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ЛЕТЛЕТ

Тре ба ло би да радо ви поч ну и у Стар че ву, Ива но ву и на 
Ста ром Тами шу, спре ма се доку мен та ци ја за Теслу и Котеж...

Забра на мобил них
теле фо на у шко ла ма

» страна 3

ПРОМО

страна 4

Кани сте ри не реша ва ју
све про бле ме

» страна 9
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Ко тре ба и може да
при ми четвр ту дозу

СУЗБИ ЈА ЊЕ КОРО НЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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ПРО ЛЕ ЋЕ ЈЕ ВРЕ МЕ
ЦВЕ ТА ЊА АЛЕР ГИ ЈЕ

ПРИ РО ДА ИМА И ЛЕК стр. 7

стр. 11ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА

Поли ти ка
За кога

може мо да 

гла са мо на 

избо ри ма
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Здравље
Копри ва је кра љи ца 

леко ви тог биља
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Запис

Нада Малек: Љубав пре ма

поро ди ци и пое зи ји

» страна 12

Фото-репортажа

Нај леп ша је 

банат ска цига ја

» страна 13

Спорт

Пао „Динамик”, 

на реду „Колубара”

» страна 31

ГРА ЂЕ ВИ НА РИ У ПАН ЧЕ ВУ, ЈАБУ ЦИ,
ДОЛО ВУ, ОМО ЉИ ЦИ И БРЕ СТОВ ЦУ

Изу зет на и слат ка 
пан че вач ка при ча



На слободном простору
извршиће се озелењавање

Светиљке се монтирају
на нове стубове висине
10 метара

У склопу пројекта јавно-приватног
партнерства за финансирање, рекон-
струкцију, рехабилитацију и одржавање
путне инфраструктуре у зимском и лет-
њем периоду биће уређена Улица Бран-
ка Радичевића, од Улице Моше Пијаде
до Улице Иве Курјачког. Градска мена-
џерка Маја Витман објаснила је нови-
нарима шта ће се тачно радити и гово-
рила о инвестицијама у том делу града.

– Улица Бранка Радичевића је један
од бројних инфраструктурних пројека-
та, а реконструкцијом ће добити нов и
модеран изглед и зато предано наста-
вљамо даље. Дужина саобраћајнице је
476 метара. Радови на реконструкцији
саобраћајнице подразумевају коловоз
намењен за двосмерни саобраћај
ширине пет и по метара и изградњу
нових подужних паркинг-места са обе
стране улице, а укупан број паркинг-
-места је 84, од чега су четири места за
особе са инвалидитетом, као и обо-
страну изградњу тротоара ширине од
1,6 до 1,7 метара. Биће изграђени кол-
ски улази за стамбене објекте у шири-
ни од три метра. На слободном просто-
ру између тротоара и коловоза, одно-
сно планираних паркинг-места, извр-
шиће се озелењавање – рекла је град-
ска менаџерка.

Оно што је урађено до сада јесу
кишна и фекална канализација од
Улице Иве Курјачког до Улице патри-
јарха Чарнојевића, а обострана
изградња тротоара, од Улице Иве Кур-

јачког до Улице Матије Гупца, у завр-
шној је фази. Што се тиче хидротех-
ничких инсталација, радиће се рекон-
струкција водоводне мреже у делу
Улице Бранка Радичевића, од Улице
Моше Пијаде до Улице патријарха
Чарнојевића, у дужини од 192 метра, с
повезивањем постојећих индивидуал-
них прикључака, као и фекалне кана-
лизационе мреже у Улици Бранка
Радичевића, на потезу од Улице Моше
Пијаде до Улице Иве Курјачког. Уз то,
биће реконструисани делови фекалне
канализације у улицама Патријарха
Чарнојевића и Матије Гупца и повеза-
ни постојећи индивидуални прикључ-
ци на мрежу.

Дужина мреже фекалне канализа-
ције у Улици Бранка Радичевића изно-
си 445, у Улици патријарха Чарнојеви-
ћа 39, а у Улици Матије Гупца 98 мета-
ра. Планирана је изградња нове град-
ске уличне атмосферске канализацио-
не мреже у Улици Бранка Радичевића
на потезу од Улице Моше Пијаде до
Улице Иве Курјачког. Такође, изводе
се радови на изградњи кракова-веза за
повезивање будуће атмосферске кана-
лизације у улицама Патријарха Чарно-
јевића и Матије Гупца. Укупна дужина
траса атмосферске канализационе
мреже износи у Улици Бранка Радиче-
вића 468, а у улицама Патријарха Чар-
нојевића и Матије Гупца 60 метара.

Када је у питању јавно осветљење,
предвиђено је ново у Улици Бранка Ради-
чевића. Светиљке се монтирају на нове
стубове висине 10 метара, а има их 19.
Биће уграђена савремена LED расвета.

Маја Витман је додала:
– Директним и равномерним улага-

њима из градског буџета, како у Панче-
ву, тако и у насељеним местима, утиче-
мо на привредни развој нашег града.
Пројектом јавно-приватног партнер-
ства за само 18 месеци реконструисали
смо 138 улица односно асфалтирали
чак 66 километара путева. Радови се
изводе на више локација истовремено.

Тренутно су радници и машине у
Банатском Брестовцу, Омољици, Јабу-
ци и Долову. Требало би да радови
почну у Старчеву, Иванову и на Ста-
ром Тамишу. Град Панчево ради и на
припреми пројектно-техничке доку-
ментације за нове капиталне инвести-
ције у насељу Тесла, а у питању су ули-
це Пере Сегединца и Стеријина. У
насељу Тесла тренутно се изводе радо-
ви на реконструкцији Улице Јосифа
Маринковића. Планирана је израда
пројектно-техничке документације и
за уређење Синђелићеве улице у насе-
љу Котеж. С. Трајковић
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„Игра” под
шифром 68

Рат у Украјини све нас је „изне-
надио” као још један од оних
догађаја у које је тешко поверо-
вати. Заправо, тешко је поверо-
вати да се такве ноћне море
могу догађати након свих оних
крвавих артефаката из Првог
или Другог светског рата.

Никоме није јасно у шта ће се
изродити ова, како је једни зову,
специјална војна интервенција,
други – инвазија, а трећи – агре-
сија. Нико не може да пророку-
је коначан сценарио, али ризик
од још једног, трећег (неки кажу
и последњег!) планетарног
сукоба већи је него икад.
Узгред, има и оних који тврде
да је то (трећи светски) почело
одмах након слома нацизма,
кроз ситуације у Kореји, па у
Вијетнаму, а нарочито у време
кубанске кризе, за коју су многи
били убеђени да је фитиљ за
глобални нуклеарни потоп.

Међутим, све то је некако
заустављено и човечанство
(макар његов материјално 
развијенији део) вратило се
свом лагодном животу, не хају-
ћи за „ратиће” који су се одигра-
вали „тамо негде” без изгледа да
ће се прелити у богатији свет,
који ће наставити да се развија
док нека гологузија гине по
„небитним пустолинама”.

Међутим, читајући разне
поучне историјске списе и гле-
дајући аутентичне снимке на
„хисторијима”, долазимо до
закључка да је исто мислила и
углађена господа док је испод
тада модерних цилиндара сука-
ла бркове и испијала коктеле на
Шанзелизеу на врхунцу једног
од најберићетнијих периода,
названог бел епок. А онда је
катастрофа кренула 28. јула
1914. године!

Нису то очекивали ни намћо-
расти Британци док су чаврља-
ли уз „чај у 5” на Пикадилију
или Трафалгару, неке тридесет
осме, када их је наивни преми-
јер Чемберлен уверавао да је
светски мир договорен (с
Хитлером?!) и загарантован на
дужи период. А сви знамо шта
се догодило 1. септембра 1939!

Да поновимо, тешко је било
шта пророковати, али када је реч
о сукобу у Украјини, многима је
пољуљана вера у светски мир.

Притом, постоји једна анало-
гија – почео је 24. фебруара
2022, а када се по истој рачуни-
ци те цифре саберу, у сва та три
случаја испадне исти збир – 68!

Али то је само игра бројки,
која наравно ништа не мора да
значи. Надајмо се да неће...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ДРУГИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА

Другари.

У центру града ових дана

Снимио: Милан Шупица

НОВ И МОДЕРАН ИЗГЛЕД ГОРЊЕГ ГРАДА

Панчево наставља
припрему пројеката за
учешће на конкурсима

У Покрајинској влади су уручени угово-
ри о додели средстава путем јавног кон-
курса за финансирање и суфинансирање
пројеката у области саобраћајне инфра-
структуре. Град Панчево је једна од ода-
браних локалних самоуправа, па је Маја
Витман, градска менаџерка, потписала
уговор у име Панчева за наставак
финансирања пројекта „Реконструкција
саобраћајнице са инфраструктуром
Улице цара Лазара у Панчеву”. Она је
овим поводом између осталог рекла:

– Добра сарадња између Града Пан-
чева, АП Војводине и Управе за капи-
тална улагања види се кроз велики број
пројеката које смо досад заједно ура-
дили. Захвални смо што смо препозна-
ти као локална самоуправа која тежи

решавању вишедеценијских проблема
и има подршку Покрајинске владе
кроз суфинансирање. Реконструкција
Улице цара Лазара је од изузетно вели-
ког значаја за све Панчевке и Панчев-
це, јер је једна од најфреквентнијих
саобраћајница, а спаја центар са свим
деловима града и обилазницом. По
завршетку, реконструкција ове улице
допринеће бољем квалитету живота и
решавању саобраћајних оптерећења у
самом граду. Оно што је важно напо-

менути јесте да с Покрајином по други
пут склапамо уговор. Укупна вредност
самих радова је 228 милиона динара, а
Управа за капитална улагања суфи-
нансира пројекат у вредности од 152,5
милиона динара с ПДВ-ом. Рекон-
струкцијом Улице цара Лазара доби-
ћемо једну од најлепших и најмодер-
нијих улица у граду. У добром духу и
намери да улагања Града буду усмере-
на ка најбитнијим потребама наших
грађана, настављамо припрему проје-
ката који ће нам бити од великог зна-
чаја за учешће на конкурсима.

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић уручио је уговоре вред-
не укупно 4,5 милијарди динара пред-
ставницима градова и општина за реа-
лизацију 32 пројекта у областима сао-
браћајне инфраструктуре, водоснабде-
вања и заштите вода, локалног и
регионалног економског развоја, развоја
спорта и у области културе. С. Т.

ПОТПИСАН УГОВОР С ПОКРАЈИНСКОМ ВЛАДОМ

Наставак сарадње АП Војводине и Града

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПОМОЋ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

Подржани у развоју пословних делатности
Најважнији циљеви
допринос смањењу
сиромаштва и
социјалној инклузији

У Градској управи, 18. марта, потписани
сууговориса33 одабранакорисникапро-
јекта„Помоћпризапошљавањуисамоза-
пошљавању угрожених група” на терито-
рији града Панчева. Пројекат финанси-
рају влада Шведске преко Шведске аген-
ције за међународни развој и сарадњу
„Сида” и Град Панчево, а реализују га
организација „Хелп” и наш град.

Миленко Чучковић, члан Градског
већа града Панчева задужен за подруч-
је рада, запошљавања и социјалне
политике, доделио је уговоре одабра-
ним корисницима. Тада је подвукао да
Град Панчево реализацијом различи-
тих пројеката води рачуна о својим
грађанима.

Уговором о сарадњи између Града
Панчева и „Хелпа” потписаним у окто-
бру 2021. године започета је сарадња

на пројекту чији је општи циљ допри-
нос смањењу сиромаштва, социјалној
инклузији, одрживом и инклузивном
економском развоју, као и остварива-
њу задовољавајућих услова рада за све
путем обезбеђивања побољшаног при-
ступа тржишту рада и запошљавању. У
оквиру пројекта је планирано да се
подрже најмање 33 корисника на тери-
торији Града Панчева у њиховим
намерама да започну или развију
пословне делатности.

Потписивање уговора са одабраним
корисницима уследило је након успе-
шно завршене информативне кампа-
ње и селекције корисника која се
одвијала у две фазе, на основу присти-
глих захтева и теренских посета, а
према претходно усвојеним критери-
јумима и мерилима. По потписивању
уговора о донацији за све кориснике
ће бити организована основна послов-
на обука, након чега ће 33 одабрана
корисника добити захтевану опрему
и/или материјал за започињање или
развој сопствених пословних делатно-

сти у просечним вредностима од
2.000 и 3.600 евра.

Пројектом ће бити подржане 33
делатности: две пољопривредне, 19
занатских и 12 услужних. Учешће
жена у пројекту је 45 одсто, рурално
становништво је заступљено с 39
одсто, млади са 24 одсто, дугорочно
незапослени са 18 одсто, Роми и
мањинске групе с 15 одсто, а вишечла-

не породице
с 33 одсто. У
првој једно-
г о д и ш њ о ј
фази у свим
циљним гра-
довима и
општинама у
Србији пла-
нирана је
додела укуп-
но 176 гран-
това у вред-
ности од
2.000 и 3.600
евра, а биће

плаћене и додатне стручне и пословне
обуке за кориснике и чланове њихових
породица.

Укупна вредност пројекта је 2.876.011
евра, а његова имплементација траје од
јула 2021. до јуна 2025. године, у 16
општина и градова у Републици Србији.
Вредност инвестиције за Град Панчево у
првој једногодишњој фази пројекта
износи око 75.000 евра. С. Т.

Маја Витман: „Директним
и равномерним улагањима
из градског буџета, како
у Панчеву, тако и у
насељеним местима, 
утичемо на привредни
развој нашег града.”
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Другу бустер дозу, односно четвр-
ту дозу против инфекције кови-
дом 19 може примити свако
коме је прошло најмање пет
месеци од треће дозе, или месец
дана од прележане короне, а
уједно и најмање пет месеци од
треће дозе, стоји у саопштењу
Института за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут”, изда-
том 18. марта.

Иако је акценат препоруке усме-
рен на хроничне болеснике, али
и здравствене раднике, не посто-
ји ниједна препрека за било ког
другог грађанина старијег од 18
година. Дакле, потребно је само
да задовољите критеријуме и
одете на вакцинални пункт.

На располагању има довољан
број вакцина свих произвођача,
кажу лекари, а од дистрибуције
зависи доступност одређеног про-
извођача на одређеном пункту.
У сваком моменту доступне су
вакцине „Фајзер”, ”„Синофарм”
и „Спутњик Ве, у неким домо-
вима здравља има и „Астра Зене-
ке” и „Модерне”, док се у други-
ма очекује набавка за четврту
дозу, што не би требало да забри-
њава јер контингенти вакцина
свих произвођача редовно при-
стижу.

– У складу са закључком
Стручног комитета за имуниза-
цију, другу бустер дозу (односно
четврту укупно – прим. „Пан-
чевца”) вакцине против ковидa
19 могу примити све особе узра-

ста 18 година и старије код којих
је од давања прве бустер дозе
прошло најмање пет месеци.
Друга бустер доза првенствено
се препоручује особама с при-
марним и секундарним имуно-

дефицијенцијама које су у окви-
ру примовакцинације примиле
само две дозе вакцине и бустер
дозу након тога, особама стари-
јим од 60 година, запосленима
у здравственим установима који
раде на пословима приликом
којих долазе у контакт с паци-
јентима. Оставља се могућност
да особа која се вакцинише иза-
бере врсту вакцине која ће бити
примењена као друга бустер доза
– пише у упутству које се налази
на сајту „Батута”.

Ипак, да бисте се вакциниса-
ли четвртом дозом, поред поме-
нутих критеријума, наравно, 
неопходно је да у моменту при-
мања вакцине будете здрави, да
немате температуру или да нисте
прехлађени.

Заказивање преко еУправе није
потребно, довољно је да одете
на вакцинални пункт.

Испоруке вакцина свих

произвођача су редовне, те
евентуални недостатак одређеног
произвођача, попут „Модерне”
или „Астра Зенеке”, може бити
само тренутан.

Од документације можете
понети потврду о трећој дози,
али и не морате, јер је довољна
здравствена књижица, где се
након уношења података тачно
може утврдити колико сте доза
примили и колико је времена
прошло од треће дозе. Такође,
после примљене вакцине доби-
ћете документ о примљеној
четвртој дози.

– Вирус и даље циркулише,
присутан је и стелт који је мало
опаснији, који је по Европи забе-
лежен као озбиљан. Према томе,
добро је да сви буду заштићени,
то ће им помоћи да лакше савла-
дају вирус ако се поново заразе.
Ова препорука је врло добра и
свако се може вакцинисати, али
пратећи оне наведене услове,
пет месеци од треће дозе, или
месец дана након прележане
короне, када им анализе буду
мирне. Ово све је важно јер дру-
га бустер доза одржаће ниво
заштите нарочито код ових осе-
тљивих група које смо наброја-
ли и то је за њих значајно. Тако-
ђе, морамо бити свесни да што
више имамо заштићених вак-
цином, ту остављамо мање
могућности за даље мутације –
изјавио је за „Блиц” епидемио-
лог и члан Кризног штаба проф.
др Бранислав Тиодоровић.

ОД ПОНЕДЕЉКА, 28. МАРТА

Поскупљује такси
превоз

Још једно поскупљење саче-
каће Панчевце у понедељак,
28. марта. Град је, наиме,
донео одлуку о повећању цена
такси превоза на територији
Панчева, која ће ступити на
снагу почетком идуће неде-
ље. Због тога је за недељу, 27.
март, заказано баждарење так-
симетара како би се унеле
нове цене.

Ова одлука је донета на осно-
ву захтева који су крајем про-
шле године потписала и пре-
дала четири панчевачка так-
си удружења, а биће проме-
њене све цене: старт, вожња и
време чекања. Тако ће од поне-
дељка старт коштати 150 дина-
ра, вожњу ће грађани плаћати
80 динара по пређеном кило-
метру, док ће се чекање напла-
ћивати 700 динара по сату.

Такси удружења су захтев
за повећање цена оправдала
чињеницом да се цена вожње
није мењала већ дуже од десет
година, док је цена старта пове-
ћана у једном наврату, пре две
године. У међувремену су цене
горива и трошкови живота зна-
чајно порасли. Д. К.

НАГРАДНИ КОНКУРС

Наш војник, 
наш херој

Министарствоодбране и Мини-
старство просвете расписали су
наградни конкурс за ученике
основних школа под називом
„Наш војник, наш херој”. Потреб-
но је да основци припреме рад
на тему „Наши пилоти – чува-
ри плавог неба”, која је одабра-
на поводом прославе 110 годи-
на Ратног ваздухопловства.

Ученици могу послати: песму
или прозни текст; ликовни рад
у техници по избору или кра-
так видео-клип или макету. За
најкреативније ауторе и њихо-
ве наставнике Министарство
одбране је припремило вредне
награде. Првопласирани и дру-
гопласирани ће добити наград-
ни боравак у војном хотелу на
Тари односно у војном објекту
за одмор и рекреацију у Моро-
вићу, док ће трећепласирани
бити награђени књигама.

Основци могу да предају
радове својим наставницима
до 8. априла, а школе ће ода-
брати најуспешнија остваре-
ња и проследити их надле-
жној школској управи до 13.
априла. Проглашење побед-
ника је заказано за 5. мај.
Додатне информације могу
се пронаћи на сајту Мини-
старства одбране. Д. К.

САДА МОЖЕТЕ

СТЕЋИ ОЛАКШИЦУ

ЗА ПУТОВАЊЕ

Одређени број земаља у

свету и у Европи признаје

минимум две дозе мРНК

вакцине. Aко сте као трећу

бустер дозу пре више од

пет месеци одабрали „Фај-

зер” или „Модерну”, сада

то можете учинити поново,

што представља олакшава-

јућу околност за путовање

у неке земље.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

У ПЕТАК И СУБОТУ

Пробни завршни
испит

Пробни завршни тест за малу
матуру биће одржан у петак и
суботу, 25. и 26. марта, најави-
ло је Министарство просвете.
Ова провера ће бити верна симу-
лација завршног испита који
очекује ученике осмог разреда
основне школе у јуну.

У петак ће бити одржан проб-
ни тест из математике, а у суботу
из српског и комбиновани проб-
ни тест. Како је објаснио Милан
Пашић, помоћник министра про-
свете за предшколско и основно
образовање, пробни завршни
испит се не оцењује, нити се уче-
ници рангирају по успеху, већ је
то прилика да они направе пре-
сек и да провере на чему још
треба да раде у наредним месе-
цима. Пашић је истакао да шко-
лама овај испит служи за орга-
низацију даљих активности при-
ликом израде оперативног пла-
на за израду припремне наставе.

– Битно је да ученици виде где
су, да провере своје постигнуће у
односу на постигнуће других дру-
гара и да се припреме до краја
јуна за прави завршни тест – рекао
је помоћник министра. Д. К.

ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

Закажите упис у школу
Од понедељка, 21. марта, роди-
тељи поново могу покренути
поступак уписа своје деце у основ-
не школе преко портала еУпра-
ва – саопштила је Kанцеларија
за IT и еУправу Владе Србије.
На порталу еУправа доступно је
еЗаказивање термина за упис и
тестирање детета у основној шко-
ли. Поред тог начина, термин
можете заказати и у директном
контакту са школом, путем теле-
фона или имејла.

Прошле године је услугу еЗа-
казивања термина за упис у основ-
ну школу користило око 35.800
родитеља и овлашћених лица.
Одласком у основну школу у зака-
заном термину родитељи заврша-
вају све активности у вези са упи-
сом, без потребе да доносе иједан
папирни документ, јер ће сви пода-
ци бити прибављени по службе-
ној дужности електронским путем.

Изузетно, обавезно је донети
лекарско уверење уколико је пре-
глед обављен код приватног лека-
ра или у војној здравственој уста-
нови. Свака основна школа је у
обавези да понуди термине за
упис и тестирање у периоду од
1. априла до 31. маја. Д. К.

У Срби ји су за седам дана две
основ не шко ле забра ни ле упо -
тре бу мобил них теле фо на
током наста ве.

Уче ни ци ма у Про ку пљу и
Пожа рев цу узи ма ју се теле фо -
ни по дола ску у шко лу, закљу -
ча ва ју у орма ри ће и вра ћа ју
тек кад кре ну кући.

Весна Тодо ро вић, дирек тор -
ка Основ не шко ле „Рат ко Павло -
вић Ћић ко” у Про ку пљу, каже
да су настав ни ци при ме ти ли,
после забра не кори шће ња теле -
фо на у тој шко ли, да су деца
мање нер во зна и агре сив на.

Каже да су и деца добро 
одре а го ва ла на ту забра ну, те
да су сте кли ути сак да и њима
при ја, као и да се чује деч ја
гра ја у ход ни ци ма, што рани је
није био слу чај.

– Видим сли ку која ми се
допа да: јед ни на клу па ма при -

ча ју, дру ги зали ва ју еко-врт,
тре ћи хра не пти це – каже
дирек тор ка шко ле у Про ку пљу.

Шко ле су такву одлу ку доне -
ле због при мед би настав ни ка
да теле фо ни оме та ју децу,
одвла че им пажњу од лек ци ја,
и због тога што, како су наве -
ли, све чешће има ју про бле ма
да обу зда ју уче ни ке који током
часа игра ју игри це, сни ма ју или
се допи су ју.

Госту ју ћи у Днев ни ку РТС-а,
Бран ка Тишма, пси хо лог, рекла
је да је забра на теле фо на током
наста ве један од начи на да се
обез бе ди ква ли тет ни ја наста ва.

– То није алтер на ти ва, то је
један од посту па ка које шко ле
пред у зи ма ју да би обез бе ди ле
ква ли тет ни ју наста ву и да би
настав ни ци има ли могућ ност
да кре и ра ју, гра де настав ни
про цес, уз уче шће и кон цен -

тра ци ју коју би деца мора ла да
има ју – ука зу је Бран ка Тишма.

Каже да када деца кори сте
теле фо не за вре ме наста ве,
декон цен три шу и себе и оме -
та ју дру гу децу.

Исти че да посто ји још јед на
врста зло у по тре бе, одно сно сни -
ма ње на часу настав ни ка или уче -
ни ка, као и про во ци ра ње ситу а -
ци ја да настав ник или дру га деца
одре а гу ју, те да се ти сним ци сме -
шта ју у раз ли чи те кон тек сте и
обја вљу ју „врло про во ка тив но” на
дру штве ним мре жа ма.

Бран ка Тишма каже да када
из наста ве „изве де те” оно што
реме ти пажњу, кон цен тра ци ја
ће бити боља, садр жај који се
пре зен ту је ква ли тет ни ји, а уче -
ни ци ће актив ни је уче ство ва -
ти на часу него рани је.

Исти че и да је важно да када
се забра на кори шће ња теле фо -
на у шко ли уве де, њу не тре ба
да нару ша ва ју ни дирек тор,
настав ни ци, роди те љи, деца.

Дода је да је дра стич но опао
број слу ча је ва тако зва ног елек -
трон ског наси ља када су деца
због коро на ви ру са кори сти ла
табле те и теле фо не за уче ње.

– И ми одра сли мора мо да
учи мо у које свр хе и како да
кори сти мо теле фо не – ука зу је
Бран ка Тишма.

Засад нема назна ка да ће и
нека пан че вач ка шко ла уве сти
ова кво огра ни че ње.

КО И КАДА ТРЕБА ОПЕТ ДА СЕ ВАКЦИНИШЕ

НЕМА ОПУШТАЊА, ЧЕТВРТА ДОЗА ЈЕ ТУ

НОВА ПРАК СА У ШКО ЛА МА У СРБИ ЈИ

Забра на мобил них у шко ла ма – за и про тив



За улазак у Народну
скупштину бори се
18 листа

Осам кандидата за
председника Србије

Републичка изборна комисија
(РИК) утврдила је 18. марта збир-
ну изборну листу кандидата за
народне посланике. Избори ће
бити одржани 3. априла.

На изборној листи су све потвр-
ђене листе према редоследу како
су поднете: 1. Александар Вучић
– „Заједно можемо све”; 2. Иви-
ца Дачић – „Премијер Србије”;
3. Савез војвођанских Мађара –
„Иштван Пастор”; 4. Др Воји-
слав Шешељ – Српска радикал-
на странка; 5. Мариника Тепић
– „Уједињени за победу Србије”
(Странка слободе и правде,
Народна странка, Демократска
странка, ДУВМ–ВМДК, Стран-
ка Македонаца Србије, Покрет
слободних грађана, Удружени
синдикати Србије „Слога”,
Покрет за преокрет, Покрет „Сло-
бодна Србија”, Влашка стран-
ка); 6. Др Милош Јовановић –
„Нада за Србију” (Српска коа-
лиција НАДА – Национално
демократска алтернатива, Демо-
кратска странка Србије, „За Кра-
љевину Србију” – Монархисти,
Војислав Михаиловић); 7. Мили-
ца Ђурђевић Стаменковски –
Српска странка „Заветници”; 8.
Муфтијин аманет – Странка
правде и помирења – Усаме

Зукорлић; 9. „Морамо” (Акција
– Еколошки устанак – Ћута –
„Не давимо Београд” – Небојша
Зеленовић); 10. Суверенисти –
Саша Радуловић (ДЈБ) – Милан
Стаматовић (ЗС) – Др Јована
Стојковић (ЖЗС); 11. Бошко
Обрадовић – Српски покрет „Две-
ри” – ПОКС – Милош Паранди-
ловић – Патриотски блок за обно-
ву Краљевине Србије; 12. Зајед-

но за Војводину – „Војвођани”
(Демократски савез Хрвата у Вој-
водини, Заједно за Војводину);
13. СДА Санџака – Др Сулејман
Угљанин; 14. Борис Тадић –
„Ајмо људи” (Социјалдемократ-
ска странка, Нова странка, „1 од
5 милиона”, Толеранција Срби-
је, Уједињени покрет зелених
Србије, Бошњачка грађанска
странка, Странка Црногораца);

15. Алтернатива за промене –
Албанска демократска алтерна-
тива; 16. Коалиција Албанаца
долине; 17. „Отете бебе Ана
Пејић”; 18. Ромска партија –
Срђан Шајн.

РИК је тада утврдио и конач-
ну листу председничких кан-
дидата и најавио да ће штам-
пање листића почети у недељу,
20. марта, што значи да се то
већ десило.

На гласачким листићима кан-
дидати на изборима за пред-
седника Србије биће уписани
следећим редоследом: 1. Миша
Вацић, кандидат групе грађана
„Српски патриота – Миша
Вацић”; 2. Биљана Стојковић,
испред коалиције „Морамо”; 3.
Бранка Стаменковић, испред
листе „Суверенисти”; 4. Здрав-
ко Понош, кандидат коалиције
„Уједињени за победу Србије”;
5. Милица Ђурђевић Стамен-
ковски, кандидат покрета „Завет-
ници”; 6. Александар Вучић,
кандидат СНС-а, СПС-а и Саве-
за војвођанских Мађара; 7.
Милош Јовановић, кандидат
коалиције НАДА; 8. Бошко
Обрадовић, кандидат коалици-
је „Двери” и ПОКС-а.

Претходно је РИК одредио и
бирачка места на којима ће гла-
сати особе које на дан гласања
буду на одслужењу војног рока,
војној вежби или школовању у
јединицама Војске Србије. Чла-
нови комисије потврдили су спи-
сак од 34 бирачка места која су
одређена у складу са законом.

4 ДРУШТВО
Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

У ТОКУ ЈАВНИ КОНКУРС ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Војни рок и курс за резервне официре

ИЗА ХАЛЕ СПОРТОВА НА СТРЕЛИШТУ

Млади извиђачи направили
„Дечју еко-башту”

ПРИЈЕМ У НОВОМ САДУ

Величковски у посети
Мировићу

Наставак рата у Украјини морално је неприхватљив, поли-
тички неодбрањив и војно бесмислен. Чак и ако Марију-
пољ падне, Украјина се не може освојити град под град,
улицу по улицу, кућу по кућу. Тај рат не може се добити.
Пре или касније, с бојишта ће се морати прећи за прего-
варачки сто. Време је да се прекине тај апсурдни рат.
Скоро 10 милиона Украјинаца побегло је из својих домо-
ва и последице рата се осећају широм света због вртогла-
вог раста цена хране, енергије и ђубрива и то прети пре-
растањем у глобалну кризу глади. Тај сукоб не води никуд,
и то брзо, а украјински народ проживљава прави пакао.

(Генерални секретар Уједињених нација
Антонио Гутереш, „Фонет”, 22. март)

* * *
Тачно је, додуше, да је са југа стизала неподељена подр-
шка редом Милошевићу, Ђинђићу, Коштуници, Тадићу,
готово у истој количини и појавним облицима, наравно,
све у своје време. Уосталом, све и да је тачна ова констата-
ција, зар се остатак Србије другачије понашао? Не бих
рекао јер да су јужњаци изузетак, Сораби не би били данас
ту где јесу, у зачараном кругу. Упркос томе, било је некако
згодно да им се накачи тај крст како су увек уз оног који
„Ће победи 100%”, можда и зато што се на тај начин пра-
ла сопствена нечиста савест вечитих демократа из Бео-
града или западне Србије. Јужњаци су трпељиви људи и
нису се превише освртали или, не дај боже, бунили про-
тив оваквих, понекад и увредљивих теорија које су досеза-
ле чак далеко у историју. Они злонамернији су тврдили,
рецимо, да је у време распада Отоманске империје, кад су
се аге и паше паковали дефинитивно напуштајући југ
Србије, било и сцена „плачу Турци, ал’ плачу и наши”.

(Новинар Вукашин Обрадовић, 
„Данас”, 22. март)

* * *

Прва посета једног председника Сједињених Америчких
Држава, Ричарда Никсона, Народној Републици Кини, од
21. до 28. фебруара 1972, названа је „седмицом која је
променила свет”. Дуготрајно поздрављање председника
Никсона с кинеским премијером Џоу Енлајем на пекин-
шком аеродрому доживљено је као „руковање преко океа-
на”. Више ништа у међународној политици није било исто.
Идеја о сусрету Никсона, отвореног противника комуни-
зма, с вођом највеће комунистичке нације Мао Цедунгом
била је незамислива усред дубоког „хладног” рата. Када се
то догодило исте вечери по доласку Никсона, био је то
један од одлучујућих тренутака у савременој историји
човечанства. Двадесет и три године анимозитета између
две од три (и Совјетски Савез) најутицајније земље света
остављене су по страни и почео је процес успостављања
односа. Билатерални односи САД и НР Кине се данас сма-
трају најважнијим у свету... Потом је Мао позвао америч-
ке стонотенисере да посете Кину. У априлу 1971. су кине-
ски и амерички стонотенисери мечевима посејали семе
пријатељства и у међународну политику увели термин
„пингпонг дипломатија”... Мао и Никсон су били оличење
идеолошких супротности, али су разлике ставили по стра-
ни како би односе двеју великих држава нормализовали и
посредно свет учинили бољим местом.

(Спољнополитички коментатор
Борислав Коркоделовић, „Политика”, 20. март)

* * *
Паралеле о учитељици живота у контексту украјинско-
-руског сукоба и грађанског рата у Југославији опет маше
тему. Уз још већу жалост, од ове недеље, више нема ни
бриљантног Игора Мандића, једног од ретких људи с про-
стора те непостојеће земље који би је, стилски, значењ-
ски, бескомпромисно, повукао са обавезним генијалним
сарказмом. И дан-данас могу да читам његову „101 крат-
ку критику” као критичарску библију, ма који да је умет-
нички род у питању. Нажалост, као што смо, ове недеље,
остали без Игора, остали смо и без Вилијама Харта. Пре-
минуо је у слично време као и Мандић, само у другој вре-
менској зони. Поред свих изванредних улога, остаје њего-
ва изведба др Ријеа у филмској адаптацији Камијеве
„Куге” из 1992. На крају романа, као и у филму, схватамо
да је куга привремено сузбијена и да ће се увек враћати.

(Колумниста Иван Јовановић, 
„Нови магазин”, 18. март)

КОНЦЕПТ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ И ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ

УТВРЂЕНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Право пријављивања
имају држављани
Републике Србије
старости од 19 до 30
година који испуњавају
одређене услове

Центар Министарства одбране
Панчево обавештава заинтере-
сована лица мушког и женског
пола да је и даље у току јавни
конкурс за пријављивање кан-
дидата за добровољно служење
војног рока са оружјем (упутни
рок 2022. године) и курс слуша-
лаца за резервне официре Вој-
ске Србије (упутни рок септем-
бар 2022. године).

Право пријављивања имају
држављани Републике Србије
старости од 19 до 30 година који
испуњавају услове конкурса.
Општи услови су: да нису осуђе-
ни на казну малолетничког затво-
ра или безусловно на казну затво-
ра због кривичног дела (док казну

не издрже или не буду пуштени
на условни допуст); да се против
њих не води кривични поступак
због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности; да
су здравствено способни за вој-
ну службу; да нису одслужили
војни рок са оружјем; да имају
место пребивалишта на терито-
рији Републике Србије.

Поред општих услова, канди-
дат за слушаоца курса за резер-
вне официре мора испуњавати и
следеће услове: да има завршене
основне академске студије, одно-
сно основне струковне студије од
значаја за Војску Србије; да испу-
њава услове прописане за регру-
те који се упућују у посебне једи-
нице Војске Србије; да има пози-
тивну безбедносну проверу.

Заинтересовани кандидати
могу извршити пријаву за добро-
вољно служење војног рока и
преко портала еУправе (апли-
кација „Добровољац”) или на
шалтерима ЈП „Поште Србије”.

Вишеинформацијаможеседоби-
ти на интернет страници Мини-
старства одбране www.mod.gov.rs
илиуЦентруМинистарстваодбра-
не Панчево, на адреси Милоша
Обреновића 1, где кандидати могу
поднети и пријаву.

Послепотписивањауговоракоји
дефинише права и обавезе обеју
страна, кандидат одлази у један од

три центра за обуку Војске Србије:
Сомбор, Ваљево или Лесковац.
Законовојној, раднојиматеријал-
ној обавези прописује да служење
војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оруж-
јем је један од предуслова за
заснивање радног односа у једи-
ницама Војске Србије у статусу
професионалног војника.

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић примио је 16. мар-
та Борчета Величковског, пред-
седникаНационалногсаветамаке-
донске националне мањине, чије
је седиште у нашем граду, с којим
је разговарао о наставку подршке
програмима значајним за уна-
пређење положаја Македонаца у
Војводини.  Мировићу је уручена
плакета за допринос раду и афир-
мацији Националног савета.

Упутивши честитку поводом
75 година од насељавања Маке-
донаца у Војводини и 20 година
од њиховог институционалног
организовања, који Национални
саветобележаваовегодине, Миро-
вић је истакао да је Покрајинска
влада радила на изградњи зајед-
ништваидодатногповерењаизме-
ђу већинског, српског становни-
штва и националних мањина и
да је то био и остао један од њених

главних циљева. Најавио је да ће
Покрајинска влада подржати
подизање споменика „Мајка
Македонија” у Панчеву. Према
његовим речима, тај споменик ће
бити симбол наше заједничке
историје и пријатељства.

На састанку је било речи и о
српским меморијалима у Север-
ној Македонији и о значају кул-
турне сарадње и дигитализаци-
је у овој области.

Величковски је захвалио
Покрајинској влади на подршци
активностима Савета, оценивши
да је остваривање права Маке-
донаца у Србији, посебно у Вој-
водини, на веома високом нивоу.

Чланови одреда извиђача
„Црне роде”, у сарадњи с
Јужнобанатским управним
округом и уз подршку Град-
ске управе и ЈКП-а „Зелени-
ло”, направили су „Дечју еко-
-башту” иза Хале спортова на
Стрелишту. Покрајински
шумарски и ловни инспектор
Зоран Павловић нагласио је
да је иницијативу за уређење
и пошумљавање „Дечје еко-
-баште” покренуо Јужнобанат-
ски управни округ и додао да
је „ова акција била и прилика
да деца уче о природи, стек-
ну одређена знања из еколо-
гије и да се друже”.

У малој зеленој оази деца
из одреда извиђача посадила
су младице храста китњака,
беле и црне тополе, дуда и
јаблана, а поставили су и кући-
це за птице и хранилице.

Направљен је и мозаик у каме-
ну, лист јавора, који је сим-
бол Светске скаутске органи-
зације.



Нафт ни гигант раз ви ја 
AI тех но ло ги ју

Како кажу у НИС-у, стал не ино ва ци је
и упо тре ба модер них тех но ло ги ја нису
пита ње будућ но сти, већ сва ко днев на
прак са коју живе већ годи на ма. С поно -
сом исти чу, као логи чан наста вак овог
раз вој ног про це са и у скла ду с пози ци -
јом лиде ра на дома ћем тржи шту нафт -
не инду стри је, да НИС сада иде корак
даље – у робо ти за ци ју.

Наи ме, нафт ни гигант уве ли ко ради
на обез бе ђи ва њу софт вер ских реше ња
(тех но ло ги ја) која омо гу ћа ва ју да се
кон фи гу ри ше рачу нар ски софт вер тј.
„робот” који опо на ша ману ел не рад ње
чове ка и кому ни ци ра са систе ми ма
како би извр шио неку послов ну актив -
ност. Модер на робо ти за ци ја RPA (Robo-
tic Process Automation) у послед њих
неко ли ко годи на одне ла је при мат у
одно су на оста ле ино ва тив не моде ле
на тржи шту тех но ло ги ја, јер омо гу ћа ва
ино ва тив но и агил но посло ва ње. Кра -
си је неко ли ко важних кри те ри ју ма,
као што су брзи на и лако ћа импле мен -
та ци је, те кра ће вре ме за које се тро -
шко ви испла те.

Савре ме на тех но ло ги ја

Тре ба иста ћи и да робо ти за ци ја није
исто што и ауто ма ти за ци ја, те да ова
два про це са на раз ли чи те начи не омо -

гу ћа ва ју кори шће ње тех но ло ги ја у посло -
ва њу. Раз ли ку изме ђу ова два про це са
нај бо ље може мо раз у ме ти ако их упо -
ре ди мо. Тако је, на при мер, циљ ауто -
ма ти за ци је да се актив но сти које човек
врши руч но ели ми ни шу упо тре бом тех -
но ло ги је, док робо ти за ци ја под ра зу ме -
ва извр ша ва ње актив но сти уме сто чове -
ка или у интер ак ци ји са чове ком. Тако -
ђе, робо ти за ци ја не зах те ва нове ресур -
се, већ кори сти посто је ће које кори сти
и човек, и то на исти начин. Поред тога,
RPA ала ти зах те ва ју мање коди ра ња у
одно су на ауто ма ти за ци ју, те је про цес
импле мен та ци је бржи и лак ши.

Додат не пред но сти RPA јесу сма ње -
ње бро ја гре ша ка и већи ква ли тет финал -
ног учин ка. Послов ни зада ци се извр -
ша ва ју брже, оства ру је се уште да вре -
ме на када је реч о опе ра тив ним актив -
но сти ма, што зна чи да запо сле ни доби -
ја ју више про сто ра за иза зов ни је послов -
не поду хва те и кре а тив не задат ке.

У НИС-у кажу да су током 2020. годи -
не, након што су сагле да ли да посто ји
зна тан број адми ни стра тив них актив -
но сти које испу ња ва ју кри те ри ју ме за
робо ти за ци ју, запо че ли уво ђе ње овог
тех но ло шког реше ња у сво је посло ва -
ње. Запо сле ни у оде ље њу Услу га за кор -
по ра тив не послов не систе ме први су се
упо зна ли с тех но ло ги јом, њеним могућ -
но сти ма, огра ни че њи ма и иза зо ви ма.
Као пио ни ри у овом послу, без вели ког

пред зна ња и фор мал не еду ка ци је, истра -
жи ва ли су и учи ли на соп стве ним гре -
шка ма. На осно ву при ку пље них инфор -
ма ци ја, доне та је одлу ка да се за робо -
ти за ци ју кори сти плат фор ма UiPath.

Опе ра тив на актив ност

Наред ни корак био је бес пла тан курс о
робо ти за ци ји послов них актив но сти
упо тре бом плат фор ме UiPath и тако
су сте че на основ на зна ња о раз во ју
робо та кори шће њем ове тех но ло ги је.
Када су у НИС-у уви де ли да су спрем -
ни да само стал но поку ша ју да раз ви ју
свог првог робо та, реа ли зо ва ли су пилот-
-про је кат: ство рен је робот који кре и ра
днев ни изве штај о трго ва њу акци ја ма.
Он у тач но дефи ни са но вре ме посе ћу -
је одре ђе не веб-сај то ве, при ку пља

п о т р е б  н е
инфор ма ци је,
систе ма ти зу је
их, кре и ра
зада ти изве -
штај и коле га -
ма доста вља
на кон тро лу и
вери фи ка ци -
ју. Овај робот
је пра ви при -
мер како
робот и човек
зајед но извр -
ша ва ју неку
актив ност, на

бржи и пре ци зни ји начин.
Након успе шне импле мен та ци је

пилот-про јек та менаџ мент НИС-а уви -
део је пред но сти при ме не нове тех но -
ло ги је у сво јим актив но сти ма, те је
покре ну та ини ци ја ти ва за робо ти за ци -
ју на нивоу чита ве ком па ни је, тако да
се тим који се бави овим про це сом про -
ши рио. Наи ме, тим ће се бави ти цело -
куп ним про це сом робо ти за ци је послов -
них актив но сти – од ана ли зе ини ци ја -
ти ва које доби ја, пре ко раз во ја нових
робо та, па до подр шке за робо те који
су већ импле мен ти ра ни. Циљ је да се
опе ра тив не актив но сти које оду зи ма ју
вре ме ауто ма ти зу ју у мери у којој је то
могу ће, упра во при ме ном RPA тех но -
ло ги је.

У фокусу IT, администрацијa,
нега и занати...

Једна од мера подршке економском
јачању локалног становништва у Срби-
ји, које финансира влада Савезне Репу-
блике Немачке, јесу програми обука за
грађанство из неформалног образовања
и стручног оспособљавања у различи-
тим занимањима. У протеклом периоду
је 110 полазника с територије целе Срби-
је, од којих 51 повратник из иностран-
ства по било ком основу, бесплатно уна-
предило своје квалификације за домаће
тржиште рада. Обуке су део програма
Немачке развојне сарадње „Миграције
за развој”, који у Србији спроводи ГИЗ,
у сарадњи с Немачким информативним
центром за миграције, стручно образо-
вање и каријеру (ДИМАК).

Обуке су реализоване у четири
различите области: IT-ју, администра-
цији, нези лепоте и занатима, из преко
30 различитих занимања. Курсеви из
области IT-ја и администрације били
су одржавани онлајн, па су тако пола-
зници из целе Србије могли да из сво-
јих домова присуствују настави, што се
показало као одличан модалитет за вре-
ме пандемије ковида 19. Обуке је завр-
шило 63 жене и 47 мушкараца, од којих
су се неки свесно одлучили за дефици-
тарна занимања, као што су заварива-
ње, управљање грађевинским машина-
ма или кројачко. Курс графичког дизај-
на побудио је једнако интересовање
међу оба пола, а највише учесника било
је у Београду, Бору, Новом Саду и Обре-
новцу.

Поред подршке у едукацији и запо-
шљавању, програм је обезбедио и саве-

товање полазника курсева, како о успе-
шнијем коришћењу осталих мера подр-
шке за социјалну и економску (ре)инте-
грацију које нуде националне институ-
ције, међународне и невладине орга-
низације, тако и о другим механизми-
ма помоћи које обезбеђује Немачка
развојна сарадња.

ПремаречиманадлежнихуДИМАК-у,
промоција запошљавања је један од
стратешких циљева ове организације и
подразумева индивидуално саветовање
и информисање о могућностима струч-
ног образовања, запошљавања и реин-
теграције, као и обуке за припрему рад-
не биографије и пријављивање за посао.

Глобални програм „Миграције за
развој” (ПМЕ) део је шире иницијати-
ве под називом „Повратак у нове шан-
се”, коју финансира немачко Савезно
министарство за економски развој

(БМЗ). Циљ програма је подршка соци-
јалној и економској интеграцији поврат-
ника и локалног становништва / потен-
цијалних миграната. Услуге и мере
подршке пружају се у сарадњи с
националним и локалним институци-
јама, приватним сектором, организа-
цијама цивилног друштва широм Срби-
је и бројним пројектима и иницијати-
вама које финансирају различити дона-
тори. Глобални програм „Миграције и
дијаспора” (ПМД) спроводи се по нало-
гу немачког Савезног министарства за
економску сарадњу и развој (БМЗ) у
22 земље. У Републици Србији су импле-
ментациони партнери Министарство
за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања Републике Србије, Наци-
онална служба за запошљавање и
Немачка организација за међународ-
ну сарадњу (ГИЗ).

ДРУШТВО
Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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У току конкурс за упис
у средње војне школе
и академије

Рок за пријављивање
истиче 31. марта

Ученици и питомци српских војних
школа и факултета посетили су про-
шле недеље панчевачке основне и сред-
ње школе у оквиру програма промоци-
је и афирмисања наставка даљег шко-
ловања у систему образовања Војске
Србије. Није непознаница да код нас
многи дечаци и девојчице, младићи и
девојке, своју будућност везују за пла-
ву, белу и сивомаслинасту униформу,
и стога, неретко, још од најранијих дана
цивилни живот замењују војним.

Наравно, војно школство је ипак спе-
цифично и од кандидата изискује посеб-
не способности, па тако многи од њих и
не прелазе први степеник – квалифи-
кационе испите и здравствене прегле-
де. Поред знања, неопходни су и психо-
физичка снага и здраво тело, јер никад
се не зна када ће људски ум и тело
морати да издрже напорне услове рата.

Велика заинтересованост ђака

Тренутно је актуелан конкурс за упис у
војне образовне установе и тим пово-
дом смо разговарали с мајором Деси-
миром Милићевићем, референтом за
информисање и морал у Војној гимна-
зији, који је са ђацима Војне школе
„1.300 каплара” у петак, 18. марта, посе-
тио матуранте ОШ „Ђура Јакшић” и
представио погодности и услове шко-
ловања у војним школама.

– Као и ранијих година, расписан је

конкурс за упис у војне школе, тако да
ове године од 15. фебруара до 31. мар-
та траје конкурс за упис у Војну гимна-
зију и Средњу стручну војну школу
„1.300 каплара”. За наредну школску
годинупримамо80 ученикаупрвиразред
Гимназије и 70 ђака у Стручну војну
школу. Они који се определе за стру-
ковно школовање имају прилику да се
пријаве на три смера: ратно ваздухо-

пловство и противваздушна одбрана,
смер електронска дејства и смер теле-
комуникација и информатика. Војна
гимназија ради по наставном плану и
програму општих гимназија у цивил-
ству, са одређеним специфичностима
и посебним облицима наставе прила-
гођеним војним потребама. Средња
стручна школа образује ученике који
по завршетку четврте године стичу чин
водника и добијају посао у јединицама
Војске Србије. Ђаци Војне гимназије
по окончању четворогодишњег школо-
вања уписују Војну академију и наста-
вљају студије као кадети, а након завр-

шетка студија постају официри Војске
Србије – рекао је мајор Милићевић за
„Панчевац” и додао да је велика заин-
тересованост основаца и средњошко-
лаца за наставак образовања у оквиру
војног школског система.

Подсетио је да се, у односу на раније
године, од 2022. неопходна документа-
цијадостављаличноуправамавојнихшко-
ла, а не војним одсецима. Овом прили-

ком је позвао све заинтересоване ђаке,
будућекандидате, дасејавеидасеинфор-
мишу о условима конкурса и самог шко-
ловања на сајтовима Војне гимназије,
СредњестручнешколеиВојнеакадемије.

Знања и вештине

О томе како је то бити војни ђак, какви
су услови живота и рада у интернатима
и учионицама и какве су предности
школовања у војном систему, ђацима
„Ђурине школе” говорили су разводник
Кристина Илић, ученица другог разре-
да Средње стручне војне школе, и Томи-
слав Тримчевић, ђак трећег разреда Вој-

не гимназије. Они су изнели своје импре-
сије, ставове и искуства о школовању за
будући војни позив и допринели да пан-
чевачки основци добију јасну слику о
томе шта могу да очекују уколико се
одлуче да свој професионални живот
посвете војном позиву.

Томислав Tримчевић, из 47. класе
Војне гимназије, жели да постане офи-
цир Војске Србије. Како је рекао, Војна
гимназија је одлична припрема за оства-
рење његовог сна.

– У Гимназији стичем одлично обра-
зовање и упознао сам много пријатеља.
Поред школских обавеза, у прилици сам
да, кроз многе ваннаставне активности и
секције, унапређујемсвојазнањаивешти-
не – рекао је Томислав за „Панчевац”, а
његова „сестра по оружју” разводница
Кристина Илић, из 51. класе Стручне
војнешколе, истакла јељубавпремаотаџ-
бини и војном позиву као главни разлог
свог животног опредељења да постане
део српских одбрамбених снага.

Одбрана отаџбине и служење народу
су основни мотиви Кристине Илић и
Томислава Tримчевића за то што су се
определили за војну службу – и они су
из љубави и убеђења, попут многих пре
њих, изабрали свој животни пут.

Дуга је традиција подофицирских
школа у Србији. Још давне 1889. годи-
не оформљена је пешадијска, а годину
дана касније и артиљеријска. Није слу-
чајно изабран назив садашње подофи-
цирске школе – носи име по 1.300
каплара (недошколовани официри) који
су послати као појачање Првој армији
у Колубарској бици. Кристина и Томи-
слав настављају традицију оних који су
смели и који су могли да без страха
иду напред у ратна времена.

ДЕЛЕГАЦИЈА ВОЈНОГ ШКОЛСТВА ПОСЕТИЛА ПАНЧЕВАЧКЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЈАВНИ ЧАС – КО СМЕ, ТАЈ МОЖЕ!

ВЛАДА НЕМАЧКЕ ПОМАЖЕ ЛОКАЛНОМ СТАНОВНИШТВУ

Стручно оспособљавање у различитим занимањима

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ИПАРД ПРОГРАМ

За достизање европских
стандарда

Одлуком Европске комисије усвојен
је програм ИПАРД 3 за Републику
Србију за период 2021–2027. годи-
не. Овај програм повећан је у односу
на претходни програмски период за
288 милиона евра. Инвестиције које
ће бити подржане програмом
ИПАРД 3 односе се на набавку опреме
и машина, изградњу и реконстру-
кцију објеката.

Крајњи циљ ових улагања јесте,
пре свега, достизање европских стан-
дарда у области хигијене, безбедно-
сти хране, добробити животиња и
заштите животне средине, оснажи-
вање пољопривредних произвођача
за пласман производа на тржиште
ЕУ, као и припрема за коришћење
европских фондова који ће домаћим
пољопривредним произвођачима и
прерађивачима бити доступни сту-
пањем у чланство Европске уније –
наводи се у саопштењу.

СУБВЕНЦИЈЕ

Новац за
фискализацију

Нови круг пријављивања привред-
ника за субвенције државе за прела-
зак на нови модел фискализације
трајаће до 5. априла. Да подсетимо,
рок за прелазак на нови модел фиска-
лизације јесте 1. мај ове године, а из
Министарства финансија поручују
да неће бити померања рокова.

Пријављивање за субвенције за
увођење новог модела фискализа-
ције за све који се нису пријавили
у првом року одвијаће се на исти
начин као и претходног пута, на
порталу Пореске управе. За оства-
ривање субвенција обвезници
фискализације могу да се пријаве
само једном, а накнадно мењање
пријава неће бити могуће. Да би
остварили ово право, прво морају,
уколико то нису урадили, да при-
јаве податке о локацијама продај-
них објеката.

Обвезницима се уплаћује по 100
евра у динарској противвредности
по сваком продајном месту и по сва-
ком уређају још по 100 евра у динар-
ској противвредности, а за привред-
нике који нису у систему ПДВ-а тај
износ се увећава за 20 одсто.

ИСПРАВЉАЊЕ НЕПРАВДЕ

Маме предузетници
на чекању

По постојећем закону, ако две маме,
запослена код послодавца и преду-
зетница, имају исту плату од 60.000
динара, накнада на породиљском
боловању за прву ће бити иста, док
ће предузетница примати чак 20.000
мање. Ово је један од највећих недо-
статака Закона о финансијској подр-
шци породицама с децом, по коме
се зарада жена које се баве само-
сталном делатношћу дели коефи-
цијентом 1,5, чиме су оне доведене
у неравноправан положај у односу
на остале запослене. Ни три и по
године након доношења поменутог
закона његове одредбе не препо-
знају маме предузетнице. Оне још
не могу да добију породиљско боло-
вање за треће и четврто дете у тра-
јању од две године, нити да га пре-
несу на партнера, а ускраћене су и
за накнаду зараде док одсуствују с
посла у складу са износом на који
су плаћале доприносе.

Струка каже да је највећи про-
блем мама које се баве самосталном
делатношћу то што нису усклађени
прописи о раду и финансијској подр-
шци породицама с децом.

Занимљиво је да се све законске
одредбе које се тичу заштите мате-
ринства у Србији односе само на
запослене жене. Мајке нису зашти-
ћене уколико раде према уговорима
о делу или на привремено-повреме-
ним пословима. У Министарству за
рад истичу да раде на томе да се ови
проблеми превазиђу.

НАПРЕД НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ УСПЕ ШНОГ ПОСЛО ВА ЊА

НИС-ов бер зан ски „тер ми на тор”
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6 ЗДРАВЉЕ

Добро и зло

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, веома често се
налазимо пред јако тешком
одлуком, којом треба да се
определимо за
једно или дру-
го, а притом
нисмо унутар
себе самих
начисто шта је
боље за нас.
Живимо у све-
ту добра и зла,
похвале и осу-
де, рата и мира,
љубави и
мржње... Уз
такве животне
поставке јако је
тешко одреди-
ти оне нијансе
попут љубазно-
сти, благости, достојанства...

Преплављени смо инфор-
мацијама које нас (врло успе-
шно) позиционирају за
постављање на једну страну,
тако да не дамо себи шансу
да размислимо о могућно-
сти постојања другачијих
одговора на иста питања. Да
ли је оно предаторско у нама
било скривано од брусног
камена еволуције када смо
спремни да зарад туђе кори-
сти „продамо” будзашто свој
мир? Допуштамо да илузија
„наших и њихових” распар-
чава оно људско по чему смо
другачији од свега осталог
што дише.

Kада гледамо очима рат-
них извештача и слушамо сва-
кодневне обмане „вођа” и
њихових следбеника, слепи-
ло и помама неминовно узи-
мају свој данак. „Моје” се пре-

твара у „наше” и онда МИ
више ни својој деци не веру-
јемо ако мисле другачије. 
Разлике постају оштре грани-
це које треба нападати, јер је
све што је другачије оличење
зла и неправде. Врло успе-
шно се сва зла која треба уни-
штити преносе с глобалне на
личну раван. Тако „препозна-
јемо” то зло у до јуче драгим
људима, у комшијама, коле-
гама, суграђанима... у свако-
ме ко мисли и говори друга-
чије... Свуда и у свакоме осим
у себи, а то је једини начин
да га искоренимо.

Само ако прихватимо да
смо као људи „створени” и од
добра и од зла, и од љубави и

љубоморе, и од
захвалности и
осуде..., моћи
ћемо да изабе-
ремо праву
страну. Прво
морамо да
постанемо јед-
но са собом да
бисмо могли да
будемо заједно
с другима,
ценећи њихову
јединственост.
Једино на тај
начин се убија
жеља за убија-
њем другачијег

изгледа, става, мишљења...
У нама је све добро и све

лоше што су генерације пре-
дака стварале. Тежи је пут
повратка себи од урањања у
свет мржње и просека који
доноси рутина свакодневи-
це. Којим путем ћете крену-
ти – одлука је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Да ли је оно 
предаторско у нама
било скривано од
брусног камена 
еволуције када смо
спремни да зарад
туђе користи 
„продамо” будзашто
свој мир?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Најчешћи узроци

лошег задаха,

који нема везе с

тим шта сте кон-

зумирали, пре

свега су лоша

орална хигијена и

гастроентероло-

шки проблеми.

Као прва помоћ

послужиће чешће

прање зуба и

чишћење зубним концем, али и посвећивање више пажње здра-

вој исхрани. Свакако посетите лекара како бисте открили и сани-

рали прави узрок проблема. Ево природних решења која ће вам

помоћи да се решите овог непријатног симптома.

Ђумбир се одавно користи као лек за смиривање желудачних

тегоба, а истовремено повољно делује и на лош задах. За испи-

рање уста нарежите свеж ђумбир и помешајте га с лимуном и

топлом водом. Ђумбир жваћите сиров, а ако вам је јако љут,

можете га јести с режњевима јабуке.

Семенке коморача садрже противупалне и антиоксидативне

састојке који ублажавају лош задах тако што побољшавају проба-

ву и уништавају токсине у нашем пробавном тракту и спречавају

раст гљивица у устима. Жваћите четири-пет семенки коморача

након оброка, али их на крају обавезно испљуните. Можете

направити и чај од коморача или додати семенке у ваша јела.

Није случајно да многе врсте пасте за зубе садрже менту.

Састојци из ове биљке дају осећај свежине и чистоће у устима,

али и уништавају бактерије и гљивице у устима. Зато након сва-

ког оброка жваћите неколико свежих листова менте, а на крају их

и прогутајте. Можете користити и етерично уље менте – накапај-

те две-три капи у децилитар топле воде. Гргољите 45 секунди, па

испљуните. Радите то после сваког јела, али и ујутро, чим се про-

будите, као и увече, пре спавања.

Природна решења
за лош задах

Травари је сматрају једном од
најлековитијих, ако не и најле-
ковитијом биљком која расте на
нашим просторима. Она лечи
широк дијапазон обољења, а ефи-
касна је и у случају различитих
естетских проблема. Очекивали
бисте да је због свега тога пре-
скупа и драгоцена, а има је запра-
во на сваком кораку и доступна
је баш свима, јер расте као коров.

А ми не само да пролазимо
поред ње често несвесни њеног
значаја већ неретко на њу упо-
зоравамо и децу: „Не иди тамо,
ожариће те!” Јасно вам је све:
реч је о коприви. У пролеће почи-
ње њено време, а ево зашто би
требало да је конзумирате што
више и на које све начине може-
те да је припремите.

Kоприва цвета од пролећа до
јесени на запуштеним местима
као коров. Пронаћи ћете је у
Европи, Азији, Африци и Север-
ној Америци.

Она је, почев од корена, па
преко стабљике и листова, све
до цвета, дакле у целости, леко-
вита. За лек се скупљају: корење
(у пролеће и јесен), листови и
вршике (у пролеће), а цела биљ-
ка, то јест стабљика, целе годи-
не. Семе се скупља у августу.

Народна веровања

За коприву се везују и многа
народна веровања и обичаји. Чај-
кановић је тако забележио да се
на Ђурђевдан купа у води у коју
је потопљена коприва „здравља
ради”, да се даје и стоци „ради
здравља и обиља у млеку”, те да
се породиљама ставља у јастук
да их брани од „сенке” (женски
демон за ког се веровало да шко-
ди породиљама).

Исти аутор наводи да се у семе
намењено за сетву ставља корен
коприве, који се приликом сетве
закопа усред њиве, као и да су
Срби копривом китили вериге
да гром не удари у кућу.

Хемијски састав

Научна медицина је потврдила
многа народна веровања. Дока-
зано је да је коприва изузетно
богата разним корисним састој-
цима: беланчевинама, угљеним
хидратима, мастима, калцију-
мом, фосфором, гвожђем, вита-
минима Ц, А, Б2 и K, каротеном,
пантотенском киселином и др.

Садржии флавоноиде,органске
киселине, азотне материје и др.

Примена

Kоприва је наша најбоља леко-
вита биљка за прочишћавање
крви, а она истовремено допри-
носи порасту броја црвених крв-
них зрнаца. Пошто повољно ути-
че и на гуштерачу, чајем од ове
биљке скида се и ниво шећера у
крви. Њоме се лече и обољења
и упале мокраћних путева, као
и патолошки застој мокраће.
Посебно се препоручује за про-
лећну куру с обзиром на то да
чисти и црева.

У народној медицини се више-
недељна кура чајем од коприве
препоручује против обољења
јетре, жучи и слезине, па чак и у
случају тумора овог органа, затим

код катара желуца, обољења
дисајних органа, желудачних
грчева и чирева, чира на 
дванаестопалачном цреву и код
плућних обољења.

Одлична је и за лечење боле-
сти изазваних вирусима и бак-
теријама. Kод водене болести
(едема) коприва помаже извла-
чењем велике количине воде из
организма. Посредством актив-
них материја које јачају крв
помаже код бледила, малокрв-
ности, анемије и код тешких
болести крви. Заједно с другим
лековитим биљкама коприва се
успешно примењује и код леу-
кемије.

Ако је реч о неком алергиј-
ском обољењу, а ту спада и полен-
ска, односно сенска кијавица,
која је управо сада актуелна, тре-
ба током дужег периода пити

чај од коприве. Kоприва смању-
је склоност ка прехлади и пома-
же код гихта и реуматских обо-
љења. Тинктура од коприве
посебно благотворно делује на
косу. И код сужења крвних судо-
ва („пушачких ногу”) коприва
изванредно помаже, а исто важи
и у случају ишијаса, крстобоље
с пробадањем и код упале жива-
ца руку и ногу.

Kонтраиндикације

Што се тиче конзумирања копри-
ве у исхрани, можете је јести
слободно, јер је сезона свеже
коприве (неколико месеци годи-
шње) сувише кратка да бисте
успели да на неки начин оште-
тите организам.

Међутим, са чајемод свеже или
суве коприве морате да будете
опрезни ако имате следеће боле-

сти: венскутромбозуи високепока-
затељепротромбина, упалубубре-
га, хипертензију и атеросклерозу.

Kако брати и 
припремати коприву

Најздравија је млада коприва
која још није почела да цвета.
Зато је најбоље време за њено
брање од априла до краја маја.
Требаће вам дебеле рукавице и
маказе. Бирајте биљке које нису
високе (10–15 цм) и сеците само
горње листове и врхове. Берите
коприву само у еколошки чистим
местима, што даље од града.

Ако желите да одмах правите
нешто с копривом, оперите је
тако што ћете потопити листове
у шерпу, мало промешати каши-
ком и просути воду. На тај начин
ћете се отарасити и ситних инсе-
ката који могу да остану између
листова. Kоприва се најчешће
користи у бареном облику. Уба-
ците листове у кипућу воду с
мало соли на један до три мину-
та. Ако су листови баш млади,
довољно је да их само ставите у
цедиљку и прелијете врелом
водом. Након тога их можете
слободно употребљавати. Kако
бисте сачували јаркозелену боју
коприве у јелима, након што је
обарите, ставите коприву на неко-
лико минута у ледену воду, па је
тек онда процедите.

Свежу (неопрану) коприву
најбоље је чувати у затвореној
кутији у фрижидеру. Барену
коприву исто чувајте у затворе-
ном контејнеру и употребите у
року од три дана. Такође, може-
те да замрзнете коприву како
бисте је могли касније кори-
стити за чорбе или друга јела.
Након што сте обарили и оце-
дили коприву, насецкајте листо-
ве и формирајте од њих кугли-
це величине јајета и тако ста-
вите у замрзивач.

КРАЉИЦА ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА

НЕЋЕ ГРОМ У КОПРИВЕ, 
ЗАТО ИХ ВИ КОНЗУМИРАЈТЕ У СЛАСТ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРОСО С КОПРИВОМ

Састојци: 250 г проса, један

чен белог лука, једна кашика

путера, 500 мл бујона од повр-

ћа, 300 г свеже коприве, једна

мања главица црног лука, 200

г фета-сира, 50 г крем сира, со

и бибер (по укусу) и мало уља

за подмазивање.

Добро оперите просо под

млазом хладне воде и оставите

да се оцеди. Ољуштите и исец-

кајте бели лук. Загрејте путер

на средњој температури и про-

динстајте бели лук. Додајте

просо, а затим и бујон и кувај-

те док не испари скоро сва теч-

ност. Посолите и побиберите.

Склоните шерпу са шпорета.

Оперите, а затим обарите

коприву у кључалој води. Оце-

дите и ситно исецкајте. Ситно

исецкани црни лук помешајте с

фета-сиром и копривом. Посо-

лите и побиберите. У подмаза-

ну ватросталну чинију сипајте

просо, премажите га крем

сиром и одозго распоредите

коприву. Пеците у рерни загре-

јаној на 200 степени око 25

минута. Послужите топло.

ТАРТ ОД КОПРИВЕ И СИРА РИКОТЕ

За кору: 1/2 шоље пшеничног

брашна, 2/3 шоље спелтиног

брашна, 1/3 шоље путера, две

кашике воде, прстохват соли и

мало сусамовог семена.

За фил: две шоље ситно

сецкане свеже коприве, једна

шоља сира рикоте, два јајета,

једно жуманце, 3/4 шоље

наренданог пуномасног сира,

со и бибер (по укусу).

Подмажите тепсију и поспите

је семенкама сусама. Да бисте

направили кору, помешајте

пшенично и спелтино брашно и

со. Додајте путер и мешајте,

постепено додајући воду док не

добијете хомогену смесу. Умо-

тајте тесто у пластичну фолију и

оставите га да одстоји у фрижи-

деру сат времена.

Да бисте припремили фил,

оперите коприву, па је избланши-

рајте у кључалој сланој води.

Исперите је под млазом хладне

воде, па оцедите. Помешајте сир

рикоту, јаја и жуманце, посолите

и побиберите, па додајте коприву.

Развуците тесто оклагијом и

ставите га у припремљену теп-

сију. Преко њега распоредите

фил, па одозго нарендајте сир.

Пеците у рерни загрејаној на

200 степени око 35 минута.

СУФЛЕ ОД КОПРИВЕ

Састојци: две шоље ситно сец-

кане свеже коприве, четири

јајета, 150 г наренданог пуно-

масног сира, 75 г путера, две

кашике брашна, 50 мл слатке

павлаке, три кашике крем

сира, прстохват мускатног ора-

шчића, со (по укусу), мало

путера и презле за калупе.

Премажите калупе отопље-

ним путером и поспите их пре-

злама. Умутите жуманца са

отопљеним путером и мускат-

ним орашчићем. Додајте томе

коприву, нарендани сир и

крем сир. Умутите беланца и

брашно, а затим то сједините с

претходном мешавином. Посо-

лите. Сипајте смесу у припре-

мљене калупе и пеците у рер-

ни загрејаној на 180 степени

око 30 минута. Служите топло.

ПРОЈА

Састојци: четири јајета, 12

кашика жутог кукурузног бра-

шна, једна шоља јогурта или

слатког млека, три кашике

белог брашна, једандецилитар

уља, један прашак за пециво,

300 г сира и претходно скува-

на и исецкана коприва.

Све састојке измешајте и

пеците на умереној ватри.



Поленска или сенска грозница,
алергијски ринитис или сезон-
ска алергија – различити су нази-
ви за један те исти проблем, и
то врло несносан. Тако ће га ока-
рактерисати сви они којима прва
асоцијација на пролеће нису ни
топлији дани, ни песма птица,
ни бујање природе, ни радост ни
ведрина, већ мучно и изнурују-
ће кијање, вечито сузне ирити-
ране очи, запушен нос, пецкање
у грлу, притисак у синусима и
бројни други нимало пријатни
симптоми.

Ако патите од поленске гро-
знице, добро дошли у клуб: вели-
ки број деце и одраслих широм
планете дели ваш проблем. На
срећу, постојe природни начи-
ни да се заштитите, али да би
терапија била делотворна, мора-
те почети да је примењујете на
време, а то је – већ сада.

Алергијски ринитис (кијавица)
јесте инфламаторно оштећење
слузокоже носа, које настаје деј-
ством алергена и активацијом
реагинских IgE антитела. Сезон-
ски ринитис је најчешће иза-
зван инхалаторним алергенима,
пре свега поленима траве (пасји
зуб, росуља, попино прасе и лива-
дарка), стабала (топола, орах,
липа и бреза) и корова (обична
лимунџика, црни пелин, кисе-
љак, раж и боквица). Полени
траве изазивају симптоме у касно
пролеће и рано лето, полени ста-
бала у рано пролеће, а полен
корова у касно лето и јесен.

Иако и даље многи кашљање
и тегобе с дисањем приписују
ковиду 19, стручњаци скрећу
пажњу на то да проблеме с плу-
ћима ових дана имају и они који
пате од поленске алергије. Кра-
јем фебруара од јаких и умере-
них алергена у ваздуху забеле-
жена је висока концентрација
полена јове, леске и чемпреса.

Шта нуди апотека

Фармацеутска индустрија је
понудила велики број лекова, од
оних што се добијају искључиво
на рецепт, до оних у слободној
продаји, који би могли да вам
помогну у борби против симп-
тома алергијског ринитиса.

Међутим, колико год да су они
делотворни, треба имати у виду
да уз већину њих у паковању сти-
же и дуга листа споредних ефе-
ката и нежељених дејстава.

Kако функционишу 
антихистаминици

Алергије су имуни одговор на ина-
че безопасну супстанцу. Kада та
супстанца – полен, прашина или
нешто треће – дође у контакт са
ћелијама слузнице носа, уста, грла,
плућа, стомака и црева, долази
до ослобађања хистамина.

Управо хистамин је протеин
одговоран за све симптоме које
повезујемо са алергијама. Актив-
ност хистамина блокирају анти-
хистаминици, чија је основна
улога да зауставе алергијску реак-
цију. Многи лекови за алергије
на полицама апотека делују упра-
во као антихистаминици. Ако
сте их већ све испробали без
значајнијег успеха или ако јед-
ноставно не желите да узимате
лекове, онда је можда право вре-
ме да се окренете природи.

Постоје одређене намирнице
и биљни екстракти који могу
имати сличне ефекте на произ-
водњу хистамина попут препа-
рата из апотеке. Представљамо
вам најзначајније међу њима и
доносимо прегршт решења из
најздравије апотеке на планети
– из природе. Kомбиновањем
природних лекова с правилном
негом и избегавањем алергена
кад год је то могуће, постићи
ћете најбоље резултате у борби
против упорних алергија.

Најбољим природним анти-
хистаминицима сматрају се квер-
цетин, бромелаин и витамин Ц.
Ево шта они могу учинити за
нас.

Кверцетин

Kверцетин је биљни пигмент
из групе биофлаваноида са

изразитим антиоксидативним,
антихистаминским и противу-
палним својствима.

Штити органе за варење, очи
и дисајне путеве и један је од
најважнијих регулатора хиста-
мина. Алергије сасеца у корену,
ублажавајући већ и саме почет-
не симптоме. Спречава сужење
очију и иритацију дисајних орга-
на при контакту с поленом. За
разлику од лекова за алергије са
сличним дејством, кверцетин не
изазива поспаност, што му даје
значајну предност. Kверцетин

делује благотворно на читав орга-
низам и штити од многих боле-
сти, па треба да га конзумирају
и здраве особе.

Најбољи природни извори
кверцетина су јабуке, јагоде, тре-
шње, вишње, боровнице, кајси-
је, брескве, цитрусно воће, као и
зелено поврће, црни и бели лук,
зелени чај и црно вино.
Kверцетин се може купити и као
суплемент у апотеци. И док воће
и поврће богато кверцетином
треба конзумирати током целе
године, а посебно на пролеће и
лето, када је ризик од алергија
највећи, дуготрајна употреба
кверцетина у таблетама никако
се не препоручује.

Бромелаин

Бромелаин, познат и као бро-
мелин, јесте биљни ензим који
се у природи налази у анана-
су, али га можете наћи и у
облику додатака исхрани у
апотекама. Ефикасан је у лече-
њу респираторних тегоба и
упала повезаних са алергија-
ма. Једна студија предлаже
узимање 400–500 мг броме-
лаина три пута дневно, али
ипак је најпаметније придр-
жавати се упутства на пакова-
њу или пак свакодневно кон-
зумирати сок од свежег ана-
наса.

Већина људи добро подноси
бромелаин, па су алергијске реак-
ције врло ретке. Ипак, уколико
користите лекове, консултујте се
с лекаром будући да бромелаин
има својство да у садејству с
неким медикаментима разређу-
је крв, као и да појачава усваја-
ње појединих врста антибиоти-
ка.

Витамин Ц

Витамин Ц је природни анти-
хистаминик до кога ћете нај-
лакше доћи, будући да преовла-
дава у многим врстама воћа и
поврћа, а продаје се и као супле-
мент.

Будући да нема нуспојава и
није токсичан, витамин Ц је нај-
поузданије решење за лечење
запушеног носа и других непри-
јатних симптома сезонских алер-
гија. За најбоље резултате струч-
њаци предлажу узимање најма-
ње два грама витамина Ц днев-
но.

Јабуково сирће

Јабуково сирће има антихиста-
минска и антибиотска својства
и може помоћи у смањењу кија-
ња и запушености носа. Осим

тога, савршено је за јачање
имунитета.

Две кашике јабуковог сирће-
та, кашику меда и кашичицу
лимуновог сока сипајте у три
децилитра топле воде и добро
промешајте кашиком. Пијте три
пута дневно (ујутро, по подне и
увече).

Бели лук

Ово је намирница коју би треба-
ло увек имати у свом дому, буду-

ћи да има снажно антибактериј-
ско, антибиотско и антивирусно
деловање и уз то доприноси јача-
њу имуносистема.

Сваког јутра можете жвакати
сирови бели лук или га можете
додати у оброке.

Kуркума

Ова моћна биљка може смањи-
ти било коју врсту алергије, јер
има антиинфламаторно и 
антиоксидативно дејство. Јача
имуносистем и смањује запуше-
ност носа, кијање и сувоћу уста.

Помешајте шест кашика кур-
куме у праху (60 г) и шест каши-
ка меда (150 г) тако да добијете
пасту. Затворите посуду и чувај-
те је у фрижидеру. Узмите јед-
ну кашичицу ујутру на празан
стомак и једну пре него што
одете на спавање током сезоне
алергија. Драгана Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИРОДА ИМА ЛЕК ПРОТИВ ПОЛЕНСКЕ ГРОЗНИЦЕ

ТРИ, ЧЕТИРИ, БОРБА ПРОТИВ АЛЕРГИЈЕ КРЕЋЕ... САД!

KАКО ДА ОТПУШИТЕ НОС

Са запушеним носем избори-

ћете се и помоћу следећег

раствора. Прелијте три грама

белог слеза једним децили-

тром кључале воде. Можете

додати и борну киселину (на

један децилитар чаја до три

грама прашка). Нос се испи-

ра ушмркивањем чаја

Нос можете отпушити и

удисањем сока исцеђеног

из ренданог црвеног лука.

КАКО РАЗЛИКОВАТИ АЛЕРГИЈУ 

ОД КОВИДА 19?

– Код алергија никада нема

пратећих симптома слабости,

малаксалости, ломности,

повишене температуре. С дру-

ге стране, гушење које се поја-

ви у склопу инфекције кови-

дом која већ захвата плућа

пнеумонијом је константно.

За разлику од астматичних

тегоба које се јављају у напа-

дима, са свирањем у груди-

ма, које престају спонтано или

уз терапију, код ковида тога

нема. Када се појави гушење,

значи да је присутна већ

доста озбиљна клиничка сли-

ка – наглашава алерголог др

Жикица Јовичић.

ПОЛЕН СТИЖЕ РАНИЈЕ

Како је за РТС навео др

Жикица Јовичић, алерголог и

имунолог из Клиничког цен-

тра Србије, последњих година

је уочљиво да се полен поја-

вљује нешто раније.

– Како су зиме све топли-

је, све раније и раније креће

сезона поленације односно

вегетације. С друге стране,

једна од последица је и то

да се продужава сезона

алергија. Тако је и у другом

делу године, када се јавља

амброзија. И ти периоди

трају све дуже и дуже –

напоменуо је Јовичић.

Истраживања која су

рађена у Америци показују

да сезона поленских алер-

гија траје 17 дана дуже него

што је то било до пре само

десетак година. То је тренд

који је забележен у целом

свету и последица је глобал-

ног загревања.

УБЛАЖИТЕ СИНУСИТИС

Симптоми синуситиса, било

акутни, било хронични, често се

развијају после прехладе или

током тежих или активних

симптома алергијског ринитиса.

Најочигледнији знак сину-

ситиса је болан притисак у

образима и челу. Остали

симптоми укључују: жутозе-

лени густ секрет из носа,

сливање носног секрета у

грло, кашаљ, гушење, отежа-

но дисање и зубобољу, а у

случајевима акутног синуси-

тиса може се развити и гро-

зница. Ево како вам природа

може помоћи да ублажите

симптоме синуситиса.

Инхалирајте се биљном

мешавином босиљка, дивље

нане и белог слеза. Направи-

те капи од корена белог сле-

за по следећем рецепту: јед-

ну кашичицу белог слеза

сипајте у 50 мл прокуване па

охлађене воде, оставите

поклопљено да одстоји чети-

ри сата, уз повремено меша-

ње чаја. Процедите, сипајте

у флашицу и држите у фри-

жидеру. Три пута дневно

загрејте малу количину капи

и помоћу пипете накапајте

по 10 капи у сваку ноздрву.

Пре спавања наносите и

биљну маску за синусе, коју

ћете направити тако што ћете

самлети мању главицу црног

лука и помешати је са по две

кашике јабуковог сирћета и

маслиновог уља. Маску

држите током целе ноћи, а

ујутру исперите лице чајем од

камилице и намажите кожу

уљем од кантариона. Док се

лече синуси, пожељно је

мировање и боравак на

топлом.

ОПРЕЗ: ПРЕПОЗНАЈТЕ АНАФИЛАКСУ

Не покушавјте да тешку алергиј-

ску реакцију (анафилаксу) лечи-

те природним лековима.

Анафилакса може бити опа-

сна по живот, па стога одмах

потражите медицинску помоћ

уколико приметите симптоме

као што су тешкоће с дисањем,

стезање у плућима, болови у

грудима, промене крвног при-

тиска, вртоглавица, несвести-

ца, осип и повраћање.

ПРОВЕРИТЕ НИВО ВИТАМИНА Д

Витамин Д је важан имуноло-

шки регулатор и природни анти-

инфламаторни агенс. Ако имате

алергије, проверите ниво вита-

мина Д.

То је једноставан тест

крви, који вам може дати

одговоре на важна питања.

И свакако се сунчајте у вре-

ме када је то безбедно.

Витамин Д деловаће благо-

творно на читав организам.

БИЉКЕ САВЕЗНИЦИ

Неке од биљака које се користе

за лечење симптома поленске

грознице јесу:

• видац – смањује загушење

и секрет, добар је у случају

свраба и

сужења очи-

ју, кијања и

вишка слузи;

• гинко –

садржи био-

флавоноиде

и користи се

као антиок-

сиданс и

антиинфламаторно средство;

• сикавица (гујина трава)

– помаже у смањењу алер-

гијских, упалних и хистамин-

ских реакција и подупире

функцију јетре;

• црвена детелина – помаже

у изградњи отпорности органи-

зма на алергије;

• коприва – користи се као

антихистаминик и против упа-

ла;

• столи-

сник – сма-

њује запуше-

ност носа и

секрет.

Направи-

те чај од јед-

не биљке

или комби-

нацију биља. Узмите три до

четири шоље дневно. Ако су

биљке у облику тинктуре, ком-

бинујте их неколико и узмите

једну до три капи три-четири

пута дневно.



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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Доста наших суграђана живи у 
изнајмљеним становима. То, опет,
подразумева различите изазове и про-
блеме. Иако једино уговор о закупу
штити права и закупаца и станодаваца,
склони смо да више верујемо на реч
и да се ослонимо на руковање као
једину гаранцију да ће све бити како
смо се договорили. Када дође до неспо-
разума и непријатних ситуација, буде
касно...

Уговор о најму стана је документ који
може да поштеди непријатности и
станодавца и закупца. Уговором се
дефинишу права и обавезе обеју стра-
на и битни подаци о стану који је
предмет закупа. Он треба да садржи
податке о трајању закупа, висини и
начину плаћања кирије и комунал-
них рачуна, као и случајеве у којима
може доћи до престанка закупа и
поступак странака у тој ситуацији,
као и дужину отказног рока. Да би
уговор био валидан у случају спора,
поред потписивања, потребно га је
оверити.

Цене најма скочиле

Ипак, највећи проблем Панчеваца
који воде подстанарски живот јесте
проналажење одговарајућег стана по
прихватљивој цени, јер су кирије сада
више него раније. Раст цена некрет-
нина од 50 одсто у претходних неко-
лико година утицао је и на цене
изнајмљивања станова. Најам просеч-
ног стана креће се 180–200 евра до
300–350 евра за луксузније опремље-
не станове. На то утичу површина,
локација и евентуална опремљеност
намештајем.

У већини случајева станодавци пре
усељења захтевају депозит у висини
једне или две две кирије. Поред тога,
власници станова некад имају и посеб-
не захтеве, па тако за станаре желе
само женске особе, пар, самца... Они
који имају кућне љубимце на додат-
ној су муци, јер већина станодаваца
не дозвољава држање животиња.

Лоша искуства

Жалбе на другу страну могу се чути и
од станодаваца и станара. Ови први
се углавном жале на оштећења њихо-
ве имовине и неплаћање комуналних
рачуна. Зато инсистирају на депозиту
из којег ће надокнадити евентуалну
штету.

Ни друга страна није без замерки.
– Дуже време сам живела као под-

станар, али никада нисам имала пот-

писан уговор о најму јер станодавци
то нису желели. Доживљавала сам
различите непријатне ситуације, од
тога да је станодавац задржао копију
кључева и улазио у стан када је хтео
и тиме нарушавао приватност моје
породице, преко завртања централ-
ног грејања када сам на послу, па
дођем у хладан стан, до подизања
поште. Да не говорим да је с малом
децом теже наћи стан, јер газде про-
сто „не трпе децу”... Дизали су кири-
је без најаве, најчешће зими, када је
човеку тешко да се пресели... Под-
станарски живот је тежак, стално
живиш у грчу – каже за „Панчевац”
Радованка Ј.

Пре неколико деценија у већини дома-
ћинстава исхрана је била више засно-
вана на поврћу и риби, док се месо јело
једном до два пута у току седмице, али
недељом, на свечаном ручку, обавезно.
Данас је обед без меса незамислив, иако
медицинске студије редовну конзума-
цију меса доводе у везу с низом боле-
сти...

Двадесети март је дан када се свуда
свету обележава Међународни дан без
меса, с циљем да се пропагира здрави-
ји начин живота, али и да се подигне
свест о утицају на животну средину,
као и на права животиња. Питали смо
Панчевце колико воле месо и колико
је оно често на њиховој трпези.

ДУШАН МИТИЋ, кувар:
– Избегавам да једем месо, на мом

столу је једном недељно. Приметио сам
да ми не одговара и због тога се трудим
да га избегавам. Свињетину не једем
уопште, читао сам да се дуго вари и да

доста енергије иде на тај процес, као и
да је већи проценат холестерола у сви-
њетини. Остале врсте меса користим
више као додатак у неком јелу; ту је да
дâ укус, али не и да буде главни састо-
јак јела.

МИХАЈЛО ВАСИЋ, 
студент:

– То зависи од особе до особе. Лично
настојим да редовно конзумирам месо,
јер тренирам и потребни су ми протеи-
ни. Особама које се баве спортом месо је
потребно да би имале снагу за напоре. А
опет, све зависи од особе – Ђоковић је
врхунски спортиста који не једе месо.

МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ, 
тесар:

– У нашој кући месо се једе редовно,
једном до два пута дневно, и код куће и
на послу. Супруга га лепо спрема. Све
врсте меса су заступљене на нашој трпе-
зи, као и риба.

МАРИНКО МЛАДЕНОВИЋ, 
радник:

– Једем месо у току дана бар једном.
Једем све врсте меса, све зависи од
оброка, од тога шта је скувано.

ВИКТОРИЈА ВИЛА, 
ученица:

– Углавном месо једем сваки дан. А
што се врста тиче, поједем оно што је
скувано за ручак. Мада, највише волим
пилетину.

ВАЊА ДЕНИНГЕР, 
ученица:

– Месо једем сваки дан, понекад
сваки други дан, све зависи. 
Због контролисане исхране у једном
периоду сам имала прописану
одређену количину меса коју сам
јела у току дана, али сада више не.
Не избегавам ниједну врсту меса,
највише једем пилетину, али не
волим прасетину.

М. МЛАДЕНОВИЋМ. МЛАДЕНОВИЋ В. ВИЛА В. ДЕНИНГЕРМ. ВАСИЋД. МИТИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како да безбедно 
купујем на интернету?

Депонија испред куће, 
што да не?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Да ли вам се некада догодило да
помислите да сте видели све и да
вас количина глупости и безобра-
злука појединаца више не може изне-
надити, а онда уочите призор сли-
чан овом са слике коју објављујемо
и схватите да бахатост неких људи
превазилази све границе?

На простору иза Пескане, између
пруге и Херцеговачке, готово испред
кућа становника ове улице, настала
је велика дивља депонија. И поред
јасног знака с натписом „Забрањено
бацање смећа”, овде се налази гоми-
ла бачених ствари – од шута, каба-
стог отпада, кревета, беле технике,

дечјег дупка и каде, до безброј кеса
са смећем. Треба напоменути да при-
лаз до овог дивљег сметлишта води,
с једне стране, преко пруге, из Ули-
це Стевана Шупљикца, а с друге
уским путићем кроз растиње и трње
из Херцеговачке улице, што значи
да кабасти отпад као што је кревет
не можете да донесете непримеће-
но. Али онима који не знају за стид
ни за основна правила живота у насе-
љеној средини то не смета.

Питање које се намеће јесте како
смо постали толико себични да нас
интерес суседства, града, шире зајед-
нице уопште не занима.

КОЛИКО ЧЕСТО ЈЕДЕТЕ МЕСО?

Укусно, али с мером

Постоји ли могућност да ми неко
приликом куповине на интернету
украде личне податке или број кар-
тице и како да се заштитим? – пита
Веселин Ј. из Омољице.

Ваша банка или финансијска
институција сигурно никада неће
тражити број картице или ПИН код
путем електронске поште или теле-
фона. Ако добијете такав имејл, веро-
ватно је у питању покушај преваре
(тзв. пецање). Да бисте избегли пре-
вару, никада не откривајте своје
финансијске информације на интер-
нету.

Користите само сигурне сајтове
када уносите број своје картице, а
њих ћете препознати по томе што
имају лого који сугерише да је реч о
„безбедној вези” и да имате гаран-

цију да се ваши подаци које унесете
на сајт сигурно деле између вас и
ваше банке и никада се не открива-
ју трећим лицима, чак ни продавцу.
Немојте користити линкове прика-
зане у мејловима. Увек ручно уно-
сите интернет адресе сајтова који
пружају банкарске услуге, омогућа-
вају куповине, аукције или финан-
сијске трансакције и не отварајте
линкове из мејлова. Требало би да
будете свесни и превара у којима се
напада веб-страница коју покуша-
вате да користите. Чиниће се као да
сте отишли на исправну веб-стра-
ницу, али то је лажна верзија, дизај-
нирана да украде ваше податке. Обра-
тите пажњу на чудан изглед веб-
-странице са избором бројева или
различитим правописом.

ПОДСТАНАРСКИ ЖИВОТ

ВИСОКЕ КИРИЈЕ И 
ОПШТА НЕСИГУРНОСТ

БИТИ ЧОВЕК У НЕВОЉИ

У време пандемије многи су били

спречени да раде, или су радили

у смањеном обиму, што се одра-

жавало и на њихова примања.

Има доста случајева да су стано-

давци показивали разумевање у

таквим ситуацијама и да су ста-

наре ослобађали обавезе плаћа-

ња кирије.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Количина од 60 литара
по једном утакању

Већи пољопривредници
имају проблем

Уредбу о ограничењу висине цена
деривата нафте Влада Републи-
ке Србије усвојила је у измење-
ном облику, како би свим при-
вредницима који тргују мотор-
ним и другим горивима на бен-
зинским пумпама било омогу-
ћено да се испорука, поред ута-
кања у погонске резервоаре пре-
возних средстава, обавља и ута-
кањем у посуде за транспорт
деривата нафте (или канистере)
у максималној количини до 60
литара.

На овај начин омогућено је,
пре свега, пољопривредницима
који као средства за рад користе
пољопривредне машине да радо-
ве наставе несметано.

Како ће тешке
машине кроз град?!

Међутим, то није превише обра-
довало пољопривреднике, бар
не оне веће, којима та могућ-
ност веома компликује живот.

Примера ради, Немања Петро-
вић из Старчева каже да је њему
то изузетно мала количина, јер
резервоар једног његовог трак-
тора (од 230 коња) износи 400
литара и отприлике дневно толи-
ко троши у јеку пољских радова.

– То значи да сада сваког дана
морам да идем са два канистера
од 30 литара или тим огромним
вангабаритним трактором с
дуплим точковима и прикључ-
ним машинама, због чега је пот-
пуно непогодан за саобраћај, како
бих се некако пробио до
НИС-ових пумпи на Плинари
или код надвожњака. Поред непо-
требног губитка времена, то је и
додатни трошак горива, а шта
тек да каже неко ко треба да
дође до Брестовца, чији трактор
сигурно потроши 25 литара, и
какав ће то циркус да буде када
сваког дана истим путевима кре-
не по педесет машина из мог
места, па из Омољице, Старчева

иИванова– кажепољопривредник.
Он наводи да је у том случају

проблем и шта радити с при-
кључним машинама и дуплим
точковима.

– Да би то било скинуто,
потребно је да два човека, јер не
може само један, напорно раде
минимум пет-шест сати. И још
толико је неопходно да се све то
врати. У принципу, ми то ради-
мо на почетку и на крају сезоне.
Такав трактор заузме пола пута
и није за саобраћај, па када идем
на њиву, гледам да возим до нај-
ближег улаза у поље. Чуо сам да
је један такав негде недавно зака-
чио бандеру, сломио је и вукао
и оштетио неколико паркира-
них аутомобила. Ова одлука је
смејурија, макар из моје пер-
спективе, јер ми два трактора
потроше око петсто литара днев-
но. Можда за неког ко има мали
трактор и мали резервоар то
нешто значи, али за мене је
бесмислено. Мој предлог је да

нам одреде количину нафте по
хектару у периоду до 1. јуна за
послове сетве, заштите, прихра-
не, међуредне култивације. Узи-
мао бих када и колико ми тре-
ба, јер немам намеру да правим
залихе, нити где то да склади-
штим, као ни огромна већина
ратара. Могу и да нам издају
неку потврду из регистара пољо-
привредних газдинстава о томе
колико имамо хектара и на осно-
ву тога да нам одреде следова-
ње, као када добијамо субвен-
ције – истиче Петровић.

Цена горива само скаче

Његов колега Марко Бојтар каже
да је ипак боље што је омогуће-
но сипање и тих 60 литара у
канистере него када је било могу-
ће точити гориво само у резер-
воаре.

– Зар није то могло једностав-
није, па рецимо да се сипа три-
пут 60 литара у буре, јер ће се
овако правити редови на пум-

пама, па ћемо изгубити много
времена за рад. С друге стране,
ништа није учињено с тим појеф-
тињењем од 179 динара по литру
дизела, јер смо толико рабата
имали и уз НИС-ову картицу.
Да су нам укинуте акцизе када
је то тражено, тада би то нешто
значило. Сада држава месечно
џабе губи 30 милиона динара и
практично само помаже НИС-у.
Уместо да је те паре у два месе-
ца искористила да нам изађе у
сусрет у вези са субвенцијама.
Кад смо код поскупљења нафте,
питам се зашто сада када је свет-
ска цена са око 133 долара по
барелу пала на 113 долара и код
нас нема опипљивог пада. Ина-
че, код нас цена готово никад не
пада, а ако падне, то буде незнат-
но. Рецимо, ако скаче номинал-
на цена по барелу, и на нашим
пумпама увек скаче. Ако барел
стоји, а скаче курс долара или
курс евра, и то су разлози за
дизање – каже Бојтар.
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Удружење Македонаца „Вар-
дар” из Качарева обележило је
у недељу, 20. марта, три пра-
зника одједном – бабаре, Дан
врабаца и долазак пролећа.

Председник те организаци-
је Симо Најдовски навео је да
се, након укидања мера, конач-
но дошло у могућност за орга-
низовање овакве прославе.

– Након дужег одлагања при-
редили смо традиционални
маскенбал поводом бабара, који
падају средином јануара, око
Светог Василија, због чега се
негде зову и василичари. Одла-
гали смо их све до сада због
пандемије, а испало је да смо
морали да померимо и Дан
врабаца с петка на недељу, када
је почело пролеће. Иако се
бабари, како би отерали зиму
и разне демоне, традиционал-
но одевају у крзна, каче ланце
и клепетуше и носе страшне
маске, од тога смо одустали
како не бисмо преплашили
дечицу из вртића која су уче-
ствовала у догађају – наводи
Најдовски.

Васпитачица Маја Зорић,
која води и драмску секцију
„Видоје Дојчиновски Даска-

лот”, осмислила је перформанс
за малишане на песму о врап-
цима, у којем су учествовали
Драгана Димитријевска, Андре-
ја Цветковски и Наташа Ристов-
ска, а децу из вртића додатно
је разгалио и меда Шушко. Овај
маскирани аниматор је, зајед-
но с васпитачицом, урнебесно
забавио децу, која су такође
била пригодно костимирана.

Поред тога, Симо Најдовски
је од пластичних и дрвених
елемената направио хранили-
це за врапце, док је његова
супруга Љиљана припремила
веома укусне крофне са чоко-
ладним надевом.

Све то одушевило је децу и
њихове родитеље, а пред Ускрс,
на Велики четвртак, биће упри-
личен још један леп догађај –
забавна такмичења за најлеп-
ше, најмање, највеће и најтвр-
ђе јаје, као и трке малишана и
одраслих у ношењу јајета у
кашици.

Банатски Брестовац: Ускоро
ће почети радови на ревита-
лизацији сеоске депоније, када
ће већи део отпада бити укло-
њен. Позив за мештане који
спадају у повлашћене катего-
рије важи до 31. марта, а доку-
ментацију могу предати у про-
сторијама Месне заједнице.

Банатско Ново Село: Народ-
ни оркестар Дома културе обе-
лежио је двадесет година
непрекидног рада целовечер-
њим концертом одржаним у
недељу, 20. марта, у дворани
Kултурног центра у Панчеву.

Долово: Смотра расних овно-
ва одржана је у суботу, 19.
марта, у дворишту Месне
заједнице, а гран-при је при-
пао Доловцу Николи Трбен-
чину. Пролонгирано је свеча-
но отварање новог вртића,
планирано за 21. март, а поред
осталих, присуствоваће му и
најбољи тенисер на свету
Новак Ђоковић.

Глогоњ: Прошле недеље угра-
ђен је први слој асфалта у
Улици 8. марта. У току су при-
преме за асфалтирање дело-
ва улица 4. октобра и 29.
новембра. Пензионери су
током викенда били на изле-
ту на Чардаку.

Иваново: Удружење пензио-
нера организовало је у неде-
љу, 20. марта, излет на Чар-
дак.

Јабука: Постављен је други
слој асфалта у делу Омладин-
ске улице (од Змај Јовине до

Вардарске). Сеоско сметли-
ште гори већ неколико дана,
а надлежне службе се све вре-
ме боре да угасе пожар.

Качарево: Удружење „Вар-
дар” приредило је обележа-
вање трију празника у неде-
љу, 20. марта, у својим про-
сторијама. Дом културе ће
организовати изложбу слика
Александра Вељковића, умет-
ника из Панчева, а отварање
је у среду, 23. марта, у 19
сати, у свечаној сали Месне
заједнице.

Омољица: У току су припрем-
ни радови за асфалтирање
улица Расинске, Капетана
Јефте Барајића, Бихаћке,
Петра Кочића, као и дела
Поњавичке. Друштво пчела-
ра је одржало годишњу скуп-
штину у недељу, 20. марта, у
просторијама Дома културе.

Старчево: Ново дечје игра-
лиште подигнуто је у парку у

центру насеља. Друштво пче-
лара је одржало годишњу
скупштину у суботу, 19. мар-
та, у својим просторијама у
Дому културе. Kрајем ове
недеље Дом културе започи-
ње молерске радове у ходни-
ку другог дела зграде.

Месне актуелности

ЗАНИМЉИВ ДОГАЂАЈ У ОРГАНИЗАЦИЈИ

КАЧАРЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

„Вардар” обележио
три празника одједном

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДВА УСПЕШНА ПЧЕЛАРСКА ДРУШТВА ОДРЖАЛА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ

О пашним повереницима, 
тровању пестицидима и пошумљавању

Старчевци и
Омољчани окупили
се протеклог викенда

Редовне годишње скупштине
пчеларских друштава прошлог
викенда одржали су Омољча-
ни и Старчевци, који су то први
учинили, у суботу, 19. марта, у
својим просторијама у Дому
културе.

Након што је отворена сед-
ница, сeкретар те организаци-
је Стеван Петровић предста-
вио је извештаје о раду и финан-
сијском пословању. Тим пово-
дом није било много недоуми-
ца, јер су присутни акламаци-
јом изгласали усвајање ових
тачака.

Дискусије је било под тач-
ком разно, када се први јавио
један од најискуснијих члано-
ва, Пера Шиц, који је похвалио
руководство друштва због недав-
но изведене акције сађења
мађарског багрема, али и ука-
зао на то да би ова организаци-
ја могла да искористи стату-
тарну могућност и да сваке годи-
не награди најуспешније пче-
ларе. С тим се сложио и пред-
седник Горан Станковић, па је,
у склопу представљања плана
рада за текућу годину, предло-
жио и комисију за ту намену,
коју ће сачињавати Коста Аћа,
Пера Шиц и Стеван Петровић.

Било је речи и о потреби за
даљим пошумљавањем медо-
носним биљем, што коче и мно-

ге законске одредбе, па би у
будућности требало да друштво,
у сарадњи с надлежним локал-
ним институцијама, изнађе
неки модус за опште добро.

Сутрадан су се у просторија-
ма локалног пензионерског
удружења окупили и Омољча-
ни. Састанак је на сличан начин
као и старчевачке колеге отво-
рио председник друштва Лазар
Дехељан, напоменувши да је
прошлогодишња скупштина
изостала због пандемије. И овог
пута су чланови једногласно
изгласали извештаје о раду и
финансијском пословању, као
и план рада, у који спада и
покушај да се предупреде евен-
туална тровања пчела пести-
цидима, којима поједини пољо-

привредници неодговорно
прскају своје усеве.

Једна од важних тема била
је и могућност увођења пашног
повереника, који би имао оба-
везу да контролише и регули-
ше долазак пчелара са стране,
нарочито у време цветања сун-
цокрета, када се и убире нај-
више меда, а ови простори
постају стециште произвођача
из целе земље.

Један од гостију био је и
познати панчевачки пчелар Вој-
кан Милутиновић, који је дошао
и у својству члана Управног
одбора Савеза пчеларских орга-
низација Војводине. Он је том
приликом известио присутне о
променама у том телу и одго-
варао на њихова питања.

ВЛАДА ИЗМЕНИЛА ОДЛУКУ О ДЕРИВАТИМА

РАТАРИ ЋЕ ИПАК ТОЧИТИ ГОРИВО
У КАНИСТЕРЕ

Маскирани малишани баш уживали

Старчевци Омољчани

Како овим „чудом” у саобраћај?!
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У Свечаној сали Народног музе-
ја у петак, 18. марта, поводом
обележавања годишњице Заво-
да за заштиту споменика култу-
ре, отворена је изложба „Спо-
меници, спомен-плоче и скулп-
турална дела у Панчеву”.

Ауторке Марина Миљуш и Сло-
боданка Перовић кроз изложбу
и драгоцен пратећи каталог пред-
ставиле су резултате свог обим-
ног и веома значајног и вредног
истраживачког рада. Оне су први
пут на једном месту описале,
систематизовале и публиковале
податке о укупно 78 споменика,
јавних споменика, спомен-пло-
ча и скулптура града Панчева.

На изложби и у пратећем ката-
логу нашли су се, између оста-
лог: крст с Велике пијаце у Град-
ском парку, рељеф Светог Ђор-
ђа на згради Народне пиваре,
кип Светог Флоријана, споме-
ник оснивачима панчевачке Гим-
назије, бисте Јована Јовановића
Змаја, Исидоре Секулић, Јована
Павловића и других, затим ком-
позиције „Бели медведи”, „Срце”
на кеју, „Девојка са лаутом”
испред Суда и многи други.

– Наша идеја је да сваку годи-
шњицу обележимо по једном
новом темом. Овог пута смо се
потрудили да дамо један нови
поглед на наш град, да скрене-
мо пажњу на културу сећања
која је у меморији овог града и
види се на скулптурама, споме-
ницима и спомен-плочама поред
којих свакодневно пролазимо,
а о којима мало знамо. Наша
идеја је била да представимо
личну карту ових споменика
културе и надамо се да смо у
томе и успели – рекла је на отва-
рању изложбе Гроздана Милен-
ков, в. д. директора Завода за
заштиту споменика културе.

Чувари банатског блага

Присутнима се у име Града Пан-
чева, као оснивача Завода, обра-
тила Марија Јевић, чланица
Градског већа задужена за кул-
туру и омладину.

– Пре свега желим да Заводу
честитам јубилеј, обележавање

годишњице постојања ове уста-
нове која још од 1995. године
има регионални карактер и ста-
ра се о непокретним културним
добрима на територији нашег
града и шест општина нашег
округа. У регистар Завода упи-
сана су 124 непокретна култур-
на добра с територије јужног
Баната. О свима њима Завод
води рачуна и чува их за гене-
рације које долазе. Но знамо
сви да није 1995. година трену-
так када је овај завод започео
своју делатност, јер је он радио
као јединица заштите при
Народном музеју Панчево још

од далеке 1978. године
– истакла је, између
осталог, Марија Јевић.

Потписан споразум

Овом приликом је дирек-
торка Гроздана Милен-
ков у име Завода потпи-
сала протокол о сарад-
њи с Дејаном Ристићем,
директором Музеја жрта-
ва геноцида.

– Направили смо ини-
цијативу да се умрежи-
мо на вишеинституцио-
налном нивоу с циљем
размене информација.
Умрежићемо наше
ресурсе како би наши
пројекти у будућности

имали другачије и боље резулта-
те – рекла је директорка Завода.

Шта потписивање овог угово-
ра значи и шта Панчево добија
тиме објаснио је Дејан Ристић:

– Музеј жртава геноцида је
законом утврђен као матична
институција у Републици Срби-
ји у области културе сећања, што
значи да је то централна и сре-
дишња институција која треба
да координира активности на
култури сећања на територији
читаве државе. Музеј је тако
претходне године успоставио
сарадњу с више од 30 национал-
них и регионалних установа у

области културе, просвете, нау-
ке и уметности. Једна од њих је
и Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву, установа заду-
жена за значајну територију у
овом делу Војводине која башти-
ни велики број непокретних кул-
турних добара из периода 20.
века о којима се стара Музеј
жртава геноцида.

Деликатан тренутак

Ристић је рекао и да је истог
дана, пре скупа у Народном музе-
ју, одржан први састанак у Заво-
ду, а делегација Музеја жртава
геноцида је с представницима
Завода обишла и Стратиште у
Јабуци.

– Стратиште захтева додатне
интервенције и ангажман и већ
смо договорили прве кораке у
сарадњи коју ћемо реализовати ове
године. Циљ нам је да будемо врло
проактивни и да дамо један сна-
жан импулс пре свега већој видљи-
вости установа културе у Панчеву.
С друге стране, да се сви удружи-
мо и да почнемо да се озбиљно
бавимо културом сећања и да 
креирамо политику памћења у
Републици Србији будући да су
изазови с којима се ми као дру-
штво, држава и народ суочавамо у
овом периоду можда најдраматич-
нији и најделикатнији у новијој
историји Србије – истакао је Ристић.

ЈУБИЛЕЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

НЕГОВАТИ КУЛТУРУ СЕЋАЊА, 
КРЕИРАТИ ПОЛИТИКУ ПАМЋЕЊА

ПОВОДОМ 20 ГОДИНА РАДА

Наступио Народни оркестар из Банатског Новог Села

У ПЕТАК У БИБЛИОТЕЦИ

Промоција збирке песама
Лазара Сретеновића

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Kао сваки поштен члан пролета-
ријата, сачекао сам да нови
„Спајдермен” (2021) дојаше до
мене дигитално пре него сам
походио биоскопске одаје и та
се инвестиција у мој новчаник
донекле исплатила, иако она
која подразумева моје слободно
време није баш приходовала
том одлуком.

Е л е м ,

„Спајдермен”

јесте један

забаван полу-

марвеловски

п р о и з в о д

( к а ж е м

„полу” јер му

је власник

још увек

„Сони”, мада

су марвелов-

ске шапе сву-

куд по њему)

и као такав

јесте забавна

филмска кон-

фекција ура-

ђена као шарена звечка којом

млатите детету пред очима да

му скренете пажњу – има ту

мало акције, мало драме, хумо-

ра, сентимента и, наравно, оно-

га због чега смо се сви окупили

– ударца ногом носталгије

посред утробе.

А та носталгија, поготово

нама који смо гледали Тобијевог

„Спајдермена” 2001. у биоско-

пу, може да измами покоју

трунку емоције. Међутим, груба

је истина да сва тројица филм-

ских Спајдермена, осим што

размењују пошалице и препри-

чавају сопствене филмове, и

наравно међусобно се спасавају

од најезде свих до сада етабли-

раних спајдерменских „вила-

на”, немају богзна шта друго да

раде, нити се претерано надопу-

њују. За мој грош Тоби је одувек

био савршени Питер Паркер у

својој егзистенцијалној располу-

ћености на хероја и свакоднев-

ног шмокљана, Гарфилд је лепо

каналисао шеретску страну

Спајдермена и можда се и најо-

пуштеније осећао у тој „кожи”,

док је Холанд на свој начин

солидно емитовао младог, заи-

граног и занесеног Спајдермена

који се тек упознаје сам са

собом. Доказ да су зликовци у

виду Гоблина и Октопуса једини

вредни поме-

на из целог

овог канона,

јесте и то што

и овде мање-

-више сами

носе воду док

остали само

статирају.

И н а ч е ,

цела та мар-

веловштина

која се свела

на пуко рефе-

рисање, ома-

ж и р а њ е ,

детаљисање

у виду скри-

вених траго-

ва по целом филму толико је

заморна и толико је филмско

искуство одузела филму и пре-

нела га у неки миље истражи-

вачког новинарста које фанове

диљем света шаље на неке

сулуде квестове у потрази за

референцама и траговима по

целој стриповској култури да је

то за неспомињање. Kолико је

„Спајдермен” један „Мекдо-

налдс” филмски производ који

ауторима не пружа слободу,

говори и чињеница да је

Kристофер Нолан после само

два Бетмена постао „хаусхолд”

име пред којим публика дрхти,

док за редитеља Џона Вотса,

чија су сва три „Спајдермена”

згрнула милијарде широм све-

та, шира публика још увек

махом и не зна, нити би могла

да закључи какав је његов

стил, шта му је тема, кредо или

смисао.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Spi der-Man : No Way
Home”: Мултиверсу,

смилуј нам се!

Промоција књиге песама „Мој
свет” нашег суграђанина Лаза-
ра Сретеновића, који има Дау-
нов синдром, одржаће се у
петак, 25. марта, у Градској
библиотеци Панчево.

Овом промоцијом Лазар ће
прославити свој 29. рођендан,
а истовремено ће на најпози-
тивнији могући начин допри-
нети обележавању 21. марта,
Светског дана особа с Дауно-
вим синдромом.

Упркос томе што прогнозе
лекара у погледу Лазарове
будућности нису биле оптими-
стичне када се он родио и што
је родитељима тада предлага-
но да га дају на усвајање, они
на то нису пристали и одлучи-
ли су да се боре. Рад с логопе-
дом и психологом и Лазина
радозналост и ведар дух били
су спој који је дао одличне
резултате. И тако је он, уместо

специјалне, завршио редовну
основну школу, а потом и сред-
њу Економско-трговинску шко-
лу, на одсеку за кувара. Лазар
се данас бави и бројним актив-
ностима у удружењу „На пола
пута” и веома је успешан спор-
тиста. Редовно осваја медаље у
пливању и стоном тенису. Изу-
зетно је друштвен и има много
пријатеља који га обожавају и
о њему имају само речи хвале.

Највише од свега Лаза воли
да пише песме, па промоцију
његове збирке немојте никако
пропустити. Овај момак ће вам
сигурно улепшати вече, а од
њега ћете уједно научити мно-
го лекција – оних најважни-
јих, животних.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Народни оркестар Дома култу-
ре „3. октобар” из Банатског
Новог Села обележио је 20 годи-
на непрекидног рада целовечер-
њим концертом уприличеним у
недељу, 20. марта, у дворани
Kултурног центра у Панчеву.

Публика је имала прилику да
у изведби оркестра чује неке од
бисера румунске традиционал-
не музике, који се чак и у Руму-
нији ретко изводе, али и сплет
влашких мелодија и нумеру
„Нова Зајечарка”. Наступио је и
први фолклорни ансамбл Дома
културе „3. октобар”. Играчи су
се представили играма из Боси-
леградског Крајишта, румунским
играма из Банатског Новог Села
и влашким играма из околине
Бора. Солисткиња Јана Макси-
мовић отпевала је две народне
песме уз пратњу оркестра, а апла-
узима су награђени и солисти
на различитим инструментима:
Лука Kосановић (фрула и двој-
нице), Сорин Живку (молдав-
ски кавал), Kрачун Kрецу (кла-
ринет), Адријан Чебзан (виоли-
на), Бојан Бољанац (Панова фру-
ла) и Сорин Бољанац и Леонид
Ардељан (хармоника).

Поред сјајних вокално-инстру-
менталних солиста, гошће на кон-
церту биле су и чувене уметнице
Изворинка Милошевић и Данка
Стојиљковић са својом вокалном
групом „Данкина бројаница”.

Народни оркестар, којим руко-
води професор Жанијел Шубља,

чини двадесетак професионал-
но опредељених младих музи-
чара. Они већ дуже време осва-
јају вредне награде у земљи и
иностранству и важе за један од
бољих оркестара традиционал-
не музике у нашој држави.

Оркестар је до сада урадио пре-
ко 60 професионалних музичких
снимака на којима су заступље-
ни врло ретки традиционални
инструменти као што су: цимба-

ло, Панова фрула, фрула и кавал.
Ови музичари из Банатског

Новог Села познати су широм
Србије и Европе, јер често уче-
ствују на фестивалима, смотра-
ма и такмичењима који се орга-
низују на тим просторима. Шта-
више, Народни оркестар тесно
сарађује с више од 30 културно-
-уметничких друштава из Немач-
ке, Швајцарске, Италије, Слове-
није, Румуније, а одскора и са

четири културно-уметничка дру-
штва из Сједињених Америчких
Држава и Kанаде.

Овај ансамбл је на „Сабору песме
и лепоте Србије”, који организује
Kултурно-просветна заједница Срби-
је, добио повељу за најбољи сеоски
оркестар у Србији. Судећи по реак-
цијама публике у дворани Kултурног
центра, све награде и признања које
оркестар чува у својој витрини више
су него заслужене!



РАЗГЛЕДНИЦА
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НАЈСТАРИЈА ПОСЛАСТИЧАРНИЦА У ГРАДУ

СЛАТКА ПАНЧЕВАЧКА ПРИЧА
Мало је градова који у своје знаменито-
сти могу да сврстају и једну посласти-
чарницу. Панчево има срећу да је међу
таквима. Најстарија посластичарница
у нашем граду почела је да ради давне
1935. године. Отворио ју је Миладин
Поповић, посластичар и истакнути спор-
тиста, а она и данас носи његово име.

Панчевци који су некада, као мали, код
њега јели колаче, сладолед, кестен-
-пире, жито са шлагом, данас у ову
посластичарницу долазе са својом децом
и унуцима, па се може рећи да посла-
стичарница „Миладин Поповић” није
мењала ни квалитет посластица ни сво-
је госте током целог свог постојања.

Две велике љубави 
– посластичарство и рвање

Миладин Поповић је у Панчево дошао
као младић од 23 године и ту остао.
Рођен је у селу Широка Ријека на Кор-
дуну у свештеничкој породици Мили-
це и Радивоја Поповића. У основној
школи је био слабуњав растом, па је
често био мета вршњачког ругања и
шала. Легенда каже да се тада зарекао
да ће постати јак као Тарзан, његов
омиљени лик из књига.

После основне школе Миладина отац
шаље у Београд да изучи посластичар-
ски занат. Шегрти су, у оно време, прве
године били више слуге него што су
учили: чистили су радњу, прали посу-
ђе, разносили поруџбине... Тек друге
године почело је стварно учење. Он и
остали шегрти имали су задатак да
спремају основну масу за колаче, а сва-
ка грешка је, у складу са ондашњим
схватањем педагогије, кажњавана бати-
нама. Али мајстор је добро хранио сво-
је раднике, да буду здрави и јаки, јер је
у посластичарници увек било и физич-
ких послова – вазда је било џакова
шећера и брашна које је требало исто-
варивати и доносити из магацина.

Миладин је ојачао, а тад се присе-
тио и обећања датог себи да ће бити
јак као Тарзан, па је почео да тренира
рвање, у оно време спорт у моди. Од
тада па до краја живота прављење кола-
ча и надметање на струњачи, две вели-
ке Миладинове љубави, ишли су руку
подруку. Захваљујући упорности, мар-
љивом труду и урођеном дару, и у јед-
ној и у другој дисциплини постао је
најбољи.

Након одслуженог војног рока 1930.
појавио се на такмичењу у Београду и
освојио прву своју титулу првака Југо-

славије. Наредне две године успешно
је бранио то звање.

Година 1935. била је преломна у
Миладиновом животу. Положио је
мајсторски испит, преселио се у
Панчево и отворио своју посласти-
чарницу, и представљао Краљевину
Југославију на „Балканским игра-
ма” у Цариграду. Савладао је све
противнике, укључујући и дотада-
шњег шампиона Балкана, који се
борио на домаћем терену, и постао
првак. Мајстор који је Миладина
Поповића научио посластичарском

занату приредио је славље у част
свог ученика, о којем се у Београду
дуго причало.

Посластичарница данас

Данас се о настављању породичне тра-
диције, заједно са супругом, брине Жељ-
ка Стојановић, унука Миладинове нај-
старије сестре Ранке.

– Све што се данас овде нуди, произве-
дено је од природних састојака, ништа
није вештачко. Користимо прави путер,
правучоколаду, орахе, шећер, мед, кокос...
Павлаку нам прави наша млекара. Једи-
но што је фабрички јесу ванила и рум.
Све је онако како је било у Миладиново
доба, ми смо то само наставили. Имали
смо доста његових рецепата, по њима пра-
вимо кестен-ролат, лешник-шнит, крем-
пите, принцес крофне...Пре тридесет годи-
на позвали смо мајстора из Будимпеште,
из посластичарнице „Жербо”, и он је донео
неке своје рецептуре, које смо уклопили с
нашим, па је тако направљен асортиман
колача који и данас држимо... Долазе нам
људи који кажу: „Били смо пре педесет
година и ништа се није променило, крем-
пите имају исти укус!” Веома нам је драго
да то чујемо... – испричала нам је Жељка.

Име Миладина Поповића обавезује
на квалитет. Сузана Јанковић

Чувена Шекспирова драма и нај-
познатија љубавна прича свих вре-
мена, „Ромео и Јулија”, одолева
времену и вековима проналази пут
до читалаца. Прича о забрањеној
љубави између двоје младих који
потичу из угледних али супротста-
вљених породица Монтеки и Капу-
лет и покушају да она опстане завр-
шава се трагичним исходом.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
која ли је тајна здраве косе Меган
Маркл. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Ако питате моју бабу, никаква
дубока ’дртација’, него шампон од
’коприву’.”

„Ево, ноћима не спавам, покуша-
вам да одгонетнем. Сви ми послови
стоје, имам тамне колутове око очи-
ју и флеке око усана, али одговор
још смислила нисам.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање коју бисте вест воле-
ли да „Танјуг” објави:

„Волела бих да ’Танјуг’ јави да ме
он опет воли.”

„Да ће сви пунолетни грађани
Србије с нерешеним стамбеним 
питањем добити по стан и у њему
библиотеку пуну омиљених књига.
И да то не буде 1. априла.” Д. К.

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

„Хајдук у четири слике” Градимира
Стојковића је још једна маестрална
прича о одрастању, о трагању за
животним позивом и дубини осећа-
ња која нас обликују, о речима које
најбоље осликавају шта нас тишти и
шта формира нашу личност.

Четири фотографије, три нара-
тора, две генерације – Глигорије
Пецикоза Хајдук данас је чувени
писац, а у неколико приказаних
догађаја видимо како искрено гово-
ри о себи као ствараоцу и као 
васпитачу. Нарочито о томе како
брине о двоје младих и талентова-
них песника Тајани и Југославу...

Хајдук у четири
слике

Ромео и Јулија

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Може ли
прича о забрањеној љубави имати
срећан крај?”, 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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пиварски, стакларски, лучки, „утва-
шки”, хемијски... Све то је био град
Панчево током своје дуге индустријске
историје. У једном периоду свиларство
је чинило важан сегмент у развоју нашег
града. Тек покоји дуд у ободним насе-
љима и неколико старих здања указују
на ову занимљиву карику панчевачког
индустријског развоја. Једно од њих се
налази поред Дома здравља, а друго на
левој обали Тамиша и оба представља-
ју индустријско културно наслеђе нашег
града и имају историјску вредност, те
су проглашена споменицима културе.

Панчево је крајем 19. и почетком 20.
века било регионални центар за прера-
ду свиле, али почетак свиларства у нашем
граду везује се за 1733. годину. Наиме,
наш град је припадао Војној граници и
Аустријско царство је потенцирало
развој свиларства у Војводини, те су се
зато војници граничари и њихове поро-
дица бавили узгојем свилене бубе. Чау-
ре свилених буба су током 18. и почет-
ком 19. века биле ручно прерађиване у
панчевачким домаћинствима која су и
гајила свилену бубу. Наиме, гусеница се
закукуљи у чауру коју исплете од врло
танког (10–20 микрона) непрекинутог
свиленог влакна, дужине до једног кило-
метра, коју произведе јаким слињењем,
а одматањем тих чаура (кокона, галета)
добија се влакно за производњу свиле.

Посао гајења свилене бубе није био
физички тежак, али је захтевао посве-
ћеност и стрпљење, а ондашње врсте
биле су осетљиве (зато се за нежну осо-
бу и данас каже „права свилена буба”)
и било је довољно да пропусте један

оброк, па да угину. Храниле су се искљу-
чиво лишћем дуда, кога је у Панчеву у
оно време било у изобиљу, у готово сва-
кој улици, тако да је одгајање било
практично бесплатно, а приход сигу-

ран. Одгајивачи су по правилу брзо
учили све фазе развоја свилопреље и
грешака није смело да буде. Када би
свилене бубе напустиле чауре, оне су
се потапале у топлу воду, а вешти прсти
наших предака налазили су крај нити,
развијали су их тако да се не замрсе и
пажљиво намотавали.

С мануфактурне на индустријску про-
изводњу свиле прешло се 1769. године,
када је отворена прва станица за откуп
чаура и основан завод за одмотавање.
Од 1836. па све до Другог светског рата
у овим објектима се производила сви-
ла. Свилара великих производних капа-
цитета, на левој обали Тамиша, отво-

рена је давне 1900. године. Била је то
модерна фабрика за производњу, изгра-
ђена по узору на свиларе у Француској
и Великој Британији. Занимљиво је
рећи да је приликом градње свиларе

први пут на овим просторима употре-
бљена челична конструкција за изград-
њу крова. Производња је била велика
по тадашњим мерилима, а свила про-
изведена у Панчеву продавала се углав-
ном у Лиону и Бечу.

Почетком Другог светског рата немач-
ка окупациона власт је основала логор
у Свилари. Први затвореници су дове-
дени 22. јуна 1941. године. Ту су били
затворени сви потенцијални противни-
ци власти: комунисти, Јевреји, патрио-
те и таоци – логор Свилара је први
нацистички логор у јужном Банату. Сви
затвореници логора мучени су и зло-
стављани најстрашнијим нацистичким

методама, од којих су многе подсећале
на средњовековне. Највећим мучењи-
ма били су изложени комунисти и при-
падници покрета отпора. Посебне мето-
де мучења и понижавања примењива-
не су за Јевреје. Многи од затвореника
умрли су у најтежим мукама након
нацистичке тортуре над њима. Међу
њима је и Марко Кулић, који је 1953.
године проглашен за народног хероја.
Заробљеници логора одвођени су на
масовна стрељања и вешања.

Команда града Панчева одлучила је
крајем октобра 1941. године да рас-
формира логор Свилару, јер су се при-
че о злочинима у логору прочуле у гра-
ду и могле су да изазову непожељне
реакције, што нацистима није одгова-
рало. Затвореници логора пребачени
су у логор у Великом Бечкереку, а доку-
ментацију о логору Немци су запали-
ли. За четири месеца постојања кроз
логор Свилару прошло је више од 800
логораша, од којих је више десетина
након мучења стрељано или обешено.

По завршетку Другог светског рата у
Свилари се поново покреће производ-
ња свиле, која је трајала до шездесетих
година 20. века, када је у Панчеву пре-
стала производња свиле. Након тога
један објекат је претворен у стамбени
простор, а други у магацин. Интерес
становништва за гајење свилене бубе
опао је, јер је широм света, па и код
нас, почела производња синтетичких
материјала, те је и свиларски погон на
левој обали Тамиша 1967. године пре-
творен у фабрику за прераду гуме и
пластике. Зоран Станижан

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ НАШЕГ ГРАДА

Од свилене нити до логорске жице
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Светски дан поезије обележа-
ва се у свету 21. марта с циљем
да се промовишу читање, писа-
ње, објављивање, проучавање и
неговање поезије и писане речи
уопште. „Панчевац” даје свој
допринос овом дану разгово-
ром с Надом Малек, чланицом
Удружења књижевника Срби-
је, Савеза књижевника у отаџ-
бини и расејању и Књижевног
клуба „Прота Васа Живковић”
из Панчева.

Нада Малек је рођена 1950.
у Српској Црњи, а са четрнаест
година се доселила у Панчево,
где и данас живи и пише. Сво-
ју прву књигу, под насловом
„Емилијин споменар”, посве-
ћену школским данима и дру-
говима, објавила је 2001. Исте
године на конкурсу  „Никшић-
ких новина” откупљена јој је и
објављена „Обична прича”.
Годину дана касније објавила
је и другу књигу, „Емилијине
обичне приче”, и са истим успе-
хом учествовала на конкурсу
„Никшићких новина”, овог пута
с причом „Мајка”.

Крајем 2003. године објави-
ла је трећу књигу, „Емилијине
одабране приче”, и добила
награду за прозу „Душковиће-
ва звона” за своју „Сасвим обич-
ну причу”. Надина четврта књи-
га, „Необично обичне приче”,
објављена је 2007, а наредне
године на међународној књи-
жевној манифестацији „Вршач-
ко перо” у категорији кратке
приче награђена је повељом за
причу „Мостови”. На истој књи-
жевној манифестацији 2009.
награђена је њена кратка при-
ча „Габи”. На деветом Герон-
толошком фестивалу књижев-
ности Србије (ГЕФЕКС) – Пожа-
ревац 2010. године такође је
награђена у категорији кратке
приче. Пета Надина књига,
„Иван Златопрсти”, објављена
је 2011. године, а шеста, „Из
дневника Малекове”, 2016.
године.

Најновија, седма књига,
„Кораци”, изашла је из штам-
пе пре две године. У њој су
портретисани заслужни Пан-
чевци: сликар Емил Сфер, нови-
нар Горан Јовичић, правник
Момир Пауновић, глумица
Софија Јуричан и многи дру-
ги. Све њене књиге издала је
издавачка кућа „Либертатеа”.
ПАНЧЕВАЦ: Како је настало
ваше прво дело?

НАДА МАЛЕК: Моје прво
дело, књига „Емилијин споме-
нар”, настало је из велике љуба-
ви према мојој генерацији.
Завршили смо Хемијску шко-
лу 1969. године и директор
Данило Вуковић говорио нам
је да је хемија будућност Пан-
чева и да ћемо се сви запосли-
ти. Али није било баш тако. То
је нешто што ме је натерало да
пишем, да се сетим тих лепих
дана, када смо сви били мла-
ди, расположени, пуни ентузи-
јазма и вере да ћемо учинити
велике ствари. Кад сам се упи-
сивала, мислила сам да ћу се
тиме бавити, али живот је за
мене имао друге планове. Задо-
вољна сам својим животом,
пронашла сам себе у писању,
посвећена сам породици...
Последња моја књига је „Кора-
ци”, а планирам и „Кораке 2”.
Питаћу и пријатеље за мишље-
ње који још становник нашег
града заслужује да буде пред-
стављен у књизи.

• Како сте постали писац?
– На то питање одговор се

налази у мојој причи која гла-
си овако:

Данас сам на телевизији
видела нешто што ме је у исто
време обрадовало и растужи-
ло. Видела сам слику Ђуре Јак-
шића „Девојка у плавом”. То
што ја све радим срцем, а тако

и пишем, управо је разлог што
дуго нисам ишла у своје село.
Прошло је већ 40 година отка-
ко сам се одселила из своје
Црње. У исто време родбина се
раселила по разним местима
од Зрењанина до Котора. Није
више весеље отићи у Црњу.
Нема више свињокоља, нема
ко да слави Светог Јована...
Нико се не жени и не удаје,
нико се не рађа... Не пева се
више „Знаш ли, драга, ону шљи-
ву ранку?”, „Копа цура вино-
град”, нити „Мој Милане, јабу-
ко са гране”.

Када сам била последњи пут,
мој зет Браца возио је главном
улицом и, читајући ми мисли,
скренуо је у Лолин сокак. Све
је било другачије, чак се ни
мирис сеоске прашине није
осећао у ваздуху. Други неки
клинци на улици, непознати,
туђи... Изашла сам из кола.
Стала сам да изблиза видим

кућу коју тако често видим у
својим сновима. У мојим сно-
вима је та кућа велика, нова.
Ова коју видим пред собом је
оронула, делује тужно и непо-
знато. Све је другачије, стари-
је, баш као и ови људи што
седе непомично на клупици
испод винове лозе. Када су нам
се погледи срели, били смо
збуњени и они и ја. Од суза
које су милиле, нисам се сети-
ла да кажем ни: „Добар дан”,
ни ко сам, ни шта желим. А
шта бих им рекла? Случајна
пролазница која тражи своје

изгубљене снове и своју мла-
дост. Они су радознало гледа-
ли непознату жену на прагу
њихове капије, која ништа не
тражи и ништа не пита, а ја
две старије особе које се ника-
ко нису уклапале у рам моје
слике из детињства. Нисам
имала шта ту да тражим. Ушла
сам у кола, обрисала очи над-
лактицом и кренула даље. А
куда, него на гробље, шта је
овде још остало? Само сећање
на детињство и младост. И оно
што ме је данас натерало да
узмем оловку.

• Ваши „Кораци” су књига о
Панчеву?

– То је књига о Панчевци-
ма. Моја најновија књига гово-
ри о ликовима који су уради-
ли нешто у овом Панчеву и
раде и даље. То су људи које
ја ценим и заиста имам и ја
да научим од њих, а и многи
други јер су се они потруди-

ли да не престану да раде.
Књига почиње причом о девој-
чици Лоли Капор која је доби-
ла награду у Новом Саду за
плесне кораке, јер у животу
се увек креће од најситнијих
корака. Да бисмо у овом
нашем животу који траје јако
кратко урадили нешто вред-
но што оставља траг за нама,
крећемо најнесигурнијим и
најситнијим корацима. Како
с временом ти кораци поста-
ју већи и дужи, тако расту
наше жеље и снови. На нама
је колико ћемо корака напра-
вити да их остваримо.

• У књижевној каријери има-
ли сте велики број наступа,
читања и својих самосталних
књижевних вечери. Да ли има-
те неко омиљено место на ком
највише волите да рецитујете
своју поезију и читате приче?

– Српска Црња је на првом
месту, ту сам рођена, то је та
моја „прашина банатска”.
Више немам никог у Српској
Црњи, остао је само Ђура; када
одем, када одржавам неко моје
књижевно вече, обиђем његов
споменик. Волим „Дане бое-
ма” и „Липарске вечери”, одем

и ако нисам учесник, јер
желим да будем део тог света
и те средине из које сам оти-
шла не својом вољом, већ сти-
цајем околности. Сваки пут

кад кренем тако
преко Ченте, па
преко Зрењанина
дођем до Црње,
дивим се тим
широким путеви-
ма, воћкама окре-
чених стабала,
лепим кућама из
доба Аустроугар-
ске... Тамо је про-
стор, ширина...
пачићи, гушчићи,
морке, ћурке...
тамо је живот. Ја
сам спој тог сео-
ског и овог урба-
ног живота. У Пан-
чеву сам родила
децу, заљубила се,
све ми се догоди-
ло овде, али сам
пуно тога понела
из Црње. Заиста
јако волим Панче-
во, то је невероват-
на љубав, ту ми на
књижевне вечери
долазе пријатељи
који ме воле и
подржавају. Моје
омиљено место је
Културни центар,
на чијој сам бини
одрецитовала „Гра-
чаницу”. Ту сам
имала и промоци-
ју књиге „Иван Зла-
топрсти” и „Мађар-
ску рапсодију број
шест”, коју су обја-
виле „Књижевне
новине”. Дешавале
су ми се лепе ства-
ри тамо... Волела
сам Ариље, бли-
скост тамошњих

људи, и Зрењанин, који про-
сто обожавам.

• Већ 55 година корачате кроз
живот заједно са својим супру-
гом Златком Малеком. Издво-
јили сте време да с нама разго-
варате на 55. годишњицу брака.
Да ли нам за крај можете откри-
ти тајну љубави која траје?

– Потребно је бити у складу
с партнером, имати сличне
жеље и сличне снове. Ми смо
волели музику од првог дана,
тако смо се и упознали. Може
се рећи да је то била љубав на
први поглед. Он је на бини
певао песму „Yester day”, при-
метио ме је у публици и свог
брата питао: „Видиш ону девој-
ку у плавој блузи с карнери-
ма?” Када је добио потврдан
одговор, рекао му је: „Она ће
бити моја девојка!” А у исто
време ја сам свом другу рекла
да ће онај што пева, онај на
бини, бити мој момак. Тајна
љубави је да спознаш шта је
оно што још од детињства
истински желиш, шта ти је нај-
важније: породица, деца... Оно
што ме дефинише, то је љубав
према породици и поезији.

Сузана Јанковић

Ја сам спој тог 
сеоског и овог 
урбаног живота. У
Панчеву сам родила
децу, заљубила се,
све ми се догодило
овде, али сам пуно
тога понела из Црње.

Моја најновија књига
говори о ликовима
који су урадили нешто
у овом Панчеву и
раде и даље. То су
људи које ја ценим и
заиста имам и ја да
научим од њих, а и
многи други јер су се
они потрудили да не
престану да раде.

Панчево је једна од најста-
ријих јеврејских насеобина у
Банату. Постоје подаци о
животу Јевреја у Панчеву још
за време Турака крајем XV
века, али тек након пораза
Турака у рату са Аустријом
креће прво веће насељавање
Јевреја у Панчеву. Панчево
насељавају између осталог
бежећи у јужне делове
Аустријског царства од разних
закона који у њему важе, на
пример забране склапања бра-
ка за више од једног мушкар-
ца из породице, толеранциј-
ске таксе из 1743. или оних
који су их обавезивали да гово-
ре немачки језик и користе
искључиво немачка имена из
1784. и 1787. године. Сви ови
и слични закони укинути су
тек 1867. наредбом којом им
је уједно дозвољено и студи-
рање на универзитету и бавље-
ње жељеним послом за јевреј-
ско становништво.

У првој половини XIX века
помињу се утицајне породи-
це које живе у Панчеву: Пер-
лес, Јулијус, Зоненфелд и
Фриденберг, а из Београда
се досељава око 200 Јевреја.
Почињу да се оснивају јевреј-
ске установе и организаци-
је. Добротворно религиозно
друштво Хевра кадиша осно-
вано је 1833, Талмуд Тора
1881, а Религиозно јеврејско
певачко друштво 1886. годи-
не. Званично, Јеврејска
општина у Панчеву основа-
на је 1870. године. Први
председник Јеврејске општи-
не био је Давид Зоненфилд,
а прва синагога подигнута је
1876. Друга панчевачка сина-
гога саграђена је између 1907.
и 1909. по пројекту будим-
пештанског архитекте Каро-
ља Фењвеша, док је извођач
грађевинских радова био пан-
чевачки предузимач Ферди-
над Шец. Ово прелепо зда-
ње било је мешавина неко-
лико архитектонских стило-
ва, али с доминантним печа-
том сецесије. Током Другог
светског рата Немци су је
користили као складиште, а
Јеврејска општина Панчево,
под притиском тадашње вла-
сти, продала је панчевачку
синагогу по одлуци коју је
донео Савез јеврејских
општина Србије 1952. и вели-
ки део је срушен годину дана
касније.

Оно што је остало од сина-

гоге било је запуштено и ско-
ро је потпуно уништено у
пожару 2007. Почетком XX
века Јевреји у Панчеву махом
су били трговци и занатлије.
У том периоду заједница се
отвара према домицилном
становништву у погледу посла,
али и склапања мешовитих
бракова. Синагогално певач-
ко друштво основано је 1906.
Организоване су разне хума-
нитарне манифестације у
којима се помагало угроже-
ним члановима заједнице, али
и осталим суграђанима.

Пред сам почетак Другог
светског рата у Панчеву је
живело око 600 Јевреја, а рат
је преживела неколицина њих.
Првих дана окупације ухап-
шено је двадесетак лица, за
почетак имућни и познатији
грађани. После шиканирања
и понижавања пуштали су их
и поново хапсили. Ухапшени
су затварани у бившу фабри-

ку свиле или су одвођени на
принудни рад. Велико хап-
шење Јевреја у Банату оди-
грало се у ноћи између 14. и
15. августа 1941.

Неки су пребачени у логор
Сајмиште, неки су угушени у
душегупкама, а неки су стре-
љани поред пута у месту Јабу-
ка, где се данас налази мемо-
ријални споменик. На самом
почетку рата Јеврејима је оду-
зета имовина, што су у Пан-
чеву и округу спроводиле саме
комшије Јевреја, Немци,
фолксдо јчери .  Оваква
ситуација скоро је потпуно
онемогућавала да се породи-
це сакрију или сачувају нешто
од иметка.

Након рата Јеврејска општи-
на је наставила рад, с десетко-
ваним чланством, а један део
преживелих иселио се у Изра-
ел. Тек седамдесетих година
рад општине се интензивира.
Данас она броји око 230 члано-
ва и ради на очувању јеврејске
религије, културе и традиције.

(Преузето са сајта haver.rs.
Текст написале: Вера

Меворах, Драгана
Стојановић, Ђенка

Михајловић и Соња
Виличић за „Приручник за
наставнике и наставнице” 
у склопу изложбе Савеза

јеврејских општина Србије
„Портрети и сећања

Јеврејске заједнице Србије
пре Холокауста”.)
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ЗАПИС О СТАНОВНИЦИМА НАШЕГ ГРАДА

Кратка јеврејска
историја Панчева

Синагога у Панчеву некада

НАШ ГОСТ: НАДА МАЛЕК, КЊИЖЕВНИЦА

ЈА САМ СПОЈ ЉУБАВИ ПРЕМА 
ПОРОДИЦИ И ПРЕМА ПОЕЗИЈИ



јер су грла у том погледу у вео-
ма неубедљивом стању.

– Сви они овнови имају добру
висину или дужину, али су мно-
го уски и дефинитивно им фали
мускулатура, јер нема заобље-
них бутова. У преводу, недо-
стаје им меса, а то је оно што
највише интересује произвођа-
че. Недавно сам доказао да се

на килограм костију, које чине
до 20 одсто трупа, помоћу само
једне технологије исхране,
може драстично увећати удео
неразградивог протеина. И ако
на укупном нивоу оброка про-
теине повећамо за десет одсто,
резултат је изузетан. Код таквих
јагњади се догађа да за деведе-
сет дана формирају још кило-
грам меса на килограм кости-
ју – каже професор.

Он још једном напомиње да
наши произвођачи морају да
сарађују са стручним служба-
ма, пре свега са Институтом
„Тамиш”, као и с пољопривред-
ним факултетом, а све с циљем
добијања веће економске кори-
сти.

– Предвидели смо да се на
овом простору гаји цигаја, а
када се правилно уради селек-
ција и уз добру исхрану, она
може да даје до 150 литара
годишње или двоструко више
него када се то не ради. Најва-
жније је како се она адаптира-
ла на ове просторе, а доказано
је да цигаја успешно опстаје и
овде и у Румунији, Хрватској...
С друге стране, било би добро
оплемењивати је неким дру-
гим меснатим расама, попут
сафолке, јер смо радили нека
истраживања с таквим „меле-
зима” у Стражи, када смо доби-
ли феноменалне резултате –
истакао је Мекић.
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Долово је поодавно познато као
један од центара узгоја оваца, и
то пре свега аутохтоне врсте под
називом банатска цигаја.

Процењује се да тамошња
газдинства поседују око хиљаду
грла тих мирних и надасве кори-
сних домаћих животиња, а мно-
ге од њих напасају се на окол-
ним пашњацима, којих је, нажа-
лост, све мање.

То је и једна од већих невоља
које тиште доловачке сточаре,
али има их још, попут несигур-
ног пласмана или отежаног доби-
јања субвенција.

Како би скренули пажњу на
себе и те племените животиње и
индиректно указали на наведе-
не проблеме, доловачки овчари
негде у ово време приређују Смо-
тру расних овнова, а протеклог
викенда ова манифестација одр-
жана је четрнаести пут, уз уче-
шће узгајивача из целог Баната.

У организацији доловачког
огранка Удружења узгајивача
оваца „Банат”, у суботу, 19. мар-
та, четрнаести пут је одржана
Смотра расних овнова.

Том приликом је, поред дома-
ћих произвођача, своје најбоље
примерке поменутих домаћих
животиња изложило двадесетак
сточара из бројних банатских
места, попут Панчева, Иланџе,
Александрова, Избишта, Идвора,
Девојачког бунара, Батајнице...

Доловцима највише трофеја

У боксовима постављеним у дво-
ришту доловачке Месне зајед-
нице „Мита Вукосављев” било
је четрдесетак овнова, углавном
аутохтоне расе банатска цигаја,
уз тек неколико представника
„белих” врста.

Сви они били су, по традицији,
представљени публици како би
позирали пред стручним жири-
јем, који су чинили професори
Пољопривредног факултета др
Цвијан Мекић и Јелена Поповић,
као и Александар Варга, техничар
сточарстваизИнститута„Тамиш”.

Након дефилеа поменутих
лепотана, комисија се повукла
на одлучивање, а за то време
произвођачи су размењивали
искуства. После извесног време-
на уследило је проглашење
победника, када је др Цвијан
Мекић, као дугогодишњи пред-
седник поменутог жирија, про-
читао имена победника, а Алек-
сандар Варга је уручио награде
славодобитницима.

Према њиховој одлуци, у кон-
куренцији старијих овнова три-
јумфовало је грло узгајивача Деја-
на Вранова из Александрова, а
друго и треће место заузели су
Трајан Барбу из Владимировца
и Бојан Влашић из Избишта. Нај-
боље млађе овнове произвели су
Доловци Момчило Станишић и
Сава Живојиновић, док трећи
припада Драгану Небригићу из
Иланџе. У категорији шиљегана
награде за прво и треће место
отишле су у Иланџу – Срђану
Војинову и Милошу Станисавље-
вићу, а за друго у Идвор – Јови-
ци Калину. Највредније призна-
ње, гран-при за најлепшег овна
на смотри, освојио је доловачки
узгајивач Никола Трбенчин.

Неко продаје сир, неко месо

Трбенчин је био први (међу јед-
накима) и када је реч о орга-

низацији ове манифестације,
која је одржана након две годи-
не паузе због пандемије.

– Корона нас је мало поре-
метила, јер су неки људи веро-
ватно изостали и из тог

разлога. Ипак, задовољан сам
одзивом, будући да смо има-
ли представнике из малтене
свих банатских места у који-
ма постоји традиција узгоја
оваца, а свако од њих је дошао
са по два-три грла – каже
познати сточар.

Овом Доловцу је то једино
занимање, што значи да живи
од продаје овчијег сира и
млека.

– Поседујем око 120 грла,
које напасам у околини села,
будући да ми из одређених
разлога Пешчара није више
доступна у ту сврху. Нажалост,
све је мање и поменутих пашња-
ка, јер су многи узурпирани.
Узгред, радим око двадесет
ланаца, што ми добро дође да
дохраним стадо. Помогну и суб-
венције од 7.000 динара по
грлу, али неповољно је то што

су критеријуми престроги, па
сам их добио на свега 30 грла.
Иначе, ове године су се овце
мало касније јагњиле, а било
је и побачаја више него обич-
но. Наставићу да правим сир и
кисело млеко, јер тога муште-
ријама никад доста, па све про-
дам с кућног прага. У овом
периоду је неопходно пет лита-
ра млека да би се добио кило-
грам сира, а када дође јача хра-
на, буде довољно и до три литра.
Што се цене тиче, након више
година мораће да дође до корек-
ција, па ће, уместо 500 динара,
килограм сира коштати 700
динара, јер је и све друго поску-
пело – истиче Трбенчин.

Његов колега и један од нај-
већих узгајивача оваца Ђорђе
Чизмаш из Панчева власник је
близу триста грла расе цигаја
и по томе је вероватно један од
најјачих у Војводини.

– Година није била лоша,
али сада већ има каснијих јаг-
њења. Вероватно су и овце пре-
трпеле корону, јер су имале
неку температуру, а чак ни
ветеринари не одбацују такву
могућност. Иначе, стадо је
уматичено; субвенције нису
лоше, али ми „прође” тек
шездесетак грла, јер нам тра-
же длаку у јајету – те овакав
врат, онакве ноге, па порекло
уназад неколико генерација?!
Па, ја не знам ни своје коре-
не, а камоли од оваца. Све у
свему, боље да уместо тих
7.000 динара по одабраном
примерку дају 5.000 динара
по сваком грлу. Овако сам
принуђен да стално смањујем
стадо. Упркос томе засад то
некако још функционише, јер
ми помажу два сина и супру-
га, а имам двеста ланаца
земље, што додатно олакшава
ствар. Продајемо углавном јаг-
њад, и то како се снађемо.
Будући да се моја породица
традиционално бави овчар-
ством већ око сто година, мно-
ги знају за нас, па сами дола-
зе, чак и муслимани у време
бајрама, када, поред јагњади,
иду и јалове овце. Нема муже,
јер на ову цену млека од тога
нема користи. Притом, нико
не купује вуну, а овце морамо
да стрижемо. Некад је макар
могло да се покрије то шиша-
ње, а сада ни то. Међутим,
мени је жао да бацам вуну,
већ је чувам за успомену –
наводи Чизмаш.

Фали им мало мускулатуре

Професор Цвијан Мекић иста-
као је да је жири овог пута гле-
дао само екстеријер овнова, а
да друге детаље није оцењивао

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.

Браћа Војловчани
Два мушка штенета стара три-
-четири месеца, пронађена
недавно у Гробљанској улици
у Војловици, траже удомите-
ље.

Весели су и несташни, као и
сви њихови вршњаци, а тре-
нутно се привремено налазе у
градскомприхватилиштууВла-
синској улици (352-148), где
чекају одговорне удомитеље и где их можете упознати.

Белгијски мешанко
Мужјак омањег раста, мешанац с
генима белгијског овчара, старости
око 10 месеци, након што је кастри-
ран, микрочипован и вакцинисан про-
тив беснила, у потрази је за новим
домом.

Овај лепотан је живахан и полако
се прилагођава на поводац, мада тре-
ба још радити на томе.

Налази се у градском прихватили-
шту и нада се брзом проналаску вла-
сника и топлог и сигурног дома.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА СМОТРА РАСНИХ ОВНОВА У ДОЛОВУ

НАЈЛЕПША ЈЕ БАНАТСКА ЦИГАЈА

ЈАКА И ИЗДРЖЉИВА

Аутохтона раса овце која се

адаптирала на овдашње при-

лике је цигаја, која је, као једна

од најстаријих на нашим про-

сторима, настала у Малој Ази-

ји, пре око три хиљаде година.

Одатле се раширила на целу

Европу, а код нас се највише

узгаја у Војводини.

Реч је о крупној раси, чврсте

телесне грађе и снажне консти-

туције. Труп јој је осредње

дужине, али релативно узак и

правоугаоног облика, а груди

су дубоке и веома уске, док су

сапи дугачке и недовољно

широке. Цигаја има високе

ноге, јаких костију и чврстих

папака тамне боје, способних

за дуго ходање. Глава јој је

средње величине, веома уског

чела. Просечна висина женке

је око 70 центиметара, док је то

код мужјака нешто више.

Цигаје у просеку могу да

изнесу три јагњета за две годи-

не, а могући су и близанци, па

чак и тројке.

Свеукупно је најбољи ован Николе Трбенчина (други слева) 

А сафолка има јединствене „уврнуте” рогове

Др Цвијан Мекић (у оделу) са учесницима

Организатори и жири поделили вредне награде



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 25. март 2022.

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

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 23. 03.
2022. године на основу захтева носиoца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд, Улица Таковска 2,
донео решење број: XV-07-501-39/2022 којим је ут-
врђено да за пројекат изградњe РБС „ПА-Рафине-
рија” - РА23/РАU23/РАL23/РАО23/РАЈ23, Ул. Спољ-
ностарчевачка 199, на катастарској парцели бр.
3557 KO Војловица, на територији Града Панчева,
није потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-
ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко
овог органа. 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 18. 03.
2022. године на основу захтева носиoца пројекта „А1
СРБИЈА” д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1-
ж, донео решење број: XV-07-501-34/2022 којим је
утврђено да за пројекат Радио базне станице
„БА1366_01 ПА_Панчево_Стара_Миса” адреса Ул.
Козарачка 27, к.п. 4936/35, к.о. Панчево, Град Панче-
во, GSM900/UMTS2100/ LTE1800/LTE800/LTE2100,
на територији Града Панчева није потребна процена
утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-
ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко
овог органа. 

АУДИ А6, 2008. годиште,

рестајлинг, одличан, вла-

сник. Не пропустите.

063/246-613 (СМС)

ДАЕВУ такума, 2002. годи-

ште, регистрован до 23....

Плин, велики сеервис. Тел.

060/350-80-99. (313907)

ПРОДАЈЕ се форд Ц макс,

1.6 Д, 90 кс, 2007, власник.

063/269-987. (313943)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,

2005, регистрован.

063/712-34-11. (314004)

ДАЧИЈА логан 1.6, рестај-

линг, 2008/9, фул опрема,

нов, атестиран плин.

064/130-36-02. (314100)

ШКОДА ромстер 1.2,

2007, сва опрема, атести-

ран плин.  064/130-36-02.

(314100)

ПУНТО ван 1.2, 2013, пе-

тора врата, фабрички

плин, 97.000 км.  064/130-

36-02. (314100)

ДОБЛО макс карго 1.4,

2009/10, фул опрема, пет

седишта, носивост 730 кг.

064/130-36-02. (314100)

ПРОДАЈЕМ заставу 55, ре-

гистрована, атест 2026,

све на готово. 060/143-62-

10. (314172)

ОПЕЛ зафира, 2002, реги-

строван до 11. априла

2022. метан-бензин, седам

седишта. 064/131-62-34.

(313751)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100 до

2.000 евра. 069/203-00-44.

(312975)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомоби-

ле, исправне и неисправ-

не, од 100 до 2.000 евра.

063/161-08-19. (314163)

ОТКУП возила у било ком

стању, од 100 до 2.000 евра.

062/193-36-05. (314163) 

ИЗДАЈЕМ подземну гара-

жу, Петра Бојовића 3.

063/246-186. (313807)

ГАРАЖА за издавање у

Улици Жарка Зрењанина

18. Тел. 063/116-50-59.

(314046)

ИЗДАЈЕ се гаража у цен-

тру града, идеална као за-

менско паркинг место.

063/270-492. (313956)

НА ТЕСЛИ купујем зидану

гаражу, по могућности са

струјом. 060/142-21-64.

(314021)

НА ПРОДАЈУ поцинкована

гаража у Панчеву и викен-

дица на Девојачком буна-

ру. Тел. 061/609-79-27.

(313954)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (314104)

ОВЦЕна продају. 064/303-

28-68, Новосељански пут

175.  064/303-28-68. Мића

(СМС)

ОГРЕВНО дрво, све врсте,

цена од 4.500 дин. Беспла-

тан превоз. 064/356-03-93.

(312316)

ПРОДАЈЕМ тросед, две

фотеље, брачни кревет,

кауч, ћилим са Косова.

064/167-04-77. (313949)

ПРОДАЈЕМ пнеуматску

сејалицу. 065/232-15-06.

(313959)

ДЕТЕЛИНА на продају.

064/131-62-54. (314008)

ФРИЖИДЕР, микротала-

сна, кауч, трпезаријски

сто, комоде, писаћи сто,

телевизор. 063/861-82-66.

(314048)

НА ПРОДАЈУ циркулар,

трофазни, бибер цреп,

елеватор. 063/755-29-05.

(314057)

ПРОДАЈЕМ два двокрилна

плакара. 066/018-442.

(314059)

ПРОДАЈЕМ старе кревете,

тросед и креветац. Тел.

064/406-07-57, звати по-

сле 17 сати. (314075)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,

око 3.500 комада.

069/191-99-96. (314149)

ПРОДАЈЕМ електрични

бицикл и више обичних

бицикала. 064/116-64-17.

(314160)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (314137)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуми-

нијум. Акумулаторе, ба-

кар, месинг, фрижидере,

замрзиваче, веш-машине,

возило за рециклажу.

061/322-04-94. (313337)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, пенкала,

сатове. 013/313-458,

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

40-22. (313923)

КУПУЈЕМ пенкала, орде-

ње, медаље, сатове, ме-

сарске ножеве, бајонете,

сабље. 064/867-48-11.

(314039)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, прохором, алуми-

нијум, веш-машине, замр-

зиваче, телевизоре. Дола-

зим. 061/321-77-93. (314167)

КУПУЈЕМ за отпад, лиму-

зине, гвожђе, обојене ме-

тале, веш-машине,, замр-

зиваче, све остало.

061/206-26-24. (314167)

ДЕТЕЛИНА у сноповима.

062/634-112. (313957)

ПРОДАЈЕМ кућу 106 квм,

са баштом, тј. воћњаком.

Један власник, укњижен,

без дуговања. Цена 28.000

евра или по договору. Де-

бељача, општина Ковачи-

ца, 26214. Моб. 064/401-

43-26, за више информа-

ција Снежана. (313925)

ПРОДАЈЕМ кућу три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(313979)

ДОЛОВО, кућа (око 130

квм) и плац 35,1 ар, на

продају. Струја и вода

прикључени, укњижено.

Цена по договору. Тел.

064/970-51-64. (313990)

ПРОДАЈЕМ породичну

стамбену зграду, кућу 160

квм, власник 1/1, шири

центаср. 063/777-87-778.

(314036)

КУЋА, 120 квм, приземна,

озидана до прве плоче, 5

ара, 235.000 евра. Струја,

вода. Караула, Рибарска 4.

063/804-07-85. (314049)

КУЋА, 1.000 квм, на 10

ари, 1/1, Караула, Желе-

зничка 3, 150.000 евра,

6.000 евра по ару, моће и

више ари. 063/804-07-85.

(314049)

ПЛАЦ 10 ари, вода, стру-

ја, Рибарска, караула,

50.000 евра. 063/804-07-

85. (314049)

ПРОДАЈЕМ кућу на Злати-

бору, 120 квм, 4 ара плац,

вода, струја. 060/752-18-

23. (314055)

МИСА, ПО+ПР, СП, ПК,

фул, укњижена, 2.80 ари,

215.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (314175)

ПРОДАЈЕМ парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-52-

52. (314069)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 квм,

Баваништански пут, 57 ари

под воћем, замена за стан.

069/500-22-83. (314157)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште 2,35 ара код Се-

киног салаша. 069/266-98-

20. (314168)

СИНЂЕЛИЋЕВА, кужа за

рушење, фронт 11.80, 2,67

ари, 72 квм, 100.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (314175)

КУПУЈЕМ породичну кућу

у Војловици. 063/247-401

(СМС)

ПРОДАЈА ексклузивних

станова у изградњи, 50

квм и 51 квм, са гаражом,

Карађорђева 109.

063/321-327. (313318)

КОТЕЖ 1, 74 квм, ЦГ, IV,

лифт, треба реновирање,

Радова зграда, 71.000.

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(313920)

ПРОДАЈЕМ стан у центру

Панчева, 37 квм. Тел.

064/124-82-58. (319962)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

57 квм, на Тесли, ЦГ, ЦТВ,

намештен. 065/474-14-74,

после 17 сати. 065/237-11-

20. (314170)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 75.000, до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(313988)

ДУПЛЕКС Доњи град, 70

квм, тераса, укњижен,, на-

доградња. 064/246-05-71.

(314010)

НОВА МИСА, двособан, н.

Приземље, 26.000 евра,

усељив одмах. (470), „Ди-

ва некретнине”, 064/246-

05-71. (314010)

ПРОДАЈЕМ стан 70 квм,

центар, у легализацији,

повољно. 063/233-558.

(313756)

КОТЕЖ 1, двособан, 62

квм, III спрат, 62.000 евра,

без улагања, без посред-

ника. 061/613-10-11.

(314047)

СТРОГИ центар, 74 квм,

II, ЦГ, лифт, прелеп, 1.200

евра/квадрат. 063/690-

269. (314128)

СТАН у центру, петособан,

110 квм, I спрат, 1/1 + 110

квм тавански део, 64.000

евра. М. Горког 10.

063/804-07-85. (314049)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

на Тесли, 88 квм, две те-

расе, два мокра чвора, IV

спрат, ЦГ, власник, 1/1.

069/372-10-20. (314162)

НОВИ трособни, 700 евра,

сива фаза, 800 завршено,

900 м од Његошеве. 341-

789, 063/774-16-86.

(314156)

СОДАРА, 43 квм, усељив,

гаража, 32.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (314175)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,

супер сређен, 85 квм, Ки-

киндска, два купатила.

064/276-09-97, 064/124-

45-07. (314169)

ПРОДАЈЕМ нови стан, не-
коришћен, у центру.
060/043-52-98. (314085)

ДВОИПОСОБАН, 66 КВМ,
Стрелиште, 5/8 продајем.
063/745-48-98. (314144)

ДОЊИ ГРАД, 39 квм, ком-
плетно сређен, празан,
усељив, 29.000. (67),
063/744-28-66, „Милка
М”. (314175)

МИСА, приземље, тераса,
126 квм, прелеп, укњиже-
на, 66.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (313903)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 7. АПРИЛА

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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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

ПОТРЕБНА
ПРОДАВАЧИЦА
за рад у пекари.

Контакт тел.

063/865-80-48

(9
/3

1
4

1
6

5
)

ПОТРЕБАН
помоћни радник
за рад у пекари.

Контакт тел.

063/865-80-48.

(1
0

/3
1

4
1

6
5

)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,

37, V, ЦГ, фул, две терасе,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (314175)

ЦЕНТАР, троипособан, 83

квм, продајем. 063/255-

276. (314009)

ГАРСОЊЕРА, II, ТА, 16

квм, 23.500, комплет сре-

ђена. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (313903)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Пер-

фект”. (312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине: стано-

ви, куће, плацеви, све ло-

кације. Брза реализација.

063/744-28-66. (314175)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

намештен, на Стрелишту,

1. априла слободан. Тел.

061/170-04-40. (313754)

ИЗДАЈЕМО намештене

станове. Контакт: Љупко –

063/313-844, Маријана –

063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 45

квм, центар, може за рад-

нике. 063/233-558.

(313756)

ИЗДАЈЕМ стан у центру

града. 060/144-21-27.

(313886)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан. 062/202-565.

(319915)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-

штен стан, 36 квм, са гре-

јањем, Котеж 2. Тел.

065/434-01-70. (313917)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,

Милке Марковић бр. 7.

064/396-16-79. (313938)

ТРОСОБАН намештен
стан у строгом центру,
лифт, клима, ЦГ, 250 евра.
063/708-55-66. (314164)

ЈЕДНОИПОСОБАН, потпу-
но нов, наметшен стан у
центру, 250 евра. 063/744-
69-27. (314164)

РЕНТИРАМ собу са посеб-
ним улазом, на улици по-
словни простор. 062/377-
345. (313933)

ИЗДАЈЕМ тан, Содара, а82
квм, ЦГ, реновиран и
опремљен, спрат трећи,
лифт. 063/521-057.
(313936)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у
кући у центру Старчева.
063/502-211. (313942)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Центар.

063/502-211. (313942)

ИЗДАЈЕМ двособан леп

стан на Стрелишту, наме-

штено све. Стрлеиште,

064/218-83-45. (313944)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

центру. Тел. 064/850-71-

80. (313981)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собанс танл на Тесли. Тел.

064/942-12-22, 013/347-

544. (313947)

ИЗДАЈЕМ комфоран на-

мештен стан, Јабука.

063/351-709. (313958)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,

50 квм, Котеж 1, на дуже.

064/158-15-90. (313983)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-

зан стан, реновиран, код

Хотела „Тамиш”. Тел.

064/582-22-68. (313986)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у центру Панчева, погодан

за обављање пословне де-

латности или становање

самцу/самица или момка

и девојке. Тел. 066/110-

870. (313987)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан.

Цара Лазара 119-а.

064/252-47-87. (314002)

ИЗДАЈЕМ кућу, стан, екс-

тра сређено. 060/142-22-

13. (314112)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у строгом цен-
тру, 50 квм, 200 евра.
064/246-05-71. (314010)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж 1, 150
квм + два депозита.
063/804-12-72. (314012)

НАМЕШТЕН двособан стан
у строгом центру, Цг, 250
евра. 301-165. (314037)

ИЗДАЈЕМ сређен двосо-

бан намештен стан на Те-

сли. Усељив од 1. априла

2022. године. Тел.

062/196-57-32. (314038)

ЦЕНТАР, једноипособан

намештен, ЦГ, wi/fi, 170

евра + депозит, радници-

ма. 069/113-00-73.

(314040)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру. 066/354-412.

(314148)

НЕНАМЕШТЕН, 55 квм,

двособан, центар, парно

грејање, телефон, клима,

кабловска. 064/354-46-

901. (314042)

ИЗДАЈЕМ стан, дворишни,

40 квм, код Аутобуске ста-

нице. 066/551-36-99, 407-

378. (314044)

ДВОСОБАН мањи ком-

плетно намештен преко

Авива, ЦГ, ПВЦ. 064/877-

53-09. (314062)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

нова Миса. 063/778-61-

73. (314065)

ИЗДАЈЕ се полунамештен

једнособан стан на Стре-

лишту. 064/813-13-64.

(314082)

ИЗДАЈЕМ једнособан већи

стан, нова Миса, наме-

штен, грејање,, 150 евра.

Тел. 060/412-22-12.

(314086)

ИЗДАЈЕМ кућу 80 квм +

двориште, опремљено.

065/408-66-56. (314112)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, има ЦГ, пети

спрат, 150 евра + 150 де-

позит. 063/846-90-79.

(314123)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

55 квм, Котеж 1, 250 евра.

064/300_40-01. (314142)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у строгом центру

града. 061/238-57-49.

(314146)

ИЗДАЈЕМ кућу у Мрамор-

ку, повољно, намештену.

064/116-64-17. (314160)

БЕСПЛАТНО становање

станарки у Иванову.

064/372-94-71. (314155)

ТЕСЛА, двособан, 57 квм,

намештен, ЦГ, ЦТВ,

065/474-14-74 (после 17

сати) 065/237-11-20.

(314170)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са употребом кухиње и ку-

патила. 065/672-33-00.

(314174)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

преко пута главне аутобу-

ске станице, 15 и 30 квм.

063/817-94-46. (313491)

ИЗДАЈЕМ локал у самом

центру града, 40 квм, Ка-

рађорђева б.б. 065/228-

60-10. (314083)

ПРОДАЈЕМ простор од 60

квм, стамбено, пословни,

погодан за све делатности,

на Содари. Тел. 063/320-

588. (313539)I

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,

центар, звати после 16.

013/346-448. (313849)

ИЗДАЈЕМ два локал, 35 квм

и 12 квм, у Панчеву. Моб.

064/866-22-70. (313615/р)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру Панчева. 066/866-

49-00. (313967)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

окречен, чист. Др Жарка

Фогараша 48. 066/866-49-

00. (313967)

ИЗДАЈЕ се локал 24 квм, у

центру. 064/866-23-26,

064/866-23-50. (314007)

ИЗДАЈЕМ локал 38 квм,

нов, у Цара Душана 60.

Панчево. 064/329-37-84.

(314033)

ИЗДАЈЕМ пекару у раду

„Мини Пани”, комплетно

опремљену, Милоша

Обреновића 5а. 064/218-

15-72. (314141)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм,

Светог Саве 2. 069/251-

19-55. (314030)

ПОТРЕБНИ конобар/ица и

кувар/ица за рад у ресто-

рану. 064/060-50-50 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице и рад-

ници за продају воћа и по-

врћа. 069/280-80-54

(314126)

РЕСТОРАНУ „Какаду”, по-

требна куварица. 062/806-

02-58. (313970)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у магацину опреме за

купатила. 063/379-722.

(313966)
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ПОТРЕБАН 

• радник електро струке (аутоматичар-електри-

чар) – 1 извршилац за рад у погону производње;

• бравар – 1 извршилац (за рад у погону производ-

ње) и оператер у производњи – 3 извршиоца.

За информације у вези посла можете доћи лично

сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Адреса: Македонска 179 (стара Миса), Панчево.

Оглас важи до 15. априла 2022. године

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи

и продаји, конобар/ица

063/216-788 (5/3143064)

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Kompaniji Cards Print doo potrebno

10 radnika za rad u proizvodnji.

Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Pančevo

Poslati CV na mail adresu: info@cardsprint.rs

Sfinga Pro Панчево, Змај Јове Јовановића 2, 

локал 2, расписује КОНКУРС

за раднике обезбеђења са лиценцом. 

Информације на тел. 060/500-90-45, 060/500-90-18. 
(6/314067)

ПОТРЕБНИ возачи тандем

камиона за турску.

063/198-23-63. (313897)

ПОТРЕБНА радница у пека-

ри. 062/404-144 8313554)

ПОТРЕБНО више перача

за ауто-перионицу, тепих

сервис. Пожељно иску-

ство. 060/707-67-25.

(313477)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад на бувљаку. Контакт

тел. 064/110-39-72.

(313346)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. Тел. 064/646-

66-10. (ф)

ПОТРЕБАН радник у ауто-

перионици. Тел.

Л064/646-6-10. (ф)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бензинској пумпи у

Панчеву. Особе старије од

35 година. 063/775-29-92.

(313906)

ПОТРЕБНИ радници за ис-

товар воћа и поврћа.

069/280-80-54 (314126)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у ауто-перионици.

069/280-80-54 (314126)

ПЕКАРИ „Hol Net”, Дими-

трија Туцовића 2, потреб-

на жена за рад у произ-

водњи белог пецива, пита

и осталих производа по

потреби. Контакт тел.

064/430-04-30. Звати од 9

до 14 сати. (314125)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у производњи бетон-

ске галантерије. 064/565-

30-99. (314130)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48. (314135)

ПОТРЕБНИ мушкарци и

жене за рад у магацин.

062/303-334. (314139)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „Идеал” на Стр-

леишту и Војловици.

013/331-160, 063/855-65-

56, 013/333-162. (314161)

EX PRESS RE STO RA NU

EDEN у Панчеву потребне

раднице за рад за витри-

ном. 060/505-13-84.

(314159)

ПОТРЕБНЕ медицинске

сестре и неговатељице за

рад у старачком дому, као

и помоћна радница за рад

у кухињи. За све додатне

информације позвати

060/315-08-68, 06/008-

138. (ф)

ПОТРЕБАН радник у пека-

ри, може и без искуства,

уз договор. Могућа обука

за мајстора. 064/141-57-

09. (314153)

РЕСТОРАНУ потребан по-

моћни радник у кухињи.

065/831-80-69. (314154)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку. Разноше-

ње кафе. 064/132-98-12.

(313966)

ПОТРЕБАН радник на

плантажи воћа у Качаре-

ву, са искуством у пољо-

привреди или воћарству.

Тел. 065/721-72-10.

(313953)

ПОТРЕБАН помоћни рад-

ник у сервису клима уре-

ђаја. 063/775-69-97.

(313982)

РЕСТОРАН домаће кухи-

ње тражи кувара и помоћ-

ног радника. Пријава, то-

пли оброк и сигурна пла-

та. 062/195-99-39,

060/147-36-30. (р)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање пилића на пољо-

привредном газдинству.

064/365-65-56, 064/172-

79-38. (313031)

ПОТРЕБАН дипломирани

правник за рад у јавнобе-

лежничкој канцеларији.

CV доставити лично јавно-

бележничкој канцеларији.

Адреса, Жарка Зрењанина

7 до 1. априла 2022. годи-

не у времену од 8.30 до

15.30. (314038)

НОВООТВОРЕНОЈ пала-

чинкарници Fra tel li по-

требне раднице са иску-

ством. 069/333-13-76,

062/866-65-20. (314066)

ПОТРЕБНИ фасадери за

рад у Београду, исплата на

десет радних дана.

062/564-494. (314068)

ПОТРЕБНИ пица-мајстори

за рад у пицерији.

013/377-230, 064/643-41-

24. (314084)

ПОТРЕБНА куварица са

искуством за ресторан.

013/377-230, 064/643-41-

24. (314084)

ПОТРЕБНИ куквари и ко-

нобари. 060/414-61-09.

(314085)

ПОТРЕБАН радник.-ца са

искуством за рад на ро-

штиљу „Код Ђенерала”.

063/318-896. (314070)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е

категорије. 062/303-334.

(314101)

РЕСТОРАНУ у центру по-

требни радници: помоћни

радник у кухињи, радник

на одржавању хигијене у

ресторану. 064/149-99-73.

(314102)

КОМПАНИЈИ за производ-

њу потребни радници за

погон у Старчеву.

063/263-341. (314101)

ПОТРЕБАН КВ електричар

и приправник, све обезбе-

ђено. Конт. 065/847-00-

95. (314103)

КОМБИ превоз робе, ства-

ри, аутомобила, чишћење

подрума најповољније.

060/401-99-44 (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338 (СМС)

ТРИМЕРОМ косим, тесте-

ром сечем. Милан

069/400-99-18 (СМС)

ХАУСМАЈСТОР: вода,

струја, све поправке у ста-

ну и дворишту, најповољ-

није! 063/828-57-75.

(313839/р)

БЕТОНСКИ радови, сече-

ње, штемовање бетона.

Бушење рупа од фи 60 до

160 мм. 063/278-147.

(313723)

РЕЛАКС масажа. Најбоља

у граду. Закажите ћекам

Вас. 061/162-73-00. Мари-

јана. (СМС)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до 2 кубика. Ла-

за. 065/334-23-38.

(314095)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (312940)

МЕДИЦИНСКИ педикир и

задебљања, курије очи,

гљивице, урасли нокти.

063/708-00-23. (313724)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Последњи поздрав супругу Цаци

САВА ЂУКИЋ
1954–2022.

од супруге

(107/314081)

Последњи поздрав тати

САВА ЂУКИЋ
1954–2022.

од ћерке КОСАНЕ и унуке АНАСТАСИЈЕ

(108/314081)

Последњи поздрав тати

САВА ЂУКИЋ
1954–2022.

од сина СТЕВАНА, снаје СЛАЂАНЕ

и унука СЕРГЕЈА и СТАШЕ

(109/314081)

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.

парцели топ.бр. 5782 КО ПАНЧЕВО, за планирану

реконструкцију породичне стамбене зграде у више-

породични стамбено-пословни објекат 1, спратно-

сти П+Пк и изградња вишепородичног стамбеног

објекта 2, По+П+2+Пс, у Панчеву, Ул. Војводе Петра

Бојовића бр.9, са обухватом УП-а и дела улице

Војводе Петра Бојовића, део кат.парцеле бр. 8070

КО Панчево, израђен од стране доо „АМБеР про”, за

инвеститорa доо „АМБеР про”“, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 08. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцелe топ. бр. 551/4 КО Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбено-пословног

објекта, спратности По+Пр+4+Пс, самоуслужне

ауто-перионице П+0 и трансформаторске станице

П+0, Ул. Новосељански пут у Панчеву, израђен од

стране „Мега Модулор”, ДОО, Панчево, за инвести-

тора ДОО „Кутко”, Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

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

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

зентације од 7 дана, почев од 08. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

ЧИШЋЕЊЕ дворишта, шу-

па, гаража, рушење ста-

рих ообјеката са одвозом

шута. 064/505-62-44.

(312349)

ЧИСТИМ таване, подруме,

шупе, гараже, шут, ком-

плет услуге. 061/322-04-

94. (313337)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, тракасте завесе,

зебра завесе, уграђујем,

поправљам. 063/882-25-

09. (313446)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (313935)

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење тавана,

шупа, подрума, дворишта,

гаража. 063/772-64-56.

(313948)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталаци-

је, бојлере, табле, индика-

торе и остале ел. Уређаје.

060/521-93-40. (313963)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, поправке, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (313964)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно, грађевински мате-

ријал, туцаник, одвоз шу-

та. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-02-

72. (313977)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета, подова. Без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (314127)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефтини-

је у граду. 066/354-412.

(314148)

РАДИМО све физичке

послове: рушења, бетони-

рања, одношење ствари,

обарање стабала.

060/035-47-40. (313994)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, рушимо старе куће,

радимо све послове.

061/321-77-93. (314167)

РАДИМ све физичке по-

слове: утовар/истовар,

шут, пелет, итд. 060/143-

62-10. (314172)

БЕТОНИРАЊЕ дворишта,

рушења кућа, шупа, оба-

рање стабала, ископи, итд.

064/122-69-78. (313994)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, гараже, рушења шупа,

кушћа, ископи, бетонира-

ња. 064/122-69-78.

(313994)

УСЛУЖНО заваривање че-

лика, алуминијума, про-

хрома, итд, у свим поступ-

цима. 065/915-35-15.

(314025)

ЕЛЕКТРИЧАР: електричне

инсталације и електроуре-

ђаје поправљам. 063/752-

17-93. (313828)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена,

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (314032)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

допуна. „Фриго Матић”,

060/521-93-40. (313963)

ОРАЊЕ, култивирање ба-

ште, кошење траве, коро-

ва, тример трактор, коса-

чица. 064/867-48-11.

(314039)

ШЉУНАК, песак , сејанац.

Ризла за насипање путева.

063/472-669, 013/332-066.

(314077)

СЕЛИДБЕ, транспорт, ком-

би превоз путника за ЕУ и

Србија. 064/158-15-90.

(313983)

СЕЛИДБЕ, превоз робе са

радницима, превоз ауто-

мобила, мотоцикала.

062/816-66-78. (314052)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, гипс, украсни камен,

фарбање столарије.

061/692-23-85. /314056)

АЛУ ПВЦ столарија -. ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, гуртне. 064/181-25-
00. (314060)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала
старију особу. Тел.
064/552-01-22, 069/699-
890. (314090)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
повољно. Раде, 060/518-
95-80. (314093)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (314094)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (314001)

ЧУВАМ децу и спремам
станове. 062/673-142.
(314113)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (314104

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче,  климе,
шпорете,  бојлере - по-
прављамо са гаранцијом.
„Фриготехник”. 064/122-
68-05. (314080)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носи-
вости и до 18 тона.
063/218-894. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-5443. (313926)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом до 28 м, изнајмљива-
ње маказастих и телескоп-
ских платформи. 063/218-
894.(313926) 

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-2450. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-2450.  (313926)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (313888/р)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-2450.  (313926)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (313721)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-
ВОЉНО сечење, поткреси-
вање дрвећа из камиона
до 30 м висине. 064/648-
2450.  (313926)

KIZ ZA – продаја бехатон
коцки са постављањем.
064/648-2447.  (313926)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови. Lux Walls Панче-

во. 061/689-96-44.

(313918)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(313952)

ПОКЛАЊАМО кучиће од

мајке доброг чувара куће.

063/812-42-09. (314134)

ОЗБИЉНА жена (63), чу-

вала би и помагала полу-

покретну баку или деку за

смештај и накнаду. Кон-

такт тел. 063/890-02-14.

(313905)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (313385)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,

шљунак, песак, сејанац,

утовар и одвоз шута...

064/505-62-44. (313349)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.пар-

целe топ.бр.3009, 3010/1 и 2880 КО Панчево, за пла-

нирану изградњу стамбено-пословног објекта са 22

стамбене јединице, спратности По+Пр+2+Пс, ул.

Светозара Милетића бр.70, Панчево, са обухватом

УП-а и дела улице Светозара Милетића, део кат.пар-

целе 8026 КО Панчево, израђен од стране агенције

„Adecom Group”, Панчево, за инвеститорe „North

Construction” доо, Ваљево и „Daxi“ доо, Београд.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

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

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

зентације од 7 дана, почев од 08. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Последњи поздрав школском другу, колеги и

пријатељу...
МОНИКА, НИКОЛА и ЖЕЉКО

(56/313984)

ЗОРАН ШИМШИЋ

Волео сам те као брата.

Почивај у миру.

ВЕЛИБОР са породицом

(40/313960)

ЗОРАН ШИМШИЋ

Последњи поздрав од МЛИНАР ЧЕДЕ

са породицом

(41/313961)

ЗОРАН
ПЕТРОЊЕВ

Последњи поздрав од
РАНКА ПАРОЈЧИЋА
БОСКЕТА

(69/314003)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ ШИМЕТУ

од ЂУРЕ, СЛАВИЦЕ, РАНКА ВУЛИНА, БАЛЕТА

МАНДИЋА, СИНИШЕ РАДОВАНОВИЋА, 

ВОЈКАНА, КРИМЕТА, ЗУКЕТА, МУЊЕ, 

ЗОРИЋА, МАЊАЧЕ, ВЛАЈКА...

Бифе МАЊАЧА – ЗМИЈАЊЕ

(94/314051)

С великом тугом обавештавмао да је 12. марта

2022. преминуо наш вољени

ЗОРАН ПЕТРОЊЕВ
1963–2022.

Отишао си брзо. Остаћеш увек у срцима воље-

не мајке, супруге и сина.

Урна се полаже 26. марта 2022. на Старом пра-

восланом гробљу, у 11 сати.

Недостајеш заувек својој породици и осталим

ближњима.

(104/314076)

Последњи поздрав

куму

ЗОРАНУ

ПЕТРОЊЕВУ

ЗВЕЗДАН МИЛИЋ

са породицом

(105/314079)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ
ПЕТРОЊЕВУ

од ГАБРИЈЕЛЕ

ФОРАИ ЛЕЧЕИ
(106/313872)

19. марта 2022. године заувек нас је напустио

ЧЕДОМИР МЕДАН
1933–2022.

Сахрана је обављена 22. марта 2022. године на гробљу
Котеж у Панчеву.
Чуваћемо све лепе успомене на љубав и пажњу коју
нам је пружио наш вољени супруг, отац и деда.

Супруга СЛОБОДАНКА и ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА
са породицама

(151/314147)

Последњи поздрав

МЕДАН ЧЕДОМИРУ

ЂОРЂО и АНЂА са дјецом

(141/314133)

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ЗОРАНУ ШИМШИЋУ
1963–2022.

Колектив „Георад”-а

(156/134173)

ИВАНКА ЂУРКОВ

Годишњи помен, 27. марта 2022, у 11 сати, на

гробљу у Долову.
Породица

(149/314145)

ИВАНКА

ЂУРКОВ

Мајка,

недостајеш.

ЈОКА

(150/314145)

Последњи поздрав нашој драгој, 

бившој, запосленој

ЗОРИ СТЕФАНОВИЋ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(31/ф)

После краће, тешке болести, преминула је

ЗОРА СТЕФАНОВИЋ
1955–2022.

Ожалошћене сестре: СНЕЖАНА и ЈУЛИЈАНА

са породицама

(70/314005)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 20. марта 2022, у 73.

години, напустио наш вољени супруг, отац и деда

МИЛАН ИЛИЋ
дипл. инж. машинства

1949–2022.

Не постоје речи утехе којима бисмо ублажили бол.

Заувек ћемо те памтити по твојој доброти.

Супруга ВИДА, ћерка МИЛИЦА, зет МИЛОШ

и унуке ЂУРЂА и ДАНИЦА
(45/313971)

Последњи поздрав поштованом пријатељу

МИЛАНУ ИЛИЋУ МИЋИ

од породице НЕБРИГИЋ

(59/313991)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

МИЋИ

ИЛИЋУ

од породице

РИСТИЋ

(53/313980)

Последњи поздрав

зету и течи

МИЋИ

ИЛИЋУ

од породице ТУБИЋ

(54/313980)

Последњи поздрав

драгом

МИЋИ

ИЛИЋУ

од породице

МАЂАРОВ

(55/313980)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу и добром

човеку

МИЛАНУ МИЋИ

ИЛИЋУ

од ДРАГОСЛАВА

и СВЕТЛАНЕ МИЛИЋ

(152/314150)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
наша драга

СЛАЂАНКА СТОЈАНОВИЋ
11. VII 1959.

преминула 20. марта 2022, у 63. години.
Сахрана је обављена 22. марта 2022, у 12 сати, на гро-
бљу у Банатском Новом Селу.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ВЕСНА, унуци МАРКО
и НЕМАЊА, сестра МИРА, зет МИША, сестричине
ИВАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

(19/313930)

Последњи поздрав

вољеној тетка

ЂАНИ

Сестричина ИВАНА

са породицом

(26/313940)

Последњи поздрав

вољеној тетка

ЂАНИ

Сестричина ЈЕЛЕНА

са породицом

(27/313940

19. марта 2022. изненада нас је напустио наш вољени

МЛАДЕН Мијодраг БРКИЋ
1959–2022.

Драги тата, нисмо се овако договорили...

Вечно смо ти захвални на свему.

Сахрана је обављена, 24. марта 2022, у Омољици.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР са породицом, ћерка САРА,

ВЕСНА и многобројна родбина и пријатељи

(120/314106)

Брате мој, нека те анђели чувају а ти чувај на-

ше родитеље и брата

МЛАДЕН БРКИЋ

Твоја сека МИЛЕНА, зет ГРАДЕ, сестрићи

ДУШАН, ЈУГОСЛАВ и МАРКО са породицама

(119/314105)

Последњи поздрав пријатељу

МЛАДЕНУ БРКИЋУ
С поштовањем прија ЈЕЛЕНА и пријатељ

ЖАРКО БРАДИЋ
(114/314091)

Последњи поздрав куму

МЛАДЕНУ БРКИЋУ

од породица МАРАВИЋ, ЈАГОДИЋ и ИВКОВ

(126/314115)

Последњи поздрав пријатељу и комшији

МЛАДЕНУ БРКИЋУ

од породице МИЛИВОЈЕВИЋ

(157/314176)

Остали смо без наше мајке и баке

СТОЈАНКЕ ВУЛОВИЋ

Живеће у сећању своје деце и унучади

(47/313973)

Последњи поздрав нашој драгој куми

СТОЈАНКИ ВУЛОВИЋ

С поштовањем: АНИЦА, ЈАСНА и ВЕСНА са породицама

(50/313975)

ИВИЦА ПОЉАК
1953–2022.

Драгом супругу и оцу последњи поздрав

од супруге МАРИНЕ и сина МАРЈАНА

(33/313945)

ИВИЦА ПОЉАК
1953–2022.

Драгом сину и брату последњи поздрав

од мајке МАРИЦЕ, сестре ВЕСНЕ

и зета НЕШЕ

(32/313945)

Сећања не умиру

ЈОВАН

ГЛАВИНИЋ

Твоји најмилији
(90/314035)

23. марта, у осамдесетој години, преминула је наша

КОВИЉКА БРАЈОВИЋ
1942–2022.

Хвала ти на свему.

Твоји: синови ДУШКО и МЛАДЕН и унуке

ВЕСНА, ЈЕЛЕНА и НАТАША

(154/314166)

Душо моја

ЈЕЛКА

СПАСИЋ
1954–2021.

Постоји љубав коју

смрт не прекида.

Увек ћеш бити у мом

срцу и мислима.

Волим те највише на

свету.

Твоја САЊА

(15/313928)

Шест месеци бола и туге

ЈЕЛКА СПАСИЋ
1954–2021.

Вољена наша, хвала ти за све најлепше тренутке

и сву доброту коју си нам пружала. Заувек ћеш

бити у нашим срцима.

Твој супруг РАДЕ, ћерка САЊА и унук МАРКО

(14/313928)

ЈЕЛКА

СПАСИЋ
1954–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима и ми-

слима.

Сестра МИРА и зет

ЉУБЕ са породицом
(16/313928)

ЈЕЛКА

СПАСИЋ
1954–2021.

Време пролази, али

сећања не бледе.

Сестрић ЗОРАН

са породицом

(17/313928)

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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Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да нас је напустила наша бака

МИРОСЛАВА ШТРБАН
1934–2022.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Унучад МИЛОШ, МАРКО и МАРИЈА

са породицама и снаја ЗЛАТА

(115/314092)

Последњи поздрав вољеном супругу,

оцу и деди

НИКОЛИ БРЗОВАНУ
1944–2022.

Хвала ти за све, почивај у миру.

Породица БРЗОВАН

(135/314121)

Последњи поздрав

нашем

НИКОЛИ

БРЗОВАНУ

од ИВЕ ЂУРЂЕВОГ

са породицом

(144/314140)

Последњи поздрав

чика НИКОЛИ

БРЗОВАНУ

од породице КЕСИЋ

(145/314140)

Последњи поздрав нашој драгој докторки

ЉУБИЦИ ЂЕКИЋ

Колектив грудног одељења

(51/313976)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ЉУБИЦИ ЂЕКИЋ
специјалиста пнеумофтизиолог

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(37/Ф)

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

др ЉУБИЦЕ ЂЕКИЋ
специјалиста пнеумофтизиолог

Колектив Опште болнице Панчево
(38/ф)

Последњи поздрав

БУБИ

од ИВАНЕ, ДУШИЦЕ и ИВАНА БОГДАНОВ

(60/313992)

Последње збогом нашој

БУБИ

ВЕСНА и БОБА

(37/314027)

Свако има неког кога нема

ЉУБИЦА ЦАРЕВИЋ ЂЕКИЋ

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што

смо скупа постојали.

Генерација 107. Гимназије „Урош Предић”

(93/314050)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

БУБИ

ЦАРЕВИЋ

Породица ЦАРЕВИЋ

(136/314122)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉУБИЦИ ЂЕКИЋ БУБИ

Ожалошћени: ЗЛАТА, НЕНАД, 

МАРИЈА и МИРКО

(142/314136)

Драга

БУБО

Хвала ти на свему. Никада те нећемо заборавити.

С поштовањем МИША и МИЛИЦА са породицом
(143/314138)

МАЈА ИСАИЛОВИЋ
1975–2022.

Моја Мајо, хвала ти за све своје године које

си посветила мени.

Твој ГОРАН

(127/314116)

МАЈА ИСАИЛОВИЋ
1975–2022.

Била си најбоља мајка на свету. 

Хвала ти за све што си чинила за мене.

Вечно ћеш бити у мом срцу.

Твој НЕМАЊА

(128/314116)

МАЈА ИСАИЛОВИЋ
10. I 1975 – 21. III 2022.

Напустила ме моја ћерка Маја у 48. години жи-

вота.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Мајка ДОНКА

(129/314116)

Драга

МАЈО

Одлазиш, сви твоји снови, тајне, страхови, 

боли...

Остаје само туга и сећање на заједничке

тренутке.

Сестра ТАЊА са породицом

(130/314116)

МАЈА ИСАИЛОВИЋ
10. I 1975 – 21. III 2022.

У нашим мислима и нашим срцима, заувек, и

то баш оваква...

Волимо те.

Твоја сестра ЈАСМИНА са породицом

(146/и)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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20. марта, у 82. години, преминуо је наш вољени

АДАМ ШМИТ
1940–2022.

С љубављу у срцу носиће вечну успомену на тебе, твоја супруга

МАРА, ћерка ЛИДИЈА, син АНДРИЈА, зет БОРИС, снаја ЈЕЛЕНА и

унучад МАТЕЈА, ХАНА, БОГДАН и ДАМЈАН

(62/313995)

АДАМ ШМИТ
1940–2022.

Хвала ти за несебичну љубав, подршку и разуме-

вање.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Твоја ћерка ЛИДИЈА са породицом

(63/313996)

Драгом тати

АДАМУ ШМИТУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син АНДРИЈА са породицом

(64/313997)

Заувек нас је напустио наш теча

АДАМ ШМИТ

Вечно ћеш живети у нашем сећању.

Твоји: ГОРАН, ВЕСНА, СТЕФАН и НЕМАЊА
(6/313998)

Последњи поздрав

драгом

АДАМУ

ШМИТУ

од пријатеља: 

ЉИЉАНЕ

и БОЖИДАРА

ЗДРАВКОВИЋ
(65/313997)

Последњи поздрав нашем драгом брату,

куму и ујки

АДАМУ ШМИТУ

Остаћеш нам вечно у срцима.

Фамилија ТОТКА

(84/314024)

Наш вољени

СТЕВАН ГАШПАР
1948–2022.

преминуо је 16. марта 2022. године.

Остајеш заувек са нама у нади да ћемо достојно следити

твој пут.

Волимо те бескрајно.

Твоје ћерке са својим породицама

(85/314026)

С тугом се опраштамо од нашег кума

СТЕВЕ ГАШПАРА

Живећеш у нашим срцима.

МЛАДЕН, БОЈАНА, НАТАША, 

ВЛАДА и ФИЛИП

(21/313932)

АДАМ ШМИТ

Вољеном брату Адаму од сестре ЕРЖЕБЕТ

са породицом

(89/314034)

Последњи поздрав

АДАМУ ШМИТУ

од породице

СУХОВСКИ
(98/314063)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

АДАМУ

ШМИТУ

од пријатеља

БРАНКА и прије

СЛАВИЦЕ ЛОНЧАР

(99/314063)

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВИ

Хвала за несебично дружење

и пријатељство.

Породица НИКОЛИЋ

(100/314071)

Последњи поздрав драгом куму

СТЕВАНУ ГАШПАРУ

Породица ЈОВИЋ

(101/314072)

Последњи поздрав

пријатељу

СТЕВИ

ГАШПАРУ

од породице

ДАЈЛИЋ

(95/314053)

Последњи поздрав

чика АДАМУ

НЕБА СТЕПАНОВ с породицом

(155/314171)

ЈОВИЦА

МИЈАТОВИЋ

6. марта умро је мој

сестрић, Јовица Јоца

Мијатовић. Већ је ти-

хо заспало његово

уморно срце.

Тета ДАНА

са породицом којој

много недостајеш

(117/314097)

САВА

ЖИВАНОВ
1956–2022.

Последњи поздрав зету,

паши и течи.

Остајеш у нашим сећа-

њима.

Породица ЈОВИЧИН
(52/313978)

Последњи поздрав

пријатељу

ВУКУ

СТЈЕПАНОВИЋУ

од породице

КОНДИЋ

(2/313904)

Последњи поздрав

куму

ВУКУ

СТЈЕПАНОВИЋУ

од РАДОВАНА

и ЉУБИЦЕ

ТРИВКОВИЋ

(96/314054)

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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С дубоком тугом опраштамо се од наше вољене

ОЛГЕ ПАВЛОВИЋ
28. X 1950 – 15. III 2022.

Хвала ти за све.

Воле те заувек твоји: супруг ИЛИЈА, ћерка БИЉАНА, 

син ПРЕДРАГ, унук ЛУКА, снаха ИВАНА и зет БРАНИМИР

(5/313913)

ЗАХВАЛНИЦА

Породица Павловић захваљује се медицинском особљу

ДОМА ЗДРАВЉА ОПОВО

на исказаној стручности, бризи и нези у последњим данима

животa наше мајке и супруге Олге.

Ваш рад представља светли пример лекарске етике и

хуманости.

Хвала вам.

(6/313913)

Последњи поздрав нашој драгој

колегиници

ПАУНОВ НЕДЕЉЧЕ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(30/ф)

16. марта 2022, у 89. години преминула је

наша најдража мајка, бака и прабака

РОЗА ХРЖИНА

Захвални за све безбрижне године, жи-

вотну подршку и највећу љубав.

Њени: ћерка АНИЦА, унуке ЈАСНА

и ВЕСНА, зетови ИВАН и САША

и праунуци ЛУКА и МАКСИМ

(49/313975)

С тугом у души последњи поздрав

ЈОВАНУ ПЕШИЋУ
1926–2022.

Супруга МИЛАДИЈА, син ЖИВА и снаја

ГОРДАНА, унуци НЕВЕНА и ПРЕДРАГ

са породицама и праунук ВЛАДИМИР

(58/313989)

Последњи поздрав

драгом куму

ЈОВАНУ

ПЕШИЋУ

од БИЉАНЕ, 

ВЛАДИМИРА

и МИЛИЦЕ
(79/314019)

17. марта 2022, у 11 сати, на гробљу у Старчеву

дајемо четрдесет дана од смрти

МИЛИЋА СТОЈАНОВИЋА
1938–2022.

Ожалошћени: супруга и синови са породицама

(103/3140749

23. III 2009 – 23. III 2022.

Сећање на нашег драгог

ГОЈКА СМИЉАНИЋА

С љубављу и поштовањем твоја породица

(71/314006)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ
1953–2018.

Већ четири дуге године...

Волимо те и недостајеш нам.

Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

(153/314152)

РАДМИЛА ВРАНИЋ
1947–2022.

Наша вољена преминула је 19. марта, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЉУБОМИР и синови

ГОРАН и ДРАГАН са породицама

(140/314132)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. мар-

та 2022, у 78. години, преминуо наш драги

ЈУГОСЛАВ МИЛАНОВИЋ
1944–2022.

Ожалошћени: супруга ЖИВАНКА, син ЂОКА, ћерка СЛАЂАНА,

снајка ТИНА, унуци ВЛАДИМИР, ЂОРЂЕ и СРЂАН, снајке

МИРЈАНА и ЈОВАНА, праунуци ЈОВАН, ДУШАН, ВАСИЛИЈЕ и

ЛАЗАР, као и остала родбина, кумови и пријатељи

(133/314119)

Последњи поздрав

побратиму

БАЉАК

МИЛЕНКУ

МИШИ

ЦИЦА СРДАНОВ

са породицом

(134/314120)

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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У суботу, 26. марта, на гробљу Котеж,
дајемо шестомесечни помен нашем
драгом

БОШКУ СРДИЋУ
1933–2021.

Неизмерно нам недостаје.

Породица

(88/314029)

ĐOR ĐE
RA CIĆ

Proš lo je po la go di ne
bez te be. Pre pu no tu -
ge, bo la i pra zni ne, ali
ne iz mer na lju bav ko -
ju ose ća mo pre ma te -
bi ni ka da ne će pro ći.

Za u vek tvo ji: su pru ga
RO ŽI, RU ŽI CA 

i PE RI CA 
sa po ro di ca ma

(7/313914)

ЗОРАН
РАДИВОЈЕВ

2004–2022.

Увек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(91/314041)

МИЛИНКО ТОРОМАН

Навршило се четрдесет тужних дана откако ни-
си са нама.

Неутешни: супруга РОЗИ, син ЗОРАН
и унука ТАЊА

(83/314023)

МИЛИНКО ТОРОМАН

Тата, прошло је четрдесет дана откако си нас
напустио.
Остаћеш вечно у нашим срцима и мислима.

Ћерка ГОРДАНА, зет МИЛАН
и унуке МИЛАНА и ДРАГАНА

(82/314023)

СЕЋАЊЕ
25. III 2005 – 25. III 2022.

РАДОМИР
САВАНОВИЋ

Заувек у нашим ми-
слима и срцима.

Твоји: МАРКО, 
ЈОВАНА и ДУШИЦА

(121/314107)

СЕЋАЊЕ
25. III 2005 – 25. III 2022.

РАДОМИР
САВАНОВИЋ

Седамнаест година туге
без нашег вољеног сина
и брата.

Твоји родитељи
и сестра

(122/314107)

25. марта – две године без тебе

ВАЊА РАКИЏИЋ
1964–2020.

Не постоји заборав, већ сећање заувек.

СРЂАН са породицом

(123/314108)

СЛАВИЦА
ПЕТРОВ
БАБИН

Година је прошла, а
недостајеш сваког
дана.

Твоја СВЕТЛАНА са
АЛЕКСЕЈЕМ и брат

РАДА са породицом

(124/314109)

Навршава се тужна година од смрти наше
драге и вољене супруге, мајке и баке.

Годишњи помен ћемо дати 2. априла, у
11.30, на Новом гробљу

НАДА НИНИЋ
1947–2022.

Постоје љубави коју смрт не прекида.

Породица НИНИЋ

(132/314118)

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ БРИЦА
Још увек нам јако недостајеш!

Воле те твоји соколови са породицама, 
ИКА и ДРАГОЈЛА

(131/314117)

Прошло је двадесет година од смрти нашег драгог

ТИХОМИРА МАРИНКОВИЋА

Породица

(113/314089)

Прошло је четири године откако ниси са нама

ЈАГОТКА КРСТИН

У срцу те носе и чувају од заборава супруг
ДРАГОМИР и синови ПЕТАР и ДЕЈАН

(137/314124)

Четрдесетодневни помен нашој мајци

МИЛИЦИ РИСТОВСКИ
1950–2022.

У срцима нашим остајеш заувек.

Син ЈОВИЦА са породицом, ћерка СВЕТЛАНА
са породицом и ћерка СУЗАНА

(138/314129)

26. марта даваћемо једногодишњи помен

ДРАГИЦИ МИЦКОСКИ
Син БРАНИСЛАВ и унуке БИЉАНА и БРАНИСЛАВА

са породицом
(139/314131)

24. марта 2022. навршавају се две године откада није са нама
наш вољени

ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ
СВИРИ

Не допуштамо ти да идеш у заборав.

Твоја породица

(147/ф)

У суботу, 26. марта 2022. године на Новом гробљу, у 11 сати, дава-
ћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ЈОВАНКИ ГВОЗДЕНОВИЋ
27. XI 1943 – 17. II 2022.

Недостајеш нам...

Волимо те и тугујемо за тобом.

Супруг ЉУБОМИР, ћерка СЛАВИЦА, унуке
КСЕНИЈА и ЕКАТАРИНА и зет ЖЕЉКО

(148/314143)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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27. марта 2022, у 10.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесет

дана

ЗУЗАНИ ПРИЈОВИЋ
1950–2022.

Дани пролазе, сећања и туга остају.

Твој супруг ДУШАН и ћерка ДАНИЈЕЛА

(43/313968)

ОЛГА ПУЗИЋ
1934–2022.

У суботу, 26. марта 2022, у 11.30, на Новом гробљу, одржаћемо че-

трдесетодневни помен нашој најмилијој Олги Пузић.

Нема речи које могу да опишу твоју снагу и твоју благост коју си

нам подарила.

Све твоје носићемо у себи кроз цео живот.

Заувек у срцу, заувек у души.

Твоји најмилији

(72/314011)

У суботу, 26. марта 2022, у 11 сати, на Старом

православном гробљу даваћемо једногодишњи

помен нашој вољеној

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији: син УРОШ, снаја МИЛАНА,

мајка РАДОВАНКА, брат САВА и зет СЛАВКО

(75/(314015)

26. марта је годишњи

помен нашој драгој

НАДИ

Увек у нашим срцима.

Мама РАДОВАНКА

и брат САВА

са породицом

(76/314016)

ЈОВАНКА

САНАДЕР

Прошле су три тужне

године без тебе, зау-

век ћеш бити у на-

шим мислима и срцу.

Твоји: ДРАГАН, ОЉА

са породицом, 

ИВАНА

и СТРАХИЊА

(77/314017)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈАНА ИВАНОВСКИ
рођ. Грман

2021–2022.

26. марта 2022, у 12 сати, на гробљу у Качареву.

Мајко, прође година у мислима. Присутна у срцу, во-
љена и никад незаборављена наша мајка, ташта, бака и
прабака.

Твоја деца ЗОРИЦА и СНЕЖАНА
(92/314043) 

У суботу, 26. марта, у 12.30, даваћемо једного-

дишњи помен нашој драгој

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

Време пролази а туга остаје.

СТЕВАН, синови ЖЕЉКО и ВЛАДАН

са породицама

(97/314061)

Незаборавна, вечита

ЉИЉАНА НАСТИЋ
19. VII 1965 – 26. III 2021.

Година прође, а празнина је све већа и већа. Колико нам не-

достајеш љубави наша!

Твоји: МАРИКА, МИРЈАНА, АЛЕКСАНДАР и БОБА

(112/314088)

Наша вољена, драга и мила

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

Заувек ћеш живети у срцима

твојих најмилијих

(111/314087)

Петогодишњи помен

ВЛАДИМИРУ ПЕРИЋУ
1982–2017.

За живота неутешни твоји најмилији

(110/314082)

У суботу, 26. марта 2022, у 11 сати, на Старом православном гробљу,

даваћемо годишњи и шестомесечни помен

НАТАЛИЈА ДУШАН

РАДАНОВИЋ РАДАНОВИЋ

Дани пролазе један за другим а бол за вама је све већи.

Вечно тужни и жељни вас: ћерка ЉУБИЦА и син НЕНАД

са породицама

(116/314096)

Четрдесет дана отка-

ко није са нама дуга-

рица и пријатељица

СУЗАНА

ПРИЈОВИЋ
1950–2022.

Чуваћемо успомену

на тебе.

ЈУЛКИЦА и САВА

ЖЕБЕЉАН са децом

(118/314099)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

СТАНИМИР МИЛУТИНОВИЋ МИЛЕ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Синови НЕНАД и ДАЛИБОР, снаја ТИЈАНА и унучад МИХАЈЛО и ЈАНА

(125/314114)

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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Прошло је тужних

четрдесет дана

ВАСА

МАРГИТИН

Последњи поздрав

од ЈОВИЦЕ, ДЕСЕ,

НЕНАДА и ПЕЂЕ

са породицама
(4/313911)

3

У суботу, 26. марта 2022. године, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем

СТАНИМИРУ ПАНАЈОТОВИЋУ СТАНКУ
1951–2022.

Наш Станко се упокојио 14. фебруара 2022. године а сахрањен 18. фебру-

ара 2022. године на Старом православном гробљу.

Испраћају је присуствовао велики број свештеника и поштоваоци нашег

Станка. Искрено хвала свима који су поделили нашу тугу и бол.

Ожалошћени: супруга КАЈА и син ДУШАН

(10/313921)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2022.

Сваким даном туга за тобом је све већа.

Воле те ВЕРОНА, НАТАША и ДРАГАНА

са породицама

(11/313922)

МИЛИЦА

РИСТОВСКИ

Време пролази, бол и

туга остају. Никада те

нећемо заборавити.

Брат ВОЈА и братанице

ЈЕЛЕНА и МАРИНЕЛА

(12/313924)

Драга наша

ЗЛАТИНКА ЛУКИЋ
1. X 2021 – 1. IV 2022.

Недостајеш...

Заувек у мислима и срцу.

С поштовањем: ћерка ДАНИЈЕЛА, син ПРЕДРАГ,

сестра СОФИЈА и снаја ДРАГАНА

(13/313927)

25. марта 2022. године навршавају се четири

године откако није са нама наш драги

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ

Заувијек ће остати бол и неизмјерна празнина

у нашим срцима због твог одласка. 

Воле те твоји најмилији

(18/313929)

Прошло је деветнаест година откако

није са нама

РАДИВОЈ САВЕСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица САВЕСКИ

(20/313931)

СЕЋАЊЕ

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

Заувијек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга РАДА са ћерком НЕНОМ

и унуком МАКОМ

(22/313934)

СЕЋАЊЕ

ИВАН БАТА

МАТЕЈИЋ

Љубав, захвалност,

успомена. 

Недостајеш.

ДУЊА, ИВАНА

и КОЛЕ
(25/313938)

др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
1942–2006.

Твој лик и племенита дела вечно живе у нашим срцима.

Породица ОЛЋАН
(28/313941)

ЊЕГОВАН

ЈАНКО ДАНИЦА
1912–1984. 1920–2005.

Успомене на наше драге су јаче од заборава.

Породице ОЛЋАН и ИВАЧКОВИЋ

(29/313941)

У понедељак, 28. марта,
у 11 сати, на Католичом
гробљу, даваћемо четр-
десетодневни помен на-
шем

АЛЕКСАНДРУ

СТАНОЈЛОВИЋУ

БУЦИ
Породица

(44/313969)

У суботу, 26. марта даваћемо шестомесечни по-

мен нашој драгој мајци

ДУШАНКИ Кецман СРЕТКОВ
1939–2021.

Остало је много туге и бола. Заувек си у нашим

срцима. Почивај у миру животе наш.

Вечито неутешни твоји синови: ВЕЉКО и ЖЕЉКО

и остала родбина и пријатељи
(57/313985)

МИРОСЛАВ

ПАНТЕЛИЋ
2016–2022.

Живиш и даље у се-

ћању.

Сестре МИРЈАНА

и МИЛИЦА

са породицама
(80/314020)

28. марта навршава се четрдесет дана нашем драгом и
непрежаљеном

ДРАГОМИРУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ
1944–2022.

Заувек у нашим мислима и срцу. Твоји најмилији
(81/314022)

23. марта навршила се година откад нас је напустила
наша драга мајка, ташта и бака

ЉУБИЦА СТОЈКОВСКА
1938–2021.

Тешко је речима описати колико нам недостајеш и ко-
лико су тужни дани без тебе.
Заувек ћемо те носити у срцу и чувати од заборава.

Ћерке СЛАВИЦА и ЗОРИЦА, зет МАЛИША
и унуци ДЕЈАН, ДАРКО и АЛЕКСА

(87/314028)

25. марта 2022. је једна година откако је преминула

ВЕРА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2021.

Увек ћу те волети.
Твој сестрић ДРАГАН са породицом

(102/3140739

БЛАГИЦА

ДОСТАНИЋ

28. марта, шест месе-

ци туге и бола за то-

бом. Волим те, недо-

стајеш.

Сестра СНЕЖАНА

и зет БОРИВОЈ
(67/313999)

24. марта 2022. навршило се девет година како није са нама наш драги

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН са породицама

(34/313946)

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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Мом најмилијем сину

ДРАГАН ТРАИЛОВ БАЋУКА
18. XI 1966 – 20. II 2022.

Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, добро-

ту која се не памти, бол и тугу који су вечни... чувамо те у срцу.

Четрдесетодневни помен даваћемо у четвртак, 31. марта 2022, у 10

сати, код куће а парастос у 11 сати у великој цркви у Долову.

Позивамо родбину и пријатеље да присуствују парастосу.

Ожалошћени отац ПЕТАР и многобројна фамилија
(1/313688)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД

ОЖЕГОВИЋ
28. III 2016 – 28. III 2022.

Тужни смо због свих

наших дана и година

које нећемо имати са

тобом...

С љубављу: супруга

ДРАГА и синови

МЛАДЕН и ЛУКА

са породицом

(3/313908)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 26. марта 2022, у суботу, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву, обележити

годишњи помен.

Ожалошћена породица

(8/313916)

26. марта 2022. навршавају се две године отка-

да нас је напустила наша драга и вољена сестра

СПАСА ПАВЛОВИЋ
1934–2020.

Заувек у срцима твојих сестара: ИВАНЕ, МЕНКЕ

и БОБЕ, ЕМЕ, СИМОНЕ и ГОРАНА

(9/313919)

СЕЋАЊЕ

САВА

ТАЧКОВИЋ
1947–2013.

ВЛАДА

(23/313937)

СЕЋАЊЕ

САВЕТА

ТРПКОВ

ТАЧКОВИЋ
1949–2006.

Нећу те заборавити.

Твој брат

(24/313937)

ДРАГИЦА

БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2022.

Пролазе године а ти

нам константно не-

достајеш.

Твој супруг, ћерке,

унуке и зетови
(35/313950)

Прошло је тужних годину дана откако није са нама наш вољени

супруг, отац и деда

КРСТО БАЈЧЕТИЋ

Помен ће се одржати 26. марта 2022. године, у 11.30, на Новом

гробљу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. 

Супруга ВУКИЦА и ћерке АЛЕКСАНДРА и РАДИНКА

са породицама

(36/311951)

Сећање на нашу драгу

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2022.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

Тебе.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и драгим

успоменама.

Твоји најмилији

(39/313955)

26. марта 2022. године навршавају се три годи-

не од смрти мог супруга

СРЕТЕНА ВУЧИЋЕВИЋА
1957–2019.

Сваког дана ми све више недостајеш.

Твоја МИЛКА твој ЦВРЛЕ

(42/313965)

У суботу, 26. марта, у

11 сати, даваћемо го-

дишњи парастос у

Алибунару

Проти МОМИРУ

РАНКОВИЋУ
1937–2021.

Почивај у миру, с на-

дом у васкрсење.

Породица

РАНКОВИЋ

(46/313972)

Драга Валика

ВАЛЕРИЈА ИСАК
рођ. Ђорђевић

1962 – 3. октобар 2021.

Већ шест месеци бескрајно тугујемо за тобом

што си прерано престала да красиш овај свет.

Твоја породица

(48/313974)

28. марта 2022. навршава се година откако

нема наше мајке

РОСЕ ЦРНОБРЊА

Мама, тешка је и тужна ова година без те-

бе, много нам недостајеш.

Твој син МОМИР, кћерка ДУШАНА

и кћерка МИЛЕНА са породицама

(61/313993)

30. марта навршава се чердесет дана без наше

драге комшинице

МАРИЈЕ БОЛИЋ

С поштовањем породица РАДЕЧ

(73/314013)

30. марта навршава се четрдесет дана од смр-

ти наше драге мајке и баке

МАРИЈЕ БОЛИЋ

Много нам недостајеш.

Породица

(74/314014)

Сећање на драгу

ЉИЉАНУ

МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2022.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји: мајка

ВИДОСАВА, 

брат ЗОРАН и

сестра ВЕРОСЛАВА

са породицом

(78/314018)

ВАСА МАРГИТИН
1943–2022.

Наших четрдесет најтужнијих дана без тебе.
Твоји најмилији: ГОЦА, ДРАГАН, ДАНИЈЕЛА, 

(68/314000)
ИВА и АНДРЕЈ



Треће место на табели
– највећи успех
панчевачког фудбала

Још три рунде
до плеј-офа

Фудбал у Панчеву то не пам-
ти... После двадесет шестог кола
Прве лиге Србије, које је оди-
грано прошлог викенда, један
клуб из града на Тамишу доспео
је до трећег места на табели
професионалног ранга такми-
чења у нашој земљи. Наравно,
реч је о најуспешнијем фуд-
балском колективу са ових про-
стора – Фудбалском клубу
Железничар.

После две узастопне победе,
над екипом Будућности из
Добановаца, а потом и над Рад-
ничким из Сремске Митрови-
це, „дизелка” с Тамиша је у
суботу, 19. марта, на програму
имала гостовање у Новом Саду
и мегдан с последњепласира-
ним Кабелом.

Тим из нашег града ушао је
у тај дуел као апсолутни фаво-
рит, али добри познаваоци при-
лика у спорту и те како знају
колико је тешко играти такве
утакмице. Када императив
победе виси као мач на гла-
вом, а противник нема шта да
изгуби, игра растерећено...

Јесте, био је то изузетно тежак
меч за екипу коју предводи тре-
нер Драган Перишић. Једно-
ставно, Железничар је морао
да победи, а када је тако, онда
је и тај огроман притисак саве-
зник противника. Ипак, оно
што је најважније, „дизелка” је
наставила тријумфални поход
и успешно прескочила још јед-
ну препреку на путу до циља:
Кабел–Железничар 0:1 (0:1).

Није то било богзна какво
издање гостујуће екипе, није
се умирало у фудбалској лепо-
ти, али остварено је оно што
је желео сваки љубитељ спор-
та у Панчеву. На крају се само
победе памте, а бодови на табе-
ли чине слику успешности јед-
ног клуба...

„Дизелки” су и резултати
конкурената ишли наруку, па
победа у Новом Саду има
вишеструки значај. И тек када
су окончани сви мечеви 26.
кола, видело се колико је и та
минимална победа „дизелке”
била вредна. Са истим таквим
резултатом Инђија је поражена
на свом терену од Тимока, који

се бори за опстанак, па је тако
лидерско место препустила
екипи Младост ГАТ... Јавор је
у Ивањици изгубио од ИМТ-а,
који овог пролећа не зна за
пораз...

Железничар је одлично запо-
чео утакмицу против Кабела.
Већ у деветом минуту Петар
Гигић је искористио додавање
Луке Петровића и прецизним
шутом довео је свој тим у вођ-
ство. Истина, мало ко је тада
очекивао да ће то бити и једи-

ни погодак на мечу, јер су мом-
ци тренера Драгана Периши-
ћа пропустили велики број
повољних прилика. Да су били
само мало више концентриса-
ни, да су имали и мало више
спортске среће, победа је могла
да буде и много убедљивија.

Друго полувреме је донело

нешто другачију слику. И даље
је „дизелка” држала утакмицу
под контролом, али како је вре-
ме одмицало, нервоза је поста-
јала све већа, јер лопта није
хтела и по други пут у мрежу
домаћина. Кабел је у финишу
успео да успостави равнотежу
на терену, припретио је неко-
лико пута, али одбрана „дизел-
ке” са сјајним голманом Мла-
деном Живковићем на челу
била је на висини задатка и
искусно осујетила сваку полу-

прилику домаћег тима.
Железничар је играо у саста-

ву: Младен Живковић, Марко
Конатар, Лука Петровић, Петар
Гигић, Стефан Дабић, Јордан
Јовановић, Лазар Марковић,
Дарио Гргић, Данило Дашић,
Реган Обенг и Александар Сим-
чевић. Прилику су добили и:

Милош Стојчев, Матеја Зувић,
Душан Плавшић, Лазар Мило-
шев и Александар Ђорђевић, а
победнички тим су чинили и:
Немања Андријанић, Вукашин
Луковић, Бојан Балаж, Предраг
Станимировић, Бојан Трипко-
вић и Ненад Аџибаба.

– Задовољан сам како смо
играли само у првих тридесет
минута. Пропустили смо вели-
ки број прилика и рекао сам
момцима после утакмице да
такав однос у завршници напа-
да не сме више да се понавља.
Терен је био јако тежак за игру,
било је готово немогуће кон-
тролисати лопту, али то свака-
ко не сме да буде оправдање за
наше нереализоване шансе.
Задовољан сам само победом и
освојеним бодовима. Хоћемо да
наставимо низ, хоћемо да пози-
тиван резултат дође као плод
добре игре нашег тима. Идемо
даље, верујем да ће момци
поправити однос према игри и
да ће већ у наредним мечевима
све то изгледати много боље –
рекао је после утакмице у Новом
Саду шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Перишић.

Већ у среду, 23. марта, када
је овај број „Панчевца” био
закључен, „дизелка” је у 27.
колу Прве лиге Србије на свом
терену одмерила снаге с Лозни-
цом. У недељу, 27. марта, Желе-
зничар гостује Раду на Бањи-
ци, а до краја регуларног дела
првенствене трке, пред поче-
так плеј-офа, предстоје му дуел
с Јавором у Панчеву и гостова-
ње у Инђији.

СПОРТ
Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Протеклог викенда Смедерево
је угостило најбоље младе кара-
тисте из наше земље. У врло
јакој конкуренцији запажене
резултате остварили су и наши
најмлађи суграђани.

Првак Србије постао је члан
КК-а Младост Филип Вујино-
вић, а сребром се окитио његов
клупски друг Марко Милути-
новић. Боје Карате клуба Мла-
дост бранили су и: Маша Јова-
нов, Немања Рачуница, Андреј
Крагуљац, Нина Костић, Дуња
Маринковић, Дуња Ђорђевић,
Анастасија, Алексеј и Андреј
Закић, Александар Којић,
Давид Марков, Петра Трпче-
вић, Војин и Лука Николић,
Милица и Маријан Вуковић и
Ива Ракић.

– Посебно ме радује борбе-
ност наших такмичара, а неки
од њих су први пут изашли на
татами ове године. За освајаче
медаља очекујемо позив селек-
тора репрезентације Србије за
наступ на Балканском првен-
ству, које ће бити одржано у
Бихаћу крајем маја – рекао је
тренер КК-а Младост Милош
Макитан.

Одлични су у Смедереву били

и најмлађи борци Карате клу-
ба Динамо, па су се и с тог пре-
стижног такмичења вратили
окићени медаљама.

Бронзана одличја су заради-
ли Вук Воркапић, Лука Добро-
та и Лазар Николић. У борби
за треће место поражене су
одличне дебитанткиње Миља-
на Миленковић и Теодора Барт-
на, а сјајна такмичарка у кате-
горији нада Мартина Пузић
добро је стартовала, остварив-
ши две сјајне победе у катама,
али је у трећем колу изгубила
од финалисткиње, да би у
реперсажу и поред одличног
наступа морала да се задово-
љи петим местом. Иако нису
освојили медаље, одлични су
били и: Дуња Јовановић, Тео-
дора Гагић, Невена Новаков,
Ана Васић, Марија Апостолов-
ски, Василије Антић и Никола
Марчета.

Пред овим талентованим
клинцима је још много такми-
чења. Одлично тренирају и има-
ју шта да науче од својих тре-
нера Иване Палалић и Николе
Николаша, који су најзаслу-
жнији за њихове досадашње
резултате.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ КАРАТИСТЕ

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕР КЛИНЦИ

Сомбор је у суботу, 19. мар-
та, био домаћин Првенства
Војводине у бенч-пресу, на
коме су Клуб дизача тегова
Динамо представљали Алек-
сандар Колоцка, Лука Вуја-
диновић и Александар Ради-
војевић.

У категорији сениора до 83
кг Александар Колоцка је
освојио златну медаљу, са
успешно савладаних 157,5 кг.
Т а к о ђ е у
с е н и о р с к о ј
конкуренцији,
али у групи
такмичара до
120 кг, Лука
Вујадиновић је
зарадио сребр-
но одличје, а
са 190 подиг-
нутих килогра-
ма у финалном
покушају обо-
рио је лични
рекорд. Алек-
сандар Радиво-
јевић је насту-
пио у апсолут-
ној категорији
(преко 120 кг)
и у конкурен-
цији сениора
успешно савла-
дао 215 кг, при
чему је освојио
златну медаљу
и уједно је проглашен за апсо-
лутно најјачег такмичара на
првенству.

Главни судија овогодишњег
Првенства Војводине био је
Филип Влајић, председник
КДТ-а Динамо.

Прво коло Лиге Србије у
олимпијском дизању тегова
одржано је у сали Фудбалског
стадиона Партизан у Београ-
ду. Чланови КДТ-а Динамо
имали су много успеха и на
том такмичењу.

Валентина Алимпић је у
категорији такмичарки до 81
кг успешно савладала 71 кг у
биатлону (трзај 30 кг, избачај
41 кг). Дуња Лалић је у кате-
горији до 55 кг оборила
државни рекорд у јуниорској
конкуренцији, који сада изно-
си 116 кг (трзај 52 кг, избачај
64 кг). У групи дизача до 89
кг Алекса Влашки је успешно
савладао 165 кг у биатлону
(70 кг трзај, 95 кг избачај),
док је Урош Дашић подигао

120 кг у трзају и 150 кг у изба-
чају и тиме поставио апсо-
лутно најбољи резултат на так-
мичењу. Милош Обреновић
се надметао у категорији до
96 кг, где је са савладаних
110 кг у трзају оборио соп-
ствени рекорд. У дисципли-
ни избачај савладао је 125 кг.
Урош Мршић је савладао 86
кг у трзају и 105 кг у дисци-
плини избачај.

– Честитам свим такмича-
рима. Александар Колоцка,
шестоструки првак Србије у
дисциплини бенч-прес, у овој
години има циљ да учествује
на Првенству Европе. Насту-
пом у Лиги Србије исписали
смо нову историју клуба. Еки-
па Динама је последњи пут
учествовала на овом такми-
чењу давне 1988. године.
Валентина, Алекса и Урош
су дебитанти у дизању тего-
ва, а од почетка такмичар-
ске сезоне нашем клубу је
приступило преко 30 члано-
ва. Наши циљеви у овој сезо-
ни јесу освајање титуле екип-
ног првака државе у пауер-
лифтингу, учешћа на међу-
народним такмичењима и
интензивно постизање добрих
резултата у олимпијском
дизању тегова – рекао је
Филип Влајић.

Друго коло Лиге Србије
биће на програму 10. септем-
бра.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ШАМПИОНИ СТИЖУ ИЗ ДИНАМА
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” НА ПОБЕДНИЧКОМ ПУТУ

После две године паузе, због
пандемије коронавируса, про-
шлог викенда у Хали спорто-
ва на Стрелишту одржан је
тринаести међународни џудо
турнир за млађе категорије
„Трофеј града Панчева”, који
организује ЏК Динамо.

Надметало се 419 такми-
чара из 44 клуба из Бугарске,
Грчке и Србије, а млади бор-
ци Динама освојили су десет
медаља. У укупном пласману
Динамо је заузео друго место,
са истим бројем бодова као и
првопласирана екипа ОЏК-а
Београд.

Најуспешнији чланови
домаћег клуба били су Милош

Божић и Петар Стојић, који
су освојили најсјајнија одлич-
ја. Сребрним медаљама су се
окитили: Давид Мамојка,
Страхиња Пантић, Лука
Црњин, Никола Митић и
Урош Ђуришић, а бронзе су
заслужили Сташа Симанић,
Стефан Николић и Петар
Милутинов.

На пета места у својим кате-
горијама пласирали су се:
Вукашин Бачевић, Милош
Рељић, Тијана Јожевић, Алек-
сандар Поповић, Немања Глу-
ваков, Вукашин Милосавље-
вић, Наталија Лончар, Вук
Николић и Богдан Вукоса-
вљевић.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

ТРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА
– ТРИНАЕСТИ ПУТ



Првенствене трке у свим руко-
метним ранговима постају све
занимљивије. Суперлигаши су
прошлог викенда паузирали
због окупљања националног
тима Србије, али зато су се за
бодове бориле женске екипе...

Све очи поклоника игре с
лепљивом лоптом биле су упе-
рене у Сремску Митровицу, јер
су баш у том граду девојке из
ЖРК-а Панчево одиграле дер-
би 15. кола Супер Б лиге про-
тив домаћег Срема.

Била је то утакмица која
много тога може да одлучи
када је коначан исход шам-
пионата у питању, јер су се
састале екипе из самог врха
табеле, претенденти за пла-
сман у елиту... Као што се и

очекивало, било је добрих
потеза, ефектних голова, али и
грешака које су биле производ
превеликог притиска.

На крају, после шездесет
минута беспоштедне борбе,
радовале су се домаће рукоме-
ташице: Срем – ЖРК Панчево
26:23 (14:12).

Тим који предводе Марко
Крстић и Светлана Ничевски
играо је у саставу: Милица
Илић, Теодора Станојевић,
Јелисавета Марковић (девет
голова), Марија Митрић (три),
Невена Маркагић (два), Ана-
стасија Грговски, Анастазија
Јамбрушић, Теодора Вранић,
Даринка Петронијевић (два),
Ивана Станојевић, Ивана Гру-
јић (два), Владислава Рогуља

(два), Невена Станишковић (три
гола) и Андријана Јанковић.

– Девојке су се бориле, али
тешко је играти у Сремској
Митровици. Уз то, пропусти-
ли смо велики број шанси,
промашили два пенала, мно-
го зицера... Имали смо при-
кључак у 57. минуту, стигли
смо на гол заостатка, али усле-
диле су две техничке грешке
и то је то. Има још седам кола
до краја првенства, ништа
није одлучено. Идемо даље –
рекао је тренер нашег тима
Марко Крстић.

После ове рунде шампиона-
та ЖРК Панчево заузима тре-
ће место на табели, са скором
од девет победа, једног ремија,
три пораза и деветнаест бодо-

ва. Наш тим има два бода мање
од другопласираног Срема, али
и утакмицу мање.

Следећег викенда у Халу
спортова на Стрелишту долази
Пирот, па ће то бити добра при-
лика да се Невена Маркагић и
њене другарице врате на побед-
нички колосек. Утакмица је на
програму у суботу, 26. марта, а
почиње у 17 сати.

Због окупљања националног
тима Србије прошлог викенда
није било такмичарских иску-
шења у Суперлиги за рукоме-
таше, али већ идућег викенда
момцима које предводи тре-
нер Ненад Краљевски предсто-
ји велико искушење. Динамо
ће у Београду одмерити снаге
с Партизаном.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕВОЈКЕ С ПИРОТОМ, МОМЦИ С ПАРТИЗАНОМ

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ У ТАКМИЧАРСКОМ ЗАЛЕТУ

СЈАЈНА ДЕЦА И СУПЕР БОРЦИ!

СПОРТ
Петак, 25. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ
Субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–РУМА
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958
Субота, 19 сати
Јабука: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Лазаревац: КОЛУБАРА–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ-КОШ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: РАД–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
Недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ХАЈДУЧИЦА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Долово: ДОЛОВО – СПАРТАК 1911
Падина: ДОЛИНА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Све утакмице су у недељу, од 16 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – МЛАДОСТ (В)
Уздин: УНИРЕА–МУНДИЈАЛ

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФОК

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
С. Митровица: СРЕМ – ЖРК ПАНЧЕВО 26:23

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Рума: СЛОВЕН–ЈАБУКА 33:20

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК 80:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО 64:93
Рума: РУ-КОШ – ДИНАМО 20:0

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: КАБЕЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА 0:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912 3:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ 1:0
Старчево: БОРАЦ–БАК 4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – Ц. ЗВЕЗДА 5:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛОВО 0:3
Б. Н. Село: СЛОГА – С. ТАМИШ 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 3:3
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА 1:2

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Параћин: БОРАЦ – БОРАЦ (С) 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Кикинда: КИКИНДА О230 – ОДБОЈКА 013 3:1

Кошаркаши Тамиша
нижу успехе

У суботу –
утакмица сезоне

Није то можда било најбоље
издање Тамиша, имао је тренер
Бојан Јовичић шта да замери
својим момцима, али сада то
није толико важно. Оно што ће
се памтити јесте победа, три-
јумф који много значи панче-
вачком тиму у борби за очување
статуса у Адмирал Бет кошар-
кашкој лиги Србије.

Осокољени серијом победа,
момци из нашег града су и у
дуел 27. кола ушли са жељом да
победе. Могли су овај меч да
реше и много раније, ушли су у
неизвесну завршницу, али су
успели! Бацили су на плећа још
једног фаворита, па с много више
оптимизма очекују најважнија
искушења: Тамиш–Динамик
80:76, по четвртинама 19:20,
20:21, 24:13 и 17:22.

Тамиш је добро започео меч.
Поентирао је Терзић, потом је
Шиник погодио за три поена,
али како су секунде протицале,
Београђани су полако преузи-
мали иницијативу. Домаћи су
промашили неколико „зицера”
и отворених шутова, а гости су
то умели да искористе, па су
после прве четвртине имали
„пола коша” предности.

Друга деоница је почела у зна-
ку „наранџастих” из Београда. С
неколико узастопних „тројки”
Динамик је дошао до двоцифре-
не предности (19:29), али Тамиш
се није предавао. Када је ушао у
игру, Василије Ковачевић је донео
нову енергију Тамишу, разиграо
се Михаило Тодоровић, а Сми-
љанић и Шиник су „тројкама”

вратили утакмицу у егал.
Одмор је очигледно пријао

кошаркашима Тамиша, Бојан
Јовичић је имао шта да им каже
на паузи, и тек у другом полувре-
мену тим из нашег града играо је
као препорођен. Трећу четврти-
ну је „тројком” отворио Тодоро-
вић, Димитрије Ђорђевић је пого-

дио за три поена из корнера, онда
је Смиљанић поентирао уз фаул,
реализовао је и додатно слобод-
но бацање, а Терзић је у контри
„закуцао” у кош Динамика, па је
на крају треће четвртине на сема-
фору стајао резултат 63:54.

На почетку последње деонице
учинило се да ће Саша Радовић
и његови другови лагано овај меч
привести крају, јер су водили и
са 68:54. Ипак, Динамик је успео
да се врати у меч, да уђе у потпу-
но неизвесну завршницу, али су

момци из Тамиша, пре свих Сми-
љанић, Тодоровић и Терзић, били
сигурни с линије слободних баца-
ња, па је остварена још једна јако
важна победа. То им је пета у
низу, па сада Тамиш има победу
више у односу на главне конку-
ренте у борби за опстанак, Рад-
нички и Колубару.

– Јако тешка утакмица за нас,
па могу да честитам мојим мом-
цима на победи. Ипак, нисам
задовољан, јер смо готово доби-
јен меч довели у неизвесност.
Доносили смо јако лоше одлу-
ке, играло се без било каквог
интелектуалног напрезања. Дина-
мик је играо без притиска, а
нама је овај меч био „мач под
грлом”. Успели смо некако да
ишчупамо победу. Предстоји нам
меч сезоне у Лазаревцу. Идемо
тамо да се побијемо, у спорт-

ском смислу, и да решимо своју
судбину на терену главног кон-
курента – истакао је тренер Тами-
ша Бојан Јовичић.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Милутин Видић, Иван
Соломун, Лазар Лугић (девет
поена), Патрик Харди (шест),
Саша Радовић (четири), Марко

Шиник (12), Михаило Тодоро-
вић (15), Василије Ковачевић
(девет), Иван Смиљанић (12),
Горан Остојић (један), Брани-
слав Терзић (девет) и Димитри-
је Ђорђевић (три поена).

Следећег викенда Тамиш госту-
је у Лазаревцу, где ће играти нај-
битнију утакмицу у овој сезони,
против домаће Колубаре. Побе-
дом у овом мечу момци тренера
Бојана Јовичића дефинитивно би
обезбедили опстанак.

Срећно!

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tf4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ПАО И ДИНАМИК, НА РЕДУ КОЛУБАРА

Стране припремио

Александар
Живковић

АЊА НИЖЕ
РЕКОРДЕ

На међународном пливачком
такмичењу у Ријеци које је одр-
жано 19. и 20. марта репрезен-
тативка Србије и пливачица
Динама Ања Цревар поставила
је два нова национална рекорда.

Ања је дистанцу од 200 мета-
ра леђно испливала у времену
2:16,61 минут, док је трку на 200
метара делфин окончала с резул-
татом 2:12,99 минута.

Из Пливачког клуба Динамо
стиже још једна лепа вест. Андреа
Нађ ће учествовати на међуна-
родном сусрету репрезентација,
који ће се одржати 26. и 27. мар-
та у словеначком граду Марибо-
ру. Андреа ће пливати у катего-
рији млађих јуниорки у дисци-
плини 200 м прсно.

ВИКЕНД У ЗНАКУ
ПОРАЗА

Љубитељи игре преко мреже
у нашем граду и околини неће
по лепом памтити протекли
викенд. Поразе су претрпели и
момци из старчевачког Борца,
али и девојке из Одбојке 013.

У Првој лиги на програму је
било 18. коло, у оквиру кога је
старчевачки тим путовао у Пара-
ћин, на мегдан са имењаком. У
дуелу између два Борца славио
је домаћи тим, с 3:1, по сетови-
ма 25:18, 26:24, 21:25 и 25:22.

Победник овог дуела можда
је одлучен у другом сету, када
је старчевачки тим водио са
20:24, али није успео да иско-
ристи четири сет-лопте...

После ове рунде шампиона-
та Борац из Старчева заузима
шесто место на табели, са ско-
ром од осам победа и десет
пораза, а наредног викенда
поново игра у гостима. Путује
у Нови Сад, где ће се састати
са истоименим домаћим
тимом, који је практично већ
обезбедио пласман у елитно
друштво.

У Другој лиги „Север” девој-
ке из Одбојке 013 изгубиле су
од Кикинде с 3:2, по сетовима
25:23, 14:25, 25:23, 21:25 и 15:9.

Следећег викенда Одбојка
013 дочекује ФОК у Банатском
Новом Селу.

Такмичари Џудо клуба Тамиш
не посустају. Из недеље у неде-
љу надмећу се на атрактивним
турнирима, одмеравају снаге с
вршњацима из земље и ино-
странства и као по правилу –
углавном из мечева излазе као
победници.

Тако је било и протеклог
викенда, када су млади борци
најмлађег клуба у Панчеву уче-
ствовали на два турнира и са оба
су се вратили окићени бројним
медаљама.

На „Трофеју града Панчева”
такмичари ЏК-а Тамиш осво-
јили су шесто место у укупном
пласману, у конкуренцији 45
екипа из Грчке, Бугарске и
Србије.

Најуспешнији су били Петар
Новаковић и Дејан Долинга, који
су освојили златне медаље, а до
финала су стигли и Наталија
Новаковић, Кристијан Лехни и

Михаило Вуковић, који су овог
пута морали да се задовоље сре-
брним одличјима. Сјајни су били
и освајачи бронзаних медаља:
Димитрије Растовић, Нађа Стај-
чић, Алекса Лехни и Василије
Стајчић, али сви млади борци
Тамиша заслужују похвале, па и
они којима су овог пута трофеји
измакли.

Уз борце су на овом турниру
били тренери: Неда Остојић, Рај-
ко Стајчић, Дарко Тодоровић,
Иван Остојић, као и будући тре-
нери Сања Стефановић и Ната-
ша Стајчић.

Већ у недељу, 20. марта, „екс-
педиција” ЏК-а Тамиш отпуто-
вала је у Ниш, на међународни
турнир „Ненад Цветковић Цве-

ле”. Мала али
одабрана екипа
одлично се бори-
ла у конкуренци-
ји коју је чинило
око 300 бораца из:
Бугарске, Грчке,
Северне Македо-
није и Србије.

Тамиш се на
овом престижном
такмичењу пред-
ставио са седам
бораца, које су
предводили тре-

нери Неда и Иван Остојић.
Најсјајније одличје и овог

пута заслужио је Петар Нова-
ковић, сребром су се окитили
Наталија Новаковић, Василије
Стајчић и Милена Секуловић,
а бронзе су освојили Марија
Пеневска и Кристијан Лехни.
На пето место се пласирао Вук
Милуновић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Кроз полупопуњене пукотине
Скоро све може да зарасте.

    Понегде, ипак, остају пукотине.

    Па се трудиш да и њих зацелиш.

    Да их попуниш.

    Али ти не иде, остају полупопуњене.

    Гледаш кроз њих.

    Видиш да је то лавиринт.

    Добро је да сваки од њих има и излаз.

С ветром у коси
На ливади твојих мисли дува ветар.

    Разноси их.

    Налево, надесно, напред, назад.

    Немаш фокус.

    А тако ти је потребан.

    Баш сада.

    Много труда треба.

    Кад хоћеш да се одљубиш.

Скретница
Не иде све праволинијски.

    Кривудав је живот.

    Налево, надесно, горе, доле.

    Треба ти енергија да га држиш под својом контролом.

    Она што се лако губи.

    И тешко стиче.

    Треба ти поверење у себе.

    Да почнеш да управљаш својом скретницом.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пето место у
појединачном надметању

Екипа Србије четврта

Управо је завршено Првенство Европе у
стрељаштву за јуниоре, које се одржава-
ло од 18. до 23. марта у норвешком граду
Хамару, где се одмах наставља и надме-
тање најбољих сениора на Старом конти-
ненту.

Стрељачка дружина „Панчево 1813”
имала је свог представника на овом пре-
стижном надметању, а то је Алекса Рако-
њац, који је наступио у јуниорској репре-
зентацији Србије у гађању из ваздушне
пушке, у појединачној и екипној конку-
ренцији, а по избору директора репре-
зентације Драгана Марковића и селекто-
ра Драгана Доневића.

У борби за бронзано одличје наш мла-
ди тим је у финалној борби изгубио од
Мађарске са 16:12, па је морао да се задо-
вољи четвртим местом у Европи. Екипу
је предводио тренер Иван Манојловић, а
наступили су Марко Ивановић из Крагу-
јевца, који је претходно освојио сребрну
медаљу у појединачном надметању, Петар
Ердеи из Новог Сада, који се окитио брон-
заним одличјем, и Алекса Ракоњац из
Панчева, који је заузео пето место у фина-
лу, мада је у квалификацијама изборио
другу позицију с високим резултатом од
628 кругова. Иако најмлађи члан репре-
зентације, успео је да оствари лични
рекорд, надмаши старије колеге и достиг-
не међународни разред, који му доноси и
додатне бодове за стипендију Стрељач-
ког савеза Србије.

Алекса је испунио очекивања свог тре-
нера у „дружини” Синише Вељковића,
стручног тима, али и родитеља, који су
прилично средстава уложили у његову
опрему, нову пушку и припреме у проте-
клих неколико година. Труд се исплатио,
а Алекса је био близу и појединачне и
екипне медаље, које ће сигурно освојити у
наредне две године јуниорске каријере.

Следе му ове године такмичења у Европ-
ској лиги младих, Светском јуниорском
купу и осталим домаћим и међународним
такмичењима, на којима ће му сигурно
користити искуство с Првенства Европе.

Прошлог викенда у Смедереву је одр-
жано последње коло Купа Србије по
Б-програму, у коме је учествовало десет
такмичара СД-а „Панчево 1813”.

Огњен Лукић је с погођених 186 круго-
ва освојио прво место и 12 бодова у кате-
горији пионира који су гађали из вазду-
шне пушке, док је Огњен Бунчић са 168
кругова био дванаести, али су се обојица
пласирали у финале купа.

У групи кадета у пуцању из пушке насту-
пили су Немања Ђорђевић, Огњен Бунчић
и Огњен Лукић, али нису успели да
обезбеде бодове за финале. У категорији
млађих јуниора Алекса Ракоњац није уче-
ствовао, али он већ има довољно бодова,
па ће се надметати у финалу. Теодора
Кондић у надметању млађих јуниорки није
успела да освоји нове бодове, али је Ива
Ракоњац с 388 кругова била шеста, што јој
је донело нових пет бодова и пласман у
финале кадеткиња у гађању из пушке.

Пиштољаш Немања Ђорђевић у над-
метању кадета није се пласирао у фина-
ле, а Стефан Кешишјан је заузео дванае-
сто место у конкуренцији млађих јунио-
ра и ушао на листу финалиста захваљују-
ћи освојеним бодовима из првог кола.
Марко Нинковић, иако није наступио у
овом колу, имао је довољну залиху бодо-
ва из прва два кола и ушао је у финале у
категоријама кадета и млађих јуниора.

Финале Купа Србије биће одржано
наредног викенда, такође у Смедереву.

А. Живковић

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

АЛЕКСА У ВРХУ ЕВРОПЕ

Наш суграђанин Душан Борковић нову
сезону започиње као први аутомобили-
ста са ових простора који наступа у нај-
познатијем светском аутомобилском шам-
пионату GT World Chal len ge Euro pe Endu -
ran ce Cup. Најбољи српски аутомобили-
ста ће возити „мерцедес АМГ ГТ3” за
шпански тим „Мадпанда моторспорт”,
који има дугогодишње искуство и успехе
у овом шампионату.

Сезона је почела 7. марта званичним
тестовима на стази „Пол Рикар” у Фран-
цуској, а прва трка је заказана за период
од 1. до 3. априла у Имоли. Сезона се
завршава 2. октобра у Барселони, на дома-
ћој стази Душановог тима. Нашем асу
током године предстоје укупно пет трка
и два званична теста.

– Одлука да пређем с туринг трка на
ГТ ендјуранс није дошла лако. За мене и
мој НИС Петрол рејсинг тим ово је једно
потпуно ново искуство и велики изазов.
Свакако ћемо дати све од себе да надма-
шимо очекивања и будемо вредан део
тима „Мадпанда моторспорт”, који се
показао као веома добар у овој категори-
ји – рекао је Борковић.

О атрактивности овог такмичења до
сада су најбоље сведочили снажни ауто-
мобили на стартном гриду и бројност гле-
далаца, која је на трци „Спа Франкор-
шам” у Белгији, пре пандемије корона-

вируса, достизала и преко 200.000 људи
за викенд, али ове године то је свакако
учешће планетарне звезде Валентина
Росија.

– Шта бих још у каријери
могао да пожелим, осим да
делим стазу с Росијем. Делио
сам је успешно с Лоебом и
то је било остварење једног
сна. Сада сам желео проме-
ну и направио сам је у
најбољем смеру. Иза-
брао сам такмичење
за које су ми
потребне потпуно
нове вештине и
желим да сам
себи подижем
границе. Овде
су физичка
спремност и
издржљивост
на првом месту, пре
свега због дужине тра-
јања самих трка, али и
снаге аутомобила, која
премашује све што сам
до сада возио. На много
тога ћу морати да се
навикнем и доста тога
да коригујем у својој
досадашњој вожњи, тако

да се у својој 29. сезони професионалног
тркања окрећем сасвим новом изазову.
Овде се на стартном гриду налази између
40 и 60 најбољих аутомобила на свету и
мораћу своју потребу за улажењем у дуе-
ле да сведем на минимум. Сваку трку
возим с још два возача с којима делим
аутомобил и тимски правимо тактику. За
свакога ће морати да се адаптира седи-
ште које ће се радити по мени због виси-

не, а улазак у бокс за промену возача,
сипање горива и мењање гума траје

само 40 секунди. Рецимо трка у
Белгији траје 24 сата и пређе се
око 4.500 километара, а за то вре-
ме један аутомобил само за трку
потроши преко 100 гума. Када

додамо и тестове, који су пред
овакву трку најважнији, број
искоришћених гума буде и
десет пута већи. Сигуран сам

да ће ово бити једно драгоцено
искуство, као и сјајна прилика за
промоцију Србије и свих мојих спон-
зора – додао је Душан.

Поред „Мерцедеса”, на
овом престижном аутомобилском
такмичењу учествују најпознатији
произвођачи аутомобила: „Ферари”,
„Порше”, „Ламборгини”, „Макларен”,
„Ауди”, „Астон Мартин”, BMW и „Бен-
тли”. А. Живковић

ПРЕД ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ

БОРКОВИЋ НА СТАРТНОМ ГРИДУ С ВАЛЕНТИНОМ РОСИЈЕМ


