзије сли-
ке „Сеоба Срба”, од којих су
три преживеле. Прва верзија је
изложена у згради Патријар-
шије у Београду, друга се нала-
зи у Народном музеју Панче-

во, а четврта у Kонаку кнегиње
Љубице у Београду.

Слика је настала тако што је
Саборски синод, с патријархом
Георгијем Бранковићем на челу,
ангажовао Пају Јовановића, јед-
ног од најпознатијих уметника,
да наслика монументалну ком-
позицију „Сеоба Срба под Арсе-
нијем III Чарнојевићем 1690”
ради излагања на „Миленијум-
ској изложби” у Будимпешти
1896. године. Угарска влада је
организовањем ове изложбе
намеравала да обележи хиљаду-
годишњицу покрштавања и дола-
ска Мађара у Панонску низију.
Представљањем најважнијег
догађаја у прошлости панонских
Срба требало је истаћи приви-
легијални положај и трајност
присуства српске цркве и наро-
да на овим просторима.

„Верзија сли-
ке која се чува у
Народном музе-
ју Панчево пре-
носи нам прво-
битну идеју ауто-
ра – приказујући
портрет тада-
шњег српског
друштва, уз
тежњу ка исто-
ријској аутентич-
ности истовреме-
но поседује 
х е р о и з о в а н у
ноту. Заступљени
су припадници
црквене хијерар-
хије, ратници и
обичан народ у
збегу са стоком.
Дело је наслика-
но 1895-1896.
године, пре довр-
шења исправки

на монументалној композицији
која се чува у Музеју Српске пра-
вославне цркве у Београду. Потом
га је уметник продао загребач-
ком трговцу уметнинама Петру
Николићу уз право на уможава-
ње на педесет година. У виду лито-
графске репродукције слика је
доспела до многих домова и с
временом постала национална
икона. Народни музеј Панчево уз
помоћ градских власти откупљу-
је дело од Марије Радојчић из
Панчева 1971. године. Слика нам
аутентично сведочи о једном пре-
судном историјском догађају као
и историјском тренутку самог
настанка дела, о развоју и стању
у уметности и култури српске
етније, те стога представља вео-
ма вредно дело од националног
значаја”, наводи се на веб-порта-
лу Народног музеја Панчево.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Успела – неуспела цивилизација

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ПАНАРТИСТ”

Мајстори свирају мајсторе
После изузетно доброг концер-
та који је камерни оркестар
„Панартист” под уметничким
руководством професора Војка-
на Поповића одржао крајем про-
шле године у Свечаној сали
Народног музеја, исти концерт
заслужио је да буде представљен
и пред бројнијом публиком у
дворани Културног центра. То
се и догодило у четвртак, 17.
фебруара, а на програму су, као
и прошлог пута, била дела ста-
рих мајстора.

Вече је отворено Хендловим
делом „Кончерто гросо у Г-дуру”,
а као солисти су се представили
Војкан Поповић и Естер Kрстић
(виолине) и Бојан Тирменштајн

(виолончело). Оркестар је од првог
тона обећао присутним љубите-
љима музике вече испуњено ужи-
вањем не само у делима старих
мајстора већ и у мајсторском
извођењу тих дела. И то обећање
је у потпуности испунио. У настав-
ку је публика уживала у првом
ставу Баховог концерта за две
виолине у д-молу, а солисткиње
на поменуте две виолине биле су
Луна и Нађа Поповић.

Антонио Вивалди био је тре-
ћи велики композитор на про-
граму овог концерта, а оркестар
је извео његов Kонцерт у Б-дуру
за виолину и виолончело и
Kонцерт за гудаче у г-молу. Поно-
во су као солисти бриљирали

професори Војкан Поповић и
Бојан Тирменштајн. На крају је
буран аплауз презадовољне
публике оркестар наградио
одсвиравши на бис једно од нај-
познатијих и најпопуларнијих
дела Астора Пјацоле – „Либер-
танго”.

Ансамбл „Панартист” основан
је почетком 2019. године у Пан-
чеву као клавирски трио. Осно-
вали су га Анђела Стојовић
Добричанин, Војкан Поповић и

Бојан Тирменштајн са жељом да
се ансамблу придруже и млади
музичари из Панчева и да се на
тај начин обогати музичка сце-
на града. У тој намери су и успе-
ли, тако да оркестар сада чине
професори, као и бивши и сада-
шњи ученици Музичке школе
„Јован Бандур”. Ансамбл је у
протекле три године наступао
као клавирски трио, гудачки
трио, квартет, квинтет и камер-
ни оркестар.

ОД 25. ДО 28. ФЕБРУАРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Лето кадa сам 
научила да летим

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Да, колико год звучало чудно, и

људи у Норвешкој имају сумње,

недоумице, збуњени су и дезо-

ријентисани пред овим хаосом

често насумичних пикадо стре-

лица с бојевим главама на врхо-

вима које лете у нашем правцу

и које одмиља зовемо „живот”.

С друге стране, филм пред на-

ма није депресивно кинемато-

графско пренема-

гање о томе коли-

ко је тешко про-

сечном милени-

јалцу да се данас

снађе у животу,

већ једна помало

црнохуморна, ре-

кло би се, дру-

штвена драмеди-

ја о томе колико је

тешко просечном

миленијалцу да

се снађе у живо-

ту. Главна јунакиња Џули само је

наизглед типичан представник

своје генерације, 30-годишњаки-

ња која лута на животном путу

тражећи своју улогу и смисао, од

аналитичне и хладне медицине,

преко психологије, до креативних

заноса у писању и фотографији,

тражећи колико социјални, толи-

ко и емотивни идентитет, излазе-

ћи из једне и улазећи у још две

љубавне везе.

Међутим, иако изгледа да би

поента филма измакла неком

старијем цинику, јер „li fe’s a

bich, get use to it and grow up”,

треба имати у виду да је терет

који се ставља пред данашње

миленијалце, иако суштински

другачији, надасве скоро сличан

као и терет неке пређашње гене-

рације, али без оног полета и оп-

тимизма који су доносила, на

пример, послератна времена са

обећањем бољег сутра. Дакле

једна свеприсутност целог света

и свих могућих информација

преко друштвених мрежа деза-

вуисала је просечног представ-

ника средње омладине данас и

створила такву какофонију у ње-

говој глави да не зна ни шта ће

ни како ће. Док покушава да све

види и проба, често му измиче

утемељење, смисао и сврха, а

потрага за њом може се отегну-

ти на целоживотни позив. Џули,

стога, није Најгора особа на све-

ту (генијалност постера управо је

у оксиморону између наслова и

њене блажене среће док трчи на

улици у сусрет нећемо рећи че-

му, иако се иза тога крије иро-

нични обрт). Она

има право да

трага за својим

идентитетом јер

у притиску околи-

не да се већ у 30

година оствариш

и каријерно и као

мајка и као ми-

слеће биће ретко

ко би нашао пра-

ви баланс и знао

одговор на свако

питање.

Џули покушава, експеримен-

тише, губи се у томе, посрће и

покушава поново, а филм који је

окружује управо је једна таква

пословично ведра европска дра-

медија иако таји у себи и понеку

надреалну, да не кажемо лин-

човску, и понеку трагичну ноту и

сцену. Иако је врло јасно зашто

је глумица Ренате Реинсве до-

била награду у Kану за свој ам-

бивалентни портрет Џули, која и

поред свега, макар у мојим очи-

ма, остаје донекле позитиван

иако проблематичан лик, пома-

ло је изненађујуће да филм, и

поред понеких јасних иако не

баш убедљивих својих квалитета

(на пример нарација или вудиа-

леновска подељеност на погла-

вља), добија ове године чак и

оскаровску номинацију за најбо-

љи страни филм и сценарио.

Прича јесте животна, обраћа

се актуелним и модерним

филмским језиком актуелном и

модерном тренутку у цивилиза-

цији и времену, али не делује

превише ургентно нити антоло-

гијски. Али, добро, можда сам

ја онај стари циник.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

The Worst Per son in the World”:
У потрази за животом

Филм снимљен по роману
„Лето кадa сам научила да
летим” Јасминке Петровић
приказиваће се у дворани Кул-
турног центра од 25. до 28.
фебруара, од 17 и од 19 сати.

Одушевљење књигом „Лето
кад сам научила да летим” од
2015, кад је објављена, до данас
подједнако деле и млади и ста-
ри, а она је у међувремену доби-
ла већи број књижевних награ-
да, преведена је на неколико
језика, објављена на Брајевом
писму и уврштена у препоруче-
ну лектиру за основне школе.
Филм је режирао Раша Андрић,
кога памтимо по култним оства-
рењима „Kад порастем, бићу
кенгур”, „Муње!” и „Три палме
за две битанге и рибицу”.

Продуценти обећавају ведру
и духовиту причу снажних
емоција у којој ће 12-годи-
шњој Софији нова пријатељ-
ства, први пољубац и дуго чува-

не породичне тајне претвори-
ти лето на идиличном јадран-
ском острву у непроцењиво
искуство и незаборавну аван-
туру. Главну улогу тумачи
талентована млада глумица
Kлара Хрвановић, а подршку
су јој пружиле искусне колеге
Олга Одановић, Жарко Лау-
шевић и Сњежана Синовчић.

Овај филм је један од рет-
ких садржаја намењених
првенствено млађој публици,
а продуценти Маја Поповић
Милојевић и Милан Стојано-
вић кажу да је „Лето”, због
вишеслојне приче и значења,
филм који заједно могу да
гледају деца, маме, тате, али
и баке и деке.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДЕЛО ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА У ЕВРОПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ

„СЕОБА СРБА” ПРИВРЕМЕНО 
ПРЕСЕЉЕНА У НОВИ САД
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МАСKЕНБАЛИ У ВОЈЛОВИЦИ

KАКО СЕ У „ЂЕТВАНУ” И 
„ТАМАШИЈУ” ДОЧЕКУЈЕ ПРОЛЕЋЕ

У појединим земљама, попут Мађар-
ске и Словачке, постоји обичај да се
крајем фебруара приређују маскенба-
ли како би се испратила зима и доче-
кало пролеће. Негде се маскирају деца,
понегде и одрасли, а обичај је познат и
под називом покладе или фаршанга.

Међутим, када живите у Панчеву, не
морате путовати по свету да бисте ужи-
во видели обичаје попут овог. Довољно
је да прошетате до Војловице... Баш
тамо су у недељу, 20. фебруара, у попо-
дневним и вечерњим сатима, у просто-
ријама Словачког културно-просветног
друштва „Ђетван” и Мађарског култур-
но-уметничког друштва „Тамаши Арон”
одржани такви дечји маскенбали.

У оба друштва окупио се велики број
деце и њихових родитеља, али и других
гостију, а програм је био толико леп да
добром проводу и дружењу сатима није
било краја. И у „Ђетвану” и у „Тамаши-
ју” је поред маскенбала приређено и
много других занимљивих игрица за
најмлађе, а уживали су сви – и деца и
они који су се, захваљујући оваквом
програму, поново вратили у детињство.

– Реч је о манифестацији која се
код нас традиционално организује већ
дуги низ година. Прошле године
маскенбал није одржан због панде-
мије, а сада је број учесника нешто
мањи него иначе. Но свакако је лепо
што се овде поново чује дечја граја и
што најмлађи уживају са својим роди-
тељима у свему ономе што смо им
припремили – рекао јe Мирослав Ора-
вец, потпредседник СKПД-а „Ђетван”.

Председник друштва Михал Спиш-
јак објаснио је да се маскенбал у
„Ђетвану” традицио-
нално организује
увек у ово доба годи-
не.

– Учествују дечја фол-
клорна и позоришна сек-
ција, а подршку пружа-
ју родитељи, родбина и
пријатељи који се увек
постарају за то да клин-
ци дођу са оригиналним
маскама, али и да се сала
лепо декорише и да се
приреди и додатни про-
грам за децу. Увек има-
мо и госте са стране, што
у жирију, што међу посетиоцима и уче-
сницима. Увек ту, поред Словака, буде
и Мађара, Румуна, Бугара и припадни-

ка свих других народа по
којима је наша заједница у
Војловици позната.

Скуп у просторијама
„Ђетвана” обишле су и град-
ска менаџерка Маја Витман
и председница Савета за род-
ну равноправност Ивана
Росић.

– Град Панчево је увек ту
да подржи праве вредности,
па смо се тако одазвали и
позиву наших пријатеља из
друштва „Ђетван” да прису-
ствујемо овој занимљивој
манифестацији. Насеље Вој-
ловица је надалеко познато
по неговању мултикултурал-

ности, а оваква дружења су само један
од начина за то, али и једна у низу при-

лика да научимо нешто
једни од других – иста-
кла је Маја Витман.

Истовремено неко-
лико улица даље у про-
сторијама МKУД-а
„Тамаши Арон” било је
једнако живо. И тамо се
одржавао дефиле маски,
а одзив деце и родитеља
такође је био изузетан.
Ни овде се није бирао

победник, већ су за све малишане 
обезбеђени занимљиви поклони. Према
речима Марте Kерекеш, чланице МKУД-
а „Тамаши Арон”, ове године се случај-
но десило да оба друштва, и словачко и
мађарско, маскенбал праве истог дана.

– Иначе се договоримо да то буде у
различитим терминима да бисмо могли
да идемо једни код других. У Војлови-
ци има много мешовитих бракова, па
је пуно оних који и из тих разлога иду
на оба маскенбала. Повод за ову мани-
фестацију исти је и код нас – терамо
зиму и дочекујемо пролеће. Kод нас је
обичај да се тим поводом прави тако-
звани фанк, односно крофне, па је ова
посластица и данас на менију.

И у „Тамашију” се за све клинце осми-
шљавају заиста занимљиве игрице.

– Настојимо да то буду игре којих су
се у прошлости деца играла на овим
просторима. Тако су, на пример, прет-
прошле године клинци правили кућу
од шапурина, а овог пута смо имали
такмичења у скакању с балоном до
циља, убацивању шапурине у корпу за
кукуруз и слично. Једна од игара које
смо играли захтевала је да деца посе-
дају у круг и свако од њих добије штап.
Помоћу штапова једни другима додају
марамицу. Kлинцима је то бескрајно
занимљиво и супер се проводе – обја-
снила је Марта. Драгана Кожан

Пронађите у себи моћ и онда кад
вам се чини да се све руши. Осети-
те спокој и поново поверујте у оно
што живот може да вам донесе уз
„Четири индијске мудрости” аутор-
ке Kаролин Фризу.

Неопходноједасхватитеданиконе
долази у наш живот случајно; да се све
догодитачноондакадатреба; да јеоно
што се догодило једино што је могло
да се догоди и да је прошлост оно што
треба у прошлости и да остане.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
коју вашу особину људи најтеже при-
хватају и зашто. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„Тешко ми је да се одлучим, нисам
сигурна, двоумим се између 
неодлучности и несигурности.”

„Зависи кога питате. Ако питате
моју ташту – лењост и неодговор-
ност. Таст ће рећи да сам лажов, жена
да немам амбиције, сестра – да сам
грубијан. Али ако питате клинца – ја
сам најбољи тата на свету и немам
мана. Син је у праву, наравно.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који изум овом све-
ту недостаје:

„Неко средство за успоравање вре-
мена како би се прочитало што више
књига.”

„Катанац за фрижидер!” Д. К.

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

Kроз фикцију и параболу, Амин
Малуф у роману „Неочекивана бра-
ћа” обрађује главне теме којима се
бавио у неким својим есејима.

Алек и Ева су једини становници
сићушног острва на обали Атлантика.
Уопште се не виђају, све до дана када
их необјашњив прекид свих средста-
ва комуникације примора да изађу из
самоће. Њихов буран сусрет с „неоче-
киваном браћом” која тврде да поти-
чу из древне Грчке и поседују меди-
цинско знање далеко напредније од
нашег представља драматичну снагу
овог романа, истовремено му дајући
одлике модерне бајке.

Неочекивана
браћа

Четири индијске
мудрости

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Лепи фебруарски дани измамили су
Панчевце на улице. Љубитељи шетњи,
деца, власници паса и пси... преплави-
ли су игралишта, а спортисти и рекреа-
тивци су изашли из сала и теретана и
тренирају на отвореном – на Спортском
центру, у Народној башти или на кеју.

Оставили смо за собом ледене дане
и празнике и сада је прави тренутак да
(опет) поведемо рачуна о животним
навикама, вратимо се вежбама и здра-
вијој исхрани. Наш град обилује мести-
ма за тренирање и рекреативне актив-
ности, тако да за Панчевце нема изго-
вора. А они га, изгледа, и не траже.

Ако је судити по призорима с бици-
клистичких стаза и стаза за трчање,
наши суграђани су решени да испуне
новогодишњу одлуку о здравом живо-
ту и тренирању и да доведу линију до
савршенства.

Спортски центар „Младост” –
велико вежбалиште

Спортски центар „Младост” је сагра-
ђен за физичке активности. Простире
се на више од осам хектара, на којима
су терени за фудбал, три терена за
кошарку, као и трим-стаза дужине 580
метара. Прошле године су почели, а
ове би требало да буду завршени радо-
ви на балон-хали, што ће употпунити
понуду Спортског центра.

На отвореном, поред стазе, постављене
су справе и рамови за извођење најједно-
ставнијих физичких вежби – подизања
мишићима односно згибова, тако популар-
них код дечака који се праве важни. Иза
тениских терена су справе за јачање трбу-
шних мишића, ногу и руку..., које не захте-
вају претходно знање ни надзор тренера.

Иако је Спортски центар „Младост”
место намењено превасходно тренира-
њу, добродошли су сви који желе и само
да прошетају. Јер, богата вегетација је
оно што је, поред физичких вежби, сим-
бол Спортскогцентра. Многи наши сугра-
ђани овде уживају у дугим шетњама и
чистом ваздуху, међу жбуњем и дрвећем
које их одваја од градске вреве и стреса.

Народна башта – зелена оаза града

Иако важи за најлепше место за шетњу,
Народна башта је и једно од омиљени-
јих места за рекреативно трчање и јогу.
Настала је на иницијативу првог панче-
вачког урбанисте, бригадног генерала
Миховила Михаљевића, који је наре-
дио да се на југоисточном крају града
подигне велелепни парк по узору на
немачке паркове. У Европи су тада биле
у моди простране зелене површине за
уживање изван самог града, па је тако
Панчево ухватило прикључак са светом.

У Народној башти је давне 1905.
била приређена велика индустријска

и пољопривредна изложба, па су, на
несрећу, тада многа стабла посечена
због постављања привремених изло-
жбених павиљона.

Занимљиво је да се, у свету сталних
промена, површина парка од настанка

до данас није мењала – износи 
четрнаест хектара. Поред тога што пред-
ставља плућа Панчева, Народна башта
пружа велике могућности за бављење
спортом. Ових дана је доста наших
суграђана, и младих и старих, запосе-
ло уређене трим-стазе, а није мало ни
оних који су на травњацима распро-
стрли струњаче да би вежбали јогу.

Правило за бициклистичке стазе

Дуж Народне баште се пружа једна
од панчевачких бициклистичких ста-
за. С лепим временом број бици-
клиста се на улицама повећава, па
би остали учесници у саобраћају
морали да им посвете више пажње.
А пешаци би морали да се подсете
да стазе за бициклисте нису за шет-
њу, већ за вожњу, и да су за кршење
овог правила предвиђене и казне.

Сузана Јанковић

ЛЕПО ЈЕ ВРЕМЕ, ИЗАЂИТЕ ИЗ КУЋЕ

Подарите свом телу вежбе
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Један од главних симптома било
које болести или тегобе готово
увек је – бол. Без обзира на то да
ли се само ударите или посечете
или имате неку пролазну тегобу
или пак озбиљнију болест, упра-
во бол је један од аларма који ће
вас упозорити да с вашим орга-
низмом нешто није у реду и да
треба реаговати и заштитити га.

Међутим, бол може имати и
друго лице и другачији карак-
тер, а они који су ту његову мрач-
ну страну упознали не би то
познанство пожелели ни најго-
рем непријатељу. То друго лице
бола указује се онда када он
потраје три месеца, односно када
се претвори у – хронични.

Kолико је трпљење бола током
тако дугог периода погубно по
организам у целини, најбоље зна
др Биљана Гавриловић, специ-
јалиста анестезиологије с реа-
ниматологијом и супспецијали-
ста медицине бола. Докторка
Гавриловић је запослена у
Општој болници Панчево, а
колико се у тој установи бол
озбиљно схвата, сведочи чиње-
ница да тамо од августа 2020.
године ради амбуланта за тера-
пију бола у којој се третирају све
врсте дијагностикованих акут-
них и хроничних болова.

Тренутно је, због пандемије
ковида, рад амбуланте привре-
мено прекинут, а пацијенти ће
поново моћи да закажу преглед
чим епидемиолошка ситуација
то дозволи.

ПАНЧЕВАЦ: Реците нам нешто
више о раду амбуланте за тера-
пију бола.

ДР БИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ:
Амбуланта је пре пандемије
радила једном недељно, утор-
ком од 7 до 13 сати, и то у окви-
ру анестезиолошке амбуланте, у
Специјалистичком центру.
Надам се да ћемо ускоро моћи
да наставимо рад по истом режи-
му као и пре пандемије. Паци-
јентима који тада буду желели
да дођу на преглед биће неоп-
ходан упут лекара опште прак-
се, будући да ми лечимо само
дијагностиковани бол. До сада
нисмо имали велики број паци-
јената, јер грађани још увек нису
довољно упознати са чињени-
цом да ова амбуланта постоји
нити с могућностима лечења
које она пружа.

• Чињеница је да бол, чак и онај
краткотрајнији, уме да изнури
човека и физички и психички. У
каквом су стању били пацијенти
који су вам се до сада најчешће
обраћали за помоћ у амбуланти?

– Пацијенти у нашу амбу-
ланту најчешће дођу тек онда
када исцрпе све друге могућ-
ности лечења. Долазе нам раз-
очарани, често уплакани,
молећи за помоћ и гледајући
на нашу амбуланту као на
последњу наду. Нажалост, у
том тренутку им је и стрпље-
ње на измаку, па се понекад
дешава да одустану од лече-
ња ако им већ од прве дозе
лека не буде боље. Пацијенти
који нам долазе не могу да се
сврстају у неку одређену гру-
пу по сличности или доми-
нантној карактеристици: они
су различитих година, а под-
једнако нам се јављају при-
падници обају полова.

• Kако изгледа преглед у амбу-
ланти?

– Преглед започињем увидом
у документацију, дијагностику
и процедуре и терапије које је
пацијент до тада добијао. Затим
следи дуга „анкета бола”, где
пацијент и ја откривамо све поје-
диности: када бол почиње, коли-
ко траје, каквог је карактера –
да ли жари, пали или је туп, шта
олакшава, а шта отежава ста-
ње... Први преглед траје најма-
ње 30 минута, а некада и више
од једног сата. Пацијенти у нашој
амбуланти сигурно могу очеки-
вати смањење бола, али морају
имати поверења и стрпљења.

• Kако медицина дефинише
бол и да ли се он може сматрати
болешћу или је то увек само
симптом?

– Бол је сложено, вишеструко
и непријатно сензорно и 
емоционално искуство, како је
то дефинисала Међународна асо-
цијација за проучавање бола. То
је лично, субјективно искуство

које укључује сензорне, емоцио-
налне и понашајућефакторе пове-
зане са стварним или потенци-
јалним повредама ткива. Бол
може бити акутни и хронични.
Акутни бол понекад има заштит-
ну функцију, јер указује на поја-
ву болести и оштећења. Сваки
бол који траје дуже од три месе-
ца постаје хронични бол и он се
заиста сматра болешћу за себе.
На лечење хроничног бола тро-
ши се много новца, он доводи до
инвалидитета, умањује квалитет
живота и радну способност поје-
динца.

• Зашто долази до појаве хро-
ничног бола и које су последице
таквог стања?

– До хроничног бола долази
из више разлога. Неки од њих су
малигне болести због саме њихо-
ве природе да праве деструкцију
ткива, затим нелечени и недо-
вољно лечени акутни болови, те
постоперативни, дегенеративни
неуропатски бол. У сам процес
настанка умешано је много фак-
тора: патолошки и дегенератив-
ни процеси (оштећење ткива тра-
умом, болешћу или дегенератив-
ним процесима повезаним с боле-
шћу или старошћу), физички,
психички и социјални фактори,
као и фактори заједнице (у поне-
ким заједницама се болу умању-
је важност). Једноставно речено,
продужена болна стања доводе
до промена на нервима, кичме-
ној мождини и централном 
нервном систему, тако да бол
постаје стање целог организма,
познат под термином „хронич-
ни бол”. Тада представља болест
пер се. Цела личност пацијента
пати: физичка, психичка, соци-
јална и бихевиорална. Долази до
развоја депресије, анксиозности,

редукције активности и социјал-
них контаката. У свету једна од
пет особа пати од неке врсте хро-
ничног бола. То може бити муску-
лоскелетни, неуропатски, хро-
ничан бол после хируршких 
операција, канцерски бол, 
функционални болни синдром,
комплексни регионални болни
синдром...

• Kако се лечи хронични бол?
– Оно што отежава третира-

ња бола је немогућност преци-
зног мерења и процене. Бол је
субјективни осећај, што значи
да га може исказати, описати и
нумерички оценити само особа
која га трпи. Адекватна процена
јачине и квалитета (убод, жаре-
ње, паљење), те периодичност
јављања и провоцирајући фак-
тори могу помоћи у што успе-
шнијем третману. Информиса-
ност пацијента је један од бит-
них фактора у процесу лечења.
Уколико на почетку не одреди-
мо колико је бол јак, каквог је
карактера, шта га погоршава, а
шта смањује, могућност успе-
шног третмана је мала. Процес
лечења је мултидисциплинаран
и често изискује више специјал-
ности: хирурга, неуролога, физи-
јатра, психијатра и специјали-
сте медицине бола и, наравно,
активно учешће самог пацијен-
та и његове породице. Често је у
лечењу неопходно кориговати
факторе понашања, спровести
дијететске режиме и повећати
физичку активност. Лечење хро-
ничног бола је дуготрајан про-
цес, који не нестаје чаробним
штапићем, чега пацијент и тера-
пеут морају бити свесни. Леко-
ви и процедуре често дају ефек-
те тек после дуже примене. Све
горенаведено тражи првенстве-
но добру сарадњу између паци-

јента и лекара и тимски рад.
Хронични бол више од било које
друге болести тражи стопостот-
ну сарадњу.

• Познато је да наш народ,
чим осети било какав бол, при-
бегава лековима не водећи рачу-
на ни о врсти ни о количини.
Kолико је то опасно?

– У нашој земљи вам не треба
лекарски рецепт за неопиоидне
аналгетике. У њих спада НСАИЛ
(нестероидни антиинфламатор-
ни лекови: „диклофен”, „кето-
нал”, „мовалис”…). Наш народ
их обожава, а они дају мноштво
компликација: крварење из
гастроинтестиналног тракта,
првенствено желуца и дванае-
стопалачног црева, кардиолошке
компликације, повећање неже-
љених кардиолошких догађаја
(инфаркт и сл.). Ових лекова се
више плаше доктори када их
преписују него сами пацијенти
који их редовно употребљавају.

• Шта је ваш савет – како тре-
тирати најчешће врсте акутног
бола, попут главобоље, костобо-
ље и слично?

– Лични савет у случају бла-
гих главобоља које се повреме-
но јављају и пролазе јесте да се
узме „парацетамол”, „кафетин”
или „кафебол”. За сва друга бол-
на стања ипак се обратите иза-
браном лекару. Бол је симптом
који често указује на почетак
болести, па му треба указати
заслужено поштовање.

• Kако да знамо да је време да
се обратимо стручњаку јер је
наш бол прерастао у хронични?

– Лекару се јављамо када бол
почне, не чекамо да постане
хроничан бол. Kада бол поста-
не хроничан, третман и лечење
су много сложенији и захтевни-

ји. Понекад изискују инвазивне
и болне процедуре, а понекад
употребу опиоидних аналгети-
ка који имају мноштво нежеље-
них дејстава и компликација.

• Крајем прошле године сте
били на обуци у Мадриду. Реци-
те нам нешто више о томе.

– Тачно, у децембру прошле
године била сам на едукацији у
Мадриду код др Марија Фахар-
да Переза, ванредног професо-
ра анатомије на Универзитету
у Мадриду и извршног дирек-
тора компаније „Ultra dis sec tion
Gro up”, која професионалцима
пружа обуке у области анато-
мије и примене ултразвучно
вођених процедура на пацијен-
тима. Тема моје едукације били
су ултразвуком вођени блокови
у терапији болних стања. То су
инвазивне процедуре којима се
решавају болна стања код којих
лековима није могуће смањити
бол. Подразумевају блокирање
нерава, давање кортикостерои-
да и других лекова, ултразву-
ком вођених инјекција. Профе-
сор Фахардо има много иску-
ства у овој области. Он се бави
и веома захтевним процедура-
ма за које у нашој болници још
не постоје услови. Свакако ће
ми знања стечена у Мадриду
омогућити да с још више успе-
ха помогнем већем броју паци-
јената да се ослободе бола.

Драгана Кожан

Улица Бранка Радичевића при-
пада територијама месних
заједница Центар и Горњи град.
Под овим називом постоји од
1944. године, а простире се од
Браће Јовановић до Иве Кур-
јачког. Од 1891. до 1921. носи-
ла је име аустријског маршала
Лаудона, а за време окупације
у Другом светском рату звала
се по аустријском песнику
Николаусу Ленауу.

Бранко Радичевић, српски
романтичарски песник и најо-
данији следбеник реформе пра-
вописа Вука Стефановића Кара-
џића, рођен је 28. марта 1824.
године у Славонском Броду.

Кроз живот му нису изоста-
јала путовања. Са шест година
се доселио у Земун, где је поха-
ђао основну школу. Средњу је
уписао у Сремским Карловци-
ма, а завршиће је у Темишва-
ру. Тамо је започео и студије
права, које је наставио у Пешти,
потом и у Бечу, али их није
привео крају.

Његову везаност за Сремске
Карловце описује поема „Ђач-
ки растанак”, у којој је опевао
Фрушку гору.

Делом објављеним 1847.
године, првом књигом песама
написаном на народном јези-
ку, доприноси победи Вука Сте-
фановића Караџића.

Бранко је своје време често
проводио у Вуковом дому.
Његовој ћерки Мини је посве-
тио песму „Певам дању, певам
ноћу”, али обостране симпа-
тије се нису претвориле у нешто
озбиљније, због њеног оца, који
је тражио бољу прилику за кћер.

Бранко је с девет година изгу-
био мајку, а касније и брата од
пошасти зване туберкулоза. Кад
се и сам рзболео од те болести,
решен да се бори за живот,
1849. године вратио се из Новог
Сада у Беч, с надом да ће
кроз студије медицине
успети да нађе себи
лек.

„Дуга била, па се
изгубила, звезде
сјале, па су и пре-
сјале,

А сунашце оно
огријало

И оно је са неба
ми пало!

Све нестаде
што вам дати
справља’ –

У траљама отац
вас оставља”.

(Строфа из песме
Бранка Радичевића „Кад
млидијах умрети”.)

Објављена после Радичеви-
ћеве смрти, ово је једна од нај-
лепших елегија у српској књи-
жевности, у којој је песник
предосетио блиску смрт.

Умро је у 29. години.

* * *
ЧетвртвекапослеБранковесмр-
ти Јован Јовановић Змај покре-
нуо је иницијативу да се његове
кости пренесу из Беча у Војво-
дину. Змајјенаписаопесму„Бран-
кова жеља” и у њој и ове стихове:
„Прелетела летом врх менека /
Половина половине века, / А ја
лежимудалекомкрају, / Утуђи-
ни, туђем завичају.”

„ПрвипокушајпреносаБран-
ка”, пишеНенадГрујичић, „про-
пао је због сукоба Лазе Костића
и Змаја. Лаза се противио пре-
носу Бранкових костију у нео-
слобођенуземљу. Написаојекон-
тра-песмуЗмајевој, ’ПраваБран-
коважеља’, којазапочињекатре-
ном: ’Авај, браћо драга, остав’те
ме мирно / да ми нико није
костијудодирн’о, / маовдепочи-
в’о до судњега данка, / у слобод-
ну земљу само нос’те Бранка’.

„Песма Лазе Костића делова-
ла је провокативно и на самог
Змаја, који је одмах одговорио:
’Чимсампрочитао ’ПравуБран-
ковужељу’, јасамсеодмахпока-
јао што не оставих те драге нам
костинамиру’. Послесударадво-

јице великана, чији су односи
иначе били помућени, идеја о
преносу Бранка замре пуних пет
година. Било је мањих покушаја
српске омладине 1880. године у
Новом Саду, затим у Вуковару
1881, алиниједаннијеуспео. Тек
бечка ’Зора’, јануара 1883. годи-
не, приређујући прославу стого-
дишњице прве књиге Доситеја
Обрадовића и штампајући, при
том, ’Споменицу’, даје сав при-
ход за пренос земних остатака
нашег генијалног песника Бран-
ка Радичевића са Сан-Марковог
гробља на убаво Стражилово у
Сремским Карловцима. (...)

„Утврђен је и дан преноса: 10.
јул 1883. године. У пролеће 1883.
годинебиласераспламсалажучна
расправа где би требало пренети и
по други пут сахранити Бранкове
кости. Мада је Бранко у ’Ђачком
растанку’ јаснорекаодамујежеља
да почива на Стражилову (’Ту нек
миселаднакопарака, / Тућемене
земља бити лака’), карловачком
Одбору су предлагане чудне идеје.
Једни су тражили да Бранко буде
сахрањенудворскојбаштиПатри-
јаршијеуКарловцима, другиујед-
номоддвакарловачкагробља, тре-
ћи, опет, да би најбоља била порта
коддоњецркве, абилојезахтевада
се кости сахране на Магарчевом
БрдукодКарловаца, којеби, потом,
билоназваноБранковВис. Толико
се ишло далеко у чудним предло-
зима да су неки тражили да Бран-
ковгроббудечакуприватнимдво-
риштима, затим, код варадинске
чесмеидругде.

„У Бечу, 8. јула, у седам часо-
ва, извршена је ексхумација на
гробљу. Присуствовали су Јован
Јовановић Змај, др Љуба Нена-
довић(родомизПанчева), Петар
Деспотовић, председник ’Зоре’
и пет чланова одбора. Од зва-
ничних личности: гробљански
инспектор, градски подфизик,

свештеникиизасланикполи-
ције. Мина се није ода-

звала позиву; описују-
ћи чин ексхумације,
Деспотовић каже: ’У
сандукутомележа-
ху на дну земљом
и камењем изме-
шанекостинашег
Бранка. Крупни-
је кости су вађе-
не опрезно и пре-
даване физику
(лекару – прим.

ред.) који их је
ређао у сандуку по

ономе реду како
кости у скелету обич-

но стоје. Остале кости
метане су у једно овеће

решето, где су се пребирале. Све
бејаше врло добро сачувано,
осим неких ребара што бејаху
изломљена’.

„Планирано је да од Беча до
Карловаца кости буду пребаче-
не бродом, међутим, то је било
неизводљиво, јер су бечке вла-
сти тражиле суму од чак пет
хиљада форинти. Отуд, ковчег
са посмртним остацима преба-
чен је возом. Не зна се чијом је
кривицом ковчег лежао на
пештанској станици целу ноћ,
јер је са закашњењем стигао у
Нови Сад, одакле до Карловаца
нијепренесенбродом’Делиград’,
како је планирано (брод је изне-
надабиопотребанВојноммини-
старству), већмаломпутничком
лађом ’Нимфа’ Стевана Мирко-
вића. Десетог јула 1883. године,
нешто пре 12 часова, ковчег је
пристигао у карловачко приста-
ниште и већ поподне, уз прису-
ство силног света, Бранко је,
коначно, сахрањеннарајскоСтра-
жилово. Била је то народна све-
чаност каква се не памти, уздиг-
нута до митских размера.

„Након више од пола века,
стигло је 1940. године у Кар-
ловце писмо проте Лазара Д.
Шевића који каже да поседује
део Бранковог витог ребра. Неко
је при ексхумацији Бранкових
костију у Бечу задржао ту рели-
квију за себе...”

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Заборављено
песниково ребро

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР БИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ СПЕЦИЈАЛИСТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ

ДОКТОРКА КОЈА ЈЕ БОЛУ СТАЛА НА РЕП



жује бројне хватаче. Има и
дивљих свиња, које су нам без
бојазни свраћале на пчелињак,
а прасићи су чак желели и да се
мазе. Оваца има не зна им се
број, па су заузеле сваки слобо-
дан квадратни метар ливаде.
Занимљиво је што саме иду на
мужу, док их данашњи чобани
прате на квадовима – каже Јован.

Он додаје и да су Новозелан-
ђани веома пријатни, пре свега
Маори, који су, пре Енглеза,
дошли с Хаваја.

– Неко време су ратовали и
на крају склопили договор да
Енглези користе земљу, али да
морају да издржавају Маоре.
Иначе, обожавају рагби, као и
остатак популације, јер су у томе

најбољи на свету. Маори су вео-
ма гостољубиви, а имају и слич-
не обичаје као и ми, па, на при-
мер, када неко умре, целу ноћ
бдију над покојником. Када сам
постао тим-лидер, обучавао сам
неке од њих, па су ме често зва-
ли у госте на њихове омиљене
шкољке и друге морске плодо-
ве. Како би исказали поштова-
ње, даровали су ми специјално
обрађен комад светог дрвета –
каури, што је за њих као свети-
ња или икона. Али нису само
они предусретљиви, већ и сви
други људи без обзира на поре-
кло, а има их с разних страна
света, али тамо живе као једно.
И од свега је најлепша управо та
шароликост – истиче Јован.
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Време је када се све више и наших
суграђана отискује у свет у потра-
зи за издашнијим извором егзи-
стенције, а будући да сви, у већој
или мањој мери, чезну за род-
ним крајем, „Панчевац” им пру-
жа прилику да испоље носталги-
чарске емоције.

Поред тога, „гастарбајтери” у
овој рубрици из свог угла могу
да опишу конкретне дестинаци-
је и укажу на разне особености
које карактеришу то поднебље
и људе.

У актуелном броју наш гост из
„белог света” је Јован Поткоњак,
омољички пчелар, који је провео
незаборавне тренутке на једној
од најудаљенијих тачака – егзо-
тичном Новом Зеланду, земљи
изузетне лепоте и огромног мате-
ријалног богатства. Он је на тим
обећаним пацифичким острви-
ма провео преко четири године
брунући о огромном пчелињаку,
све док га (тај) посао недавно
није довео у много ближу, али
ништа мање уређену Немачку.

Јован Поткоњак, рођен 1978. годи-
не, био је вредан још у време
одрастања у својој Омољици, а
пре двадесетак година озбиљно
се заинтересовао за пчеларство.

– Након што сам завршио
основну школу у Омољици и
средњу машинску у Панчеву,
неких осам година радио сам у
фирми „Божић и синови” на
продаји гума, које тада није било
нимало лако набавити, па је зато
овамо долазила цела бивша Југа.
У међувремену сам почео да се
бавим пчеларством, а са 28 годи-
на почео сам да радим као возач
у АТП-у, где сам провео дванае-
стак година. Један од колега у
том предузећу био ми је и Стар-
чевац Тома Калић, који је међу
првима открио обећану земљу
звану Нови Зеланд, па ме је 2015.
године, знајући моје способно-
сти у вези са пчеларством, позвао
да му се придружим. Мало сам
се нећкао, али сам већ догодине
пресекао и одлучио да кренем
на дословно други крај планете
– каже Јован.

(Пре)дуг пут на крај планете

И тако је овај марљиви Омољ-
чанин истраживачког духа кре-
нуо на најдаљи могући пут на
планети...

– Иако сам се веома брзо пове-
зао с послодавцем и добио уго-
вор, није све ишло тако лако.
Наиме, најпре сам погрешио у
апликацији за визу, јер сам навео
да хоћу боравишну, коју обично
траже мигранти, док је мени
била потребна радна виза, па
сам морао да поновим захтев. А
кад сам најзад кренуо у јануару
2017. године, пут је био ком-
пликованији него што сам могао
и да замислим, јер је требало да
летим на релацији Београд–
-Истанбул–Хонгконг–Оукланд,
што је значило да имам два пре-

седања. Међутим, то се сплетом
околности удвостручило... Елем,
у главном граду Турске срео сам
једног Хрвата, који је ишао на
Филипине, али најпре истим
авионом као и ја до Хонгконга.

Упознали смо се, свратили на
пиће, а он је рекао да прати вре-
ме да не закаснимо. Међутим,
толико смо се запричали да нам
је авион ипак утекао. То је зна-
чило да треба да доплатим за
следећи лет и чекам пуна 24
сата на терминалу. Баш у то вре-
ме у Истанбулу је била затегну-
та ситуација након покушаја
пуча, па сам морао додатно да
будем обазрив, нарочито када
бих видео вехабије у близини.
Ништа једноставније није било
ни када сам стигао на аеродром
у Хонгконгу, у облику огромног
авиона – крила су му перони, а
тек на последњем, четвртом спра-
ту је писта. Толико је све ком-
пликовано да сам се изгубио у
аеродромском метроу. И када
сам се некако снашао, решио
сам да не ризикујем и да оста-
нем на терминалу до поласка,
још пуна 22 сата – присећа се
овај Омољчанин.

Наши пчелари на цени

И тако је након четири дана
путешествија стигао у земљу
Маора, оваца, мануке и слетео
најзад у Оукланд, највећи (иако
не главни) град на Новом Зелан-
ду, у којем живи милион и по
или трећина од укупног броја
становника ове прелепе земље.

– Послодавци су ме срдачно
дочекали, али су ме убрзо посла-
ли на терен и одмах кренули да
ме проверавају. На срећу, за крат-
ко време стекао сам њихово пове-
рење и уважавање, као и већина
наших пчелара, а једини про-
блем је био тај што нисмо били
превише изверзирани када је реч
о системском раду у комерци-
јалном пчеларењу. Иначе, ради-
ло се у групама од два до четири
и свако од нас је бринуо о петсто
кошница, с тим да сам ја и пре-
бацивао ту норму. Пратио сам
друштва од пролећног развоја до
узимљавања, с циљем да се офор-
ме јака друштва, јер је познато
да се једино тако долази до висо-
ких приноса. Тамо се у неком
периоду користи много шећер-
ног сирупа за стимулацију пче-
ла, под условом да се пази да тај
шећер не заврши у меду у већем
проценту од максималних 0,7
одсто, али ја сам увек имао и
много мање. Тамо, у северном
делу Новог Зеланда, има и мно-
го варое, пре свега зато што, због
благе климе, нема прекида легла,
па је теже истретирати односно
уништити тог опаког паразита.
Међутим, они имају одличне
препарате, попут апивара, које,
с друге стране, не можемо да
користимо учестало да вароа не
би постала резистентна. Поред
тога, док код нас при темпера-
тури до 17 степени Целзијуса не
отварамо кошнице, а они то уве-
лико раде и на 11... – прича Јован.

Тихи Пацифик и 
гостољубиви домаћини

У овој пацифичкој земљи, коју
чине два велика острва – Север-
но и Јужно, на површини слич-
ној некадашњој Југославији живи
пет пута мање људи (око четири
и по милиона), а клима је неу-
поредиво другачија.

– Температура се углавном
креће од 15 до 30 степени мак-
симално, иако има и зиме, наро-
чито на Јужном острву, па посто-
је и озбиљни скијашки центри.
Ја сам био на крајњем северу,
где је прилично топлије, али је
велико УВ зрачење и многи обо-
левају од рака коже. Падају и
топле кише, које могу да те у
трену „истуширају”. Фасцини-
ран сам Пацификом. Овај оке-
ан је, како му име говори, истин-
ски тих и веома пријатне тем-
пературе за купање. С друге стра-
не, на западној обали, на Тасман-
ском мору, много је немирније,
с великим таласима, а има и
ајкула. Посетио сам и на најсе-
вернију тачку, где се Тихи океан
среће с Тасманским морем. При-
зор је величанствен и јасно се
види како се таласи сударају.
Што се унутрашњости тиче, све
је зелено, прелепо и безазлено,
а не постоје ни опасни предато-
ри, изузев неких посума, који су
веома питоми, али се енормно
коте, па уништавају аутохтоне
птице. Држава се труди да их
сузбије, па за добар новац анга-

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

Бади
Црни лепотан тражи неког племени-
тог човека који ће га волети заувек,
jeр je oстављен пре неколико месеци
са својом браћом и сестрама испред
једне капије и тако је био препуштен
улици и ризику да настрада.

Срећом, спасла их је хумана сугра-
ђанка, па су сада он и његова поро-
дица у потрази за удомитељима.

Бади је веома добар, мазан и сав некако свилен, а све друге
информације могу се добити на број телефона 065/280-26-20.

Лабрадорко
Мужјак лабрадора, старости око пет
година, тражи нови дом, након што
је кастриран, микрочипован, вак-
цинисан против беснила и трети-
ран против паразита.

Овај лепотан је изузетно питом,
научен на поводац и социјализо-
ван с другим псима.

Лабрадорко се привремено нала-
зи у градском прихватилишту (кон-
такт-телефон 352-148) у Власин-
ској улици, где чека одговорне удомитеље.

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

НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ЈОВАН ПОТКОЊАК НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ

НЕЗАБОРАВНА ЛЕПОТА ЗЕМЉЕ МАОРА, МАНУКЕ И ПЧЕЛА

НЕМАЧКА ЗА ПРОМЕНУ

После Новог Зеланда Јован је

добио понуду да се пресели у

Немачку, на пчелињак од

неколико хиљада кошница.

– Иако ми је на Новом

Зеланду било као у сну, пресу-

дила је велика удаљеност и

немогућност чешћег виђања

породице. Сада радим у месту

Розенберг, недалеко од Штут-

гарта. И не жалим се... Када је

реч о Немачкој, познато је да

се све своди на рад, ред и

дисциплину, али ја сам у

њихову свакодневицу унео

дозу хумора и темперамента и

то лепо функционише. Додуше,

они су, и кад се шале, претера-

но озбиљни, а ми, с друге стра-

не, понекад и претерамо –

наводи овај увек расположени

Омољчанин.

И НОВАК ЈЕДЕ НАЈСКУПЉИ МЕД НА СВЕТУ

Један од најважнијих брендова

Новог Зеланда свакако је мед

од биљке манука, који поред

осталих редовно у исхрани упо-

требљава и Новак Ђоковић.

– То је веома цењен и скуп

мед, чија цена се креће око

350 евра по килограму, па кад

цвета, што може и двапут годи-

шње, у те три-четири недеље

кошнице се преносе чак и

хеликоптерима на згодна

места. То је заправо жбун, који

се толико бори за позицију

према сунцу да на крају успе

да направи и стабло и крошњу,

па израсте и до четири метра.

Још су га Маори користили за

заштиту коже, а има много и

антибактеријских својстава.

Постоје и друге врсте меда, као

што су канука и буш, које су

Новозеланђани обезвредили

због мануке, па коштају свега

неколико евра – каже Јован

Поткоњак.

Прелепа новозеландска обала...

Цвет чувене мануке

... и још лепша зелена унутрашњост острва

Маори у заносу прeпознатљивог плеса хака

Јован Поткоњак у Франкфурту

Омољички пчелар на радном задатку
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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)

Повољан период за решавање пита-
ња наследства, промену места преби-
валишта или реновирање куће. На
послу нема битних дешавања, али
будите опрезни при склапању послова
да вам не промакне добар посао док
очекујете велики добитак. Ако желите
потомство, прави је тренутак за то.

Завршавајте започете послове и при-
хватите сваку занимљиву понуду.
Ризикујте и сигурно ће вам се испла-
тити. Понуда из иностранства пружи-
ће вам финансијску сигурност на
дуже време. Ваге у вези имаће преле-
пе заједничке тренутке, а слободне
прилику да сретну занимљиву особу.

Ова седмица је повољна, али не
будите брзоплети, поготово у троше-
њу новца. Добро проверите шта пот-
писујете да се случајно не поткраде
која ситница. Сачекајте да прође ова
седмица, јер ћете почетком следеће
упознати занимљиву особу која ће
вам помоћи на пољу каријере.

Ризикујте и исплатиће вам се, јер
ћете на врло лукав начин успети да
окренете ствари у своју корист. Биће-
те изненађени због помоћи особа од
којих то не очекујете, али запамтите
да ништа није бесплатно. Колико год
да то изгледа примамљиво, не запо-
чињите везе на послу с колегама.

Средином седмице ћете остварити оно
што сте замислили и очекујте добитак
на који већ дуго рачунате. Битно је да
одржите динамику, радите мудро и
избегавате сплетке. Усредсредите се
искључиво на оно што вам је приори-
тет и нека све буде у границама зако-
на. Мањи проблеми са зглобовима.

Направите план и строго га се држите.
Кад вас неко гледа са стране, делујете
као шарлатан, али помоћу свог опти-
мизма и упорности решићете скоро
немогуће проблеме. Могуће је познан-
ство са особом која ће вам помоћи да
се вратите у пословне токове и напо-
кон будете задовољни судбином.

Крените малим корацима и споро – и
отвориће вам се сва врата. Упорни сте,
али наоружајте се и осмехом. Занимљив
позив током викенда пружиће вам могућ-
ност да остварите нешто што дуго чекате.
Новац стиже, и то више него што сте оче-
кивали. Љубав вам је на чврстим основа-
ма, али партнеру треба ваша подршка.

Спремите се за велике промене – и на
послу и у приватном животу. Неколи-
ко мањих добитака биће довољно да
покријете оно најосновније. У најави је
неколико већих пројеката, али само у
најави, па се зато држите онога што
вам је сигурно. Могуће правне завр-
зламе. Мањи стомачни проблеми.

Нисте спремни за велике промене,
али уследиће понуда коју сте дуго чека-
ли. Немојте је одбити. Контакти из ино-
странства, могућа и новчана помоћ.
Крајем седмице изненаднипут. Обаве-
зно идите, то ће вам помоћи да реши-
те крупне проблеме који вас дуго муче.
Имате подршку породице.

Много контаката, велика очекива-
ња, много састанака, планова и
могућности. Усредсредите се на оно
што је тренутно најреалније да вам
се не би све распршило као мехур
од сапунице. Мањи новчани доби-
так. Страст је у ваздуху, али играте
се ватром, а тако се можете опећи.

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)

Веома је добро време за почетак нових
послова, а од вас самих зависи да ли
ћете их остварити. Потражите помоћ
ако вам је потребна, прихватите добар
савет и не будите снисходљиви. Мањи
добитак крајем седмице. На вама је да
одлучите желите ли да у свој живот
поново примите некога из прошлости.

Слушајте шта вам говори интуиција.
Имате огроман утицај на људе око
себе, али пазите коме шта говорите.
Смеши вам се већи новчани доби-
так, само пазите да не уђете у отво-
рене сукобе са околином. Учините
све да то избегнете. Подршка парт-
нера вам даје снагу и ветар у леђа.
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ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 25. фебруар 2022.

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

ОМЕГА, 

шафхаузен, ролекс,

патек и друге сатове

ОТКУПЉУЈЕ 

КОЛЕКЦИОНАР.

063/200-423

(7
/3

1
2

7
1

5
)

ПРОДАЈЕМ ренаулт мга-

не, II, 2003. 1.5 ДЦИ,

200.000 км, регистрован

до децeмбра 2023, по-

вољно, власник.

063/736-24-94 (СМС)

КОМБИ фијат скудо,

2002. повољно. 064/209-

67-54. (312955)

ПРОДАЈЕМ сеат ибица,

1.2. дизел, 2013. година.

063/720-72-10. (313177)

ОРИДАХЕН Форд Ц

макс, 1.6 Д, 90 КС, 2007.

годиште. Тел. 063/269-

987. (313201)

ПЕЖО 308, 1.6, бензин,

2009, петора врата, ме-

таик плав. 060/550-59-

76. (313214)

ПУНТО 3, 1.2, ван, 2013,

петора врата, фабрички

плин, клима. 064/130-

36-02. (313219)

ДОБЛО макси карго 1.4,

2009/10, петора седи-

шта, носивост 750 кг,

97.000 км. 064/130-36-

02. (313219)

МУЛТИПЛА рестајлинг

1.9, 2005, фул опрема,

кука. 064/130-36-02.

(313219)

ДАЧИЈА логан, рестај-

линг, 1.6, 2008/9, атести-

ран плин, 132.000 км.

064/130-36-02. (313219)

КУПУЈЕМ старе аутомо-

биле за отпад, долазим

на адресу. 064/158-44-

10, 063/101-11-47.

(312883)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100

до 2.000 евра. 069/203-

00-44. (312975)

КУПУЈЕМ аут9омобиле у

било ком стању, од 100

до 2.000 евра. 063/161-

08-19. (313178)

ОТКУП возила и долазак

на адресу, стање возила

небитно. 062/193-36-05.

(313178)

ГАРАЖА за издавање у

Улици Жарка Зрењанина

бр. 18. Тел. 063/116-50-

59. (313064)

ГАРАЖУ издајем дуплу,

струја, грејање, може

магацин, радионица.Те-

сла. 061/309-64-78.

(313138)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу

15 квм, код „Максија”,

Котеж 1. 063/122-55-22.

(313213)

ПРОДАЈЕМ воћњак ле-

шника, величине два

ланца. 064/357-81-50.

(313055)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 90

до 700 евра. 064/230-52-

21, 063/892-08-25.

(313092)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

КУПУЈЕМ возила од 100

до 2.000 евра, стање не-

битно. 063/165-83-75.

(313078)

КУЛТИВАТОР 506, на

продају. 064/568-95-76.

(313145)

ПРОДАЈЕМ покућство,

два ормара, два кауча,

један кожни тросед, је-

дан фрижидер, два шпо-

рета. 064/587-50-24.

(313219)

ПРОДАЈЕМ нов пиштољ

лицу са дозволом.

064/500-94-17. (312941)

ПРОДАЈАМ два нова

длушека из Икее, за ве-

лики брачни лежај,

15.000 динара. 060/551-

64-50. (313153)

ФРИЖИДЕР, електрични

шпорет, микроталасна,

уљани радијатор, комби-

новани фрижидер, теле-

визор. 063/861-82-66.

(313106)

ПРОДАЈЕМ судопере,

израђујем и остала ку-

хињске елементе.

063/773-45-97. (313128)

ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ, са

уграђеним гориоником

за пелет. 063/118-22-09.

(313089)

ПРОДАЈЕМ свиње за

клање. 061/615-68-00.

(312939)

НА ПРОДАЈУ свињске

полутке, тешке од 45 до

55 килограма. Тел.

060/500-30-91, 013/632-

145. (313066)

КАУЧ, трпезаријски сто

са столицама, самачки

кревет, комода, фотеље,

парочистач. 063/861-82-

66. (313106)

ЗАМРЗИВАЧ вертикал-

ни, 210 л, замрзивач

сандучар 250 л, прода-

јем. 063/240-784.

(313184)

ПРОДАЈЕМ плинске бо-

це, делови за плинске

уређаје и остало. Тел.

063/774-99-81. (313215)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (312883)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

лим, бакар, месинг, алу-

минијум, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

веш-машине и остало.

061/322-04-94. (312382)

ОГРЕВНО дрво, све вр-

сте, цена од 4.500 дина-

ра. Бесплатан превоз.

064/356-03-93. (312316)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, веш-маши-

не, фрижидере, старо

перје. Долазим.

061/209-55-87. (312989)

МОБИЛНИ телефон но-

киа 3410, купујем, при-

мам на поклон.

061/163-15-18. (313216) 

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-

52-52. (312980)

ПРОДАЈЕМ плац у Пан-

чеву. Тел. 013/401-607.

(313112)

ЗЕМЉИШТЕ, 127 ари на

Новосељанском путу, и

125 ари Пелистерска,

нова Миса. 063/892-12-

08 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дево-

јачком бунару, песку.

Спратна, 20 ари плаца,

легализована, 1/1 вла-

сник. 064/370-79-47.

(312924)

ТЕСЛА, Стеријина 2-а,

50  квм + 30 квм двори-

шта, приземље. 064/264-

02-02. (312859)

ПЛАЦ, Миса, 5 ари, вла-

сник, грађевинско зе-

мљиште. 060/344-55-28.

(312947)

ДОЛОВО, кућа око 130

кв и плац 35,1 ар, на

продају, струја и вода,

прикључени, укњиђжено,

цена по договору. Тел.

064/970-51-64. (313081)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, про-

дајем плац 11 ари / 700

евра ар. кп. бр. 6235-6,

Банатски Карловац.

062/210-05-65. (313012)

КУЋА, 77 квм, колонија

Карађорђева 86-б,

25.000 евра. 063/806-26-

90. (312987)

ПЛАЦ, Караула, кућа

150 квм, до прве плоче,

озидана, вода, струја.

Рибарска бр. 4, 10 ари,

60.000 евра. 063/804-07-

85. (312987)

ПЛАЦ 20 ари, Караула,

1/1, Железничка 3. Ар

6.000 евра по ару, вода,

струја. 063/804-07-85.

(312987)

ПРОДАЈЕМ градско гра-

ђевинско земљиште, 91

ар, струја, вода, плин,

канализација, асфалт.

062/868-08-02. (312965)

КУЋА на продају, Стре-

лиште, Ул. Л7. Јула.

063/863-89-97. (312978)

ПЛАЦ 2,87 ари, нова

Миса, Македонска ули-

ца, струја, вода, асвалт,

канлизација. 063/321-

327. (312952)

ПРОДАЈЕМ две куће на

једном плацу, у Панчеву.

Тел. 060/367-47-97.

(313179)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште на Новосе-

љанском путу, површина

350 ари, дељиво на више

целина. Струја, вода.

062/403-241. (313206)

ОМОЉИЦА, прелепа ку-

ћа у нивоима, ЕГ,

ПО+ПР+ 4,42 ара, 104

квм, 48.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)

КУЋА, Миса, фул, ПО +

ПР + I + ПК, 2.8 ари,

21.500 евра. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)

КУПУЈЕМ кућу у Банат-

ском Новом Селу.

069/333-53-63. 

(313122)

КУПУЈЕМ кућу до 55.000

евра, исплата одмах.

064/246-05-71. (313062)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, Содара, Улица Мо-

равска , 58 квм, ЦГ, први

спрат, 55.000 евра, вла-

сник. 062/693-333, звати

после 16 сати. 069/280-

20-37 (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, 54 квм, III спрат,

стара градња, ренови-

ран, код Хотела „Та-

миш”, 064/582-22-68.

(312803/р)

ПРОДАЈЕМ стан 46 квм,

у згради, централно, Ја-

стребачка, нова Миса,

агенције искључене.

061/312-58-72. (313100)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-

тежу 2, сређен, два ку-

патила, Кикиндска 4, 85

квм. 064/276-09-97,

064/124-45-07. (313117)

ТЕСЛА, двособан, 53

квм, ВП, ЦГ, 47.700.

„Кров”, 060/683-10-64.

(313153)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

59 квм, ВП, уградна ку-

хиња, 51.000. „Кров”,

060/683-10-64.

(313153)

ТРОСОБАН, Котеж 2,

сређен, два купатила,

88.000 евра. (470), „Ди-

ва некретнине”,

064/246-05-71. (313062)

ПРОДАЈЕМ стан, 66 квм,

Котеж 2. Тел. 063/175-

80-54. (312981)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50

квм, 51 квм, Карађорђе-

ва 109. Могућност ре-

зервације. 063/321-327.

(312952)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,

ПВЦ, лифт, без већих

улагања, 53.000.

063/836-23-83, „Трем

01”. (313038)

СТРЕЛИШТЕ, 74, ЦГ, ПР,

тераса, 68.000. 063/836-

23-83, „Трем 01”.

(313038)

ПРОДАЈЕМ стамбено-

пословни простор на Со-

дари, ЦГ. Тел. 063/320-

588. (312002)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 37, 65 квм, моће ку-

повина на кредит.

060/043-52-98. (313202)

СТАН на Тесли, IV

спрат, 53 квм, моћже и

замена за кућу, власник.

Тел. 063/161-97-15.

(313001)

ДВОСОБАН, Миса,

26.000 евра; двособан,

Тип Станко, 38.000 евра.

(470), „Дива некретни-

не”,  064/246-05-71.

(313062)

СТАН, петособан, 110

квм + 110 квм, тавански

део, М. Горког 10,

85.000 евра, I спрат.

063/804-07-85. (312987)

ТОПОЛА, двособан,

приземље 58 квм, ЕГ,

двоиште, 26.500. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (313905)

КОТЕЖ 2, двособан,

приземље, 59 квм, ЦГ,

50.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(313905)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-

бан, 37, V, ЦГ, две тера-

се, 36.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)

ШИРИ ЦЕНТАР, 39 квм,

приземље, до пута, сре-

ђен, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)

МИСА, стан, приземље,

125 квм са терасом, пар-

кет, ЕГ, 65.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
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
ВОЋЊАК 
у Иванову, 

у пуном роду

шљива, стар шест

година, 

површине 

72 ара и 57 квм. 

Тел. 065/201-02-29
(ф)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи во-

заче таксија. Неопходни

услови: опребивалиште

на територији Панчева,

завршена средња сао-

браћајна школа и пет го-

дина искуства на посло-

вима возача или посе-

довње Ц категорије и

квалификационе карти-

це или код 95. Предност

поседовање сертифика-

та о познавању града

Панчева. Контакт:

064/863-13-76. (313078)

ПОТРЕБНИ конобар/ица

и кувар/ица за рад у ре-

сторану. 064/060-50-50

(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице са

искуством за рад на ин-

дустријским шиваћим

машинама. 062/471-951

(СМС)

ПОТРЕБАН радник у ау-

то-перионици. Тел.

064/646-66-10 (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у Маркету „Идеал”.

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

162. (312706)

ПЕКАРИ потребан рад-

ник са искуством пра-

вљења домаћих пита.

Тел. 060/565-62-81.

(312480)

ПОТРЕБНА радница ау

пекари. 062/404.-144.

(313111)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

у центру Панчева. Моб.

064/866-22-70. (313126)

ПРОДАЈЕМ локал на Зе-

леној пијаци. 013/377-

230. (313189)

ИЗДАЈЕМ локал и стан

на Стрелишту, кућа ,

приземље. Тел. 069/631-

159. (313207)

ПЕКАРИ потребна рад-

ница са искуством, звати

после 13 сати. 065/351-

29-33 (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. Тел.

064/646-66-10 (ф)

ИЗДАЈЕМ локал од 90

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(312802)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. (3131529

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,
центар. Звати после 16
сати. 013/346-448.
(312313)

ПРОДАЈЕМ два локала
везано, на добром месту
на Зеленој пијаци. По-
вољно. 060/634-00-36.
(312971)

ИЗДАЈЕМ локал на про-
метном путу, 75 квм,
прилаз на две стране.
064/026-90-54. 
(313046)

ИЗДАЈЕ се двособан

стан на Стрелишту, са

парним грејањем, 55

квм. 064/058-60-13.

(313163)

СТАН код Преображен-

ске цркве, издајем сам-

цима. 060/161-64-78.

(313083)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла „Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (313210)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, засебан улаз, ТА

грејање, центар.

063/184-10-57. (313208)

ИЗДАЈЕМ собу запосле-

ној особи, засебан улаз,

Котеж 1. Тел. 062/377-

345. (313051)

ИЗДАЈЕМ трособан и

једноипособан наме-

штен стан са централним

грејањем, на Маргити.

064/171-26-69. (313027)

ИЗДАЈЕМ леп пословни

простор, стан за самце,

на доброј локацији, у

Панчеву. 066/110-870.

(312976)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те, раднички смештај.

063/502-211. 

(312951)

ИЗДАЈЕМ стан у кући на

Миси. 060/142-22-13.

(312956)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештену гарсоњеру, 24

квм, у центру града, де-

позит обвезан. Тел.

063/498-981. 

(313000)

СТРЕЛИШТЕ, издајем

намештен двособанс

тан, први спрат, ЦГ. Тел.

065/366-45-11, 064/568-

81-41. (313016)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

стан, двособан, ЦГ, згра-

да Стрелиште, преко од

школе. 065/439-88-47.

(313171)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан. 063/777-27-08,

062/431-774. (313172)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

Тесла, намештена, ЦГ,

на дуже. 064/137-63-19.

(313093)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан на Коте-

жу 1. Тел. 063/851-56-

02. (313131)

ТЕСЛА, двособан, 54

квм, наметшен, ЦГ, ЦТВ,

интернет. Звати после 17

сати. 065/474-14-74.

(313137)

ИЗДАЈЕМ намештену

четврособну кућу, 5.5

ари, мож3е и за послов-

не намене. 063/831-56-

24. (313149)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан у згради на Тесли,

ЦГ, клима, ненамештен.

064/610-52-38. (313155)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-

ке, самце. 064/305-73-

01. (313053)

ИЗДАЈЕМ делимично на-

мештен стан. Содара,

Дунавска. 063/788-49-

33, 062/852-81-00.

(312920)

ЈЕДНОСОБАН, наме-

штен, зграда, близу цен-

тра, етажно грејање, 200

евра + депозит. 063/890-

90-60. (312942)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

центар града, Змај Јови-

на 2, намештена, цен-

трално грејање.

064/376-78-37. (312943)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, намештен, на дужи

период.Моше Пијаде 1-

а/1. 063/208-344.

(313195)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стна, ново-

градња, код Зелене пија-

це. 063/759-98-77,

063/816-26-89. (313108)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком. 064/351-18-

78. (313-167)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,

нова Миса. 063/778-61-

73. (313134)

КУПУЈЕМО станове, ку-

ће, на свим локацијама.

Брза исплата. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (313905)

Агенцији „Милка М” по-

требни: станови, куће,

плацеви,с ве локације.

Брза реализација. (67),

063/744-28-66. (313218)

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли.

064/370-79-47. (312924)

ИЗДАЈЕМ две куће у

Мраморку, повољно.

Тел. 062/865-47-89.

(313187)

ЦЕНТАР, стан, 57 квм,

двориште, остава, ком-

плетно нов, усељив, ЕГ,

55.000 евра. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (313218)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан, 50 квм, цена по до-

говору. 064/410-39-01.

(312993)

ГАРСОЊЕРА, II, TA, 16

kvm, sre đen, 23.500.

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

„Милка М”. (313218)

ТЕСЛА, двособан, две

терасе, 63 квм, 64.000.

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

„Милка М”. (313218)

ДВОРИШНИ, до улице,

43 квм, услован, гаража,

30.000. (67), 063/744-

28-66, „Милка М”.

(313218)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна ис-

плата. 064/348-05-68

(312948)
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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

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

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 ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 25. ФЕБРУАРА ДО 10. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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Firmi PROMIST DOO potrebni radnici

sledećih profila:

– pomoćni radnici, 

– operateri na pakerici, 

– vozači, 

– viljuškaristi, 

– rukovaoci mašina, 

– automehaničar.

Redovna plata, prijava, bonusi.

CV slati na email: logistika.pancevo@promist.rs
Ili pozvati na telefon: 062/828-54-08

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из
области радиологије, као и остали услови пред-
виђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. за-
кон, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021 – др. закон) и Статутом Стоматолошког
Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или
ванредног професора закључује се уговор о раду
на одређено време у трајању од 5 (пет) година, а
са кандидатом изабраним у звање редовног про-
фесора закључује се уговор о раду на неодређено
време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-
ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-
ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на те-
лефон: 013/235-12-92.

D.O.O. "HIDROVOD", Pančevo

Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292 

TRAŽI:

1. Fizički - pomoćni radnik - 3 izvršioca

2. Vozač C kategorije - 2 izvršioca

3. Bagerista - rukovaoc građ. mašinama - 1 izvršilac

Prijave od 7 do 15 sati, radnim danima, doći lično.

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Пан-
чева, Ул. Скадарска бр. 77 позива заинтересоване
да се пријаве на оглас за следеће послове.

1. Водећи инжењер у припреми – два извршио-
ца, са искуством од најмање три године, на посло-
вима техничке документације за производњу тер-
моенергетске, термотехничке и индустријске опре-
ме. Радни однос се закључује на неодређено вре-
ме. Школаска спрема: мастер маш. инж. Пробни
рад у трајању од три месеца.

2. Конструктор – приправник – два извршиоца,
без искуства, за обуку на пословима израде тех-
ничке документације за производњу термоенер-
гетске, термотехничке и индустријске опреме.
Школаска спрема: мастер маш. Инж. Приправнич-
ки стаж у трајању до једне године.

3. Бравар – пет извршилаца на неодређено вре-
ме, са искуством на пословима израде челичних
конструкција и делова конструкција са пробним
радом у трајању од 30 дана. Предност имају кан-
дидати који познају читање техничких цртежа.
Школска спрема: III или IV степен школске спреме.

Оглас је отворен до 10. марта 2022. године. За-
интресовани кандидати треба да поднесу пријаве
са радном биографијом на адресу: „Feromont opre-
ma” a.d. Панчево, Скадарска 77 или на email: 
office@feromontoprema.rs. Информације на тел.
013/331-277 од 8 до 15 сати.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

Građevinska firma „,SKELE LOGISTIK” doo,
Bavaništanski put 439 iz Pančeva raspisuje 

KONKURS

za sledeću  poziciju:

Monter metalnih konstrukcija (fizički radnik)

USLOVI:
– rad na visini
– školska sprema nije bitna
– vozačka dozvola B ili C kategorije (nije neophodna)

OPIS POSLA:
Montaža i demontaža građevinske skele kao i svi po-
slovi vezani za skelarske radove; utovar i istovar
skelarskog materijala; pakovanje i preslaganje skelar-
skog materijala

PROFIL KANDIDATA: Posvećenost i preciznost u ra-
du; usmerenost na rešavanju problema; odgovornost
i kooperativnost

NUDIMO: Prijavu odmah; redovnu platu; puno radno
vreme

Vaše prijave možete slati na email: office@skelelogi-
stik.rs ili pozvati na kontakt telefon  063/115-47-34
radnim danima od 07 do 15 sati.

ПОТРЕБНА куварица за

рад у ресторану.

013/377-230. (313189)

ПОТРЕБАН месар са ис-

куством. Потребна рад-

ница за рад на роштиљу

сда искукством.

013/251-54-48. (313204)

ПОТРЕБНА радница за

разношење кафе на бу-

вљаку. 064/132-98-12.

(313115)

РЕСТОРАНУ „Еден” у

Панчеву потребне рад-

нице до 35 година, за

рад у продаји. 066/255-

303. (313119)

ПОТРЕБАН радник/ца за

рад на роштиљу и помоћ

у кухињи „Код Ђенера-

ла”.  Тел. 063/318-896.

(313124)

РЕСТОРАНУ потребни:

шанкери са искуством,

помоћни радници у ку-

хињи, спремачице.

064/149-99-73. (313141)

ПОТРЕБНИ мушкарци и

жене за рад у магацину.

064/119-89-70. (313150)

КНД хидро инжењеринг,

потребни мајстори водо-

инсталатери. Тел.

064/037-40-26. (313055)

ПОТРЕБАН конобар-ко-

нобарица у ресторану

„Банатски кутак” Панче-

во, са или без радног ис-

куства. 065/656-09-90.

(313011)ПОТРЕБАН

радник за посао на бу-

вљаку. 063/836-70-61.

(313007)

ПОТРЕБНА радница за

рад у прехрамбеној рад-

њи. Позвати 063/341-

770, 069/303-20-09, „Pro

Tra de”. (3122994)

ПОТРЕБАН кувар/кува-
рица, помоћни кувар/ку-
варица. Кетеринг „Цар-
ство укуса”. Информа-
ције на тел. 0963/870-
45-53. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за
клање пилића на пољо-
привредном газдинству.
064/172-79-38, 064/365-
65-56. (312330)

РЕСТОРАНУ „Какаду” на
Тамишу потребан кувар-
куварица. 062/806-02-
58. (313170)

МЕДИЦИНСКА сестра
са искуством бринула би
о старијој особи, лече-
ње. Договор. 060/634-
00-36. (312971)

ПОТРЕБНО више пера-
ча, пожељно искуство.
060/707-67-25. (312954)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране.
064/255-84-58. (313097)

ПОТРЕБНА особа за по-
моћ у кући старијем
брачном пару, Котеж 2.
064/866-22-47. (313107)

ПОТРЕБНА особа за по-
моћ у кући старијем
брачном пару, Котеж 2.
064/866-22-47. (313107)

ПЕКАР потребан.
062/404-144. (313110)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребнна де-
војка за рад у продаји.
Информације – 060/758-
03-24. (313196)

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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DOO MINESAL из Панчева тражи

мушкарце и жене за рад 

у производњи гајбица и палета.

013/373-488. 063/256-360. (ф)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

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)

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи 

и конобарица.

063/216-788 (4/312614)

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. Заказите, че-

кам Вас (без масаже ин-

тимних делова) 069/280-

20-37. Маријана (СМС)

ЧИСТИМ подруме, тава-

не, дворишта, све врсте

физичког посла. Тел.

063/808-16-43. 

(312786)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-

них ствари, чишћење по-

друма, тавана, двори-

шта, башта, гаража.

063/772-64-56. (312604)

БЕТОНСКИ радови, се-

чење, штемовање бето-

на. Бушење рупа од фи

60 до 160 мм. 063/278-

147. (312847)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, ком-

плет услуга са превозом

и радницима. 061/322-

04-94. (312382)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, ри-

зла, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(312440)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (313139)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, тавана, подрума,

гаража. Рушење старих

објеката. 064/505-62-44.

(312440)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (311950)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ

оштећених када.

063/706-39-97. (313077)

ПОВОЉНО радим кре-

чење, глетовање, фарба-

ње столарије, обрада

прозора, чишћење по-

друма, тавана, двори-

шта. Никола, 

064/142-53-36.

(313004)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не,славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312940)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка сатарих, уградња

нових цеви, монтажа,

одгушења. 062/382-394.

(312962)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, чоправке, за-

мене, одмах. 064/495-

77-59, 013/331-657.-

(312966)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

брзо, повољно. Провери-

те. 062/816-66-78.

(312969)

БРАВАРИЈА, надстре-

шнице, ограде, терасе,

капије, врата, прозори,

повољно. 060/140-54-44,

Дуле. (312970)

ПРЕВОЗИМ кипером,

повољно грађевински

материјал, туцаник,

огрев, утовар, одвоз шу-

та. 064/354-69-94,

063/754-02-72, 013/344-

645. (312979)

ХАУСМАЈСТОР, водоин-

сталатер, електричар,

све поправке у вашем

стану и дворишту. Га-

ранција. 063/828-57-75.

(313102)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКи радови, глетовање,

кречење, гипс, фарбање

столарије. 061/692-23-

85, 064/171-32-57.

(3131239

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-

новирање купатила, са-

нитарије, славине, по-

правке, преправке, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (313135)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке

паркета, подова, без

прашине, повољно, ква-

литетно. 061/233-49-97.

(313143)

ВРШИМО аселидбе,

превоз робе са радници-

ма, превоз аутомобила и

мотора. 062/816-66-78.

(312969)

ПРЕВОЗ мањих терета

пикапом. Тел. 065/413-

75-42. (312961)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево, даље, це-

на, договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(313156)

ЕЛЕКТРИЧАР, инстала-

ције, бојлере, индикато-

ри, табле, ТА пећи и

остале ел. Уређаје.

060/521-93-40. (313039)

КЛИМЕ, монтажа, сер-

вис, антибактеријско

прање, сервис беле тех-

нике. „Фриго Матић”,

060/521-93-40. (313039)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење канализације,

нове инсталације, по-

правке славина, вентила,

водокотлића, фина мон-

тажа, повољно. 

064/586-85-39. 

(312999)

СТАРИЈИ брачни пар

одржавао би квалитетно

сеоско домаћинство до

20 км од Панчева.

061/611-23-40. 

(313029)

КЕРАМИЧАР са дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. 
(313018)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, адаптације, но-
ва купатила, поправц
бојлера, батерија, водо-
котлића. 064/317-03-56.
(313008)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, поправци, заме-
на шоља, бојлера, бате-
рија, нова купатила.
064/586-85-39. (р)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче,  шпо-
рете, ТА пећи, бојлере
поправљамо са гаранци-
јом. „Фриготехник”.
064/122-68-05. 
(312212)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
комбијем, повољно. Ра-
де, 060/518-95-80.
(312985)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (312988)

ЖЕНА са искуством чу-

вала би старију особу.

Моб. 062/811-90-48.

(313199)

РАДИМО све физичке

послове: рушења, иско-

пи, бветонирања, одно-

шење ствари, обарање

стабала. 064/122-69-78.

(313188)

БЕТОНИРАЊА двори-

шта, ископи, рушења,

чишћења подрума, оба-

рање дрвећа, итд.

060/035-47-40. (313188)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98. 

(313113)

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.
(313121)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
апартмане у Грчкој Nea
Ka li kra ti ja. Тел/vi ber +
38163 103 04- 33. (313198)
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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



TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав

зету

ВИЦКУ

ЈЕЛЕНА, РАТКО

и ПЕРО

(164/313166)

Заувек нас је напустио наш племенити и вољени

ВЛАДИМИР ПУШИЧИЋ
1951–2022.

Остаје нам сећање на његову добру душу, истин-

ску бригу за нас, љубав и пажњу којом нас је оба-

сипао.

С љубављу и тугом: супруга ВЕТУРИЈА, син

ЂОРЂЕ, снаха ОЛИВЕРА и унука НИКА

(19/312963)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо лекари-

ма и сестрама одеље-

ња хематологије и

трансфузије панче-

вачке Бонице, за не-

себичну помоћ у ле-

чењу нашег Владими-

ра.

Породица

ПУШИЧИЋ

(20/312963)

Последњи поздрав нашем вољеном

ВЛАДИ

Остаћеш вечно у нашем сећању.

ЛУМИНИЦА, МИЛАН и АЛЕКСАНДРА са породицом
(21/312964)

Последњи поздрав

добром човеку и

пријатељу

ВЛАДИ

ПУШИЧИЋУ

Породица ЛАПАДАТ

(102/313071)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

Влади

ВЛАДА

ПУШИЧИЋ

Породица ПЈЕВИЋ

(143/313137)

СРЂАН ЈОКИЋ
1963–2022.

Време ће проћи, али бол и туга никада. Не верујем да си ме напу-

стио и да те више никада нећу загрлити и пољубити.

Не знам како ћу живети без тебе.  Нека те анђели чувају.

Сломљеног срца обавештавам родбину и пријатеље да ће се по-

следњи испраћај одржати у суботу, 26. фебруара, у 15 сати, на Ка-

толичком гробљу у Панчеву.

Неутешна мама ЉУБИНКА

(180/313192)

Са тугом и болом опраштамо се од нашег

СРЂАНА ЈОКИЋА

Чуваћемо успомену на твој ведар лик.

Последњи поздрав: ОЛИВЕРА, БРАНИМИР, ГАВРИЛО, 

ВИОЛЕТА, ЗДЕНКА. ТАЊА и АЉОША ЈОКИЋ са породицама

(182/312100)

Драги тата

СРЂАН ЈОКИЋ

Тешко је поверовати да си нас тако рано напу-

стио.

Заувек ћемо памтити твоје пустоловине и труди-

ти се да живимо живот пуним плућима, баш као

и ти.

Твоји највољенији: ВУКАН и ТЕОДОРА

(179/313192)

Последњи поздрав

драгом

СРЂАНУ

ЈОКИЋУ

С љубављу ТАМАРА

(181/313192)

Последњи поздрав драгом

СРЂАНУ ЈОКИЋУ

С неверициом и болом примили смо вест о изне-

надном одласку нашег вољеног Срђана.

Пријатељи, породица КИШ

(177/313190)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

СРЂАНУ

ЈОКИЋУ

МИХАИЛО, МИЛАНА,

АЛЕКСАНДРА

и НЕНАД КОВЈАНИЋ

(178/313191)

Драги наш

СРЂАНЕ

Са тобом је било лако, занимљиво, лепршаво и

безбрижно.

Хвала ти на томе.

Воли те и памти посада из „Бабиса”

(188/313217)

Последњи поздрав

СРЂАНУ

ЈОКИЋУ
1963–2022.

Породица

СТЕВАНОВИЋ

(190/313221)

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

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!

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

ДРАГАНУ ДЕБЕЛОМ

Његови Маргићани: ДОБРА ЛУНГУР, ПЕРА ЖУТИ, БЕЛИ, ДРАГАН,

ДУЈА ЛИСКА, ДРАГАН БАЏА, ПЕЂА, ЈОЛЕ, МИЋА ПЕКАР, ПАЈА,

КОСТА СУБОТИЋ, БЕБА, ВИЈА и СТЕВА, СРЂАН, МИЛЕ ДЕБЕЛИ,

ЈОВА ЧИКИЋ, ЈОЦА ПИРОЋАНАЦ, БАНЕ, АЦА ЂУРОВИЋ, БОБАН

и СРЂАН, РАНКО, ПЕРА ЊАГРА, АЦА, СТР „СЛАВИЦА”, ЈОГИ и

ФРЕНКИ

(6/312949)

ДРАГОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
1944–2022.

Заувек ћеш живети у нашим срцима!

Ћерка МАРИЈАНА, зет ДРАГАН, 

унуци ДРАГОМИР и ЂОРЂЕ

(41/312998)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДРАГАНУ

МИЛОСАВЉЕВИЋУ

Породица РОМЧЕВ

(71/313034)

17. фебруара 2022. заувек нас је напустио наш вољени супруг, отац

и деда

ДРАГОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
1944–2022.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и памћењу. Хвала за твоју добр-

оту и подршку коју си нам пружао кроз живот.

Ожалошћени: супруга ШТЕФИЦА, син ДЕЈАН, ћерка МАРИЈАНА,

зет ДРАГАН, снаја САЊА, унуци ДУШАН, ИВАН, ДРАГОМИР и

ЂОРЂЕ

(86/313052)

ВЕРА

СУВАЧАРОВ

Последњи поздрав

тетка Вери

од СУНЧИЦЕ

са породицом

(189/313220)

Последњи поздрав драгој пријатељици

СУЗАНИ ПРИЈОВИЋ
1950–2022.

од породица ПАЈЧИН и ЖЕБЕЉАН

(74/313037)

Драга

СУЗАНА

ПРИЈОВИЋ

По добру ћемо те пам-
тити, с поносом споми-
њати и с поштовањем
чувати од заборава.

Твоји ВУЈОВИЋИ
(75/313040)

ЗУЗАНА ПРИЈОВИЋ
1950–2022.

Неизмерно захвални за љубав и доброту коју си нам пружала. Жи-

већеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ДУШАН

и ћерка ДАНИЈЕЛА са СЛОБОДАНОМ

(83/313050)

ЗУЗАНА ПРИЈОВИЋ

Последњи поздрав од СНЕЖАНЕ РЕПАИЋ

са породицом

(84/313050)

Последњи поздрав

ЗУЗАНИ ПРИЈОВИЋ

од ЖИВОРАДА ПРИЈОВИЋА са породицом

(85/313050)

Последњи поздрав

ЗУЗАНИ ПРИЈОВИЋ

од куме БИРЕШ ЗУЗАНЕ са породицом

(110/313080)

Последњи поздрав драгој комшиници

СУЗАНИ

Недостајаће нам наша свакодневна дружења.

ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ са породицом
(111/313082)

ЗУЗАНА

ПРИЈОВИЋ

Чуваћемо успомену

на твоје велико срце

и племениту душу.

Породица

ЈОВАНОВИЋ

(120/313091)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. фебруара

2022. преминула наша драга

ЗАГОРКА ПОПОВИЋ
1932–2022.

Сахрана је обављена 18. фебруара 2022. године на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ПЕТАР, снаја ЗОРИЦА, 

унуке МАРИНА и МИЛИЦА и остала родбина

(124/313098)

Последњи поздрав

ЗАГОРКИ
ПОПОВИЋ
од комшија из улаза

(93/313059)

Последњи поздрав

драгој тетка

ЗАГОРКИ

ПОПОВИЋ

Породици најискре-

није саучешће.

МИОМИРКА и

породица БАБОВИЋ
(8/и)

Последњи поздрав

ЗАГОРКИ
ПОПОВИЋ

Породица БОТИЋ
(136/313127)

Последњи поздрав драгој мајци

МИЛИЦИ РИСТОВСКИ
1950–2022.

Почивај у миру.

Син ЈОВИЦА са породицом, ћерка СВЕТЛАНА

са породицом и ћерка СУЗАНА

(2/312937)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ
РИСТОВСКИ

Породица МИТРОВИЋ
(4/312944)

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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ЂУРА СТОЈАНОВИЋ
1938–2022.

Својим одласком оставио си огромну празнину у нашим срцима.

Никад те неће заборавити супруга ЈАСМИНА, ћерка САЊА,

зет ЗОРАН и унук ЛЕОН

(56/313022)

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ
1938–2022.

Отишао си из наших живота, али ника-

да нећеш из срца и сећања. 

Почивај у миру и спокоју.

Породице АШАНИН и АТАНАЦКОВ

(57/313022)

Драгом брату

ЂУРИ СТОЈАНОВИЋУ

последњи поздрав од МИЛАНА и ДРАГАНЕ са породицом

(91/313059)

Драгом брату последњи поздрав

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ
1938–2022.

АЛЕКСАНДАР, МИЛЕНА, НИНА и БОБАН

(95/313061)

Драгом стрицу

ЂУРИ

СТОЈАНОВИЋУ

последњи поздрав

од ИЛИЈЕ и ИВАНЕ

са породицом

(92/313059)

Последњи поздрав поштованом колеги

ЂУРИЦА СТОЈАНОВИЋ
дипл. правник у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(130/ф)

Последњи поздрав драгом имењаку и вишеде-

ценијском пријатељу

ЂУРИ СТОЈАНОВИЋУ

Чуваћемо успомене на наше пријатељсатво.

Породица ШУШЊАР

(138/313129)

МИРЈАНА

МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

од НАДЕ, ДУЊЕ

и БАЈЕ

(122/313095)

Последњи поздрав мајци

МИЛЕВКИ АНТАНАСИЈЕВИЋ

Почивај у миру.

КИЋА, родбина и пријатељи

(135/313125)

Последњи поздрав драгој тетки и баби

МИЦИ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: ЗЛАТКО, СНЕЖАНА и ЈОВАНА
(187/313211)

Наш драги

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЛОВИЋ БУЦА
1935–2022.

преминуо је 17. фебруара 2022.

Сахрана је обављена у понедељак, 21. фебруа-

ра, на Католичком гробљу у Панчеву.

Ћерка ДУДА, зет БАНЕ, унук ИГОР

са супругом ТИНОМ, унука ИВАНА

са супругом МИЛОШЕМ и праунуци

(33/312990)

Умро је наш драги брат, девер и стриц

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЛОВИЋ БУЦА
рођ. 1935. године

БРАЦА, БИЉАНА и САША са породицом

(34/312990)

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЛОВИЋ

БУКИ

Хвала ти на прелепом детињству и што си баш

ти био мој деда.

Волим те,

ИВАНА са породицом

(35/312990)

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЛОВИЋ

БУЦА

Последњи поздрав

од ВУЈИЦЕ

са породицом

(38/312995)

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЛОВИЋ

Куме, нека ти је веч-

на слава. Мирно по-

чивај.

Кум КОСТА

са породицом

(28/312974)

Последњи поздрав

драгом комшији

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЛОВИЋ

БУКИ

од његове ЦЕЦЕ

(140/313132)

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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После кратке и тешке болести, 20. фебруара преминула је

наша драга

КОНСТАНЦА КОРАЊИЋ
1961–2022.

Отишла си прерано, али ћеш заувек живети у нашим срцима.

Твоји: отац ТРИФУ, супруг ГОРАН, кћерка ТАМАРА

и зет НЕНАД

(53/313020)

Моја драга Констанца

КОНСТАНЦА КОРАЊИЋ
1961–2022.

ти си једна од особа која је толико обогатила наше животе, тако нас ни

твоја смрт неће обесхрабрити.

Твоја ЉУБИЦА БУБА БРКИЋ

(54/313020)

Нашој драгој

КОНСТАНЦИ КОРАЊИЋ

Претужни због прераног одласка, захвални за

сваку благу реч, добронамерни савет, подршку и

пријатељски разговор.

Породица КОКОВИЋ

(43/313006)

КОНСТАНЦА КОРАЊИЋ

Вољени не одлазе они остају заувек са

нама у нашим мислима.

Кумови: АНИЦА, СТЕВАН, 

ПЕПА и ДРАГО

(73/313036)

Последњи поздрав

КОНСТАНЦИ КОРАЊИЋ

Остаћеш заувек у нашем сећању.

МАРИЈАНА, МАРИНА и ЉИЉАНА

и ЈАДРАН БАНДИЋ

(72/313035)

КОНСТАНЦА КОРАЊИЋ

Драга Танца, за нас ћеш увек остати млада, насмејана.

Никада те нећемо заборавити.

Твоје правно одељење
(67/313031)

Драга

КОНСТАНЦА

како ћемо градити шајку без тебе.

Бол је огроман.

Твоји кумови: ДРАГАН, МИРЈАНА

и СМИЉАНА

(68/313031)

Последњи поздрав колегиници

КОНСТАНЦИ КОРАЊИЋ

Адвокати Панчева

(137/ф)

Последњи поздрав куми

КОНСТАНЦИ

Не желимо ти рећи – збогом, желимо ти рећи – хвала.

Хвала што си била део наших живота,

хвала што си била наша подршка.

Хвала на свим дивним успоменама.

Сијај у вечности кумо...

ВЕСНА, ТИЈАНА и НЕМАЊА БУРАЗЕР

/141/313133)

Последњи поздрав Тамариној мами

КОНСТАНЦИ КОРАЊИЋ
Хвала што сам се код Вас увек осећала као код своје
куће. Недостајаћете ми.

ЈЕЦА
(157/313158)

Последњи поздрав

КОНСТАНЦИ КОРАЊИЋ
адвокат

С поштовањем БРАНКА КРАШНА

(163/313165)

Драгој пријатељици

КОНСТАНЦИ

КОРАЊИЋ

Живећеш увек у на-

шем сећању и срци-

ма.

МИЛАНКА и АЊА

(175/313185)

22. фебруара 2022.  напустила нас је наша драга

ТЕМИРА СТОЈКОВ
1945–2022.

Сахрана ће се обавити у суботу, 26. фебруара,

на Новом гробљу, у 13 сати.

Твоја доброта, велико срце, племенита душа

остаће у нашем сећању заувек.

Твоји најмилији:  супруг МИЛЕНКО, 

ћерка БРАНКА, син БРАНКО

и снаја ЈАСМИНА

(168/313173)

Драга моја

АНА
2. II 1964 – 20. II 2022.

Хвала ти за дивне годи-
не дружења и искреног
пријатељства.

Твоја ДРАГАНА

с ВЛАДАНОМ, ПЕЂОМ

и ЈАНКОМ
(51/313019)

Драга наша

АНКИЦА

ГРУБЈЕШИЋ

Остаћеш у срцима

комшија

у Лењиновој 14

(52/313019)

Последњи поздрав

снаји

АНКИЦИ

ГРУБЈЕШИЋ

од девера ГОРАНА

са породицом

(100/313069)

АНКИЦА

ГРУБЈЕШИЋ
2. II 1964 – 20. II 2022.

Последњи поздрав

тетка АНИ

од НЕБОЈШЕ и

МИЉАНЕ са децом

(165/313168)

Последњи поздрав

АНКИЦИ

ГРУБЈЕШИЋ
2. II 1964 – 20. II 2022.

од мајке ДРАГИЦЕ,

сестре БАРИЦЕ и

зета ЈУРАЈА са децом

(166/313168)

ДРАГОСЛАВ

МИНИЋ
1954–2022.

Последњи поздрав

драгом оцу од ћерки

АНДРИЈАНЕ

и ГАБРИЈЕЛЕ

са породицама
(3/312938)

ОЛГА

ДЕСПИНИЋ

Последњи поздрав

куми од РУЖИЦА

и МИХАИЛА

са породицом

(61/313026)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Вољена наша

ЗЛАТИНКА РАНИМИРОВ
15. XII 1942 – 21. II 2022.

Као сунце које даје живот, топлоту и светлост, била си ти. 

Све си нас грејала својим топлим речима, милим погледом и нежним ру-

кама. Одана супруга, брижна мајка, дивна свекрва и најтоплија бака.

Све твоје уткано је у наше животе. Свако од нас носи нешто што си ти. Ти

си љубав, нежност, брижност, ведрина, оданост, снага, храброст, воља, ле-

пота и отменост. Заувек живећеш у нама.

Твоји: супруг БРАНИСЛАВ, синови ЈУГОСЛАВ и СРБИСЛАВ, 

снајке ВЕРИЦА и СЛАЂАНА и унуке ЈЕЛЕНА, ЛИДИЈА и КРИСТИНА

(103/313072)

17. фебруара 2022. године изненада је престало да куца племенито

срце наше драге

ЈОВАНКЕ ГВОЗДЕНОВИЋ
1943–2022.

Сахрана ће се обавити 25. фебруара 2022, на Новом гробљу, у 14

сати.

Тугују за њом: супруг ЉУБОМИР, ћерка СЛАВИЦА, 

унуке КСЕНИЈА и КАТАРИНА и зет ЖЕЉКО

(47/313015)

Драга мама

ЈОВАНКА ГВОЗДЕНОВИЋ

Хвала ти за сваку топлу реч, за сву подршку, љу-

бав и нежност коју си ми пружила, за сву добро-

ту, сваку обрисану сузу, за сваки осмех и сачува-

ну тајну, за снагу и племенитост.

Воли те и тугује за тобом твоја ЦАЦА

(49/313015)

Последњи поздрав

драгој прији

ЈОВАНКИ

ГВОЗДЕНОВИЋ

од прије ДИВНЕ

ЏИГУРСКИ

(48/313015)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈОВАНКИ ГВОЗДЕНОВИЋ

Тешко је поверовати да си нас напустила. Као

што знаш, они које волимо никада не умиру, а

ти си једна од њих. Заувек ћеш остати у нашим

срцима.

Твој девер НИКОЛА и БИБА

(66/313030)

ЈОВАНКА

ГВОЗДЕНОВИЋ
1943–2022.

Последњи поздрав

снајки од РАДЕТА,

МИРЕ, ДУШАНА

и МАРИЈЕ

(108/313075)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ

ГВОЗДЕНОВИЋ

од КОСТЕ

са породицом

(169/313176)

Последњи поздрав нашем вољеом другу

СТЕФАНУ МИЛИНКОВИЋУ

Заувек ћеш остати у лепом сећању.

Твоји другари из одељења IV-7 Гимназије „Урош Предић”

(159/313160)

Последњи поздрав нашем

СТЕФКЕТУ

Твоји: УГИ, ЛУКА, МАКС, АЦА, ПЕРА, ЗОЋА, ЂОЛЕ, ГРУЈА,

ДУЊА и БУНЧА

(183/313194)

Последњи поздрав

ДОБРИЛИ РИСТОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: ДАНИЛО, ДАЦА и АНДРЕА

(191/313222)

20. фебруара престало је да куца срце моје мај-

ке, баке, прабаке и свекрве

МИЛЕ КРЧАДИНАЦ
1938–2022.

Хвала ти за сву пожртвованост и љубав коју си

нам пружила.

Твоји: син НИКИЦА, унуци МИЊА и ДАНИЦА,

праунук ПАВЛЕ, твој ПЕЂА и снаја ЉИЉАНА

(60/313025)

17. фебруара 2022. из-
ненада си отишла. Зау-
век ћемо те чувати у на-
шим срцима

МИЛИЦА

ПЕШИЋ
1946–2022.

Ћерка МАЈА
са породицом

(78/313044)

17. фебруара 2022.

напустила нас је из-

ненада вољена мајка

МИЛИЦА

ПЕШИЋ
1946–2022.

Твоја деца

(79/313044)

Последњи поздрав драгој мајци и ташти

ДУШАНКИ СТОШИЋ
1936–2022.

Вечно ће нас грејати твоја топлота и доброта

МИРА и СЛОБА

(134/313120)

ЧЕДОМИР

ТРПКОВИЋ

Почивај у миру драги

куме.

КРГА БОГДАН, 

СНЕЖАНА

и ТАТЈАНА

(96/313063)
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Тужна сам

ДРАГАНЕ

Бол и неправда нанета твојим трагичним одла-

ском дубоко ме је потресла.

Остаћеш увек део нас. Још увек чујем твој смех

топао и искрен. Почивај у миру.

ДРАГАНА ЈАКОВЉЕВИЋ са породицом

(105/313074)

Драги наш

ДРАГАНЕ

Тугују за тобом деда ЈАКИ и баба ЉИЉА

(106/313074)

Драги наш

ДРАГАН ПАНИЋ

Почивај у миру!

Твоји ЗОРАНА и ДРАГАНА
(107/313074)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

ДРАГАНУ ПАНИЋУ

Бескрајно захвални богу, срећни што смо део

свог живота провели с тобом.

Ти који си нас учио и од кога смо научили сми-

рености, поштењу, храбрости, љубави.

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоја супруга МИРЈАНА и ћерка ТАМАРА
(147/313147)

ДРАГАН ПАНИЋ

Волимо те и волећемо те заувек.

Декана, хвала ти за све. Хвала на сваком тренут-

ку који смо провели са тобом! Заувек остајеш у

нашим срцима!

Унуке СОФИЈА и НАТАША, 

син НЕМАЊА и снајка ЈОВАНА

(148/313148)

Последњи поздрав пријатељу Драгану

ДРАГАН ПАНИЋ

од породице ФАРА

(149/313148)

С поносом ћемо чувати успомену на тебе,

драги мој буразеру

ДРАГАН ПАНИЋ

Брат ЂОРЂЕ, снаја ГОЦА, братаница ВАЊА

и братанац ВЕЉКО

(150/3131489)

Последњи поздрав драгом брату

ДРАГАН ПАНИЋ

Брат ПРЕДРАГ са породицом

(151/313148)

Последњи поздрав сестрићу

ДРАГАНУ ПАНИЋУ

Ти ћеш увек бити ту, јер ти си део душе наше.

Тетка НОВКА са породицом

(153/313148)

ДРАГАН ПАНИЋ

У оку суза, у души бол, вечна туга у срцу мом.

Почивај у миру у свом родном крају.

Таст БОЦА и шурак ИВАН са породицом
(152/313148)

7. фебруара 2022. нас је напустио наш вољени

син

ДРАГАН ПАНИЋ

Твој одлазак нам је донео велику тугу, али утеху

ћемо наћи у унучицама које си нам оставио да

чувамо.

Последњи поздрав драгом сину

од мајке ДУШАНКЕ и оца МОМЧИЛА

(154/313148)

Васо, отишао си тихо и ненаметљиво, зато још више
боли

ВАСА МАРГИТИН
1943–2022.

Последњи поздрав најдражи наш од твоје ГОЦЕ, твог

ДРАГАНА, твоје ДАНИЈЕЛЕ, ИВЕ и АНДРЕЈА.

Умро си на велики празник 12. фебруара и сахрањен
на велики празник Сретење, 15. фебруара 2022. 
Нека те чувају анђели.

(158/313159)

После кратке и тешке болести преминула је наша

МИЛЕВА ДИМИЋ

Наша вољена мајка је преминула 16. фебруара 2022. 

Живот пролази а празнина и бол остају заувек.

Ожалошћени: ћерка КОСА, зет ДРАГОЉУБ, 

син НЕНАД, снаја КРИСТИНА, унуци СТРАХИЊА

и ЛЕНА, многобројна родбина, пријатељи и комшије

(185/313200)

МИЛАНКА ПЕКОВИЋ

Најдража моја,

била си ми пријатељ какав се само пожелети може. 

Вечно ће те памтити твој син ВОЈКАН

(145/313142)

Последњи поздрав

МИЛАНКИ ПЕКОВИЋ

од породице МИЛОШЕВИЋ

(132/313114)

3

21. фебурара 2022, у 70. години, преминула је наша

МИЛАНКА ПЕКОВИЋ
1952–2022.

Сахрана ће се обавити 26. фебруара 2022, у 14 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени син ВОЈИСЛАВ

(155/313151)

Последњи поздрав

драгој другарици

МИЛАНКИ

ЉИЉА

(167/313169)

ЕВИЦА

РАДИВОЈЕВ
1935–2022.

17. фебруара напустила

нас је наша мајка и бака.

Почивај у миру.

МИЛЕ, СОЊА, 

НАТАША и СНЕЖАНА

(97/313065)

БЛАГАЈНА

013/300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 25. фебруар 2022. 29

12. фебруара 2022. је преминула наша

вољена и драга мајка

МАРГИТ ЕРЕШ
1946–2022.

Вечито неутешна и ожалошћена твоја

ћерка МАРГИТ и зет ЈОЖИ.

Почивај у миру мајко

(58/313023)

Смрт драге Маре пре-

кинула је дугогоди-

шње дружење

МАРИЈА

КОВАЧ

Остала су сећања и

успомене.

Породица ОПАЧИЋ
(39/312996)

16. фебруара 2022. године преминула је наша

МАРИЈА КОВАЧ
1942–2022.

Вечно ти хвала за твоју пожртвованост и безу-

словну љубав.

Синови САША и АНДРЕЈА, снаја ВЕСНА, 

унуци ЕВА, АНА, АДАМ и КРУНА

(90/313058)

Последњи поздрав

драгој сестри

МАРИ

Остаћеш ми у сећању.

Твоја сестра ВИДА

(89/313058)

Наша драга

НАДА МОНТРЕЈ
рођ. Павлов

1941–2022.

преминула је и сахрањена у Паризу.
Почивај у миру!
Опраштају се са тугом, али и сећањем на лепе поро-
дичне сусрете. 

Сестре и браћа од ујака и тетака: БЕБА, 
ЛЕЛА, НИКОЛА, ЂИНА, БАТА и СЛАВИЦА

(144/313140)

16. фебруара 2022. заувек нас је напустила наша вољена

РАДИЋ АНТОНИЈА ДУБРАВКА
1940–2022.

Сахрана је обављена 19. фебруара 2022. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, син ЗДРАВКО, ћерка САЊА,

унуци АНА и МАРКО, зет ЉУБО и остала родбина

(112/313084)

Последњи поздрав мојој драгој тетки

РАДИЋ АНТОНИЈА ДУБРАВКА
1940–2022.

МАРИНА ПРОКИЋ са породицом

(113/313084)

Последњи поздрав мојој вољеној и јединој сестри

РАДИЋ АНТОНИЈА ДУБРАВКА
1940–2022.

КАТЈА МЕДИ са породицом и осталом родбином

(114/313084)

АНТОНИЈА

ДУБРАВКА

РАДИЋ

Последњи поздрав

од Сањиних

другарица: ЈЕЛЕНЕ,

СЛАВИЦЕ и ЛИДИЈЕ

(55/313021)

Драгој

ДУБРАВКИ

Вечно хвала на дивном и искреном пријатељ-

ству.

Породица ЧУПАРЕВИЋ

(121/313094)

Последњи поздрав нашој драгој

комшиници

КРИСТИНИ

МОМЧИЛОВИЋ

Остаће са нама заувек твој осмех, доброта

и ведрина. Почивај у миру.

Твоје комшије

(116/313086)

КРИСТИНА МОМЧИЛОВИЋ

Последњи поздрав драгој Кристини.

ТАРА, ЈОВАНА и БРАНКА

(174/313183)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

ВОЈИСЛАВУ АДАМОВУ
1948–2022.

Вечно ћемо памтити твоју љубав и чувати успо-

мену на тебе!

Супруга МАРИЈА, син НИКОЛА, ћерка ЈЕЛЕНА,

снаја НАТАША, зет МИЛАН, унучад ЂИНА, 

МИХАИЛО, УРОШ и ЛАЗАР и зет ВОЈИСЛАВ
(22(312967)

Последњи поздрав

најбољем деди

ВОЈИСЛАВУ

АДАМОВУ

Време ће показати ко-

лико ми недостајеш.

Унук ЛАЗАР

(23/312967)

Последњи поздрав

пријатељу

ВОЈИСЛАВУ

АДАМОВУ

од породице

ЦВЕТКОВИЋ

(24/312967)

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВУ

АДАМОВУ

од кума и пријатеља

ВАЛЕРИ С.

(29/312977)

Драги наш

ВОЈИСЛАВ

АДАМОВ

Нека те анђели чува-

ју као што си ти нас.

Твоји: СЛОБА, ИКА,

ТЕА, САЛЕ

и зет ДРАГАН
(45/313010)
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ВИНКА

ИЛИЋ

ПАНИЋ
28. II 2015 –28. II 2022.

Сећање је вечно.

Твоја мама и сестра

(40/312997)

25. фебруара 2022. навршава се девет година од

преране смрти нашег

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР

АЦА

Са поносом те спомињемо, с љубављу и тугом чу-

вамо те од заборава.

Твоји најмилији: сека, мама, тата и баба и деда

(123/313096)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2022.

Заувек ћеш живети
у срцима мајке

МИЛОДАРКЕ и сестре
ВИОЛЕТЕ

са породицом
(87/313054)

26. фебруара навршава се пет година от-

како нас је напустио наш драги

СТЕВАН НАЂ

С љубављу и поносом чувамо успомене

на њега.

Супруга АНА, ћерка ВИОЛЕТА

и син ДЕЈАН са породицама

(88/313057)

БОРИСАВ ДЕСПИНИЋ
8. I 1948 – 31. XII 2021.

Последњи поздрав

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

БОРИСАВ

ДЕСПИНИЋ
8. I 1948 – 31. XII 2021.

Последњи поздрав

ОЛГА

ДЕСПИНИЋ
25. V 1950 – 19. II 2022.

од сестре БЕЛЕ, велике сестре МАНИЈА

и сестрића САШЕ и СИЛВИЈЕ
(128/313105)

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ћерке ЗОРИЦА и НЕВЕНКА, унуке ДАНИЦА, СНЕЖАНА, ЈОВАНА

и ИВАНА, праунуци ТАРА и СРЂАН, зетови ГОРАН, МИЛАН и ДРАГАН
(127/313104)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ

ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2022.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(129/и)

Заувек остајеш у на-

шим срцима

ЗОРАН

ПЕРИН
2013–2022.

Твоји: ДАНА, САЛЕ и

МИРА са породицом

(59/313024)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

КЕПИЋ
1934–2020.

Увек ћемо се сећати

твог лика.

Кумови ВИКТОР

и САША
(101/313070)

СМИЉА

БАБИЋ

Осамнаестогодишњи

помен вољеној су-

прузи и мајци

Породица БАБИЋ

(156/313154)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ
28. II 1998 – 28. II 2022.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји: ДУШАН и САЊА

(160/313161)

Прошла је година откако нас је напустио наш

вољени

БЛАЗНЕК ЈОСИФ

Време пролази, а ми учимо како да живимо без

тебе. Постоји љубав коју смрт не прекида и туга

коју време не лечи.

Твоји најмилији: супруга МАРИЦА

и синови ТОМИСЛАВ и ДЕНИС
(161/313162)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРЕ

ФИЛИПОВСКИ
25. II 2001 – 25. II 2022.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Син НЕНАД

са породицом

(162/313164)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ТОМИЋ
2018–2022.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Мама ЉУБИНКА
и сестра ВЕСНА

са породицом

(171/313181)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ТОМИЋ

Био си цео наш свет,

снага и понос.

Твоји: МАЈА, 

НИНА и АЛЕКСА

(172/313181)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

ЊЕЖИЋ
28. II 2017 – 28. II 2022.

Пет година је прошло
откада ниси са нама.
Недостајеш.

Твоја породица

(173/313182)

др АЛЕКСАНДАР С. НИКОЛИЋ
научни саветник

Драги Сале, прошло је већ четрдесет дана. Јако

нам недостајеш. 

ЦУЛЕ, ВЕСЕЛИН, ЈОЦА, ТИХОМИР, 

ДУЛЕ и СРЂАН

(176/313186)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2022.

Породица

(186/313209)

Наша најмилија

ОЛИВЕРА СРДИЋ ОКИЦА
1930–2022.

преминула је 22. фебруара 2022, у Панчеву. Сахрана ће се одр-

жати у суботу, у 12 сати, на Старом православном гробљу у

Панчеву.

МИРЈАНА и МИЛОШ

(170/313180)

Последњи поздрав нашој

ВЕРИ СУВАЧАРОВ

од ујне МИЛЕСЕ, сестре ЛЕПЕ и брата НИКИЦЕ

са породицама
(125/313099)

Последњи поздрав нашој драгој стрини

ЕВИЦИ РАДИВОЈЕВ
Памтимо твоју добру душу.

СЕКА и ТАЊА са породицама
(42/313005)

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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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.

Годишњи помен драгом брату

СИМИ ВАНЕВСКОМ

Година је прошла, али сећање на тебе није. 

Твоја сестра ОЛГИЦА и зет ПЕКО

(32/312986)

4. марта је година без нашег Бате

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

Срећа и част је била што си био део наших жи-

вота.

Зрачио си ведрином и добротом и зато је сваки

дан без тебе огромна туга.

Волимо те.

Твоје: АЊА, ИВАНА, мајка и сестра
(36/312991)

27. фебруара проћи ће година без тебе

МИЛОМИР МАРКОВИЋ МИЋА

Прође година како отишао ти си.

Истина је болна, туга бескрајна. Речи мало а бо-

ла много да би рекли колико нам недостајеш,

брат наш добри.

Твоје сестре СЛОБА и МИЉА са породицама

(37/312992)

НАДА СПИШЈАК
1956–2019.

Ево већ је три године откада ниси са нама, али

заувек ћеш бити у нашем сећању.

Воле те твоји најмилији

(44/313009)

28. фебруара 2022. навршава се годину дана откада није са нама

наш драги супруг, отац и деда

НИКОЛА ЗЛАТКОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(46/313013)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
1968–2017.

Зоко, злато моје.

2. марта је пет пуних го-

дина без тебе. 

Утехе нема.

Твоја мајка БОГДАНА

(62/313028)

Зоко моја

Пет година недостаје

твој осмех, недостају

твоје речи, чак ни

време бол за тобом

не лечи.

Твоја сестра

СЛАВИЦА
(63/313028)

Тета

ЗОКО

Време пролази, забо-

рава нема, живиш у

нашим срцима.

Твоја сестричина

БИЉА са породицом

(64/313028)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Тето,

време и године не дају

заборав и утеху.

Тако нам недостајеш...

Твоја сестричина

ЉИЉАНА

са породицом
(65/313028)

Прошло је годину дана откада није са нама наш

СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1940–2021.

Помен ћемо одржати у суботу, 26. фебруара, у

11 сати, на Новом гробљу.

Супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША

и син НЕНАД са породицом

(81/313047)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће се нашем вољеном

СЛАВКУ

ШАПОЊИЋУ

26. фебруара 2022.

године одржати по-

лугодишњи помен, у

11.30, на Новом гро-

бљу.

Ожалошћена

породица

(99/313068)

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ

1968–2017.

Драга наша Зоко и после пет дугих година како си нас

напустила ти и даље живиш у нама.

Вољени не умиру све док их се живи сећају.

Воле те твоји: БОКИ, МИЦА и ЈЕКА са породицама

(104/313073)

01. III 1992 – 1. III 2022.

ЈОВАН ЏИВЏАНОВСКИ
дипл. маш. инж.

Страдао у Либији у саобраћајној несрећи пре

тридесет година.

Заувек тужни твоји: ЗОРИЦА, 

ИВАН и СЛАВКО са породицама
(115/313085)

СЕЋАЊЕ

26. фебруара навршавају се две тужне године от-

како није са нама наш драги супруг, тата и деда

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
2020–2022.

Недостајеш нам.

Твоји: супруга НАДА, ћерке СИЛВИЈА

и СЛАВИЦА, унук МИЛОШ и зет ДРАГАН
(117/313087)

СЛАВКО ШАПОЊИЋ
3. IX 2021 – 3. III 2022.

Сунце моје,

прошло је шест месеци од твог одласка.

Тугује за тобом сестра МАРИЈА са породицом

(131/313109)

РАДОШ ВУЧКОВИЋ
2018–2022.

Заувек ће остати суза заробљена у углу ока, руке пра-
зне без загрљаја и бол у души.

Твоја породица
(133/313118)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ

ПАНДИЛОВСКИ
2002–2022.

Породица

ПАНДИЛОВСКИ

(31/312983)

ДУШАН ЛАЗИЋ
27. II 2016 – 2022.

Куме, недостаје нам твој увек ведар и насмејан лик.

ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА
(126/313103)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 25. фебруар 2022.32

26. фебруара 2022, у 11 сати, је годишњи помен. Година

туге, бола и празнине откако није са нама наш драги

ЧЕДОМИР ВУЧКОВИЋ

Остао је незаборав и дивне успомене! Недостајеш!

Твоји најмилији: супруга МИЛА, ћерка ИВАНА, 

син АЛЕКСАНДАР, зет РАЈКО, снаја ТИЈАНА, унуци

ТАДИЈА, МИОНА, ТОДОР и ЛАЗАР и остала родбина

(7/312950)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН

ДАНКУЦ
1. III 2018 – 1. III 2022.

Драги наш сине, време

проази, туга и бол оста-

ју заувек.

Твоји најмилији
(17/312959)

Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са

нама наша вољена

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

Твоји најмилији

(18/312960)

Нашем

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2022.

Био си и остао наша „тврђава”.

Твоја породица

(27/312973)

Наш драги ујак и брат

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2022.

Протекле године нису избрисале сећање и љубав

према Теби.

Волимо те.

Твоје ДАНИЦА и РУЖИЦА

(26/312972)

Много нам недостајеш, наш најдражи

ПЕТАР БОЛДИЖАР

Ако је смрт јача од живота, није од љубави и сећања.

Супруга ДРАГАНА, син МИЛАН, унуци ИВА и ПЕТАР

и снаја ВЕСНА

(30/312982)

1. марта 2022. ће се навршити две године откада

нас је напустио наш вољени

МИЛОШ КАРАДАРЕВИЋ

Недостајеш нам пуно. Заувек си у нашим срцима

и мислима.

Твоје: МИЛКА, МИМА, МАЈА и АЊА

(77/313043)

ВЛАДИМИР ВЛАДА РАЈКОВИЋ
2003–2022.

Тужно сећање на тебе.

Твоји: тата ЈУГОСЛАВ и сестра ДУЊА
(76/313042)

Прошле су две године откако нас је прерано на-

пустио наш вољени

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1. III 2020 – 1. III 2022.

Много нам недостајеш...

Мајка ЉИЉАНА, сестра НАТАЛИЈА

и сестрић АЛЕКСА

(94/313060)

Сећање на драге родитеље

КРСТИЋ

БЛАГОЈЕ и СТОЈАНКА
1914–1993 1916–2012.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(109/313079)

25. фебруара навршава се тужних шест месеци откако
није са нама наш вољени

СТОЈАН ИВКОВИЋ
1938–2021.

Био је поштен и частан човек, чувар своје породице,
супруг, отац, свекар и поносан деда.

Вечно ћеш бити у срцу и мислима твојих најмилијих:
сина МИЛОРАДА, снаје РАДЕ, 

унука НЕМАЊЕ и МИЛОША

(119/313090)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ЈАЊИЋ
1949–2021.

Немам речи да искажем бол за тобом, вољени брате.

(82/313049)
                                                              Твоја сестра ЉУБИЦА

Прошло је четрдесет

дана од упокојења

нашег вољеног

МИОДРАГА

ПАНИЋА

Помен ће се одржати

27. фебруара 2022, у

12 сати. Вечан му по-

мен.

Синови и сестра

са породицама

(5/313101)

26. фебруара 2022, у 11 сати, одржаће се годи-

шњи помен нашој драгој

ПАУНА БУГАРИНОВ

Постоји поштовање и љубав коју смрт не преки-

да и туга коју време не лечи. Хвала ти за несе-

бичну љубав коју си нам пружила.

Твоји: супруг ЂУРА и ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА

са породицама
(139/313130)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ

ПАНТИЋ
25. II 2002 – 25. II 2022.

С љубављу и поштова-
њем живиш у нашим ср-
цима.
Супруга ЈОВАНКА, син

НЕНАД и ћерка
ЈАСМИНА са породицом

(142/313136)

26. фебруара 2022, у 11.30, даваћемо годишњи

помен нашем вољеном сестрићу

ЈОВАНУ ВАСИЋУ
из Црепаје

Твоји: уја и тетица са породицама

(146/313144)

Обавештавамо прија-

теље и родбину да 26.

фебруара 2022, на

гробљу у Јабуци, обе-

лежавамо шестоме-

сечни помен

ДАНИЛО

ПЕТКОВСКИ
20. VI 1933 – 2. X 2021.

Ожалошћена супруга

ДАРА

(184/313197)

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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ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗОРКА ПЕТРОВ МАЈКАНА

26. фебруара навршава се година откада ниси

са нама наша драга мама.

Твоји вољени: синови МИЋА и СРДА, 

снаје ГОЦА и СЛАЂА и унука ЈЕЛЕНА

(1/312396)

Прошло је једанаест година откако није с нама

наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, 

ћерка НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад

АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

(9/312953)

5. марта 2022. године, у 11.30, на гробљу Котеж, одржаћемо

шестомесечни помен мом драгом и вољеном супругу

МИОДРАГУ ЦОЛИЋУ

Дани пролазе, сећање, сузе и туга на твоју доброту, племенитост,

пажњу и несебичност и неизмерна туга не престају.

Нека те небеска тела и анђели чувају.

Твоја неутешна супруга НАДЕЖДА ЦОЛИЋ

(12/312958)

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Брате мој, прође шест месеци а тебе са нама нема.

Дани пролазе, али не бледе сећања на твоју племенитост, добро-

ту и несебичност.

Туга и бол не престају. 

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Нека те чувају анђели.

Твој рођени брат БОРА, АНИТА и ВЕРА

(11/312958)

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Драги Миле, до последњег дана били смо зајед-

но, здрави и весели. 

Изненадили смо се што се ово догодило.

Био си племенит и добар пријатељ. Вечно ћемо

се сећати твоје доброте и нашег пријатељства. 

Нека те анђели чувају. Почивај у миру.

СЛАВКО и ПАВА
(10/312957)

МИОДРАГ

ЦОЛИЋ

Течо, увек ћемо се

сећати твоје доброте. 

Живећеш у нашим

срцима, само не знам

како да утешим тету,

јер је неутешна.

ЛАЗАРЕВИЋ ДЕЈАН

и АНА са породицом

(15/312958)

МИОДРАГ

ЦОЛИЋ

Чика Мијо, почивај у
миру, нека те небеска
тела и анђели чувају.

Братанице ИВАНА

и АНДРИЈАНА

и снаја НОРА

(16/312958)

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Бата Мијо, много нам недостајеш. Нека те анђе-

ли чувају.

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Не

могу никако да утешим снајку.

Твоја сестра ДРАГИЦА, ТОМА и тетка НАДА

(13/312958)

МИОДРАГ

ЦОЛИЋ

Ујко, много нам не-

достајеш, не могу да

заборавим твоју пле-

менитост и доброту,

пошто ниси више са

нама.

Твоја сестричина

СВЕТЛАНА

и унука МИЛАНА

(14/312958)

Осам година је про-

шло како није са нама

АНЂЕЛКО

СТАНЧУЛ

Много нам недоста-

јеш.

Твоја породица

(25/312968)

Драги и вољени

ФРЕДИ ВИГ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(50/313017)

СЕЋАЊЕ

НАДЕЖДА ЈЕЛЕНА БИЉАНА ЈОВАН

ЈЕВТИЋ ЈОВИЧИЋ ЂУКИЋ ЈОВИЧИЋ

ЈОВКА
1946–2021. 1931–2018. 1960–2018. 1957–2003.

Породица

(69/313032)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

ЖИВОЈНОВИЋ
2012–2022.

Време пролази, али туга
остаје.

Син НЕНАД, ћерка
СНЕЖАНА и унука

МАРИНА са породицама

(70/313033)

1. марта 2022. године навршава се четрдесет

дана од смрти нашег вољеног

ДРАГАНА ЛОНЧАРЕВИЋА
1933–2022.

Помен дајемо на Новом гробљу, у 11 сати. 

Његова породица

(80/313045)

ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА
2021–2022.

Попут звезде падалице нестао си у ноћи.

Немогуће је пробудити се из сна.

Твој глас, доброта и љубав су свуда око

нас.

Твоји: МАЦА, СТЕФАН и НИНА

(98/313067)

2. марта навршава се четрдесет тужних

дана откако нас је напустио наш вољени

ВЛАДА НЕНАДИЋ
14. XII 1971 – 22. I 2022.

Помен ће се одржати 2. марта, у 11.30, на

Новом гробљу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(118/313088)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Девојке из ЖРК
Панчева чувају место
у врху табеле

Дерби између Динама
и Крагујевчана окончан
без победника

Субота, 19. фебруар, у Панчеву
је била резервисана за рукомет.
Бар када је спорт у питању. У
Хали спортова на Стрелишту
одржан је дупли програм, па су
поклоници игре с лепљивом
лоптом имали прилике да ужи-
вају. Најпре су на терен истр-
чале девојке из ЖРК Панчева,
које су одиграле свој меч у окви-
ру Супер Б лиге, у коме су сла-
виле још једну победу, а потом
су на сцену ступили момци из
домаћег Динама и крагујевач-
ког Радничког. У жестоком
суперлигашком дербију није
било победника.

Панчевке и Панчевци воле
рукомет, добро га познају и
разумеју, па када се све сабере,
ипак су задовољни напустили
поприште суботњих окршаја.

Трка за лидером се наставља

У Супер Б лиги за жене на про-
граму су биле утакмице дванае-
стог кола. После дуге зимске
паузе тим који предводе Марко
Крстић и Светлана Ничевски
наставио је у истом ритму као и
пре паузе – побеђује! И, што је
најважније, наставља да у стопу
прати лидера Кикинду. И чека
своју шансу.

Невена Маркагић и њене дру-
гарице и овог пута су биле
супериорне и нису оставиле
противницама ни најмању наду
да могу изборити повољнији
исход: ЖРКПанчево– Пријепоље
32:24 (17:13).

Гошће нису дорастао ривал
екипи из нашег града у овом
тренутку. Панчевке су домини-
рале током целог сусрета, од
самог почетка, па су већ среди-
ном првог полувремена напра-
виле разлику од три-четири гола,
коју ниједног тренутка нису испу-
штале. Чак ни када су имале две
играчице мање на терену, руко-
меташице Панчева нису посу-
стајале. И свака девојка која се
нашла на терену дала је свој
максимум и велики допринос
важном тријумфу.

Иако су и пре утакмице важи-
ле за фаворита, девојке тренера
Марка Крстића ниједног момен-
та нису потцениле противника.
Играле су озбиљно, максимал-
но ангажовано и још једном

показале да им с правом припа-
да место у самом врху.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Милица Илић, Јелиса-
вета Марковић (седам голова),
Невена Станишковић (један),
Владислава Рогуља (шест), Неве-
на Маркагић (пет), Теодора Ста-
нојевић (два), Ива Грујић (један),
Даринка Петронијевић (два),

Марија Митрић (три), Уна
Бркић, Анастазија Јамбрушић
(три), Ивана Станојевић (један
гол), Теодора Вранић, Катарина
Кепчија и Ивана Вељковић.

За најбољу играчицу овог
сусрета изабрана је Владислава
Рогуља, а пажњу на себе скрену-
ла је и одлична Теодора Вра-
нић, која је успела да одбрани
чак три седмерца гошћама из
Пријепоља.

Пред Панчевкама је опет пау-
за у првенству, коју ће искори-
стити да се што боље припреме

за дерби мечеве који им тек
предстоје.

Неизвестан и узбудљив реми

Захуктавају се борбе у плеј-офу
Суперлиге за рукометаше. После
победе над Рударом из Костол-
ца, те несрећног пораза у Шап-
цу од Металопластике, Дина-
мо је прошле суботе на свом

терену одмерио снаге с Рад-
ничким из Крагујевца. Био је
то веома добар меч, пун тензи-
ја, позитивне спортске нерво-
зе, велике борбе и одличних
потеза на терену... Утакмица
која враћа веру у српски руко-
мет. Можда су најслабије тач-
ке дербија били делиоци прав-
де, али то нека остане некоме
другоме за анализу.

Панчевци су били бољи у
првом полувремену, Крагујев-
чанима је припало других три-
десет минута игре, па је нере-

шен резултат можда и најпра-
веднији исход ове утакмице:
Динамо–Раднички 29:29 (17:15).

– Неизвестан сусрет до самог
краја. Играли смо без Радовића,
што је за нас био велики хенди-
кеп, али и поред тога имали смо
шут за победу. Тешке утакмице
су за нама, али морамо даље.
Предстоји нам пут у Лесковац,
где ћемо покушати да вратимо
овај „брејк” – рекао је најбољи
појединацсусретаинајефикасни-
ји играч Динама Марко Перовић.

„Жуто-црни” тим је играо у
саставу: Никола Стаменковић
(један гол), Урош Павловић
(четири), Вељко Чабрило, Милан
Бошковић, Урош Станић (један),
Никола Бекић, Радован Остојић
(четири), Никола Перић, Мар-
ко Перовић (13), Иван Дистол,
Борислав Урта, Милан Голубо-
вић (један), Милош Костадино-
вић (пет голова), Алекса Мило-
шевић и Адриан Биркенхојер.

– Имали смо јако тежак меч у
Шапцусамодваданапреовогдуе-
ла, па нисмо стигли да се опора-
вимо како треба. Узбудљива утак-
мица, немашта. Обатимасумогла
дапобеде. Водилисмоистригола
разлике у једном тренутку, Крагу-
јевчани су успели да преокрену,
па да они буду у предности, изјед-
начили су из пенала у последњем
минуту, мисмоималишутзапобе-
ду на крају, па је реми можда и
најреалнији исход. Нисам задово-
љан игром мог тима у одбрани
пре свега, јер смо примили неко-
лико лаких голова. Идемо даље,
растемо полако као тим, у ходу
исправљамо недостатке у нашој
игри и у сваки наредни меч идемо
са истом жељом, да победимо –
истакао је тренер Динама Ненад
Краљевски.

Следећег викенда „жуто-црни-
ма” предстоји пут у Лесковац и
мегдан с домаћом Дубочицом.

СПОРТ
Петак, 25. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошли викенд је био резер-
висан и за „краљицу спорто-
ва”. У атлетској дворани у Бео-
граду одржано је Првенство
Србије за јуниоре, на коме је
АК Динамо имао много успе-
ха.

У трци на 400 метара Мари-
ја Мркела је освојила сребрну
медаљу с резултатом 58,80, док
је Сања Марић зарадила брон-
зу с временом 58,83 секунде.

– Не могу да будем незадо-
вољан после свих пехова које
смо имали у последње време,
али сам реално очекивао зла-
то и сребро. Сви који се озбиљ-
но баве спортом знају да је
много теже вратити се на
врхунски ниво него први пут
до њега стићи. Марија и Сања
су прошле кроз тежак период,
али из њега излазе готово
одлично спремне. Остаје жал
што се зимска сезона заврша-
ва, јер би оне тек сада могле
да остваре добре резултате.
Марија и Сања ове године има-
ју прилику да први пут уче-
ствују на Европском првенству.
Најбитније од свега је да су
повреде иза нас. Долази период

интензивних припрема и нај-
тежи део за сваког спортисту.
Ако тај период успемо да одра-
димо у целости како смо пла-
нирали, очекујем од ових мла-
дих атлетичарки да у летњем
делу сезоне заблистају пуним
сјајем. Мене као тренера раду-
је чињеница да су обе свесне
својих могућности, да су фоку-
сиране на тренинг и, уз раско-
шни таленат који поседују,
успех мора да дође – рекао је
тренер у АК-у Динамо Љупчо
Цветкоски.

Другог дана такмичења, у
недељу, 20. фебруара, одржа-
но је Првенство Србије за мла-
ђе јуниоре.

Сања Марић је у сјајној трци
на 800 метара освојила сребр-
ну медаљу са одличним резул-
татом 2:13,01 минут, што је
мало слабије од њеног личног
рекорда.

Марија Мркела је трку на
200 метара завршила на петом
месту, с резултатом 26,18, док
је штафета АК-а Динамо у трци
на 4 x 400 метара заузела четвр-
то место. Трчале су: Дуња Ата-
нацковић, Сања Марић, Тија-

на Николић и Марија Мркела.
– Обећавам да ће ова шта-

фета у летњем делу сезоне осво-

јити медаљу – додао је Љупчо
Цветкоски.

Атлетски дани теку...

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

МАРИЈА И САЊА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

Прошлог викенда у Смедере-
ву је одржано Првенство Срби-
је по А-програму за јуниоре у
стрељаштву, на коме је уче-
ствовало и девет такмичара
СД-а „Панчево 1813”.

У надметању мешовитих
парова у гађању из ваздушне
пушке Ива и Алекса Ракоњац
бриљирали су током целог
такмичења, које је одржа-
но у три фазе (квалифи-
кације, четвртфинале и
полуфинале), а на крају
су освојили сребрно
одличје. Поражени су тек
у финалном мечу, од
репрезентативног пара из
Крагујевца који су чини-
ли Теодора Вукојевић и
Марко Ивановић.

Алекса Ракоњац је са
620,2 круга освојио брон-
зану медаљу у конкурен-
цији јуниора, а знатно је
помогао младој екипи из
нашег града да на крају
заузме шесто место. Поред
њега, пуцали су и Огњен
Лукић (569,2 круга) и
Немања Ђорђевић (563),
а у категорији јуниорки
Теодора Кондић (602,4) и Ива
Ракоњац (611,6 кругова).

Марко Нинковић се такми-
чио у гађању из ваздушног
пиштоља и у конкуренцији
јуниора погодио 543 круга и
освојио бронзану медаљу.

Истовремено је помогао свом
тиму да заузме четврто место,
а поред њега су се надметали
и Марко Кешишјан (526 кру-
гова) и Велимир Нинковић
(521). Марина Мијатовић се
такмичила у групи јуниорки,
као и у „миксу” с Велимиром
Нинковићем, с којим је на
крају заузела осмо место.

Пред панчевачким стрел-
цима су нови изазови. У субо-
ту, 26. фебруара, у Нишу ће
бити одржано друго коло Купа
Србије, а потом следи и
Првенство Војводине за мла-
ђе категорије у Врбасу.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” У СРПСКОМ ВРХУ
С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

СТРЕЛИШТЕ У ЗНАКУ ЛЕПЉИВЕ ЛОПТЕ

НОВОСТИ С РВАЧКИХ СТРУЊАЧА

ДЕВОЈКЕ ДРУГЕ У СРБИЈИ

Такмичари Рвачког клуба
Динамо имали су много успе-
ха и на Купу Србије, па су се и
с тог престижног надметања
вратили окићени трофејима.

Најпре су на сцену ступи-
ли млађи сениори, који су
своје мечеве одрадили у Субо-
тици. У екипној конкуренци-
ји Динамо је заузео четврто
место, а најуспешнија његова
такмичарка била је Јована
Радивојевић, која је освојила
најсјајније одличје. Браћа
Огњен и Стефан Тодосијевић
заузели су пета места у сво-
јим категоријама. Имали су
скор од по три победе и два
пораза, а обојица су прве бор-
бе изгубили од каснијих шам-
пиона.

Прошлог викенда у Сомбо-
ру је одржан Куп Србије за
јуниоре, а Динамо се на том
такмичењу представио са шест
својих чланова.

У категорији у којој је било
више од двадесет такмичара
Огњен Тодосијевић је освојио
бронзано одличје, а у мушкој
конкуренцији су се надметали
и: Стефан Тодосијевић, Вук
Цицуљ, Немања Тишма и Дани-
ло Бошковић.

Фантастичан успех на овом
надметању оствариле су девој-
ке из Динама. Јована Радиво-
јевић је освојила најсјајније
одличје, Јована Вићентић се
окитила сребрном медаљом, а
Мина Милосављевић је заслу-
жила бронзу. У екипној конку-
ренцији женска екипа Динама
била је друга.

Такође у Сомбору, на Купу
Србије надметали су се и поле-
тарци, а клуб из нашег града је
и у овој конкуренцији имао
киме да се поноси.

То је талентовани дечак
Павле Радивојевић, који је осво-
јио златну медаљу.



У недељу, 20. фебруара, десети
пут је одржано надметање под
називом „Вршачки бели крос”,
који је овог пута окупио преко
300 атлетичара свих узраста.

Трчало се у чак двадесет кате-
горија, а у Вршцу су се надме-
тали атлетичарке и атлетичари
из: Апатина, Инђије, Сурчина,
Панчева, Пожаревца, Сремских
Карловаца, Ужица, Смедерева,
Београда, Пландишта, Уљме,
Великог Средишта, Влајковца,
Павлиша и Вршца.

Већ по традицији, на сваком
такмичењу на којем учествују,

заблистају и такмичари панче-
вачке Паноније. Тако је било и
овог пута.

Лав Грујевић је освојио нај-
сјајније одличје, Занди Штркаљ
се окитио сребром, док су Нина
Штркаљ и Данило Јованов заслу-
жили бронзана одличја, баш као
и сениор Данијел Грујевић, који
се надметао у трци на 3.000
метара.

Запажен наступ су имали и:
Анђела Стефановић, Алексан-
дар Попов, Срђан Николић, Лена
Веселинов, Петар Секуловић и
Исидора Павловић.

АТЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ВРШЦУ

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ПАНОНИЈУ

СПОРТ
Петак, 25. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене

С. Црња: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – В. СТЕПА
Субота, 19 сати
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИМТ
Недеља, 13 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крагујевац: РАДНИЧКИ–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–АГРОБАНАТ
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
Субота, 15 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 29:29

СУПЕР Б ЛИГА
Жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПРИЈЕПОЉЕ 32:24

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Јабука: ДОЛОВО–ЈАБУКА 26:33

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: Н. ПАЗАР–ТАМИШ 82:79
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР 81:90

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Н. ПАЗАР 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене

Нови Сад: НОВИ САД 2 – ОДБОЈКА 013 3:2

„Борци” обрадовали
навијаче

Следи пут у Смедерево

Утакмицама петнаестог кола про-
шлогвикендајенастављенапрвен-
ствена трка за бодове у Првој лиги
за одбојкаше. После неколико
слабијих партија и лоших резул-
тата тим Борца из Старчева обра-
довао је своје навијаче и оства-
рио убедљиву победу.

Иако је сан о повратку у срп-
ску одбојкашку елиту вероватно
распршен, „борци” су прошлог
петка подсетили на своја најбо-
ља издања, па су без много муке
савладали увек опасног против-
ника с југа Србије: Борац – Нови
Пазар 3:0, по сетовима 25:17,
25:17 и 25:11.

Први стратег старчевачке еки-
пе Јовица Цветковић одлучио је
да његов тим утакмицу започне
у саставу: Алекса Николић, Ненад
Мадић, Бојан Познић, Влади-
мир Кнежевић, Махмуд Сохе-
ил, Никола Ражнатовић и либе-
ро Немања Милетић. Ова поста-
ва је одиграла готово цео меч и
у свим елементима одбојкашке
игре надвисила госте из Новог
Пазара, што показују и резулта-
ти сетова.

Борац је у сваком сету већ на
почетку направио осетну разли-
ку, а потом је рутинском игром
стечену предност чувао, увећа-
вао и стизао до освајања сета.

Старчевци су тако на убе-
дљив начин стигли до макси-
малног тријумфа, осмог у
првенству, и поново се врати-
ли на четврто место на табе-
ли. Трећепласирани Нови Сад

има чак четири победе више
од екипе из Старчева, па је нај-
вероватније већ обезбедио „коту
три”, с које се ове године иде
директно у елиту.

Борац је током сезоне претр-

пео неочекиване поразе од ВГСК-
а (два пута), Смедерева и Клека,
па је у тим мечевима и изгубио
суперлигашки ритам.

Прилику за поправљање ути-
ска Старчевци ће имати већ иду-
ћег викенда. На програму је
„вечити дерби” у Смедереву изме-
ђу истоименог домаћег тима и
Борца. Не треба сумњати да ће
се играти добра одбојка и да ће
екипа из нашег града имати жељу
да се реваншира за пораз у првом
делу првенства, у Хали спорто-
ва на Стрелишту.

Петнаесто коло је одиграно и
у Другој лиги „Север” за одбој-
кашице. Екипа Одбојке 013 из
нашег града, која је одлично
започела овогодишњи шампио-
нат, прошлог викенда је претр-
пела и седми пораз.

Иако је играо знатно осла-
бљен, тим који предводи тренер
Владимир Јованчић пружио је
добру игру у главном граду наше
покрајине. Сваки сет је одигран
„на разлику”, одлучивала је јед-
на лопта...

На крају, више среће и кон-
центрације имао је домаћи тим:
Нови Сад 2 – Одбојка 013 3:2,
по сетовима 22:25, 25:23, 25:27,
25:22 и 16:14.

У суботу, 26. фебруара, Пан-
чевке играју на „свом” терену у
Банатском Новом Селу. У 15
сати почиње њихова утакмица
против Младости 1979 из Инђи-
је, у којој ће покушати да се вра-
те на победнички колосек.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МАКСИМАЛНА ПОБЕДА СТАРЧЕВАЦА

Стране припремио

Александар
Живковић

ШАМПИОНИ!

Најбољи млади џудисти из
наше земље надметали су се
недавно на Првенству Србије
за кадете, на коме је учество-
вало 185 младих бораца.

Џудо клуб Динамо су пред-
стављала четири такмичара, а
најуспешнији је био Алекса
Ђуровић, који је постао шам-
пион државе у категорији до
60 кг.

Овај успех још више добија
на значају ако се зна да је то
био Алексин први наступ за
кадете, а доказао се и тако што
је био једини такмичар који је
све своје мечеве завршио пре
истека времена – ипонима.

ЏК Динамо наставља да ства-
ра нове генерације такмичара
и усмерава их ка успеху.

На овом такмичењу био је
успешан и Џудо клуб Једин-
ство из Качарева.

Андријана Кртенић је у кате-
горији до 48 кг успела да осво-
ји сребрно одличје и тако наста-
ви низ – то јој је трећа кадет-
ска државна медаља.

БЛИСТАЈУ КАДЕТИ
„АЉЕХИНА”

На шаховском турниру у Батај-
ници, на коме су учествовали
најбољи кадети из Србије, Репу-
блике Српске и Босне и Хер-
цеговине, међу којима су били
и репрезентативци ових зема-
ља, чланови Шах клуба „Аље-
хин” из нашег града још јед-
ном су потврдили због чега зау-
зимају сам врх регионалног
кадетског шаха.

У групи старијих дечака Вук
Каначки је освојио сребрну
медаљу, док су у групи млађих
дечака одлично играли Аљоша
Каначки, који се такође оки-
тио сребрном медаљом, и
Андреј Добричан, коме је при-
пало бронзано одличје.

Млади чланови панчевачког
шаховског клуба тако су наста-
вили низ освајања трофеја на
свим турнирима на којима уче-
ствују.

У последњој контролној
утакмици Железничар
савладао Вршац

Пролећна премијера
у „зеленој оази” у
недељу од 13 сати

Време предвиђено за припреме
је завршено. Четрдесетак дана
протекло је у напорном раду,
тешким вежбама и тренинзима
и уигравању тима, али када би се
сумирао комплетан утисак – биле
су то најбоље припреме Фудбал-
ског клуба Железничар до сада.

У ствари, то ће најбоље пока-
зати резултати у пролећном делу
сезоне у Првој лиги Србије, која
стартује већ следећег викенда.
Популарна „дизелка” с Тамиша
зна свој циљ, али појачали су се
озбиљно и главни ривали, па не
треба сумњати да је пред нама
много фудбалских узбуђења...

Последњу проверу пред старт
трке за бодове Железничар је
имао прошлог викенда на свом
терену. УгостимамујебиоВршац.

Био је то веома добар меч ква-
литетних ривала. Тврд фудбал,
прави првенствени, мушка бор-
ба, као да се играло за бодове...
Значи, провера је успела!

У „зеленој оази” покрај Песка-
не гостовао је Вршац, јесењи
шампион Српске лиге „Војводи-

на”, па је епицентар јужноба-
натског фудбалског земљотреса
био управо у Панчеву.

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Аничић одлу-
чио је да утакмицу започне овај
састав: Немања Андријанић,
Александар Симчевић, Бојан

Балаж, Лазар Марковић, Пре-
драг Станимировић, Марко
Конатар, Данило Дашић, Јор-
дан Јовановић, Дарио Гргић,
Матеја Зувић и Лазар Милошев,
а у другом полувремену, од
шездесетог минута, у игру су
ушли и: Мирољуб Костић, Сте-
фан Дабић, Лука Петровић,
Душан Плавшић, Реган Обенг,
Александар Ђорђевић, Петар
Гигић и Ненад Аџибаба.

Као што се и очекивало, Желе-
зничар је био доминантнији так-
мац, али и Вршчани су показали
зашто су један од главних фаво-

рита за пласман у виши ранг.
„Дизелка” је имала више лоп-

ту у свом поседу, стварала је
прилике, а једну је успела и да
реализује. Био је то погодак који
је одлучио победника. И једини
на утакмици. Железничар–Вр-
шац 1:0 (1:0).

У 14. минуту утакмице акцију
„бело-плавих” започео је капитен
Јордан Јовановић на својој поло-
вини терена, одлично је упослио
Пеђу Станимировића, овај је про-
тутњао по десној страни, идеално
центрирао и пронашао Дарија
Гргићауказненомпросторугости-
ју, а „број 24” био је неумољив.

– Одиграли смо седам кон-
тролних утакмица током при-
према и генерално сам задово-
љан. Морамо да поправимо реа-
лизацију, јер стварамо много
прилика, а не постижемо много
голова. Тако је било и данас.

Играли смо против Вршца,
одличне екипе, добро вођене,
која ће од лета сигурно играти у
Првој лиги. И против таквог тима
смо створили неколико повољ-
них прилика. Верујем да ће
наредне недеље, на истом месту,
све бити много боље. Мада, не

бих имао ништа
против да и у
првенству сваком
ривалу дамо по
гол, а да не при-
мимо ниједан.
Трку за бодове
настављамо дуе-
лом са ИМТ-ом. То
је веома добар тим,
прилично појачан,
који у својим редо-
вима има и бив-
шег репрезентатив-
ца Алена Стевано-

вића, али и младог Лучића, који
је сигурно један од три најбоља
играча у лиги. Биће тешко, али
било је тешко и раније, па смо
успели да из дуела изађемо као
победници – рекао је после меча
с Вршчанима први тренер Желе-
зничара Драган Аничић.

Дакле, у недељу, 27. фебруа-
ра, „дизелка” креће у пролећни
фудбалски поход. Прва препре-
ка на путу до циља биће јој попу-
ларни „трактористи” с Новог
Београда. Утакмица ће бити оди-
грана на СЦ-у „Младост”, а почи-
ње у 13 сати.

„ДИЗЕЛКА” НАСТАВЉА ТРКУ ЗА БОДОВЕ У ПРВОЈ ЛИГИ

ПРВА ПРЕПРЕКА – ИМТ

СТОНОТЕНИСКО
СРЕБРО

На стонотениском турниру који
је недавно одржан у Угриновци-
ма учествовало је око 100 такми-
чара кадетског узраста из Београ-
да и шире околине, који су били
подељени у неколико група.

Играло се на три добијена сета,
најпре су одржане квалифика-
ције, а потом су најбољи из сва-
ке групе позвани на главну
„таблу”, где се на путу до меда-
ља одвијао „нокаут” систем на
испадање.

Марко Милановић, ФИДЕ мај-
стор шаха и актуелни кадетски
вицешампион Србије у стоном
тенису, члан СТК-а Панчево,
учествовао је на овом турниру и
као млађи у својој категорији
освојио сребрну медаљу.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Рђања
Хеј, Сања! Мислим, Вања. Тања, Тамара, овај, Душка.

    Ђоле, Перо, Мики... Ти. Баш ти.

    Питамо се шта је најгоре што може да нам се деси.

    Да зарђају наша кола која возимо?

    Ма, дај, одшмирглаш их, што, истина, боли, али то тако мора.

    Прелакираш их, пицнеш и она поново буду лепа.

    Ако је то поента... Не, није.

    Цркаваш за само једним загрљајем, а мораш да патиш.

Сусрет
Знаш шта мене ремети и тебе повређује?

    Када си у праву, а ја, грешна особа, тражила излазе.

    А шта ме враћа у живот?

    Оно кад ме ћапиш за руку, па осетим нашу хемију.

    Кажеш ми да си јака да ме прихватиш.

    Таква, можда мало мања или већа, али ти.

    Да, мало луђа од мене, или једнако заљубљена.

    Ти и ја с веком лудила иза леђа, с патином.

До новог водостаја
Можеш да мислиш да си јак стуб колико хоћеш. Али...

    Има ли ичег горег од оног када ти нека сила забрани, укине

контакт с неким до кога ти је највише стало? Не.

    Беспомоћан си, само бројиш дане, тресеш се...

    Шапућеш у себи текстове које ћеш изговорити.

    А немаш појма како ће на њих она страна реаговати.

    Друга, а твоја страна, нераскидиви део твоје душе.

    У теби је повишени крвни притисак, не водостај.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Следи гостовање у Крагујевцу

У среду поново на свом терену

КошаркашиТамишаушлисуужестокритам
играња утакмица. Нижу се мечеви редов-
них кола, али и они који су одлагани због
пандемије коронавируса. Уз све то, тим из
нашег града у сваки првенствени дуел ула-
зи под великим притиском, јер је сваки као
финале у жестокој борби за опстанак.

У уторак, 22. фебруара, момци које
предводи тренер Бојан Јовичић угостили
су у Хали спортова на Стрелишту Злати-
бор, екипу с најмање пораза у досада-
шњем току шампионата и једног од најо-
збиљнијих кандидата за сам врх табеле.

Гости су у Панчево дошли са ореолом
апсолутног фаворита, али Саша Радовић
и његови другови нису имали избора.
Морали су да се испрсе пред реномира-
ним ривалом, да покушају да га изнена-
де... Ипак, нису успели у својим намера-
ма, иако су у једном моменту били близу
великог подвига: Тамиш–Златибор 81:90,
по четвртинама 17:27, 18:28, 27:11 и 19:24.

Прво полувреме у потпуности је при-
пало гостима из Чајетине, који су нади-
грали домаћина. Уз доминацију на самом
терену, изузетно их је служио и шут, па
су од седамнаест покушаја чак десет пута
били прецизни у покушајима за три пое-
на. Златибор је отишао на одмор са огром-
ном предношћу од „плус двадесет” (35:55),
па су многи у хали на Стрелишту поми-
слили да је меч већ тада био одлучен.

Ипак, после одмора на терен као да је
изашао неки нови Тамиш. Тим из нашег
града деловао је као препорођен, заиграо
је агресивније у одбрани, продори ка кошу
ривала постали су продорнији, шут је
почео да служи... За свега неколико мину-
та начињена је фантастична серија поена
од 15:2 у корист домаће екипе, па Тамиш
не само да је преполовио предност рива-
ла већ се у тим тренуцима најозбољније
вратио у меч (50:57). Момци Бојана Јови-
чића наставили су у фуриозном темпу
све до краја трећег периода утакмице,
који су окончали с резултатом 27:11, и у
последњу четвртину ушли са само чети-
ри поена „минуса” (62:66).

Осам минута пре краја утакмице Тамиш
је стигао до 66:69, али за коначни прео-
крет није имао снаге.

– Златибор је изузетна екипа, моћан
састав и није срамота изубити од таквог
тима. Ипак, срамота је како смо ми изгле-
дали у првом полувремену. У сваком сми-
слу. Играли смо без енергије, нисмо пошто-
вали план игре, индивидуални потези су
били очајни... А онда је дошло друго полу-

време, у коме смо знали шта треба да
чинимо, али тада је било касно. Да бисмо
савладали овако квалитетног ривала, мора-
мо да будемо јако расположени за игру,
прецизнији у шуту, концентрисанији. Када
смо били надомак преокрета, опет смо
направили неколико грешака у нападу и
то је то. Али ово није крај. Нема предаје,
борићемо се до краја. Морамо да нађемо
снаге и да у наредним утакмицама у који-
ма ће се одлучивати о опстанку у лиги
будемо на високом нивоу – рекао је на
конференцији за новинаре после утак-
мице тренер Бојан Јовичић.

Тамиш је играо у саставу: Лазар Лугић
(шест поена), Патрик Харди (17), Саша
Радовић (девет), Марко Шиник (девет),
Михаило Тодоровић (12), Василије Кова-
чевић, Иван Смиљанић (17), Горан Осто-
јић (два), Бранислав Терзић (девет пое-
на) и Димитрије Ђорђевић.

Следећег викенда наш тим има
тешко гостовање у Крагујевцу, где ће
играти с домаћим Радничким, а потом
већ у среду, 2. марта, у Хали спортова
на Стрелишту дочекује Здравље из
Лесковца. Уколико оствари победе у
ова два меча, Тамиш ће направити
велики корак ка опстанку у Кошарка-
шкој лиги Србије. А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

НАЈБИТНИЈЕ ТЕК ПРЕДСТОЈИ

У оквиру Центра борилачких вештина
Тамиш из Панчева, годину дана после
џудо-секције почела је да ради и секција
рвања – светло дана угледао је Рвачки
клуб Тамиш.

У оквиру овог спортског колектива биће
заступљене све три олимпијске дисци-
плине рвања: слободни и грчко-римски
стил за мушкарце и слободан стил за
жене.

Сви они малишани који би желели да
се баве најстаријим олимпијским спор-
том у договору са својим родитељима
могу да се јаве тренеру Дарку, професору
спорта и физичке културе, на број теле-
фона 064/226-23-72.

И док рвачи Тамиша тек омасовљавају
своју екипу, џудисти овог клуба наста-
вљају да нижу успехе широм Србије.

Прошлог викенда је одржано надмета-
ње у Руми, на коме је учествовало преко
500 младих бораца из 45 клубова из БиХ,
Румуније и Србије. У тако јакој конку-

ренцији Џудо клуб Тамиш је у укупном
пласману заузео осмо место, што пред-
ставља још један одличан резултат овог
младог спортског колектива.

Најуспешнији је био Кристијан Лехни,
који је освојио златну медаљу, док су се

сребрним одличјима
окитиле Катарина
Кешин, Наталија
Новаковић и Милена
Секуловић. Бронзе су
заслужили: Петар
Савичић, Ања Урс,
Петар Новаковић и
Марија Пеневска, а

запажени су били и Никола и Дејан Долин-
га и Нађа и Василије Стајчић. ЏК Тамиш је
представљалојошдесеторопочетника, који-
ма је ово било прво званично такмичење.

Екипу су предводили тренери Иван и
Неда Остојић и Рајко Стајчић. А. Ж.

Млади кошаркаши из Стар-
чева, које предводи тренер
Зоран Кокановић, настављају
да нижу успехе.

Селекција дечака рођених
2007. године освојила је прво
место у Квалитетној лиги Вој-
водине група „Јужни Банат” и
тако се пласирала у плеј-оф
Првенства Војводине, међу нај-
бољих шест екипа у покрајини.

Пионири КК-а Борац ће у
завршници одмерити снаге са
суботичким Спартаком, Џоке-
ром из Сомбора, те новосад-
ским клубовима Стар и Sports
World.

Једна од најталентовани-
јих генерација старчевач-
ких кошаркаша покушаће
да се пласира и на држав-
но првенство.

Велики успех су оства-
рили: Павле Кељевић,
Стефан Савановић, Мијат
Старчев, Лазар Јовано-
вић, Антоније Милано-
вић, Стефан Бошков,
Реља Ратков, Бојан Дакић,
Филип Миленковић, Лука
Алексић, Урош Живано-
вић, Миљан Раичевић,
Матија Петровић и Мати-
ја Козаченко. А. Ж.

УСПЕХ МЛАДИХ СТАРЧЕВАЧКИХ КОШАРКАША

БОРАЦ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У ВОЈВОДИНИ

СПОРТСКЕ НОВОСТИ У НАШЕМ ГРАДУ

КАО БРАЋА – ЏУДО И РВАЊЕ


