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Град Панчево пружа потпуну подр-
шку како би брачни и ванбрачни
партнери, самохрани родитељи и
млади пољопривредници и пољопри-
вреднице, до 45 година живота, лако
и брзо дошли до куће у неком од пан-
чевачких насељених места. До сада
су послата три захтева и одобрена је,
засад, куповина једне куће у Глогоњу
за млади брачни пар Богдановић. У
плану је да се до краја октобра наста-
ви аплицирање за куповину куће са
окућницом.

Општи циљ је смањење мигра-
торних кретања становништва која
доводе до депопулације у рурал-
ним подручјима Републике Срби-
је, односно мотивисање сеоског
становништва да остане на селу,
као и подстицање младих да се

врате на село решавањем стамбе-
ног питања.

И север и југ

Градска менаџерка Маја Витман и
народни посланик Марко Младено-
вић обишли су радове на асфалтира-
њу Пролетерске улице у Глогоњу.
Маја Витман је том приликом рекла:

– Глогоњ је прво насељено место
које је путем пројекта јавно-приватног
партнерства било тема будућих радо-
ва, септембра прошле године. У Глого-
њу је започета реализација дугоочеки-
ваног пројекта јавно-приватног парт-
нерства за реконструкцију, изградњу,
финансирање и одржавања путне
инфраструктуре у граду и насељеним
местима. Након завршених радова у
Млинској, Првомајској и у Улици

ЈНА, сада асфалтирамо Пролетерску
улицу у дужини од 800 метара, шири-
не коловозне конструкције пет метара.
У следећој фази радова у Глогоњу,
почетком следеће године, кренућемо
поново са извођењем радова. Поносни
смо што смо путем пројекта јавно-
приватног партнерства омогућили да
грађани добију асфалт, који чекају
деценијама. Досад изведеним радови-
ма, као и оним у следећој фази,
мештани Глогоња за годину и по дана
добијају асфалт у дужини од око осам
километара, али и уређење паркинга и
тротоара. Свима нам ово много значи
и захвални смо грађанима и Савету
Месне заједнице на подршци и сарад-
њи приликом извођења радова.

Како је градска менаџерка најави-
ла, следеће недеље почињу радови у
Јабуци, и то на рехабилитацији ули-
ца Струмичке, Николе Тесле, Рад-
ничке, Осоговске и дела Сутјеске и
Машинске улице. До краја године је
планирано да се, у вези са северним
селима, заврше и радови у Kачареву
– у Пролетерској и Kосовској улици.

– Ради се и у јужним селима.
Kренули смо са Старчевом на уређе-
њу Партизанске улице, након чега
механизација улази у Омољицу и
Банатски Брестовац. Такође, ускоро
крећемо и с радовима у Банатском
Новом Селу; у току су припремни
радови, баш као и у Долову – навела
је Маја Витман.

Она је подсетила на то да се интен-
зивно ради и на рехабилитацији ули-
ца у граду. Тренутно је механизација
у насељу Младост, где се гради водо-
водна мрежа у Охридској и Власин-
ској улици, а комплетно је завршена
Улица Вељка Влаховића на Стрели-
шту. С. Трајковић

Општи циљ смањење
миграторних кретања

Нова подлога у
Пролетерској улици у
дужини од 800 метара

Претходне недеље градски челници
обављали су активности у насељеним
местима на територији града Панче-
ва. Једно од њих био је и Глогоњ, где
су своје дужности извршавали
Миленко Чучковић, члан Градског
већа задужен за подручје рада, запо-
шљавања и социјалне политике, и
Маја Витман, градска менаџерка.

Чучковић је у име Града Панчева
присуствовао потписивању уговора
између представника Министарства
за бригу о селу, Града Панчева и
породице Богдановић, која је овом
приликом добила бесповратна сред-
ства намењена за куповину сеоске
куће са окућницом, а Маја Витман је
обишла радове на асфалтирању Про-
летерске улице.

Лако и брзо до крова над главом

Први дан новембра је рок за пријаву
на конкурс Министарства за бригу о
селу за куповину сеоских кућа са
окућницом, који је расписан почет-
ком јула. Уредбом Владе Србије
предвиђена је субвенција од 1,2
милиона динара као максималан
износ за куповину једне сеоске куће
са окућницом. Град Панчево се међу
првим градовима и општинама
укључио у овај програм, а Секрета-
ријат за јавне службе и социјална
питања Градске управе даје сву
административно-техничку помоћ
за аплицирање.
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Земља (ни)је
округла

„Сумњати у сигурност вакцина
након оволиког броја вакциниса-
нихиколичинеподатакакојуима-
мо једнако је сумњи да је Земљина
кугла округла”, речи су чувеног
британског микробиолога. Иначе,
у Великој Британији је двема доза-
ма вакцинисано преко 80 одсто
становништва старијег од 16 годи-
на, а тамо не постоји опција избора
вакцине коју ћете примити: зна се,
на основу научних доказа и препо-
рука стручног кадра, која вакцина
се даје којој групи.

У Данској је 74,6 одсто грађана
вакцинисано обема дозама; тамо
су 10. септембра укинута сва пан-
демијска ограничења и ковид
више не представља критичну
претњу. И, УАЕ, Португал и Мал-
та прешли су стопу од преко 80
одсто вакцинисаног становни-
штва. То је битно јер се, пошто се
од 70 до 80 одсто грађана вакци-
нише, постиже тзв. имунитет
крда, који је важан јер штити и
особе које не могу бити вакцини-
сане, као што су оне с компроми-
тованим имуносистемом.

Е, тако је то у свету, а како је
код нас... Према речима лекара
који примају грађане што у
последње време долазе на тести-
рање или да приме вакцину јер су
осетили симптоме и пре тога
били сведоци неког лошег ковид
искуства у својој околини, види
се страх у њиховим очима: плаше
се вакцине, али се плаше и виру-
са. Млади верују да су отпорни на
вирус само зато што су млади, а
они други слушају антиваксере и
плаше се последица, посебно
наводног стерилитета.

Изучаваоци прилика у земљама
Западног Балкана са запада Евро-
пе кажу и следеће: кад живите у
земљи где се академске дипломе
„освајају” за неколико месеци или
купују и где се код лекара иде с
ковертама, није чудо да људи не
верују здравственим органима. Уз
то, озбиљна истраживања, свуда у
свету, наводе податак да поверење
у институције система, транспа-
рентност и правовремена инфор-
мисаност играју велику улогу у
степену вакцинације. Има, нарав-
но, и ћирибу-ћириба разлога да се
не прими вакцина: веровања у
теорије завере.

Улични протести због ковид
пропусница нису се дешавали
само код нас; било их је и у Фран-
цуској, Словенији, Румунији...
Сасвим легитиман грађански
потез, све док не прерасте у
десничарске увреде на национал-
но-верској основи. Може бити
сасвим океј и не веровати у вак-
цине, док то не угрожава друге.

Ипак, да ли треба поновити
хиљадити пут да вакцинисани
грађани, чак и ако „закаче” коро-
ну, имају много блажу клиничку
слику од невакцинисаних –
доказано, милион и кусур пута...

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У ГЛОГОЊУ СВАШТА НОВО

Избор.

На платоу код Зелене пијаце, ових дана

Снимио: Милан Шупица

КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И АСФАЛТИРАЊЕ

Екипе мајстора
свакодневно интервенисале
на кваровима

Температура ваздуха била је „превр-
тљива” у последњих месец дана: топло
време заменило је изузетно хладно, да
би се сунце поново појавило у другој
половини октобра. Али ни у једном
тренутку корисници даљинског греја-
ња нису били ускраћени за испоруку
топлотне енергије, јер је ЈКП „Греја-
ње” и пре званичног почетка грејне
сезоне – 15. октобра – загревало стано-
ве.

Како стоји у саопштењу овог јавног
комуналног предузећа, у периоду
топлих функционалних проба до 15.
октобра, које служе за проверу рада
енергетских објеката, топлана и
котларница, чиме се уједно проверава
и функционалност топловодне мреже,
топлотних предајних станица, а по
потреби и грејних инсталација, покре-
нути су котлови за загревање топле

воде и цео систем ЈКП-а „Грејање”
могао је да стартује без већих пробле-
ма и хаварија.

Дежурне екипе мајстора ЈКП-а „Гре-
јање” свакодневно су интервенисале на
кваровима изазваним процуривањем
инсталација, допуњавали су системе
водом, вршили одзрачивање инстала-
ција у појединим објектима (углавном
на највишим спратовима колективних
стамбених зграда), а паралелно са
интервенцијама на секундарним
инсталацијама – у самим објектима
корисника, решавале су се хаварије на
топловоду, које су саниране претход-
них дана на неколико локација у рејо-
нима топлана „Котеж” и „Содара”. Око
2.000 корисника услуга топле потро-
шне воде у рејону топлане „Котеж”
снабдева се топлом водом без прекида
у грејном дану.

У саопштењу ЈКП-а „Грејање” изме-
ђу осталог пише:

– Испорука топлотне енергије за
загревање 12.500 станова и око 500
пословних објеката са рејона топла-

на „Котеж” и „Содара” до 17. окто-
бра одвијала се без прекида због
ниских просечних спољних темпе-
ратура, а у периоду од 18. до 22.
октобра с дневним прекидима од
неколико сати, а у складу са спољ-
ном температуром ваздуха. Тренут-
но нема проблема на производном
систему у топланама и котларница-

ма, нема већих
хаварија на
топловодима,
па су губици
воде у дистри-
б у т и в н о м
систему подно-
шљиви с обзи-
ром на старост
топловода, док
се на секундар-
ној мрежи
п р и с у с т в о
ваздуха на
вишим спрато-
вима у колек-
тивним стам-

беним зградама свакодневно откла-
ња одзрачивањем цеви и радијатора.

Ово градско јавно предузеће благо-
времено је уговорило с дистрибутери-
ма довољне количине енергената –
гаса и електричне енергије – за произ-
водњу топлотне енергије, тако да се
снабдевање енергентима одвија без
прекида. С. Т.

У ЈКП-у „ГРЕЈАЊЕ” СВЕ ПО ПЛАНУ

Цео систем стартовао без већих проблема

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Нови војници и резервни официри
Центар Министарства одбране Пан-
чево обавештава заинтересована
лица мушког и женског пола да је и
даље у току јавни конкурс за пријаву
кандидата за добровољно служење
војног рока с оружјем у месецу
децембру и за курс за резервне офи-
цире Војске Србије у месецу марту.
Право пријављивања имају државља-
ни Републике Србије старости од 19
до 30 година.

Кандидат мора да испуни следеће
опште услове: да није осуђен на
казну малолетничког затвора или
безусловно на казну затвора због
кривичног дела; да се против канди-
дата не води кривични поступак; да
је здравствено способан за војну слу-
жбу; да није одслужио војни рок с
оружјем и да има место пребивали-
шта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слуша-
оца курса за резервне официре мора

испуњавати и следеће услове: да има
завршене основне академске студије,
односно основне струковне студије
од значаја за Војску Србије; да испу-

њава услове прописане за регруте
који се упућују у посебне јединице
Војске Србије и да има позитивну
безбедносну проверу.

После потписивања уговора који
дефинише права и обавезе обеју
страна, кандидат одлази у један од
три центра за обуку Војске Србије: у
Сомбор, Ваљево или у Лесковац.
Закон о војној, радној и материјалној
обавези прописује да служење војног
рока траје шест месеци. Служење вој-
ног рока с оружјем један је од преду-
слова за заснивање радног односа у
јединицама Војске Србије у статусу
професионалног војника.

Више информација налази се на
сајту Министарства одбране –
www.mod.gov.rs – а могуће је доби-
ти их и у Центру Министарства
одбране Панчево, у Улици Милоша
Обреновића 1, где се може поднети
и пријава. С. Т.
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Често се поста вља пита ње: „Шта
ако не знам да имам коро ну, а
одем да при мим тре ћу дозу
вак ци не?”

Лека ри кажу да ћете у таквој
ситу а ци ји нај ве ро ват ни је осе -
ти ти неке симп то ме, али да ће
они бити доста сла би је изра -
же ни. Ипак, иде ал но би било
да при ми те вак ци ну кад сте
здра ви.

– Има мо такве ситу а ци је, али
објек тив но гле да но, нико у све -
ту не ради тести ра ње на ковид
пре дава ња вак ци не нити је то
попу ли зо ва но као нео п ход но.
Да не ула зи мо у то коли ко је
ску по, али има таквих ситу а -
ци ја да су људи у инку ба ци ји,
а да су при ми ли вак ци ну, због
тога се гово ри да ако неко тре -
ба да се вак ци ни ше, мора да
буде пот пу но здрав. Ако се и
деси тако нешто, човек при ми
вак ци ну, а био је у инку ба ци -
ји, он ће има ти лак ши облик,
евен ту ал но ће можда има ти
пови ше ну тем пе ра ту ру дан или
два, про лив, можда ће има ти
гла во бо љу која ће про ћи за
један дан, можда ће има ти
боло ве у миши ћи ма који ће
про ћи. Дакле, ништа стра -
шно, али на вак ци на ци ју иди -
те здра ви сва ка ко – рекао је
епи де ми о лог Бра ни слав Тио -
до ро вић почет ком годи не.

Оно што је тако ђе важно да

зна те јесте да уко ли ко тего бе
након вак ци на ци је тра ју дуже
од три дана, то је добар инди -
ка тор да сте били зара же ни у
тре нут ку вак ци на ци је. Симп -
то ми могу бити и висо ка тем -
пе ра ту ра, малак са лост, сла бост
и гла во бо ља, дакле вео ма слич -
ни они ма који се јавља ју и код
обо ле ва ња од кови да.

– Неке вак ци не иза зи ва ју бур -
ни је реак ци је, неке мало мање,
али све до три дана рачу на мо
да је то нор мал на реак ци ја на

вак ци ну, а ако тра је више од
три дана, онда тре ба да се јаве
лека ру. Тада је могу ће да су се
зара зи ли пре при ма ња вак ци -
не – став је струч ња ка.

Како дола зи до ства ра ња
анти те ла и зашто их не може -
те има ти пре ви ше, обја снио је
др Томи слав Раду ло вић, епи -
де ми о лог.

– Наше тело може да про -
из ве де „лоша анти те ла” која
ће да напа да ју свој иму но си -
стем, али то нема везе са овим.

То не може да се деси од вак -
ци не. Људи који има ју висок
титар анти те ла само зна чи да
су дуже зашти ће ни. Исто вре -
ме но, могу ће је има ти бур ни -
ју реак ци ју на вак ци ну. Ево
при ме ра, на прву дозу не одре -
а гу јеш, а на дру гу се поја ви
оток на месту убо да и све је
то нор мал но. Све нус по ја ве
након вак ци на про тив коро не
које се могу јави ти су мно го
мање од, на при мер, вак ци не
ДТП про тив диф те ри је, тета -
ну са и вели ког кашља које се
дају деци с навр ше на два месе -
ца живо та и сви смо при ми ли
то цепи во – обја шња ва Раду -
ло вић.

Он исти че и да вели ки број
анти те ла само доно си добро
орга ни зму, али да се наш иму -
но си стем не осла ња само на
анти те ла, већ има и сло же не
меха ни зме који ма се бра ни.

– Не може те да про из ве де те
нео гра ни чен број анти те ла и
да она стал но тра ју. Она с вре -
ме ном неста ју. Зато посто је и
мемо риј ске Т-ћели је које прак -
тич но тра ју дожи вот но. Оне ће
„упам ти ти” вирус и кад нема -
те више анти те ла и уко ли ко се
поно во срет не те с тим виру -
сом, оне ће се „сети ти” и посла -
ти пору ку орга ни зму шта тре -
ба да ради и да поно во про из -
во ди анти те ла – исти че др
Томи слав Раду ло вић. Р. П.

О ВАК ЦИ НИ ПРО ТИВ КОРО НЕ

ШТА АКО ПРИ МИ ТЕ ТРЕ ЋУ ДОЗУ, А
ИСПО СТА ВИ СЕ ДА ИМА ТЕ КОРО НУ?

ЗАКОН

Обавезна употреба
зимских гума

Од 1. новембра за аутомо-
биле почиње примена зим-
ске опреме на четвороточ-
кашима, а у зимску опрему
спадају четири пнеуматика
код којих дубина газећег сло-
ја не сме бити мања од чети-
ри милиметра.

Цене зимских гума вари-
рају у зависности од произ-
вођача, квалитета, али и од
марке аутомобила, па се тако
оне крећу и до вртоглавих
12.000 динара. Искуснији
вулканизери не препоручују
куповину половних гума.

Возила морају бити опре-
мљена и посебном зимском
опремом ако се на коловозу
налазе снег, лед или поле-
дица.

НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

Андреа Стојадинов и
ЗлатиборЛазаровлауреати
Новембарска награда Града
Панчева за 2021. годину биће
додељена џудисткињи Андреи
Стојадинов у области спорта и
Златибору Лазарову за област
социјалног и хуманитарног
рада.

Андреа Стојадинов је у вео-
ма кратком временском року
освојила чак три европске меда-
ље: златну медаљу на такмиче-
њу у Поречу у новембру 2020,
када је постала јуниорска прва-
киња Европе у џуду; бронзану
медаљу у елитној сениорској
конкуренцији на међународ-
ном џудо-такмичењу у Будим-
пешти; сребрну медаљу у кате-
горији до 48 килограма на свом
првом учешћу на сениорском
првенству Европе.

Златибор Лазаров је био дуго-
годишњи председник, а тре-
нутно је потпредседник Међу-
општинске организације Саве-
за слепих Панчево и више од
две деценије укључен је у све
активности у вези са особама
са инвалидитетом у Панчеву,
као и у бројне хуманитарног
карактера.

Разговоре с њима објавиће-
мо у следећем броју. С. Т.

У СУБОТУ

Спектакл испред
Градске управе

Сајам стваралаштва сеоских
жена у Војводини одржаће се у
суботу, 30. октобра, од 11 до
15 сати, на платоу испред Град-
ске управе. Свечано отварање
манифестације је у 12 сати.

Град Панчево у сарадњи с
Покрајинским заводом за рав-
ноправност полова и Јужноба-
натским управним округом
први пут организује Сајам ства-
ралаштва сеоских жена у Вој-
водини. Око 130 удружења жена
с територије целе Војводине
представиће свој рад.

Посетиоци ће моћи да се упо-
знају с њиховим стварала-
штвом, али и да уживају у мно-
гобројним ђаконијама и бога-
том културно-уметничком про-
граму и изложбама.

Циљ манифестације је про-
мовисати креативност и пред-
узетнички дух жена из рурал-
них подручја Војводине, као и
њихове могуће привредно-еко-
номске и туристичке капаци-
тете, очување традиције и мул-
тикултуралности.

Сајам се одржава уз пошто-
вање свих противепидемијских
мера. Посетиоци и излагачи
позивају се да чувају своје здра-
вље и брину о себи и другима.

У НЕДЕ ЉУ, 31. ОКТО БРА

Бер за сит них 
живо ти ња

Дру штво одга ји ва ча расне
живи не, голу бо ва, куни ћа и
пти ца из Пан че ва у неде љу,
31. окто бра, при ре ди ће сво -
ју тра ди ци о нал ну бер зу сит -
них живо ти ња.

Као и сва ке годи не, место
деша ва ња биће дво ри ште
Пољо при вред не шко ле
„Јосиф Пан чић” (Ново се љан -
ски пут 31), а на овој мани -
фе ста ци ји ће се наћи и број -
ни про из во ђа чи хра не за
живо ти ње, али и пра те ће
опре ме за њихов одгој.

Бер за у Пан че ву је јед на од
нај ве ћих у Срби ји, јер је посе -
ти по неко ли ко хиља да људи,
а овог пута се обе ле жа ва и у
окви ру седам де се то го ди шњи -
це од када је Дру штво поно -
во обно вље но. А. Ж.

Наш суграђанин, легендарни
џудиста Славко Станишић не
стаје. Иако је напунио 65 годи-
на, успешно се бори с много мла-
ђим ривалима и – осваја титуле!

На Светском првенству за
џудо-ветеране, које је одржано
од 21. до 24. октобра у главном
граду Португалије, Лисабону,
члан Џудо клуба „Динамо”
Славко Станишић освојио је
златну медаљу у категорији М7
+ 100 кг и тако одбранио шам-
пионску титулу освојену 2019.
године у Маракешу (Мароко).

Славко је у првом колу савла-
дао Јоакима Мерца из Немач-
ке, да би у наредној рунди шам-

пионата оружје пред дивом из
Панчева морао да положи и
Азар Асгаров из Азербејџана.
У трећем колу Славко је три-
јумфвоао и над ривалом из
Русије Сергејом Беираковичем,
а потом је, у великом финалу,
наш суграђанин савладао и
Украјинца Артура Абрамовског.

– Било је јако тешко и напор-
но. Рус је био посебно незго-
дан јер је радио „прљаво”, али
успео сам да га савладам. Дра-
го ми је да сам и у Лисабону
придобио домаћу публику, а
посебно сам поносан што се и
у далекој Португалији орило
„Боже правде” – рекао је нови-

стари првак света из Панчева.
Славко је све мечеве добио

ипонима, и то у борбама с так-

мичарима млађим од њега од
пет до десет година.

Свака част! А. Ж.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије 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 наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

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 Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Славко Станишић првак света!



Чланица Градског већа задуже-
на за пољопривреду, село и
рурални развој Владислава Мак-
симовић говорила је ове недеље
о завршетку првог круга лици-
тације државног пољопривред-
ног земљишта на територији гра-
да Панчева. У првом кругу, од
понуђених 720, излицитирана
су 73 хектара државног пољо-
привредног земљишта за закуп
и коришћење. Владислава Мак-
симовић је додатно објаснила:

– Заинтересованих је било у
три катастарске општине: Банат-
ском Новом Селу, Долову и Гло-

гоњу. Највиша цена је понуђена у
Банатском Новом Селу за повр-
шину од 40 хектара, где је било и
највише заинтересованих пољо-
привредника: њих шесторо је
лицитирало и победник је дости-
гао цену од 76.400 динара по хек-
тару. У Долову је излицитирана
мала површина од два хектара, а
преостали 31 хектар излицити-
ран је у катастарској општини
Глогоњ. Просечна цена за 2021.
годину износи 531 евро по хекта-
ру. И ове године лицитација је
одржанаонлајниуспешнојезавр-
шена. Земљиште иде на 15 годи-

на коришћења и ових дана се
склапају уговори. Након заврше-
ног првог круга и склопљених
уговора кренућемо полако у про-
цедуру за други круг лицитације.

Очекивани приход од првог
круга лицитације је 4,5 милио-
на динара, од чега 40 одсто оста-
је граду Панчеву.

Највећи број жена на
важним функцијама
од увођења
вишестраначја

У локалним
парламентима jужног
Баната 41 одсто
одборница

На онлајн конференцији Тре-
ћег Евроазијског форума жена
лидера у Санкт Петербургу, на
коме су учествовале успешне
жене из више од 100 земаља
из целог света, Србију је пред-
стављала панчевачка градска
менаџерка Маја Витман.

Она је овим поводом рекла
да је „оснаживање жене, омо-
гућавање спровођења њене кре-
ативности, способности и само-
сталности, стварање могућно-
сти да буде економски незави-
сна, подржано кроз пројекте
како у Републици Србији, тако
и на нивоу наше локалне само-
управе, подстицајима у вези са
женским предузетништвом”.

Мере подршке

Потом је додала:
– Србија је од почетка пан-

демије успела да се успешно
избори сa економским и здрав-
ственим изазовима и да спро-
веде снажне мере подршке при-
вреди и становништву. Влада
Републике Србије усвојила је
три свеобухватна пакета еко-
номских мера подршке грађа-
нима и привреди чија је укуп-
на вредност око осам милијар-
ди евра, односно око 17 одсто
БДП-а. Захваљујући програму
подршке, чији је циљ био очу-
вање радних места, привредне
активности и животног стан-
дарда становништва, економ-
ска активност забележила је
снажан опоравак у другој поло-

вини прошле године, који је
настављен и у 2021.

Маја Витман је затим под-
вукла да вакцинација станов-
ништва додатно помаже отва-
рању домаће привреде и јача-
њу привредног опоравка; Срби-
ја је међу првим државама на
свету обезбедила вакцине и
започела процес вакцинације,
а грађани наше земље на
располагању имају четири вак-
цине. У вези са овим казала је
и да су изграђене нове болни-
це за лечење ковид пацијената
и отпочело је пуњење вакцина
„Спутњик V”, као и изградња
фабрике вакцина „Синофарм”.

– Улога жена у свим овим
процесима од великог је зна-
чаја. Жене у Србији последњих
година све су заступљеније на
важним државним, политич-
ким и привредним функција-
ма које су раније, традицио-
нално, заузимали углавном
мушкарци. У нашој земљи је
крајем октобра 2020. године

изабрана нова влада са женом
на њеном челу, госпођом Аном
Брнабић. Од 23 министарства,
десет воде жене. Гувернер
Народне банке Србије је тако-
ђе жена и то је највећи број
жена на овим функцијама од
увођења вишестраначја у Срби-
ји. Жене су заступљене и на
многим другим значајним
местима – од вођења локалних
самоуправа преко управљања
јавним комуналним предузе-
ћима, установама и факулте-
тима, где имају право и могућ-
ност предлагања, али и одлу-
чивања – објаснила је Маја Вит-
ман.

Све више предузетница

Градска менаџерка је истакла
да је и законом регулисано да
на републичким и локалним
изборним листама мора да буде
40 одсто жена, што је много
више него што је то икада рани-
је био случај. Потом је нагла-
сила:

– Ми жене поносне смо због
свих тих промена. Највећу
захвалност дугујемо председни-
ку Републике Србије Алексан-
дру Вучићу, захваљујући чијој
одлучној политици је Србија
постала модерна земља која се
убрзано развија на свим пољи-
ма, у којој су жене препознате
као важна карика и стуб развоја
целог друштва. Важност жена у
доношењу одлука огледа се и
на терену: у свакој од осам локал-
них самоуправа на територији
јужног Баната сваки трећи
одборник је жена, а у четири од
њих на челу су жене; Јужноба-
натски управни округ такође
води жена. У јужном Банату на
руководећим местима је 50 одсто
жена. У локалним парламенти-
ма имамо 41 одсто одборница,
односно од укупно 289 одбор-
ника чак 188 су жене.

Говорећи о привреди јужног
Баната, Маја Витман је изнела
податке да на територији окру-
га постоји више од 3.000 пред-
узећа и више од 10.000 поро-
дичних фирми – предузетни-
ка, међу којима је све више
жена, и да се константно оства-
рује суфицит у спољнотрговин-
ској размени. Она је навела да
је у јужни Банат дошао велики
број инвеститора и да су изгра-
ђене нове фабрике, те да све
општине и градови припрема-
ју нове пословно-индустријске
зоне, за нове инвеститоре. Уз
то, они који су већ дуго овде,
попут руског „Гаспрома”, 
развијају рад својих фирми,
при чему унапређују квалитет
животне средине.

Маја Витман је закључила
речима да је у периоду од пет
година веома повећан проце-
нат запослености, те да се мно-
го улагало у секторе здравства,
образовања, социјалне зашти-
те, културе, пољопривреде,
спорта и инфраструктуре.

4 ДРУШТВО
Петак, 29. октобар 2021.
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ЗАВРШЕН ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

Највиша цена у Банатском Новом Селу

ДО КРАЈА 2021. ГОДИНЕ

Отварање вртића у Долову

Поделе су око свега: националне, верске, идеолошке,
политичке, спортске, ваксерске… Свуда се људи шанче у
неке ровове. Током 1990-их смо на свом примеру видели
куда то води. Чинило ми се у том смислу важно да акце-
нат бацим на један позитиван пример, на важан део
наше народне традиције, наше културне баштине, на
песму која је још у „мрачном средњем веку” говорила да
је јуначки опростити. Опростити није лако, то подразу-
мева емпатију и разумевање према другом, све оно што
нам у овом модерном свету недостаје. И љубав, која је
изнад свега. „Помало је такијех јунака ка’ што беше
Страхињићу Бане”. Али можемо да покушамо да у себи
пронађемо бар мало тог Страхињу. Да покушамо да буде-
мо најбоља верзија себе.

(Филмски редитељ Стефан Арсенијевић, 
портал „УГС Независност”, 22. октобар)

* * *
Много ми је тешко што је све отишло у негативу, што је
све запетљано и што на политичкој сцени свако о свако-
ме говори само ружно, и као чекамо да се појави неко. У
ствари, не треба ми нико, не треба ми вођа, желим да
стасамо, да постанемо бољи људи, а смешно је да у мојим
годинама говорим шта мислим о будућности. Желим да
младе генерације покушавају да расту као отворене једин-
ке, спремне и широка срца за разговоре, и за другост и за
друге језике, и другу боју, и друга размишљања, и да
имају моћ и уши да чују једни друге, а не само да једни
другима шаљу најстрашније поруке. Беким о томе гово-
ри у својој књизи, он каже да је мржња вирус који се нај-
брже шири. То добро знају сви они који манипулишу
људима, који настоје да та мржња опстане, и да увек
могу да је извуку кад им буде потребна. Зато је остало то
страшно семе из деведесетих година, које је заразило
мржњом и младе генерације које су пристигле.

(Глумица Бранка Петрић, 
„Данас”, 23. октобар)

* * *

Друштво у коме више људи умире него што се рађа и у
коме се више људи исељава него што се усељава је дру-
штво без будућности. Србија је живела и опстајала на бази
инфузије људског капитала, а сада је први пут Србија нето
емигрантска земља. Наше становништво се радикално
смањује, педесет хиљада одлази, педесет хиљада годишње
више умре него што се роди и каква је рачуница на шест
милиона људи? У врло блиској будућности нас више нема.
Ја бих на Тргу републике поставио семафор на којем би се
пратило неколико показатеља: стање јавног дуга, стање
емиграције и просечна старост становништва. И кад погле-
даш те параметре, биће ти јасно да ли ствари иду нагоре
или набоље. Уместо инфузије људског капитала, Србија је
изложена страховитом крволиптању и можемо да прича-
мо шта год хоћемо, ми смо нација у нестајању.

(Економиста проф. др Миодраг Зец, 
портал „Нова.рс”, 24. октобар)

* * *
„Време зла” је толико актуелно јер смо у врзином колу из
којег никако да се искобељамо. Што из кукавичлука или
себичлука остављамо будућим поколењима да се баве
неким нашим неразјашњеним питањима. Никако да ево-
луирамо као друштво, као Едипов комплекс да имамо.
Кунемо се у те наше национализме иако су они штетни
за све нације и оставићемо будућим генерацијама горе
друштво него што смо га затекли.  Ми смо, једноставно,
једно од ретких друштава у свету које ретерира, а не ево-
луира. У тој борби за слободу, која је темељна људска
потреба, заборављамо циљ те борбе који је слобода и
поново постајемо робови наших идеологија. Тиме се бави
„Време зла”, тиме да нам постане битнија борба од циља
те борбе. То је неки фолклор, неки племенски ментали-
тет, где нам је борба сврха, а не победа.

(Глумац Горан Богдан, 
„Данас”, 26. октобар)

* * *
Увођење ковид пропусница је гашење пожара чашом воде.
Наредних година изгубићемо доста болесника због пост-
ковида, и губимо и изгубићемо велики број нековид боле-
сника који не могу да дођу на дијагностику и терапију.
Здравствени радници раде заиста јуначки посао, треба
им одати поштовање и захвалност за оно што раде. Да ову
земљу карактерише нешто што је стално присутно, поги-
бије, умирања, то је нешто што је, бојим се, за нас прихва-
тљиво. Нема победе над ковидом 19, као што не говорим
ни о поразу, ово не доживљавам као неко спортско так-
мичење, да смо бољи од овога или онога, ово је трагедија.
Ову цену коју плаћамо нисмо смели да дозволимо.

(Инфектолог Драган Делић, 
Н1, 25. октобар)

КОНЦЕПТ МАЈА ВИТМАН НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЖЕНА ЛИДЕРА

ДОСТИГНУТО ПРАВО ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Чланица Градског већа задуже-
на за образовање мр Татјана
Божић и градска менаџерка Маја
Витман обишле су радове на
адаптацији дела источног кри-
ла ОШ „Аксентије Максимовић”
у Долову за потребе отварања
вртића. Градска менаџерка је
овим поводом изјавила:

– Веома смо захвални дирек-
торки школе и њеном тиму, као
и савету МЗ Долово, који су се
заједно с нама побринули да
пронађемо решење и да конач-
но дечица у Долову имају свој
простор. Ради се на адаптацији
пет учионица школе површине
387 квадрата, након чега ће овај
простор бити отворен за потре-
бе 52 полазника, тј. за две групе
деце. Велико задовољство нам
је да управо улажемо у образо-
вање. Након више деценија и
апела самих родитеља они више
неће морати децу да одвозе у
Панчево, већ ће имати могућ-

ност да оставе своју децу овде у
вртићу у склопу школе.

Што се тиче самих грађевин-
ско-занатских радова, нема вели-
ких захтева – Град је определио
15,2 милиона динара, а рок за
завршетак је 60 календарских
дана, односно до средине децем-
бра. Предвиђени су изградња и
оспособљавање одвојених тоа-
лета с више санитарних чворо-
ва, заједничке трпезарије, а пла-
нирано је да се ураде и перио-
ница и две собе за изолацију,
тако да ће деца имати све усло-
ве за безбедан боравак.

Директорка школе Верица
Стошић рекла је да идеја о
изградњи вртића постоји још
од давне 1987, када је школа
имала преко 1.000 ученика.
Додала је:

– У протеклом периоду, нажа-
лост, број деце се смањио и тре-
нутно имамо 433 ученика. Али
идеја о отварању вртића наста-

вила је да живи: извршена је
анкета о потребама за отвара-
њем вртића за децу узраста од
три и по до пет и по година и
дошли смо до податка да посто-
ји потреба за две вртићке групе.
Град Панчево је препознао ову

идеју и потребу села и на томе
захваљујем челницима града.

Она је на крају изразила веру
да ће ускоро доћи до завршетка
овог лепог пројекта и да ће Доло-
во после толико времена најзад
добити вртић.



Подр шка раз во ју 
ком пе тен ци ја уче ни ка

Мили о ни дина ра за 
пове ћа ње без бед но сти
ђака у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма

Кара ван ком па ни је НИС „Зајед ни ци
зајед но” наста вља да оби ла зи парт -
нер ске гра до ве и општи не у Срби ји.
Овог пута ста ни ца је била општи на
Кањи жа и Основ на шко ла „Јован Јова -
но вић Змај”, којој је НИС, у окви ру
про шло го ди шњег кон кур са „Зајед ни -
ци зајед но”, дони рао 2,5 мили о на
дина ра за рекон струк ци ју и опре ма -
ње три ју инфор ма тич ких каби не та.
Учи о ни це су опре мље не рачу на ри ма,
лап то пи ма и про јек то ри ма помо ћу
којих ће уче ни ци има ти при ли ку да
пре да ва ња инфор ма ти ке и рачу нар -
ства, тех ни ке и тех но ло ги је, али и
сек ци је про гра ми ра ња, робо ти ке и
кине ма то гра фи је, пра те у скла ду с
потре ба ма савре ме ног вре ме на.
Општи на Кањи жа је део про гра ма
„Зајед ни ци зајед но” од 2009. годи не.
До данас је кроз овај про грам у осна -
жи ва ње и раз вој општи не НИС уло -
жио више од 66 мили о на дина ра и
реа ли зо вао 96 про је ка та.

У жељи да сво јим ула га њем поспе -
ши раз вој зајед ни це, али и пру жи
подр шку обра зов ном систе му, НИС
је чачан ској струч ној шко ли (Машин -
ско-сао бра ћај на шко ла) обез бе дио

сред ства у изно су од 800.000 дина ра.
Тим нов цем је купљен и угра ђен савре -
ме ни систем видео-над зо ра за шко -
лу, чиме је омо гу ће на већа без бед -
ност уче ни ка и запо сле них, али и
подиг ну та свест о зна ча ју чува ња школ -
ске имо ви не. Машин ско-сао бра ћај ну

шко лу Чачак поха ђа око 1.100 уче ни -
ка, за које се наста ва реа ли зу је у чети -
ри физич ки одво је на објек та. Чачак
је део про гра ма „Зајед ни ци зајед но”
од 2013. годи не и до данас је у град
уло же но 64 мили о на дина ра, од којих
су реа ли зо ва на 42 про јек та.

На свом путу кроз парт нер ске гра до -
ве и општи не кара ван „Зајед ни ци зајед -
но” ком па ни је НИС зау ста вио се недав -
но и у Гра ђе вин ско-тех нич кој шко ли
„Неи мар” у Нишу. НИС је у окви ру

про гра ма „Зајед ни ци зајед но 2020” шко -
ли дони рао више од 800.000 дина ра за
набав ку и поста вља ње диги тал не опре -
ме у осам учи о ни ца. Нова диги тал на
опре ма (осам про јек то ра с носа чем и
осам лап то па) допри не ће уна пре ђе њу
ква ли те та обра зов но-вас пит ног рада у

шко ли и омо гу ћи ће несме та но одви ја -
ње наста ве, пре све га када је у пита њу
реа ли за ци ја мул ти ме ди јал них настав -
них садр жа ја. Оно што је тако ђе бит но
јесте да ће и уче ни ци и настав ни ци
моћи да кори сте опре му у сва ком тре -
нут ку, као и да она оста је на рас по ла га -
њу и наред ним гене ра ци ја ма.

Сте фан Деспо то вић, дирек тор Цен -
тра за одно се с јав но шћу у НИС-у,
овом при ли ком је иста као зна чај
сарад ње ком па ни је и Гра да Ниша.

– Ком па ни ја НИС на тери то ри ји
гра да Ниша спро во ди вели ки део
послов них актив но сти. Ипак, оно на
шта смо ми нај ви ше поно сни јесте
дру штве на одго вор ност и вели ки број
про је ка та које НИС кроз про грам
„Зајед ни ци зајед но” већ дуги низ годи -
на раз ви ја с Гра дом Нишем. Иза нас
је прет ход них деце ни ја 77 про је ка та
и уло же на сред ства од 70 мили о на
дина ра и дана шњи про је кат диги та -
ли за ци је само је један од њих – рекао
је Деспо то вић и наја вио да ће ком па -
ни ја кроз про грам „Зајед ни ци зајед -
но” ове годи не подр жа ти про јек те
чији су фокус еко ло ги ја и енер гет ска
ефи ка сност.

Гра ђе вин ско-тех нич ку шко лу „Неи -
мар” у Нишу поха ђа ско ро 400 уче -
ни ка. То је једи на шко ла у дело кру гу
од 200 кило ме та ра која шко лу је уче -
ни ке на обра зов ним про фи ли ма гео -
де зи је и гра ђе ви нар ства. Шко ла посто -
ји пре ко 80 годи на, што је свр ста ва у
јед ну од нај ста ри јих у реги о ну. Њу
поха ђа и вели ки број ђака сла би јег
мате ри јал ног ста ту са и ђака из рурал -
них под руч ја, који ма ће ова опре ма
бити од вели ке кори сти при ли ком
уче ња. Град Ниш је део про гра ма
„Зајед ни ци зајед но” од 2010. годи не.
Ком па ни ја НИС је путем про гра ма
„Зајед ни ци зајед но” у град Ниш до
сада уло жи ла 70 мили о на дина ра кроз
77 про је ка та. Само у окви ру про шло -
го ди шњег про гра ма НИС је на тери -
то ри ји гра да Ниша подр жао чети ри
шко ле и уло жио пет мили о на дина ра
у уна пре ђе ње обра зо ва ња у тим уста -
но ва ма.

ДРУШТВО
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Комунална полиција
проширила делатност

На протесте без
реквизита – нема пиштаљки, 
шерпи, вувузела

Скупштина Србије је недавно усвоји-
ла Закон о заштити од буке у живот-
ној средини којим се овлашћења за
мерење и контролу буке у угоститељ-
ским објектима преносе на комунал-
ну полицију. Према новом закону,
сваки комунални службеник биће
овлашћен да реагује на лицу места,
јер ће имати уређај за мерење нивоа
буке, тзв. фонометар, и моћи ће да
упозорава, као и да одузме средства
којима се емитује музика, али и да
забрани рад објекта. Надлежни у држа-
ви тврде да Закон о заштити од буке
предвиђа успостављање јединственог
система и утврђивање мере заштите
како би се смањили штетни ефекти
буке на здравље људи, утврдиле гра-
ничне вредности и јавности обезбе-
дио приступ тим информацијама. Када
је реч о казненој политици, према
новим одредбама, новчаном казном
од 200.000 динара комунална поли-
ција казниће за прекршај угоститеља
ако емитује буку изнад прописаних
граничних вредности. Уколико поно-
ви прекршај, казна је од 500.000 до
1.000.000 динара.

Дакле, ако се ствари мало боље
сагледају, нови закон о буци обавезу-
је угоститеље на додатна улагања.
Односно, ако кафеџије желе да вече у
локалу с музиком прође без пријава,
мораће да уграде звучну изолацију, а
то има своју цену, и то не баш малу.
На пример, квадрат акустичне зашти-
те објекта креће се од 50 до 60 евра,
што значи да би за локал од 100 ква-
драта трошак био између 5.000 и 6.000
евра.

Ипак, на који начин ће се тачно та
контрола обављати, да ли комунални
полицајци већ имају „црну” листу, па
ће ићи редом, или ће чекати пријаве
грађана, још увек је непознаница. Све
у свему, како ствари стоје, а и иску-
ство нас је научило, и у овом случају
биће оних угоститеља којима ће кому-
нална служба гледати кроз прсте и
оних којима ће се „скочити за врат”.

Може, или, не може!

Занимљиво је да, према новом зако-
ну, осим фирми које испуњавају усло-

ве, сада и комуналци могу да мере
буку под условом да орган јединице
локалне самоуправе у ком је кому-
нални полицајац запослен поседује
валидну лиценцу за обављање мере-
ња нивоа буке. Уједно, дотични лицен-
цирани општинар имаће још одго-
ворнији задатак, који неће бити баш
пријатан.

Наиме, Закон о заштити од буке у
животној средини прошао је без пре-
више помпе у јавности и мало ко је,
осим правних стручњака, приметио
да сам законски акт ограничава пра-
во на слободу јавног окупљања. Држа-
ва је одлучила да стави тачку на деце-
нијски проблем с буком с протеста
због ког су се грађани често жалили,
а неки тражили правду и пред Европ-
ским судом за људска права. Наиме,
сам закон не прави јасну разлику
између буке на журкама, концертима
и политичким скуповима или проте-
стима. Чланом 20. Закона прописано
је да општине одлучују о одржавању
скупова који могу произвести буку
која је виша од дозвољене. У акту сто-
ји да за одржавање јавних окупљања,
забавних и спортских приредби и дру-
гих активности на отвореном и у затво-

реном простору које могу довести до
прекорачења граничних вредности
индикатора буке јединица локалне
самоуправе одлуком одређује улице
или њихове делове и насеља и друге
локације које ће служити за јавна оку-
пљања. Поред тога, градови и општи-
не прописују мере звучне заштите у
време одржавања којих организатори
скупа морају да се придржавају. Ујед-
но, инспектор задужен за контролу
спровођења овог закона има право да
забрани употребу извора буке који
емитује буку изнад прописаних вред-
ности и наложи организатору скупа
спровођење мера заштите од буке у
складу са одлуком надлежног органа.

Протест без буке
као свадба без музике

Стога, са овом новином, за организо-
вање скупа више није довољна само
пријава МУП-у, већ је неопходно затра-
жити и дозволу од јединица локалне
самоуправе. Мере звучне заштите одре-
ђује општина или град на захтев орга-
низатора јавног окупљања, који је
дужан да захтев поднесе у року који
не може бити краћи од 20 дана од
почетка одржавања скупа.

Како упозоравају поједини правни-
ци и невладине организације, огра-
ничења буке се примењују и на спон-
тана окупљања. Самим тим, уколико
се то заиста буде спроводило тако,
изгледа да ће спонтани скупови, а
посебно протести, бити могући само
ако буду довољно тихи.

Дакле, како стоје ствари, прошло
је време шерпи, лонаца, пиштаљки,
бубњева и разгласа. Изгледа да ће се
еколошки протести, на пример, орга-
низовати као спроводи.

За кршење овог закона запрећене
су и велике новчане казне. Тако је
предвиђено да се новчаном казном
од 500.000 до 1.000.000 динара казни
за прекршај правно лице ако одржа-
ва јавно окупљање без одлуке или
супротно одредбама одлуке јединице
локалне самоуправе, а казном од
25.000 до 50.000 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у органу
државне управе, имаоцу јавних овла-
шћења, односно овлашћеном прав-
ном лицу ако не одреди мере звучне
заштите или одобри одржавање ску-
па без акта јединице локалне самоу-
праве о утврђеним мерама звучне
заштите.

УСВОЈЕН ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

БУКА ВИШЕ НИЈЕ У МОДИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

И Панчевци на листи
Пореска управа Републике Србије
примила је укупно 30.290 пријава
за утврђивање годишњег пореза на
доходак грађана за 2020. годину.
Обавезу пријављивања годишњег
пореза на доходак имали су гра-
ђани који су у 2020. години оства-
рили доходак већи од 2.987.424
динара, односно већи од тростру-
ке просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републи-
ци Србији у тој години.

Највише пријава поднела су
физичка лица с територије коју
покрива Одсек за координацију
пореске контроле Београд – укуп-
но 20.368 пријавa, затим с терито-
рије коју покрива Одсек за коор-
динацију пореске контроле Нови
Сад – 6.039 пријава и територије
коју покрива Одсек за координа-
цију пореске контроле Крагујевац
– 2.106 пријава. Када је реч о
нашим суграђанима, њих 477 при-
јавило је већи доходак.

Најчешћа пријављивана зани-
мања су менаџер, директор,
инжeњер, економиста, правник, а
91 одсто пријављених је мушког
пола.

ДРЖАВА ОБЕЋАВА

Грејање и струја неће
поскупети

Министарка рударства и енерге-
тике Зорана Михајловић понови-
ла је да Србија има довољно стру-
је, гаса и топлотне енергије, да се
нико неће смрзавати и да ће до
краја грејне сезоне грађани пла-
ћати гас по гарантованим ценама.

Међутим, сматра да је требало
да ЕПС уђе раније у ремонт вели-
ког блока. Планирано је да ремонт
буде завршен почетком децембра
и зато сада увозимо 10 одсто стру-
је (од укупне дневне потрошње) по
највећој цени од 150 долара по
мегават-сату.

С друге стране, мишљења је да
је требало да „Србијагас” раније
преговара с „Гаспромом” и навела
пример Мађарске која је то уради-
ла на време и сада наши суседи
немају проблема јер су добили вео-
ма повољне услове за уговор о испо-
руци гаса у наредних 15 година.

Поново је истакла да су у ЕПС-у
и „Србијагасу”, који су јавна
предузећа, зараде 30 одсто веће у
односу на просечне плате у Срби-
ји и да се директори ових преду-
зећа понашају недомаћински.

СУДБИНА „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Договор у наредних
месец дана

Државни секретар у Министар-
ству привреде Драган Стевановић
изјавио је недавно да су и званич-
но започети преговори с НИС-ом
о преузимању панчевачке „Петро-
хемије”, који ће бити окончани за
десетак дана, као и да је НИС у
својој понуди већ прихватио пред-
виђене ставке у уговору о страте-
шком партнерству.

– Ми смо на почетку тог проце-
са преговора с јединим потенци-
јалним инвеститором, односно стра-
тешким партнером, који се јавио у
поступку приватизације. Влада је
претходне недеље донела одовара-
јуће одлуке и званично смо запо-
чели преговоре с НИС-ом као
потенцијалним стратешким парт-
нером – рекао је Стевановић госту-
јући на телевизији „Танјуг”.

КАРА ВАН КОМ ПА НИ ЈЕ НИС ОБИ ЛА ЗИ ШКО ЛЕ

Дру штве но одго вор на кам па ња
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Да ли упорно устајете
или упорно одустајете?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, сви смо стигли до
садашње тачке свог живота упо-
рним понављањем научених
образаца понашања. Постигли
смо и достигли задате циљеве
у животу, јер смо се трудили
да савладамо све што је неоп-
ходно да бисмо постали успе-
шни(ји).

Време и место у којем живи-
мо представља-
ју одличну под-
логу за ширење
колективног
(не)задовољства,
које се прелива
на сваког ко је
довео себе у
ситуацију да
буде пријемчив
и манипулисан
вешто пласира-
ним садржаји-
ма. Да бисмо
достигли осећај недостатка
(само)контроле, неопходна је
упорност у чињењу баш оног
што се неуморно захтева од нас
у намери одржавања таквог ста-
ња. Оно што не долази из дуби-
не сопственог бића, што је
наметнуто упорним и дуготрај-
ним понављањем, неминовно
доводи до неснађености како у
односу на себе, тако и у односу
на друге. Склони смо оптужи-
вању и сваљивању кривице на
друге људе или тренутну (више-
годишњу) ситуацију, пре него
преузимању одговорности за
недостатке и безнадежности
које осећамо.

Једно од најјачих упоришта
око којих градимо своја увере-
ња су наша мишљења и ставо-
ви које заузимамо на основу
њих. У основи сваке мисли које
се грчевито држимо је – страх.
Ако неко покуша да нам укаже
на недостатке и пропусте или,
још горе, ако жели на силу да
нам наметне своје мишљење
као једино исправно, постиже
управо супротно – још јаче вези-
вање за сопствене мисли. Упор-
ност коју показујемо у жељи да
докажемо другима да греше у

просуђивању представља само
страх од промене и непозна-
тог. Лакше је остати при свом
мишљењу и илузији исправно-
сти него признати да постоје и
другачији одговори на иста
питања. Ако се запитамо зашто
изнова дајемо себи обећања (да
престајемо с лошим навикама,
почињемо с вежбама, мењамо
начин исхране, прекидамо с
толеранцијом на поступке који
нам не пријају, почињемо с тра-
жењем другачијег животног
смисла...), а не истрајавамо у
донетим одлукама, одговор је
– због упорности! Нижемо дане
и године радећи исте или слич-
не ствари које доводе до све
већег незадовољства и осећаја
бесмисла, све док нас жеља за
изласком из устајале и препо-
знатљиве свакодневице не
покрене на доношење одлуке
за другачијим начином живо-
та. И тада се догађа запетљава-

ње у сопствене
мисли и одуста-
јање од задатих
циљева. Непри-
знавање да нас
је упорност
довела до тачке
пуцања онемо-
гућава нас да је
искористимо за
путовање у
супротном сме-
ру.

Треба да
прихватимо да смо упорношћу
дошли до преиспитивања. Јед-
но време (можда и уз стручну
помоћ) потребна је снага воље
да бисмо истрајали у промени и
научили нове навике и обрасце
понашања. Након неког време-
на (најчешће око месец дана)
покреће се „аутопилот” и нове
навике вођене истрајношћу кори-
стимо за прављење животне при-
че по мери сопствене душе.

Ниједан успех се не дешава
случајно. Жеља да променимо
нешто у свом животу покреће
многе могућности. Неке ће бити
погрешне. Штавише, много је
слепих улица у непознатом. Не
треба да чекамо савршене усло-
ве да бисмо почели, него да
их, учећи нове ствари, сами
стварамо. Свака вештина,
постигнуће или промена коју
желимо, а видимо их код дру-
гих који су успели, није дошла
преко ноћи, већ упорним, сва-
кодневним учењем и понавља-
њем наученог.

И за остајање у месту и за
постизање жељеног циља 
неопходна је упорност. Одлука
о томе куда ћете се усмерити је
као и увек – на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ниједан успех се не
дешава случајно.
Жеља да променимо 
нешто у свом животу 
покреће многе
могућности.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Говеђи желатин спречава

оштећења зидова дигестив-

ног тракта, као и надимање

и затвор. Ако не волите укус

или текстуру желатина, ево

бомбоница помоћу којих

ћете превазићи ту препреку.

Састојци: шоља свеже

цеђеног сока од боровница

(могу и смрзнуте), три кашике говеђег желатина у праху, четврти-

на кашичице екстракта ваниле и четвртина кашичице стевије (по

избору).

Припрема: Растворите желатин у мало хладне воде. Сипајте

сок у шерпу и загревајте до кључања. Додајте желатин соку и

мешајте док се састојци не сједине. Додајте стевију и екстракт

ваниле, а затим поново добро промешајте. Сипајте течност у

силиконске калупе за бомбоне, па је ставите у фрижидер да се

охлади и стегне. Извадите бомбонице из калупа и поређајте их у

пластичну кутију с поклопцем. Држите их у фрижидеру. Узимајте

трипут дневно по једну бомбоницу, пола сата пре јела.

Бомбоне 
за здрав 

дигестивни тракт

Мед је вероватно један од нај-
старијих састојака који се кори-
сте за негу косе и коже лица и
тела. Легенда каже да се чак и
краљица Kлеопатра купала у
мешавини меда и млека како
би сачувала свежину коже и
одржала младоликост. То и не
треба да нас чуди кад се узму у
обзир бројна истраживања која
потврђују да је мед веома богат
витаминима и минералима нео-
пходним за исхрану целог орга-
низма, па и нашег највећег орга-
на – коже.

Препарате од меда можете
направити и сами, а поред тога
што су они неретко повољнији
и делотворнији од козметике из
парфимерија, њихова велика
предност је и у томе што не
садрже ниједну хемикалију која
би вам могла донети више ште-
те него користи.

Разлога да мед уврстите на листу
састојака своје козметике има
прегршт. Навешћемо само неке
од њих.

Сваки козметичар ће сигур-
но као једну од главних пред-
ности меда издвојити његов ути-
цај на хидратацију коже. Овај
укусни пчелињи производ је
управо због тога незаобилазан
састојак препарата предвиђе-
них за особе с дехидрираном
кожом. Мед враћа виталност и
мекоћу исушеној кожи која зате-
же, сврби и изгледа усахло.

Будући да је богат антиокси-
дансима, мед штити и од убр-
заног старења коже. Антиокси-
данси се понашају као хватачи
слободних радикала, одговор-
них за старење, те њихова упо-
треба чини да кожа дуже оста-
не младолика. Осим тога, мед
обезбеђује кожи и друге неоп-
ходне хранљиве материје, чине-
ћи је здравом, једром и чвр-
стом.

Ови подаци сигурно су вас
већ мотивисали да проверите
какав ће утицај мед имати на
вашу кожу, али и косу. Ако се
питате у ком облику да га при-
мените – могућности су бројне.
Пре свега, неопходно је да га
уврстите у редовну исхрану, јер
ћете тако обезбедити његов пози-
тиван утицај на цео организам.
Довољно је да узмете кашичи-
цу дневно и већ ћете пружити
телу додатну снагу и енергију.
Поред тога, мед можете кори-
стити и за припрему препарата
за улепшавање, попут пилинга
за лице, маски за кожу или пак
купки.

Хранљива маска за зиму

Уколико вам је кожа током или
након зимског периода сува,
груба и испуцала, најбоља опци-
ја је да је нахраните овом бога-
том маском. Банана садржи
бројне нутријенте који хране
кожу, па ће вам лице бити
захвално на овом поклону. Бана-
на и мед су богати минералима
и витаминима који су одлични
за детоксикацију и дубинско
чишћење коже. Поред тога, они
ће одстранити и мртве ћелије с

површине коже и нечистоће из
пора, те ће кожа моћи нормал-
но да дише и обавља своје мета-
боличке функције.

Пре него што нанесете маску,
неопходно је да добро очистите
лице и припремите га за деток-
сикацију. Вишак шминке или
нечистоће с лица уклоните мле-
ком за чишћење, а затим нане-
сите одговарајући тоник. За при-
прему маске потребни су вам
најосновнији састојци, које веро-
ватно већ имате у кухињи: јед-
на банана, маслиново уље и при-
родни мед.

Очистите банану и изгњечи-
те је виљушком, тако да добије-
те глатку смесу, која се без про-
блема може апликовати на кожу.
Затим додајте по кашику меда
и маслиновог уља, те поново
добро измешајте док не добије-
те уједначену масу. Маску нане-
сите на цело лице, избегавају-
ћи предео око очију. Оставите
да делује од 10 до 15 минута, а
затим исперите лице млаком
водом.

Пилинг и маска за руке

Једном недељно потребно је ура-
дити пилинг коже руку, како
би се с њене површине уклони-
ле одумрле ћелије. Након тога
ваља нанети маску, јер је кожа
тада спремнија да прихвати све
хранљиве материје.

За припрему пилинга потреб-
на вам је кашика смеђег шеће-
ра, коју ћете помешати с каши-
ком меда тако да добијете густу
уједначену смесу. Затим додај-
те две кашичице сусамовог уља
и кашичицу лимуновог сока, па
опет лепо измешајте састојке.
Ову смесу нанесите на влажне

руке и благо утрљајте кружним
покретима. Оставите да делује
пет минута, а затим исперите
млаком водом.

Овај пилинг истовремено ће
нахранити кожу и скинути
вишак мртвих ћелија с њене
површине. Сувој и испуцалој
кожи вратиће мекоћу и вла-
жност, па ће она моментално
постати глатка и нежна.

Након пилинга припремите
маску за руке. Потребни су вам:
кашика меда, беланце, кашика
авокадовог уља и мало овсених
пахуљица у праху. Све ове састој-
ке убаците у једну посуду, те их
лепо умутите. Затим уједначе-
ну смесу нанесите на чисте руке,
а преко маске ставите PVC
фолију. Оставите да делује неко-
лико минута, па исперите руке
топлом водом, осушите их и
намажите хранљивом кремом.
Маску примењујте најмање јед-
ном у две недеље, ако желите
да задржите природну мекоћу
руку. Уједно, ова маска је бит-
на и као превентивно средство
против убрзаног старења коже
и стварања бора и пукотина на
њој.

Пилинг за лице 
од меда и сунцокрета

Као што је већ речено, пилинг
је веома важан третман за кожу
целог тела, па тако и за кожу
лица. Ипак, уколико имате вео-
ма осетљиву кожу, прескочите
пилинг са абразивима и изабе-
рите блажу варијанту са ензи-
мима.

Припрему
п и л и н г а
з а п о ч н и т е
тако што ћете
две кашике
сирових очишће-
них сунцокрето-
вих семенки
самлети у бленде-
ру тако да добијете заиста
ситне нежне честице.
Семенке се у овом случају
понашају као абразив, то
јест као груби део пилин-
га, чија је улога да укло-
ни одумрле ћелије.

Kашику меду помешајте са
две кашике претходно самле-
вених сунцокретових семен-
ки, две кашике јогурта, соком
од једног краставца и неколи-
ко капи етарског уља лаванде.
Добро измешајте све састојке
тако да добијете уједначену
пасту. Пре наношења пилинга
лице темељно очистите од
шминке и других нечистоћа.
Нанесите пилинг на благо вла-
жно лице, али избегавајте реги-
ју око очију. Масирајте нежним
кружним покретима неколи-
ко минута или док не осетите
да вам је довољно. Исперите
топлом водом, а затим нане-
сите уље од аргана и с њим
преноћите. Ујутру ћете се оду-
шевити кад видите како вам
је кожа постала нежна, глатка
и препорођена.

Тоник за лице

Овај препарат је пред-
виђен за свакоднев-
ну негу лица. Кори-

стите га уместо регу-
ларног тоника из
дрогерије и уживај-
те у чарима при-
родне неге, осло-
бођене вештачких

мириса, емулгатора и кон-
зерванса.

Потребна су вам два
велика краставца, које

ћете ољуштити и исце-
дити. Сав сок из њих помешајте
са 200 мл млека и кашичицом
меда. Мешавину састојака стави-
те на шпорет и кувајте пет мину-
та од момента кључања. Kад се
благо прохлади, ову мешавину
сипајте у стаклену бочицу, чувај-
те је у фрижидеру и користите
свакодневно уместо тоника.

Тупфере натопите тоником и
обришите лице ујутру и увече.
Тоник је заправо одлична ком-
бинација сока од краставца који
хидрира кожу и спречава њено
исушивање и млека, које је због
свог састава погодно за негу
коже склоне превременом ста-
рењу.

РЕЦЕПТИ ЗА ПРИРОДНЕ КОЗМЕТИЧКЕ ПРЕПАРАТЕ

НАХРАНИТЕ КОЖУ И КОСУ МЕДОМ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПАКОВАЊЕ ЗА ИСПУЦАЛУ КОСУ

Мед има најширу примену у

нези косе. Његово благотвор-

но дејство на власи познато је

од давнина, те се он додаје

различитим препаратима који

имају функцију да учине косу

меком и свиленкастом.

Он је уједно и најцењенији

састојак за припрему препара-

та за негу косе у кућним усло-

вима. Увек је доступан, а има

видљив и добар ефекат. Нај-

чешће се њиме третира фарба-

на коса, која је по правилу

сувља и има више расцвета-

лих крајева, те јој је и потреб-

на додатна нега.

Одлична маска за овакву

косу припрема

се једноставно:

умутите једно

жуманце, па

додајте кашику

уља пшенич-

них клица и

кашику кокосо-

вог уља. Добро

то умутите, а

затим додајте

и пуну кашику

меда. Умутите све састојке

тако да добијете пасту. Маску

наносите на суву косу, пре

редовног прања. Прекријте

целу дужину – од корена до

врхова. Уколико имате веома

дугачку косу, слободно удво-

стручите количину састојака.

Преко маске на косу ставите

капу за купање. Оставите да

делује најмање пола сата, па

оперите косу топлом водом.
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,,Locul în care te-ai născut are o energie incom-
parabilă cu a oricărui alt loc din care vei face
parte ulterior”
Actrița Ioana Flora este fiica omului de cultură,
a poetului și scriitorului . Familia Flora este ori-
ginară din Satu Nou de lângă va. Ioana a urmat
școala elementară și medie la Panciova, studiind
apoi baletul clasic și pianul la Școala de Muzică
„Josip Slavenski” din , după care a urmat Liceul
de Arhitectură „Jovan Vukanović”, în același
oraș. Terminarea liceului, în 1993, a coincis cu
mutarea familiei Flora la . Ioana a intrat la  și a
studiat actoria în perioada anilor 1993-1997.

• PANČEVAC: Cum ați petrecut copilăria în
Serbia, alături de tatăl scriitor, poet, și mamă
profesoară?
- IOANA FLORA A fost una liniștită, cu veri
petrecute în curtea bunicii Viorica, în grădina
cu bujori și pere de vară, cu școala din centrul
orașului Panciova, apoi școala de muzică și ba-
let. Tata lucra la „Libertatea” și s-a bucurat de
prima mea poezie publicată în Pančevac. Ma-
ma a fost cea care mi-a urmat toate dorințele și
m-a dus și adus de la toate activitățile, la balet,
la cor, la engleză, pian. M-au dus peste tot cu ei,
la festivalurile de teatru, de film, la seri de poe-
zie, la întâlnirile Klokotriștilor, mișcarea de
avangardă artistică, din care făcea tata parte.
Am crescut printre oameni mari, și la propriu
și la figurat și sunt o norocoasă, din punctul ăs-
ta de vedere. 

• Cât de mult îți lipsesc locurile unde ai
copilărit?

- Îmi lipsesc, evident. De aceea fac tot posibilul
să ajung măcar de două ori pe an în Serbia. Locul
în care te-ai născut are o energie incomparabilă cu
a oricărui alt loc din care vei face parte ulterior. De
acolo te încarci, te vindeci, te reevaluezi. Îți este
necesar. Cât despre spectacolele din poeziile tată-
lui meu, e mai mult vorba de casa sufletului, cea
în care revin, apropiindu-mi lumea lui de fiecare
dată când fac un spectacol din poeziile lui.

• Ai mai declarat că din partea sârbească ai
preluat mottoul „totul se poate”, ceea ce repre-
zintă o parte a mentalității laturei sârbești a
personalității tale. Folosești această replică și în
unele momente din viață? Atunci când simți că
în unele momente nu poți să faci ceva sau nu
merge cum dorești, îți zici ,,ba se poate”?

- Mai nou, nu mă ambiționez să trec “prin
pereți”, să îmi fac voia cu orice preț. Am mai
învățat să las să se întâmple lucrurile așa cum
vin ele, să nu mă opun la ceea ce vine. Evident,
atâta vreme cât nu încalcă principiile la care țin
sau valorile în care cred.

• Când ai făcut primii pași spre actorie și ca-
re erau emoțiile la replica “Liniște! Filmăm!
Acțiune!”?

- I-am făcut la 18 ani când m-am decis să dau
examen la Facultatea de Teatru și Film. Ce e inte-
resant e că nu am avut niciodată emoții în fața ca-
merei de filmat. Înaintea unui spectacol de teatru,
însă, am avut până de curând emoții atât de mari,
încât mă gândeam, înaintea fiecarei premiere, să
mă las de meserie. Și la un moment dat, s-a pro-
dus un declic, am luat publicul ca pe un aliat și am
început să mă bucur din plin, să îmi spun de fie-
care dată, înaintea unui spectacol, „mă duc să mă
joc un pic”. E ca o joacă de copii, o joacă asumată. 

• Cum vede un actor diferența dintre film și
teatru?

- Construirea unui personaj din punct de
vedere psihologic este la fel. Diferă mijloacele
prin care îl manifești. Mai precis, diferă măsu-
ra. Dacă la teatru joci în fața unei săli mari, tre-
buie să te auzi, la film, în schimb, mai ales la un
prim plan, totul e mai intim, mai conținut, de
la privire, la limbajul corpului. Sunt tehnici di-
ferite de joc. Dar în esență, căutarea adevărului
personajului este identică.

• Ai interpretat foarte multe femei – Lavi-
nia în Periferic , Iubi în Pescuit Sportiv, Ileana
în Domestic, Paula în Acasă la tata, Betty în

Marfa și banii, și multe altele, iar în ceea ce
privește filmul, ai mers la festivalul TIFF
2020, ai interpretat-o pe Ana. Cum este să fii
în pielea atâtor femei?

- E o explorare fascinantă, care creează
dependență. Căutarea de dincolo de tine și re-
perele tale proprii mă fascinează. Îmi oferă po-
sibilitatea să fiu, pentru o vreme, altcineva. E ca
un puzzle pe care îl construiești, atunci când
joci un personaj. Cu mici bucățele din propriul
tău emoțional, cu inspirație din femei pe care
le-ai întâlnit. Ziceam mereu, în glumă, că mi-ar
plăcea să pot să fiu ubicuă, să fiu peste tot, în
același timp. Cred că meseria mea mi-a oferit
asta din plin.

• Ești o actriță iubită, ți se mai spune „Meryl
Streep a României”, este Meryl Streep una din-
tre modelele tale?

- Mă bucură și flatează atunci când munca
mea e recunoscută și apreciată. Mi-am dat
seama, la un moment dat, că prin actorie am
ocazia să ofer ceva lumii, ceva prin care
aceasta să devină mai bună, mai frumoasă,
mai curată. Iar demersul uneia dintre
actrițele mele preferate, Meryl Streep, este
acela de a nu se repeta, de a fi impecabilă de
fiecare dată, fără greș. Am urmărit-o în deta-
liu, este un fenomen, într-adevăr. Are o cău-
tare autentică, nu își impune o imagine anu-
me despre ea în ce joacă, nu îi este frică să fie
nici urâtă, nici antipatică, nu își „coafează
imaginea”, cum am spune noi în breasla noas-
tră. Sunt repere pe care le regăsesc și în de-
mersul meu actoricesc.

• Ai fost premiată la foarte multe festivaluri
internaționale, care este cel mai important pre-
miu pentru tine?

- E greu uneori să alegi, fiecare a venit cu
bucurie mare la vremea respectivă. Dar dacă
ar trebui să aleg premiul care îmi este cel mai
important, acesta ar fi primul pe care l-am
primit, cel de la Festivalul de Film de la Salo-
nic, în 2008. Premiul pentru cea mai bună
actriță se numește Silver Alexander. Și de
acesta mă leagă o amintire personală impor-
tantă. Băieții mei gemeni, Luca și Sașa, pe vre-
mea aceea aveau mai puțin de un an. În ziua
în care am luat premiul, Sașa-Alexandru a fă-
cut primii pași. A fost o coincidență extraor-
dinară de nume și de semne.

• Și la sfârșit un mesaj pentru românii din
Banatul sârbesc, pentru cititorii ziarului ,,Pan-
čevac”.

- Îmi e dor de Banat și de orașul meu natal,
Panciova. Vă îmbrățișez cu drag.

Adriana Petroi

IOANA FLORA, ACTRIȚĂ DE FILM ȘI TEATRU

UN NUME CUNOSCUT AL TEATRULUI CONTEMPORAN



Locuitorii orașelor și satelor
bănățene, aparținând diferitelor
națiuni și confesiuni, se mândresc
cu faptul că sunt bănățeni și că
acest ținut este patria lor. Dar ce
înseamnă termenul în sine, când a
apărut și cum a supraviețuit până
în prezent?

Teritoriul dintre Dunăre, Tisa,
Mureș și masivul muntos Retezat
din Munții Carpați este o unitate
geografică care secole în șir se
găsea la granița puternicelor mo-
narhii din Europa Centrală și de
Sud-Est. Populația sa, dar și
administrațiile care au modelat
soarta acestei colt de pământ de-
a lungul istoriei, numesc acest te-
ritoriu, intersectat de râuri mai
mari și mai mici și împărțit în
câmpii și munți, printr-un nume
simplu: Banat.

Provenit în secolul al XIII-lea,
acest termen, care implică zona
menționată mai sus, a supraviețuit di-
feritelor state și administrații care s-
au schimbat unul după altul și a ră-
mas în uz până în prezent, deși s-a în-
tâmplat adesea să se creeze confuzie
în jurul semnificației sale și al terito-
riului pe care îl cuprinde, mai ales din
momentul divizării sale care a avut
loc după Primul Război Mondial.

De fapt, Banatul reprezenta în
regatul ungar medieval un spațiu
de frontieră organizat în scopul
apărării împotriva inamicului ex-
tern. Astfel de unități administra-
tiv-teritoriale, numite mărci, au
fost deținute, printre altele, de sta-
tul franc la începutul evului mediu,
iar după prăbușirea Imperiului
franc, au fost moștenite de Impe-
riul romano-german. Regatul Un-
gariei a înființat așa-numitul Banat
de Severin în anul 1233 (numit du-

pă sediul acestui ținut, care se găsea
la Turnu Severin) și în secolele ur-
mătoare, până la căderea Ungariei
(1541) și a Banatului (1552) sub
stăpânirea Imperiului Otoman,
această zonă a fost împărțită în
județe (comitate).

În știința modernă, există opinii
diferite despre însăși originea ter-
menului de ban, guvernatorul re-
giunii după care a fost numit. Cea
mai convingătoare părere este că
acest termen provine de la numele
domnitorului avar Bayan, care a
stăpânit această parte a Câmpiei
Panonice în secolul al VI-lea și a
cucerit Sirmiumul în anul 582. Tit-
lul de ban a fost acordat și guverna-
torilo, respective domnitorilor bos-
niaci, încă din secolul al XII-lea, în-
tr-o perioadă în care această țară se

afla sub conducerea directă sau in-
directă a Ungariei, dar și mai târ-
ziu, când a devenit stat indepen-
dent, sub conducerea lui banului
Kulin și a succesorilor săi. 

Același titlu a fost acordat înalților
oficiali de stat din Croația încă din
Evul Mediu, iar în Iugoslavia interbe-
lică a apărut după introducerea Dic-
taturii la 6 Ianuarie (1929), când re-
gele Alexandru a împărțit regatul iu-
goslav în nouă banovine.

Cadru istoric
Banatul de Severin a inclus terito-
riile actualui Banat românesc și al
Olteniei și a fost fondat de regele
maghiar Andrei al II-lea (1205-
1235) pentru a asigura frontierele
sud-estice ale țării sale înspre Im-
periul Bulgar. Banatul, așa cum s-a

spus, a căzut sub stăpânirea otoma-
nă în 1552, iar părțile sale necuceri-
te au intrat în cadrul Țării
Românești (părți ale Olteniei), adi-
că aprincipatului Transilvaniei (zo-
na Lugoj-Caransebeș). Turcii au or-
ganizat vilayetul Timișoara în teri-
toriile cucerite ale Banatului, care
au rămas parte a Imperiului Oto-
man până la războiul austro-turc
din 1716-1718.

Apoi, austriecii, după expulzarea
turcilor și după preluarea Banatu-
lui, care a fost confirmată prin deci-
ziile Păcii de la Požarevac, au stabi-
lit așa-numitul Banat Timișorean în
teritoriile eliberate, care se afla sub
stăpânirea directă a curții de la Vie-
na, iar faimosul comandnt de oști
austriac contele Florimund Mercy a
fost numit guvernator al acestuia.

Ce e drept, nu mai purta titlul de
ban, dar vechiul nume medieval
pentru această unitate administra-
tiv-teritorială a rămas. Prin urmare,
este interesant faptul că austriecii s-
au întors la vechiul nume medieval
de Banat, care nu era folosit în epo-
ca turcească, dovadă că numele geo-
grafic a prins deja rădăcini și nu a
fost uitat în perioada de peste 150
de ani de stăpânire otomană. 

Prin decizia autorităților viene-
ze, Banatul Timișorean a devenit
parte a Ungariei în 1778 și a fost
împărțit în județe, în care au fost
stabilite relațiile feudale, cu
excepția acelor părți care făceau
parte din Granița militară. Relațiile
feudale vor fi desființate în timpul
Revoluției din 1848-49, după care
această zonă a fost reorganizată în-

tr-o singură unitate administrativă,
în numele căreia a rămas vechiul
termen pentru Banat. Este vorba de
Voievodatul Serbiei și Banatul
Timișan (1849-1860), al căror sediu
se găsea la Timișoara. Odată cu
desființarea acestuia, acest teritoriu
va fi din nou împărțit în județe și
nu va mai reprezenta o unitate ad-
ministrativă, ci doar o unitate geo-
grafică.

Împărțirea Banatului
Dezintegrarea monarhiei austro-un-
gare după Primul Război Mondial a
dus în cele din urmă la împărțirea
Banatului în Banatul sârbesc, româ-
nesc și maghiar, termeni care au în-
ceput să fie folosiți în perioada in-
terbelică, dar care sunt încă folosiți
și mai târziu, până astăzi.

În istoriografia noastră, părții Ba-
natului care a aparținut statului iu-
goslav prin deciziile conferințelor de
pace (1919) și care face acum parte
din Republica Serbia i se spune de
obicei simplu: Banat, în timp ce în
terminologia românească partea
noastră a Banatului este cel mai ade-
sea numită „iugoslav” (până la de-
zintegrarea Iugoslaviei), adică Bana-
tul „sârbesc”. În țara noastră, partea
Banatului care aparține României se
numește de obicei Banatul „româ-
nesc”. Uneori, însă, se folosește și ter-
menul de Banat de Vest (pentru cel
„sârbesc”) sau  Banatul de est (pen-
tru cel „românesc”). 

Oricum, indiferent de termino-
logia menționată și de confuzia pe
care o creează uneori, rămâne fap-
tul că acest denumiri a supraviețuit
atâtea secole și atâtea administrații
și este folosit și astăzi ca termen
pentru „patrie” în toate teritoriile
care din vechime se găsesc în
componența sa. Mircea Măran

Cu prilejul celebrării Zilei Limbii Ro-
mâne, care a avut loc pe data de 31
august a.c., la sediul C.N.M.N.R. din
Vârșeț,  invitații au avut ocazia să
asiste la două evenimente. În prima
parte  a avut loc un program dedicat
Zilei Limbii Române, iar în partea a
doua au fost decernate premii copiilor
participanți la proiectul transfronta-
lier ,,Cinste ție, copilărie!”

La eveniment au participat și Daniel
Magdu, președintele Consiliului
Național al Minorității Naționale
Române, prof. Rodica Almăjan,
președinta Consiliului Executiv și
coordonatoarea Departamentului
pentru Învățământ al C.N.M.N.R.,
părintele vicar al B.O.R. Emanuel
Tăpălagă, Stevan Mihailov, coordo-
nator al Departamentului pentru In-
formare al C.N.M.N.R., Daniel Bala,
ministru consilier la Consulatul Ge-
neral al României de la Vârșeț, Er-
win Iosef Țigla, președintele Foru-
mului German din județul Caraș-Se-
verin, România, precum și prof. Ma-
ria Radu Novac din Reșița, cea care a
unit elevii și cadrele didactice de am-
bele părți ale frontierei la concursul
„Cinste ție, copilărie!”.

Mărioara Sfera, Coordonatoarea
pentru programul dedicat Zilei Lim-
bii Române, a salutat invitații și a
susținut un discurs dedicat acestei
zile de mare importanță: 

- Limba noastră – cea maternă, ofi-
cială, literară, vorbită, scrisă pe web,
îmbogățită sau sărăcită, cultivată sau
maltratată - este celebrată pe 31 au-
gust, în numele celor 28 de milioane
de vorbitori din toată lumea. Pentru a
atrage atenția asupra importanței păs-
trării calității limbii române și pentru
a-i sprijini pe românii din afara
granițelor să-și păstreze cultura și
identitatea națională, ziua de 31 au-
gust a fost proclamată, prin legea
53/2013, drept Ziua Limbii Române.
Limba română a fost, este și va fi me-
reu, coloană identitară națională a ro-
mânilor de pe întreg mapamondul. 

Mariana Stratulat, director al Ca-
sei de Presă și Editură ,,Libertatea”, a
dovedit încă o dată devotamentul

său faţă de cultură prin cuvintele
adresate: 

- Astăzi, de Ziua Limbii Române,
doresc să vă spun tuturor vorbitorilor

de limba română: La mulți ani! Lim-
ba maternă reprezintă un simbol al
identității noastre și avem datoria sa-
cră să o venerăm, să o cinstim. În

această zi de mare încărcătură sufle-
tească avem oaspeți deosebiți din Ro-
mânia, care au venit cu drag să cele-
brăm împreună Ziua Limbii Române. 

Prezent la eveniment, Daniel
Magdu, președintele Consiliului
Național al Minorității Naționale
Române, s-a adresat celor prezenți
menționând cuvintele care unesc
o națiune: credință, pace, iubire,
respect, demnitate și optimism. La
sfârșit, a mulțumit tuturor pentru
prezență și organizatorilor pentru
buna desfășurare a evenimentului.

M.A.E. al României 
salută sărbătorirea 
Domnul Daniel Bala, ministru con-
silier la Misiunea Diplomatică a Ro-
mâniei de la Vârșeț, a citit mesajul
Ministerului Afacerilor Externe al
statului vecin: ,,Ministerul Afaceri-
lor Externe salută sărbătorirea, la 31
august, a Zilei Limbii Române, pri-
lej de prețuire a patrimoniului lin-
gvistic și cultural românesc în în-
treaga lume. Prin limba română,
element definitoriu al identității și
istoriei poporului român, ne afir-
măm latinitatea și contribuim la pa-
trimoniul cultural european prin

diversitatea, bogăția și forța sa ex-
presivă. Ca limbă străină, româna
este obiect de studiu în centre de
învățământ superior din 45 de state
ale lumii. Marcarea Zilei Limbii Ro-
mâne evidențiază, totodată, rolul
limbii române ca liant al
comunităților de români de peste
hotare și între aceștia și România.
Diplomația română sprijină con-
stant efortul acestor comunități de a
păstra vie limba română, ca element
trainic și constitutiv, precum și ne-
cesitatea transmiterii sale mai de-
parte noilor generații. Astfel, Minis-
terul Afacerilor Externe depune
eforturi permanente și continuă de-
mersurile prin care încurajează stu-
dierea limbii române în
comunitățile românești și în medii-
le universitare din afara țării, pre-
cum și cele care vizează derularea
unor proiecte educaționale în stră-
inătate, contribuind la promovarea
în lume a valorilor culturale
românești”.

La mulți ani limbii române!
Rodica Almăjan, președinta Consi-
liului Executiv al Consiliului
Național al Minorității Naționale
Române și coordonatoarea  Depar-
tamentul pentru Învățământ al
C.N.M.N.R., a prezentat o lucrare
despre menirea educaţiei și
importanța limbii române în școli și
a adresat cuvinte încurajatoare pen-
tru elevi. Zorica Stanciu a prezentat
lucrarea ,,Influenţa limbilor romani-
ce franceză și italiană asupra limbii
române”.

Omagiu Limbii Române au adus
Tatiana Petrică, care s-a prezentat
cu o poezie și subsemnata Adriana
Petroi, care a citit un scurt fra-
gemnt din lucrarea sa dedicată
acestei sărbători.

În partea a doua a programului au
fost decernate premii copiilor, în ca-
drul proiectului transfrontalier
,,Cinste ție, copilărie!”. Această parte
a programului a fost coordonată de
cadrele didactice Mădălina Mihailov,
Mărioara Gean Muntean și Mihaela
Mohan. Adriana Petroi

Vineri, 29 octombrie 2021

pancevac@pancevac-online.rs
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ORIGINEA NUMELUI ȚINUTULUI ÎN CARE TRĂIM

Spațiul conviețuirii numeroaselor popare și culturi

MARCAREA ZILEI LIMBII MATERNE LA VÂRȘEȚ

MOMENTE ÎNĂLȚĂTOARE ȘI ADEVĂRATE PUNȚI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE OAMENI 



ЈОАНА ФЛОРА, ФИЛМСКА И ПОЗОРИШНА ГЛУМИЦА

ПОЗНАТО ИМЕ САВРЕМЕНЕ ГЛУМЕ

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  29 .  ОКТОБРА 2021.  /  LA  PANCIOVA ,  V INERI,  29  OCTOMBRIE  2021

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Место суживота
бројних народа и
култура

» страна IV

Освећење 
чудотворне иконе

» страна V

Чувар националног
идентитета мале
румунске заједнице

» страна VI

Румунска
православна црква
у Банату

» страна VI

Глумица Јоана Флора је ћерка познатог
културног радника, песника и писца
Јоана Флоре. Породица Флора је
пореклом из Банатског Новог Села код
Панчева. Јоана је похађала основну и
средњу школу – класични балет и клавир
– у МШ „Јосип Славенски” у Новом
Саду, након чега је ишла у Средњу
архитектонску школу „Вукановић”,
такође у Новом Саду. Завршавање средње
школе 1993. године поклопило се с
пресељењем породице Флора у
Букурешт. Јоана се уписала на
Национални универзитет за позориште
и кинематографију и студирала глуму
у периоду од 1993. до 1997.

ПАНЧЕВАЦ: Како сте провели
детињство у Србији са оцем писцем,
песником, и мајком професорком?

ЈОАНА ФЛОРА: Било је мирно, лета
проведена у дворишту баке Виорике, у
башти с божурима и летњим крушкама.
Са школом у центру Панчева, затим
музичком и балетском школом. Мој
отац је радио у „Либертатеи” и уживао
у мојој првој песми објављеној у
„Панчевцу”. Моја мајка је била та која
је следила све моје жеље и водила ме
на све активности: на балет, хор, енглески
језик, клавир. Свуда су ме водили са
собом, у позориште, на филмске
фестивале, вечери поезије, састанке
„Клоко триста”, уметничког авангардног
покрета, чији је члан био и мој отац.
Одрастала сам дословно и фигуративно
међу сјајним људима: са ове тачке
гледишта имала сам среће.

• Колико вам недостају места на
којима сте одрасли?

– Недостају ми, очигледно. Зато дајем
све од себе да бар двапут годишње дођем
у Србију. Место где сте рођени има
енергијунеупоредивусбилокојимдругим
местом на коме ћете се касније налазити.
На том месту пуниш батерије, лечиш се,
преиспитујеш себе. То је потребно. Што
се тиче представа из очевих песама,
више се ради о кући душе, оној у коју се
враћам; приближавао ми је свој свет
сваки пут када радим представу
инспирисану његовим песмама.

• Изјавили сте такође да сте узели мото
„све можемо”, што је део менталитета
српске стране ваше личности. Да ли га
користите у неким тренуцима свог
живота? Када осетите да с времена на

време не можете нешто учинити или да
не функционише онако како желите, да
ли кажете: да, све се може?

– У скорије време не тежим да прођем
„кроз зидове”, да по сваку цену извршим
своју вољу. Научила сам и да дозволим
да се ствари догоде онако како долазе,
да се не супротстављам ономе што
долази. Очигледно, све док то не крши
принципе којих се придржавам или
вредности у које верујем.

• Када сте учинили прве кораке ка
глуми и које су биле емоције у узвику:
„Тишина! Снимамо! Акција!”?

– Направила сам их са 18 година
када сам одлучила да полажем испит
на Факултету за позориште и филм.
Оно што је занимљиво јесте да никада
нисам имала емоције пред камером.
Међутим, пре позоришних представа
имала сам донедавно тако велике
емоције да сам пре сваке премијере
мислила да напустим посао. И у једном
тренутку је дошло до клика, узела сам

публику за савезника и почела да
уживам, да сваки пут, пред наступ,
кажем себи: идем мало да се играм. То
је као дечја игра, претпостављена игра.

• Како глумац види разлику између
филма и позоришта?

– Конструкција лика са психолошке
тачке гледишта је иста. Начини на које
то манифестујете разликују се.
Конкретно, разликује се мера. Ако играте
у позоришту, у великој сали, морате
чути себе, а у филму, с друге стране,
посебно у првом плану, све је интимније,
садржајније, од изгледа до говора тела.
Постоје различите технике игре. Али, у
суштини, потрага за истином лика је
идентична.

• Играли сте много жена – Лавинију у
„Периферији”, Јуби у „Спортском
риболову”, Илеану у „Доместику”, Паулу
у „Кући код тате”, Бети у „Роби и новцу”
и многе друге, а што се филма тиче ишли
сте на фестивал TIFF 2020, играли сте
Ану. Како је бити у кожи толико жена?

– То је фасцинантно истраживање,
које ствара зависност. Мене фасцинира
потрага која је изван тебе и твојих
властитих карактеристика. То ми даје
прилику да неко време будем неко
други. То је попут пузли које
конструишете када играте неки лик. С
малим комадима сопствене емоције,
инспирисане женама које сте упознали.
Увек сам, у шали, говорила да бих
волела да могу да будем свеприсутна,
да будем свуда у исто време. Мислим
да ми је посао то дао у потпуности.

• Вољена сте глумица, зову вас и
„румунска Мерил Стрип”. Да ли је
Мерил Стрип један од ваших узора?

– Срећна сам и поласкана када је мој
рад препознат и цењен. Схватила сам,
у једном тренутку, да кроз глуму имам
прилику да свету понудим нешто, да га
учиним бољим, лепшим, чистијим. А
приступ једне од мојих омиљених
глумица, Мерил Стрип, јесте да се не
понавља, да сваки пут, без грешке, буде
беспрекорна. Пратила сам је детаљно,
она је заиста феномен. Има аутентичну
потрагу, не намеће одређену слику о
себи у ономе што игра, не плаши се да
буде ни ружна ни непријатељска, не
„стилизира свој имиџ”, што бисмо рекли
у нашем цеху. То су оријентири које
проналазим и у свом глумачком
приступу.

• Награђивани сте на многим
међународним фестивалима. Која вам
је награда најважнија?

– Понекад је тешко изабрати,
сваку сам доживела с великом
радошћу. А ако треба да изаберем
која ми је награда најважнија, то
би била прва коју сам добила, она
на Филмском фестивалу у Солуну,
2008. Награда за најбољу глумицу
зове се „Силвер Александер”. И с
тим ме повезује важно лично сећање.
Моји близанци, Лука и Саша, тада
су имали мање од годину дана. На
дан када сам добила награду, Саша,
Александар, направио је прве
кораке. Била је то изузетна
случајност имена и знакова.

• И, на крају, једна порука за Румуне
из српског Баната, за читаоце
„Панчевца”.

– Недостају ми Банат и родно
Панчево, срдачно вас грлим.

Адриjана Петрој
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IV

Житељи градова и села у Бана-
ту, припадници разних народа
и вероисповести, с поносом исти-
чу да су Банаћани и да је ова
област њихов завичај. Али шта
значи сам тај појам, када се
појавио и како је опстао до дана-
шњих дана?

Простор између Дунава, Тисе,
Мориша и планинског масива
Ретезат у Карпатима предста-
вља географску целину која се
вековима налазила на међи
моћних монархија централне
и југоисточне Европе. Њено
становништво, али и админи-
страције које су вековима кро-
јиле судбину овог дела света,
називају ову територију, испре-
сецану већим и мањим река-
ма и подељену на равничар-
ски и планински део, једно-
ставним називом: Банат.

Настао у 13. веку, овај појам
који подразумева горепоменути
простор преживео је разне држа-
ве и управе које су се смењивале
једна за другом и остао у упо-
треби до данашњих дана, иако
се често дешавало да се око самог
његовог значења и територија
које обухвата стварају конфузи-
је, које су присутне нарочито од
времена његове поделе до које
је дошло након Првог светског
рата.

Банат је у средњовековној
угарској краљевини у ствари
представљао пограничну област
организовану с циљем одбра-
не од спољњег непријатеља.
Сличне административно-тери-

торијалне јединице, под нази-
вом марке, имала је између
осталог и франачка држава у
раном средњем веку и након
распада Франачког царства њих
је наследило и Римско-немач-
ко царство. Угарска краљеви-
на је 1233. године основала
такозвани Северински Банат
(назив је добио по седишту ове
области, које се налазило у Тур-

ну Северину) и у следећим
вековима, све до пада Угарске
(1541) и Баната (1552) под ото-
манску власт, ова област је
била подељена на жупаније.

У савременој науци постоје
различита мишљења о самом
пореклу појма бан, намесника
области по коме је она и доби-
ла име. Најубедљивије је
мишљење по којем овај појам

потиче од имена аварског кага-
на Бајана, који је у 6. веку заго-
сподарио овим делом Панон-
ске низије и 582. године осво-
јио Сирмијум. Титула бана је
додељивана и босанским наме-
сницима, односно владарима
још од 12. века, у време када
се ова земља налазила под
директном или индиректном
управом Угарске, али и касни-
је, када је постала самостална
држава, под баном Кулином и
његовим наследницима.

Иста титула је још од сред-
њег века додељивана и високим
државним функционерима у
Хрватској, а у међуратној Југо-
славији она се јавља након уво-
ђења Шестојануарске диктату-
ре (1929), када је краљ Алек-
сандар поделио југословенску
краљевину на девет бановина.

Историјски оквир

Северински Банат је обухватао
територије данашњег румунског
Баната и Олтеније (Мала Вла-
шка), а основао га је угарски
краљ Андрија II (1205–1235) с
циљем осигурања југоисточних
граница своје државе према
Бугарском царству. Банат је, као
што је речено, пао под отоман-
ску власт 1552. године, а његови
неосвојени делови ушли су у
састав Влашке (делови Олтени-
је), односно кнежевине Трансил-
ваније (лугошко-карансебешка
област). Турци су на освојеним
територијама Баната организо-
вали Темишварски вилајет, који
је остао у саставу Отоманске

империје до аустро-турског рата
1716–1718.

Тада су Аустријанци, након
што су протерали Турке и након
што им је управа над Банатом
потврђена одлукама Пожаревач-
ког мира, на ослобођеним тери-
торијама успоставили такозвани
Темишварски Банат, који се нала-
зио под директном управом Беч-
ког двора, а за његовог гувернера
је постављен познати аустријски
војсковођа гроф Флоримунд Мер-
си. Истина, он више није носио
титулу бана, али је стари сред-
њовековни назив за ову админи-
стративно-територијалну једини-
цу остао. Према томе, интере-
сантно је да су се Аустријанци
вратили старом средњовековном
називу Банат, који није значај-
није коришћен у турско доба, што
је доказ да се географски назив
већ одомаћио и да није био забо-
рављен у периоду од више од 150
година отоманске управе.

Одлуком бечких власти Теми-
шварски Банат је 1778. ушао у
састав Угарске и подељен је на
жупаније, у којима су успоста-
вљени феудални односи, осим у
оним деловима који су се налази-
ли у саставу Војне границе. Они
ће бити укинути за време Револу-
ције 1848–1849, након које је ова
област поново организована у јед-
ну административну целину у
чијем се називу налази и стари
појам за Банат. Ради се о Војвод-
ству Србије и Тамишком Банату
(1849–1860), чије се седиште нала-
зило у Темишвару. С његовим
укидањем ће ова територија поно-

во бити подељена на жупаније и
више неће представљати адми-
нистративну, него само географ-
ску целину.

Подела Баната

Распад Аустроугарске монархи-
је након Првог светског рата
довео је најзад и до поделе Бана-
та на српски, румунски и мађар-
ски Банат и ови појмови почи-
њу да се користе у међуратном
периоду, али се користе и касни-
је, све до данас.

У нашој историографији се нај-
чешће за онај део Баната који је
одлукама мировних конферен-
ција (1919) припао југословенској
држави и који се данас налази у
саставу Републике Србије каже
једноставно – Банат, док се у
румунској терминологији наш део
Баната најчешће назива „југосло-
венским” (када се односи на пери-
од до распада Југославије), одно-
сно „српским” Банатом. Обично
се и код нас за онај део Баната
који је припао Румунији каже
„румунски” Банат. Понекад се,
међутим, наилази и на појам
„западни” Банат (за „српски”),
односно „источни” Банат (за
„румунски”).

Све у свему, без обзира на
поменуту терминологију и на
конфузије која она понекад ства-
ра, остаје чињеница да је овај
назив преживео толико векова
и толико управа и да се и данас
користи као појам за „завичај”
на свим територијама које су
од давнина биле у његовом
саставу. Мирча Маран

Поводом обележавања Дана
румунског језика, који је одр-
жан 31. августа, у просторија-
ма Националног савета румун-
ске националне мањине у
Вршцу, присутни су имали
прилику да прате два догађа-
ја. У првом делу је био про-
грам посвећен Дану румунског
језика, а у другом су додељене
награде деци која су учество-
вала у прекограничном про-
јекту „Част теби, детињство!”.

Догађају су присуствовали и
Данијел Магду, председник
Националног савета румунске
националне мањине, профе-
сорка Родика Алмажан, пред-
седница Извршног већа и коор-
динатор Одељења за образо-
вање Националног савета,
викар Румунске православне
цркве Емануел Тапалага, Сте-
ван Михаилов, координатор
Одељења за информације
Националног савета, Данијел
Бала, конзуларни саветник у
Генералном конзулату Руму-
није у Вршцу, Ервин Јозеф
Цигла, председник Немачког
форума жупаније Караш-Севе-
рин у Румунији, као и профе-
сорка Марија Раду Новак из
Решице, која је ујединила уче-
нике и наставнике са обе стра-
не границе у оквиру конкурса
„Част теби, детињство!”.

Мариоара Сфера, координа-
тор програма посвећеног Дану
румунског језика, пожелела је
добродошлицу гостима и одр-
жала говор посвећен овом дану
од великог значаја:

– Наш језик – матерњи језик,
службени, књижевни, говор-
ни, написан на вебу, обогаћен
или осиромашен, негован или
злостављан – слави се 31. авгу-
ста, у име 28 милиона говор-
ника широм света. Како би се
скренула пажња на важност
очувања квалитета румунског
језика и подржали Румуни у
иностранству у очувању њихо-
ве културе и националног иден-
титета, 31. август је, законом
број 53/2013, проглашен за
Дан румунског језика. Румун-
ски језик је био, јесте и увек

ће бити стуб националног
идентитета Румуна из целог
света.

Маријана Стратулат, дирек-
торка Новинско-издавачке
установе „Либертатеа” из Пан-
чева, још једном је доказала
своју приврженост култури.
Рекла је:

– Данас, на Дан румунског
језика, желим да свим говор-
ницима румунског језика
честитам рођендан! Наш
матерњи језик је симбол нашег
идентитета и имамо свету
дужност да га обожавамо и
поштујемо. На овај дан вели-
ког духовног набоја имамо
посебне госте из Румуније, који
су дошли да заједно просла-
вимо Дан румунског језика.

У наставку се присутнима
обратио Данијел Магду, пред-
седник Националног савета

румунске националне мањи-
не, поменувши речи које ује-
дињују један народ: вера, мир,
љубав, поштовање, достојан-
ство и оптимизам. На крају је
захвалио свима на присуству,
а организаторима на успешној
реализацији догађаја.

МСП Румуније
поздравља прославу

Господин Данијел Бала, кон-
зуларни саветник у румунској
дипломатској мисији у Вршцу,
прочитао је поруку Министар-
ства спољних послова суседне
државе:

– Кроз румунски језик, који
је одлучујући елеменат иден-
титета и историје румунског
народа, афирмишемо свој
латинитет и доприносимо
европском културном наслеђу
својом разноликошћу, богат-

ством и изражајном снагом.
Као страни језик, румунски је
предмет учења у високошкол-
ским центрима у 45 земаља
света. Обележавање Дана
румунског језика наглашава,
истовремено, улогу румунског
језика као везива румунских
заједница у иностранству и
између њих и Румуније. Румун-
ска дипломатија константно
подржава напоре ових зајед-
ница да одрже румунски језик
у животу, као трајан и консти-
тутиван елемент, као и потре-
бу за његовим преношењем на
нове генерације. На тај начин
Министарство спољних посло-
ва улаже сталне напоре и тру-
ди се да подстакне изучавање
румунског језика у румунским
заједницама и на универзите-
тима и у иностранству, као и
оне које имају за циљ спрово-
ђење образовних пројеката у
иностранству, доприносећи
промоцији румунских култур-
них вредности.

Срећан рођендан језику

Родика Алмажан, председни-
ца Извршног већа Национал-
ног савета румунске национал-
не мањине и координаторка
Одељења за образовање при
Националном савету, предста-
вила је рад о сврси образова-
ња и значају румунског језика
у школама и упутила охрабру-
јуће речи ученицима. Зорика
Станчу је представила рад
„Утицај француског и итали-
јанског романског језика на
румунски језик”.

Допринос овом обележава-
њу дале су и Татјана Петрика,
која се представила стихови-
ма, као и долепотписана Адри-
јана Петрој, која је прочитала
кратак одломак из свог рада
посвећеног овом празнику.

У другом делу програма
додељене су дечје награде у
оквиру прекограничног про-
јекта „Част теби, детињство!”.
Овај део програма координи-
рале су учитељице Мадалина
Михаилов, Мариоара Ђан Мун-
теан и Михаела Мохан.

Адријана Петрој

ПОРЕКЛО ИМЕНА ОБЛАСТИ У КОЈОЈ ЖИВИМО: БАНАТ

Место суживота бројних народа и култура

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА У ВРШЦУ

УЗЛАЗНИ ТРЕНУЦИ И СТВАРНИ МОСТОВИ МЕЂУ ЉУДИМА
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ТРИ ВЕКА НА ОБАЛИ ТАМИША (2)

ПАНЧЕВАЧКИ РУМУНИ У 18. И 19. ВЕКУ
Румуни представљају једну од
етничких заједница која је у
прошлости била прилично број-
на у граду на Тамишу, о чему
сведоче многобројни историј-
ски извори. Наводимо одломак
из монографије која је посве-
ћена овој етничкој заједници,
под насловом „Румуни у Пан-
чеву 1733–2013”, чији су ауто-
ри Мирча Маран, Илије Баба
и Валентин Мик.

(Наставак из прошлог броја)

Стога напомињемо да се у овом
периоду већ може говорити о
прилично бројном румунском
становништву, присутном у
Панчеву непосредно пре коло-
низације из 1765. Попис ста-
новништва из 1764. године
помиње и Срета Пецињачки,
који наводи да су „на основу
забележених имена и прези-
мена, у Српском Панчеву живе-
ли искључиво Срби, осим неко-
лицине, који ово можда нису
били...”.

Тридесет и четири румун-
ска имена (можда и више, зато
што су многи Румуни од дав-
нина носили словенска имена
или имена хебрејског и грч-
ког порекла, преузета из
Библије, а која се појављују
код Срба, Румуна, али и код
других народа) представљају
јасан доказ да то није било
баш тако. Као што смо већ
навели, најинтензивнија коло-
низација Румуна догодила се
1765. године, када су се мно-
гобројне румунске породице
из Трансилваније и источних
делова Баната населиле у Пан-
чеву, „а можда и даље”. Осно-
вале су „влашку улицу”, чији
су становници били део срп-
ске православне парохије, која
је 1767. године имала 433
домаћинства. У наредним
деценијама и вековима чак се
и израз „влашки крај” (у сми-
слу влашке четврти) користио
у свакодневном животу у Пан-
чеву, што чини да схватимо
демографски значај Румуна за
овај град.

Ердељановић чак тврди да је
„у Доњем граду у почетку било
мало Срба, а други су били Вла-
си и Немци, али су Власи живе-
ли и у Горњем граду”, за које
тврди да су били обучени „у
влашку ношњу”. Сматра се да

су многи Срби у Доњем граду
„влашког порекла”. На исти
начин, на списку банатских
насељених места који је саста-
вио Јохан Јакоб Ерлер 1774.
године, Панчево је наведено
као град у коме живе Немци,
Румуни и Срби.

Током ових година, у атару
Панчева били су присутни и
румунски пастири, који су тако-

ђе могли бити новопридошли
становници Панчева. Међутим,
не верујемо да су били толико
бројни, јер су 1769. године (10.
маја) биле регистроване само
42 овце, за које су морали да
плате таксу од 1 форинте и 24
крајцара, односно два крајца-
ра за сваку овцу.

Неки од новопридошлих
Румуна, настањених у немач-

ком делу града, расељени су исте
године у Банатско Ново Село
(према другим изворима 1767.
године) и у мањем броју у Илан-
џу (укупно 43 породице). Исто-
ричар Јанкулов сматра да је
већина Румуна колонизованих
тих година долазила из Помо-
ришја, где су служили као гра-
ничари до укидања Потиско-
поморишке војне границе, а сада
су расељени по банатској гра-
ници. Нове колонизације Руму-
на у Панчево, Овчу, Јабуку, Гло-
гоњ и Омољицу, који су дошли
из Шенђурђа (данас Житиште),
догодиле су се 1781. године, пре-
ма плану цара Јосифа Другог, а
настављене су 1783-84. дола-
ском нових таласа Румуна из
Марчине и Броштенија. У ства-
ри, може се видети, на основу
породичних имена из панчевач-
ких домовника, али и из других
извора, да су Румуни у овај град
дошли из различитих делова
румунског простора – Баната,
Олтеније, области око Мориша
и Криша, Бихора, Сигетул Мар-
мације итд.

Колонизација се наставља и
наредних деценија, охрабрена
и организована од стране вој-

них власти које преузимају
управу над градом, када Пан-
чево постаје седиште Немач-
ко-банатског граничарског
пука бр. 14 (1773). Панчево
постаје мултиетничка и мул-
тиконфесионална средина, што
је у ствари било и до тада, али
ће ово обележје постати још
израженије под војном упра-
вом, настављајући се и касни-
је, у годинама дуализма, међу-
ратне и послератне Југослави-
је, све до данас. Године 1794.
у граду је већ живело 829 поро-
дица, од тога 433 породице
Срба, 241 немачка, 120 (14,47
одсто) румунских, 15 чешких,
пет грчких и две италијанске
породице.

Ево и података, посебно зна-
чајних, у вези с румунским
породицама, које нам нуди
попис православне парохије
Панчево из 1795. године: Tho -
ma San du lo vics, Atta na sie Wret -
ta (Цинцарин), Geo r gie Astri
(Цинцарин), Tho ma Krac su -
nov, Petar Krac su nov, Tho dor
Nja gul, Pra e da Kara vla, Tho -
ma Mun tjan, Con stan din Radul,
Mar co Wla ho vics, Jovan Wla -
ho vics, Lazar Jova nov ali as

Wlah, Dra go mir Tur kul, Stan -
co Erde lian, Geo r gie Kur tjan,
Was si lie Mol do van, Tho dor Mol -
do van, Radul Por kar, Bar bul
Kur tjan, Dinul Tabak, Bukur
Erde ljan, Tho dor Rotar ali as
Palin kasch, Tho dor Adjan, Mar -
co Muschat, Bukur Erde ljan,
Jakob Mede zian, Jovan Nja gul,
Sta nischa Mun tjan, Petra Ser -
bu lo va, Mic hael Ser bul, Tho -
dor Ratar alui Mar cov, Radul
Gimics, Jovan Ama re sko, Geo -
r gie Kos ho kar, Fil lip Erde ljan,
Geo r gie Arcse sko, Jovan Cza -
ran, Mar ko Czi klo van, San dul
Jova nov, Moi sil lo Erde ljan,
Stan co Jedu, Gavri lo Erde ljan,
Radul Kara vlah, Petar Zaran,
Ste fan Wla ics, Krac sun Wal ja -
lec sko, Was sil Mikla, Jovan
Zaran, Jovan Kim pan, Jovan
Oltjan, Sta no je Dumi trov, Mar -
co Lapa dat, Nia gul Radu lo vics,
Petar Njuschu ljan.

Према томе, укупно 54
породице (заједно са две цин-
царске), од којих је могуће да
су неке већ биле посрбљене, а
иза других имена, на први
поглед српских, могу се кри-
ти неки Румуни с посрбље-
ним именима, чега је сигур-
но било веома много, с обзи-
ром на број од 120 румунских
породица регистрованих у
претходној години, као што
смо већ поменули. Стога ове
бројке треба узети с дозом
опреза. И, не смемо забора-
вити чињеницу да је у овим
деценијама било неколико
расељавања становништва,
укључујући и Румуне, што
можемо видети ако упореди-
мо два поменута домовника
(онај из 1764. године са оним
из 1795. године). У та два
домовника има мало иден-
тичних имена (на пример,
Ардељан, Њагу, Кожокар,
Царан и неколико других), јер
су неки отишли, а други су
дошли на њихово место,
пошто су хабзбуршке колони-
зације још увек биле у пуном
јеку, а код других су имена
вероватно у међувремену про-
мењена. (Наставиће се)

(Одломак из монографије Мир-
че Марана, Илијеа Бабе и
Валентина Мика „Румуни у
Панчеву 1733–2013”, Завод за
културу војвођанских Румуна,
Зрењанин, 2014)

Његово преосвештенство Данил,
епископ Дакије Феликс, посе-
тио је 12. септембра румунску
православну капелу у Панчеву.
Том приликом је поставио новог
свештеника који ће убудуће слу-
жити у овој цркви и освештао
чудотворну икону, коју је овој
цркви поклонио један верник из
Јашија (Румунија).

Како нас је обавестио господин
Трифу Дамјан, досадашњи пред-
седник Црквеног одбора РПЦ у
Панчеву, у цркви у нашем граду
догодила су се 12. септембра два
важна догађаја. Наиме, из лич-
них разлога, свештеник Мирча
Мунтеану, који је до сада слу-
жио као парох у Панчеву, изра-
зио је жељу да буде ослобођен
дужности у овој парохији, што
је епископ Данил одобрио, тако
да је на његово место дошао све-
штеник Трајан Брађан из Овче,
који ће одржавати службу два
пута месечно.

Отац Мирча Мунтеану и даље
ће долазити једном месечно,
према речима господина Дамја-
на, на свету литургију у цркви у
Омољици.

Много верника у цркви

– Отац Мунтеану је веома добар
свештеник, веома добар човек,

учинио је много добрих ствари
за нашу цркву. На пример, донео
је иконостас из једне мале цркве
у Темишвару, донео га овамо,
поставио га је сам и наша црква,
захваљујући њему, сада изгледа
богатије и лепше. С њим је дошао
брат Костел, који је насликао
иконе на прозорима – каже
господин Трифу Дамјан.

Поводом ових догађаја у цркви
је било много људи, не само из
Панчева већ и из Овче, Влади-
мировца, Јабуке, Банатског Новог
Села и других места у околини.
Она је лепа. Било би добро да
верници наставе да долазе у
цркву.

Свештеник Трајан Брађан
постао је нови председник Паро-
хијског одбора РПЦ у Панчеву.

Чудотворна икона

Наш саговорник је додао да је
црква у Панчеву добила и дона-
цију од једног господина, „који
ми је послао мејл, не знам где
га је пронашао, и питао ме где
може да да донацију, овде у некој
цркви у Србији, на шта сам ја
одговорио: ’Овде код нас у Пан-
чеву!’” Тако су створени неоп-
ходни услови да се „чудотворна
икона” донесе у Панчево.

То се догодило пре две годи-
не. Морало се отићи у Букурешт

по ову икону, која се зове „Ико-
на Мајке божје Продромите”, а
долази са Свете Горе – Атоса.
Донатор се зове Јон Талаба из
Јашија, а Трифу Дамјан каже да
о том вернику не зна ништа
више. Икону, димензија 100 пута
70 центиметара, приликом ове
епископске посете освештали су

Његово преосвештенство Данил
и свештеници Мирча Мунтеану
и Трајан Брађан.

Историја иконе је занимљива,
са елементима мистике, али је
ипак вредно пренети је читаоци-
ма. Наиме, историја иконе почи-
ње 1863. године, током радова у
скиту Продромул на Светој Гори.

Оснивачи испоснице, Нифон и
Нектарије, тражили су иконопи-
сца да на дрвету наслика икону
Богородице, какву су имали сви
манастири на Светој Гори. Ова
дужност припала је иконописцу
Николау Јордакеу из Јашија, који
је исте године почео да ради у
манастиру Бучум у Јашију. По
завршетку одежде и осталих дело-
ва иконе остало је да се наслика
само лице Богородице и Исуса,
али, необјашњиво, света лица нису
могла да се насликају, па је икона
остала недовршена. Незадовољан
и разочаран што није могао да
наслика света лица, иконописац
је покрио икону, закључао радио-
ницу и одложио рад за следећи

дан, а наредног јутра је затекао
икону потпуно насликану, не схва-
тајући како се ово чудо догодило.

У вези са овим необичним
догађајем, оставио је рукопис од
29. јуна 1863. године, сачуван
данас у скиту Продромул, у коме
описује чудо које се догодило.
Како је наведено, на икони пре-
гледаној под микроскопом нема
трагова четке, што верницима
оставља утисак да је „насликана
неземаљском руком”. Лица Бого-
родице и Исуса су жута, у нијан-
сама боје жита. С временом је
направљено неколико копија ове
иконе, од којих су неке остале
на Светој Гори, а друге су доне-
те у Румунију. Мирча Маран

АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У РПЦ У ПАНЧЕВУ

Освећење чудотворне иконе
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Културно-уметничко друштво
„Веселија” из Глогоња, основа-
но 1938. године, одржава кул-
турне активности непрекидно до
данашњих дана, а његов главни
циљ је очување прадедовских
традиција румунског становни-
штва које живи у том месту.

На почетку 20. века, с развојем
друштва у области науке, еко-
номије, индустрије, и сама кул-
тура је достигла виши ниво, тако
да је била присутнија у животу
људи, без обзира на друштвени
сталеж. С напретком индустри-
јализације стално је растао број
становника у градовима и сход-
но томе човек је напустио родно
село одлазећи на студије, на нова
радна места – на самом почетку
у Западну Европу, а код нас у
веће градове, и то у међуратном
периоду. Нове околности – град,
посвећивање послу, дан поде-
љен на радне сате, отуђење од
своје личности и све мање вре-
мена проведеног у природи –
довеле су до све слабије соција-
лизације савременог човека.

Као последица тога оснивана
су различита културна друштва,
клубови писаца и песника, књи-
жевна и музичка друштва, науч-
на удружења итд. Ова друштва су
служила у корисне сврхе, за очу-
вање културе, уметности, науке.
Међутим, она су, поред тога, има-
ла и битну улогу за социјализа-
цију човека у модерном добу, а
на сваком преласку из једне у дру-
гу епоху потребно је одређено
прилагођавање човека у свим сфе-
рама друштва. Јасно је да се и у
банатским местима осећао ути-
цај оснивања нових друштава.

Када је реч о румунској наци-
оналној мањини, најчешће су
оснивана културно-уметничка
друштва за очување традиције,
музике и фолклора. Културни
живот је бивао све богатији и
развојем у области образовања,
а у сваком насељеном месту је
основано културно друштво које
се састојало од чланова жељних
да представе уметност на што
квалитетнији начин.

Донације за 
прве инструменте

Једно од последњих културно-
уметничких друштава за негова-
ње румунске музике у српском
Банату које је основано у међу-

ратном периоду било је Култур-
но-уметничко друштво „Весели-
ја” из Глогоња. Дана 14. септем-
бра 1938. у Глогоњу је основано
наведено друштво, које одржава
активност у континуитету до дана-
шњих дана, као резултат тежње
за очувањем традиције и музике,
што је приказано кроз тачност и
прецизност у извођењу дојни,
кола, ердељских песама.

Међу оснивачким породица-
ма КУД-а били су: Лауташ,
Идворјан, Бољанцу, Серафим,
Марјану, Марјонцу, Стојку, Мун-
теан, Лакатуш, Околишан,
Марок, Кристеа, Драгој, Субић,
Воштинар, Димитријевић, Бра-
ђан, Дан. Оснивачка скупштина
је одржана 14. септембра, а назив
„Веселија” дао је Јон Марјану.
Овај назив је био усвојен с нај-
више гласова међу присутним
члановима КУД-а. У оснивању
Друштва веома важну улогу су
имали чланови румунског цркве-
ног хора из села. Од новчаних
донација чланова овог хора
купљени су први инструменти.
Први инструктор је био Јосиф
Врањанцу Титу из Ритишева, а
први диригент Василе Марок,
који је уједно био и диригент
месног хора.

Мештанин Константин Бољан-
цу пружио је смештај инструк-
тору Јосифу Врањанцуу, који је

долазио у Глогоњ из Ритишева
да ради с новим музичарима.
Следиле су пробе и припреме у
основној школи у јесен и зиму
1938, а већ за прославу Светог
Јована Крститеља јануара 1939.
фанфара се представила први
пут изводећи традиционалне
песме: баладе, кола, ердељске и
банатске песме, које чланови акту-
елног оркестра изводе и данас,
чувајући старе нотне записе. Кра-
јем јануара 1939. фанфара „Весе-
лија” свира на локалној свадби, а
после неколико месеци и на сео-
ској слави Успење Пресвете Бого-
родице (15. августа).

Године 1940. изграђена је при-
годна сала намењена одржава-
њу проба, што је посебно допри-
нело даљем уметничком разво-
ју чланова, тако да фанфара
касније учествује на концерти-
ма, фестивалима, а већ 1942.
заузима друго место на једном
фестивалу инструменталне музи-
ке. Нажалост, време мира није
дуго трајало, а чланови фанфа-
ре крећу у рат, поставши део
војне музике уз колеге из Меси-
ћа. Само неколико година након
оснивања, 1944. године, нотни
записи народних песама бивају
замењени маршевима и војним
песмама које су изводили у
Босни и Херцеговини и Далма-
цији, у биткама за ослобођење

Југославије у Другом светском
рату.

Оркестар који свира 
и џез и танго

Потребно је навести чињеницу
да је „Веселија” у почетку био
дувачки оркестар који је пратио
бубањ – фанфара, и као такав је
постојао до 1961, када постаје
оркестар који је свирао и џез,
танго и забавну музику. После
1961. преовлађују следећи
инструменти: саксофони, кла-
ринети, хармонике, тромбони...

Васа Марјану, као председник
оркестра с много чланова, успео
је наредних година да с Дру-
штвом заузме прва места на свим
манифестацијама на којима су
се представљали. Поводом годи-
шњице друштва 2012. године
КУД „Веселија” је организовао
културно-уметничку и гастро-
номску манифестацију с више
од 200 гостију из Србије и Руму-
није. На тај начин иначе слави
оснивање КУД-а. Манифестаци-
ја се зове „Дани Румуна у Глого-
њу” и траје два дана крајем неде-
ље, али увек око датума оснива-
ња друштва – 14. септембра.

Данас „Веселија” учествује
годишње на око двадесет мани-
фестација, а сви трошкови се
финансирају путем пројеката и
донација. Родика Маријану

ОБЈАВЉЕНА НОВА КЊИГА ТРИФУА ДАМЈАНА

Румунска православна
црква у Банату

У издавачкој кући Румунског
културно-едукативног центра
Панчево недавно је објављена нова
књига посвећена румунској
духовности и идентитету у Банату,
која обогаћује већ изузетну
разноликост што карактерише
румунскo издаваштво у српском
Банату. Књига на 136 странаноси
наслов „Румунска православна
црква у Банату”, а њен аутор је
професор Трифу Дамјан.

Идеја аутора, која се појавила пре
неколико година, када јепројекат
започет, а финансирао га је Град
Панчево, била је да се објави књига
која ће укратко представити
историју Румунске православне
цркве у Банату, али посебно где
ће читаоци моћи да нађу
„Литургију Светог Јована
Златоустог”, коју наши свештеници
користе за обављање свете
литургије.

Посебно треба напоменути да
је ова верска служба у књизи у
целинипредстављена на три језика,
и то на румунском, српском и
грчком, језицима трију
православних народа чија се
литургија и верски обреди
разликују само по језику. Као
таква, на страницама књиге
паралелно се приказује литургија
тријусестринскихнарода: верзије
на српском и грчком са леве
стране, а румунска верзија на
десној страни.

Аутор књиге мр Трифу Дамјан
потписује и мали православно -
хришћански речник, који следи
послестраница посвећенихсветој
литургији, као и поглавља
посвећена молитвама и понашању
хришћана у цркви.

Уводну реч, реч благослова,
потписујеЊегово преосвештенство
Силуан, епископ Румунске
православне епархије у Мађарској
и вршилац дужности епископа
Епархије Дакија Феликс у време
када је књига била у фази
елаборације, а пре повратка
Његовог преосвештенства Данила,
садашњег архијереја Епархије
Дакија Феликс.

Историјски део књиге, који
представља историју Румунске
цркве на простору Баната од
античких времена до данас,
потписује др Мирча Маран,
историчар, који почиње појавом
хришћанства у позном Римском
царству у трећем и четвртом веку,
а наставља средњовековним и
османским периодом и
усредсређујесвоју пажњу посебно
на доба владавине Хабзбурговаца
над Банатом, у осамнаестом и
деветнаестом веку, у коме су до
1865. године румунски верници
били у саставу Српске православне
митрополије са седиштем у
Сремским Карловцима.

Затим се прелази на положај
Румунске православне цркве у
међуратној југословенској
краљевини и социјалистичкој
Југославији, и завршава најновијим
периодом, у коме су Румуни из
српског Баната као верници
укључени у Епархију Дакија
Феликс.

Овој вредној монографији
допринели су и професор Еуђен
Чинч, као уредник књиге,
свештеник Мирча Мунтеану,
донедавни румунски православни
парох у Панчеву, и др Драган
Ашковић, ванредни професор на
Катедри за литургику, предмет
Црквено појање с правилом, с
Православног богословског
факултета Универзитета у
Београду, обојицакао рецензенти.
Графички и технички аспект
књиге је изванредан, с корицама
и папиром најбољег квалитета и
с фотографијама у боји већине
румунских православних цркава
у српском Банату.

Монографија коју је приредио
мрТрифу Дамјан сасарадницима
обогаћује наш културно-
-публицистички и научни живот
још једним насловом,
представљајући модел доследности
и посебне пажње посвећене
вредностима које доприносе
очувању и неговању идентитета
румунске националне мањине у
Републици Србији.

Адријана Петроj

КУЛТУРНО ДРУШТВО ЗА ПРИМЕР

ЧУВАР НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
МАЛЕ РУМУНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ФОТОГРАФИЈА – ДОКУМЕНТ

Румунски ученици гимназије у 
Панчеву школске 1899/1900.

Пре више од сто 
година у Панчеву се
верска настава за 
ученике румунске
националности 
одвијала на 
румунском језику...

Историјска вредност ове фото-
графије састоји се у томе што
представља до сада необјављени
документ из наше црквено-школ-
ске историје, доказ да су се у пан-
чевачким школама, пре више од
сто година, часови веронауке одр-
жавали на румунском језику.

На слици су румунски ученици
државнегимназијеу Панчевузајед-
но с вероучитељем, свештеником
Оноријуом Конопаном. Треба
напоменутидасуседокрајаПрвог
светског рата часови веронауке за
румунске ученике који су похађа-
ли средње школе у Панчеву одр-
жавали на румунском језику и да
их је водио свештеник катихета
којег је поставио Румунски пра-
вославнипротопрезвитерату Пан-
чеву, а потврдили га епархијски
органи из Карансебеша.

Међу онима који су овекове-
чени на овој слици од непро-
цењиве историјске вредности
су и неке истакнуте личности
румунске историје у српском
Банату, међу којима су Ште-
фан Жијану, родом из Алибу-
нара, будући школски саветник
у Карансебешу и познати борац
за права Румуна у бившој
Аустроугарској, преминуо у
јесен 1918; Јоан Жијану, поре-

клом из Алибунара, будући
адвокат и доктор права, уред-

ник недељника „Румунски
говор” из Панчева и посланик
Румунске странке у Скупшти-
ни Краљевине СХС (мандат
1923–1925); Валерију Перин,
касније свештеник у Глогоњу;
Марку Болдовина, будући све-
штеник у Долову, и други.

Следе имена свих овековече-
них на овој фотографији. Први
ред: Вирђил Војна, Лазар Мир-
ча, Димитрије Оларију, Штефан
Жијану, Валерију Перин, Ште-
фан Миок, Лазар Фара. Други
ред: Дезидерију Журжован, Пан-
телеимон Ардељану, Онорију
Конопан (катихета), Марку Бол-
довина, Штефан Оларију. Трећи
ред: Аурел Дехељан, Лазар
Рошкулец, Емилијан Нистор, Јоан
Жијану, Георге Нистор, Дими-
трије Црња. Мирча Маран



P.S.S. Daniil, episcopul Daciei Felix, a
vizitat pe data de 12 septembrie 2021
Capela ortodoxă română din Pancio-
va, cu care ocazia a instalat un nou
preot care va sluji în viitor la această
biserică și a sfințit o icoană făcătoare
de minuni, donație a unui credincios
din Iași, România.

După cum ne-a informat domnul
Trifu Damian, până acum președinte
al Comitetului parohial al B.O.R. din
Panciova, în data de 12 septembrie
au avut loc două evenimente impor-
tante la biserica din acest oraș
bănățean. Anume, din motive perso-
nale, părintele Mircea Munteanu, ca-
re până acum a slujit ca paroh la
Panciova, și-a exprimat dorința să fie
eliberat de slujbă în această parohie,
ceea ce P.S.S. Daniil a aprobat, astfel
că în locul lui a venit părintele Tra-
ian Brăgean din Ofcea, care slujește
biserica de două ori pe lună. 

Părintele Mircea Munteanu va
veni și în continuare o dată pe lună,
după cum afirmă domnul Damian,
să săvârșească sf. liturghie la B.O.R.
din Omolița. 

La biserică au fost mulți
credincioși

- Părintele Muntean este un preot
foarte bun, un om foarte bun, a făcut
multe lucruri bune la noi la biserică,
de exemplu a adus iconostasul de la
o bisericuță din Timișoara, l-a adus
aici, l-a montat singur și biserica
noastră, datorită lui, arată acum mai
bogată și mai frumoasă. Împreună
cu el a venit și fratele Costel, care a
făcut icoanele pe geamuri - afirmă
domnul Trifu Dămian.

Cu ocazia acestor evenimente a
fost foarte multă lume la biserică, nu
numai din Panciova, ci și din Ofcea,
Petrovasâla, Iabuca, din Satu Nou și
din alte localități din împrejurime. Era
o frumusețe. Ar fi bine ca și în conti-
nuare să vină credincioșii la biserică. 

Preotul Traian Brăgean va fi și în
continuare totodată și președintele
Comitetului parohial al B.O.R. din
Panciova.

Icoana făcătoare de minuni

Interlocutorul nostru a mai adăugat
că biserica din Panciova a primit și o

donație de la un domn, „care mi-a
trimis un mail, nu știu de unde l-a
găsit, și m-a întrebat unde ar putea
să facă o donație, aici la vreo biserică
din Serbia, la care eu am răspuns:
Aici la noi, la Panciova!”  Astfel s-au
creat condițiile necesare ca „icoana
făcătoare de minuni” să fie adusă la
Panciova. 

Aceasta s-a întâmplat în urmă
cu doi ani. Trebuia mers după
această icoană, numită „Icoana
Maicii Domnului Prodromița” la
București, ea venind de la Muntele
Sfânt Athos. Donatorul se numește

Ion Talabă din Iași, un credincios
despre care Trifu Damian afirmă că
nu știe nimic mai mult. În cadrul
acestei vizite arhierești, icoana care
are dimensiunile de 100x70 cm, a
fost sfințită de P.S.S. Daniil și de
preoții Mircea Munteanu și Traian
Brăgean. 

Istoriatul icoanei este unul inte-
resant, cu elemente de mistică, dar
oricum merită să îl redăm pe scurt
cititorilor. Anume, istoria icoanei
începe în anul 1863, în timpul lu-
crărilor la schitul Prоdromul de pe
Muntele Sfânt Athos. Ctitorii schi-

tului, Nifon și Nectarie, căutau un
iconar care să zugrăvească pe lemn
o icoană a Maicii Domnului, așa
cum aveau toate mânăstirile de pe
Muntele Sfânt. Această datorie a re-
venit iconarului Nicolau Iordache
din Iași, care în același an s-a apu-
cat de lucru, la mânăstirea Bucium
din Iași. După ce a terminat
veșmintele și celălalte părți ale
icoanei, a mai rămas să picteze doar
fața Maicii Domnului și a Pruncu-
lui Isus, însă, în mod inexplicabil,
sfintele fețe nu puteau fi zugrăvite,
astfel că icoana a rămas
nedesăvârșită. Nemulțumit și
decepționat că nu poate picta sfin-
tele fețe, iconarul a acoperit icoana,
a încuiat atelierul și a amânat lucră-
rile pentru a doua zi, iar în

dimineața următore a găsit icoana
desăvârșit pictată, fără să înțeleagă
cum se petrecuse această minune. 

În legătură cu acest eveniment
neobișnuit, a lăsat un manuscris,
păstrat azi în schitul Prodromul, da-
tat în 29 iunie 1863, în care
mărturisește minunea întâmplată.
După cum se afirmă, icoana cerceta-
tă la microscop nu prezintă urme de
pensulă, ceea ce le dă credincioșilor
impresia că „a fost pictată de o mână
nepământenească”. Chipul Maicii
Domnului și al Pruncului Isus au cu-
loare galbenă, în nuanțe de culoarea
grâului. De-a lungul timpului au fost
realizate mai multe copii ale acestei
icoane, dintre care unele au rămas pe
Muntele Sfânt, iar altele au fost aduse
în România. Mircea Măran

Vineri, 29 octombrie 2021

pancevac@pancevac-online.rs
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TREI SECOLE PE MALUL TIMIȘULUI (2)

ROMÂNII PANCIOVENI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA ȘI AL XIX-LEA

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ LA B.O.R. DIN PANCIOVA 

Sfințirea icoanei făcătoare de minuni

Românii reprezintă una dintre
comunitățile etnice destul de nume-
roase în trecut în orașul de pe Timiș,
fapt despre care depun mărturie nu-
meroase izvoare istorice. Redăm în
continuare un fragment din mono-
grafia dedicată acestei comunități,
intitulată „Românii din Panciova
1733-2013”, a autorilor Mircea Mă-
ran, Ilie Baba și Valentin Mic. 

(continuare din numărul trecut)

Prin urmare, observăm că în aceas-
tă perioadă deja putem vorbi des-
pre o populaţie românească destul
de numeroasă, prezentă la Panciova
chiar înainte de colonizarea din
anul 1765. Conscripţia din 1764 es-
te amintită și de Sreta Pecinjački
care afirmă că „pe baza numelor și
prenumelor înregistrate, în Pancio-
va Sârbească trăiau în exclusivitate
sârbi, în afară de câţiva, care poate
nu erau aceasta...”. 

Cele 34 de nume românești
(poate chiar și mai multe, numeroși
români purtând din cele mai vechi
timpuri nume slave sau de prove-
nienţă ebraică și grecească, preluate
din Biblie, care apar și la sârbi, și la
români, dar și la alte popoare) re-
prezintă o dovadă clară că nu a fost
chiar așa. După cum am afirmat
deja, cea mai intensă colonizare a
românilor a avut loc în 1765, când
la Panciova se stabilesc numeroase
familii românești din Transilvania,
părţile răsăritene ale Banatului,
„dar poate și de mai departe”.
Aceștia au înfiinţat o „stradă vala-
hă”, locuitorii ei făcând parte din
parohia sârbească ortodoxă, care în
1767 număra 433 de gospodării. În
deceniile și secolele următoare, la
Panciova se folosea în viaţa cotidia-
nă chiar și sintagma „vlaški kraj”
(însemnând cartierul valah), ceea
ce ne face să ne dăm seama despre
importanţa demografică a români-
lor pentru acest oraș. 

Erdeljanović chiar susţine că „în
Orașul de jos au fost la început pu-
ţini sârbi, iar ceilalţi au fost valahi
și germani, însă valahii trăiau și în
Orașul de sus”, despre care susţine
că au fost îmbrăcaţi „în port valah”.
Despre numeroși sârbi din Orașul
de jos se consideră că sunt „de ori-

gine valahă”. În aceeași ordine de
idei, pe lista localităţilor bănăţene
pe care a întocmit-o Johann Jakob
Erhler în anul 1774, Panciova este
trecută ca un oraș locuit de ger-
mani, români și sârbi.

În acești ani în hotarele Pancio-
vei au fost prezenţi și păstori ro-
mâni, care este posibil să fi fost și ei
locuitori nou-veniţi ai Panciovei.
Nu credem însă că aceștia au fost
chiar atât de numeroși, pentru că în
1769 (10 mai) le-au fost înregistrate
doar 42 de oi, pentru care trebuiau
să plătească o taxă de 1 fl. 24 cr.,
respectiv 2 cr. pentru fiecare oaie. 

O parte dintre românii nou-ve-
niţi, stabiliţi în partea nemţească
a orașului, au fost în același an
(după alte surse, în 1767) strămu-
taţi la Satu Nou și într-un număr
mai mic la Ilangea (în total 43 de
familii). Istoricul Jankulov consi-
deră că majoritatea românilor co-

lonizaţi în acești ani provin din
valea Mureșului, unde au servit ca
grăniceri până la desfiinţarea
Graniţei de pe Tisa și Mureș, iar
apoi au fost strămutaţi în Graniţa
Bănăţeană. Noi colonizări de ro-
mâni, aduși din Sângeorgiu de
Bega (azi Jitiște), au avut loc în
anul 1781 la Panciova, Ofcea, Ia-
buca, Glogoni și Omoliţa, con-
form planului împăratului Iosif
II, continuând în anii 1783-84 cu
noi valuri de români veniţi din
Mârcina și Broșteni. De fapt, se
poate observa, pe baza numelor
de familie din conscripţiile Pan-
ciovei, dar și din alte surse, că ro-
mânii din acest oraș proveneau
din diferite părţi ale spaţiului ro-
mânesc – Banat, Oltenia, zona
Mureșului și a Crișului, Bihor, Si-
ghetul Marmaţiei etc. 

Colonizările continuă și în dece-
niile următoare, încurajate și orga-

nizate de autorităţile militare care
preiau administrarea orașului în
momentul în care acesta devine se-
diul Regimentului de Graniţă Ger-
mano-Bănăţean nr. 14 (1773). Pan-
ciova devine un mediu multietnic
și multiconfesional, ceea ce, de
fapt, a fost și până atunci, însă
această caracteristică va deveni și
mai accentuată sub administraţia
militară, continuând și mai târziu,
în anii dualismului, ai Iugoslaviei
interbelice și postbelice, până în zi-
lele noastre. În anul 1794, în oraș
trăiau deja 829 de familii, dintre ca-
re 433 sârbești, 241 germane, 120
(14,47%) românești, 15 cehe, cinci
grecești  și două italiene. 

Iată și datele, deosebit de impor-
tante, privind familiile de români,
pe care ni le oferă conscripţia paro-
hiei ortodoxe a Panciovei din anul
1795: Thoma Sandulovics, Attana-
sie Wretta (aromân), Georgie Astri

(aromân), Thoma Kracsunov, Pe-
tar Kracsunov, Thodor Njagul,
Praeda Karavla, Thoma Muntjan,

Constandin Radul, Marco Wlaho-
vics, Jovan Wlahovics, Lazar Jova-
nov alias Wlah, Dragomir Turkul,
Stanco Erdelian, Georgie Kurtjan,
Wassilie Moldovan, Thodor Mol-
dovan, Radul Porkar, Barbul Kur-
tjan, Dinul Tabak, Bukur Erdeljan,
Thodor Ratar alius Marcov, Radul
Gimics, Jovan Amaresko, Georgie
Koshokar, Fillip Erdeljan, Georgie
Arcsesko, Jovan Czaran, Marko
Cziklovan, Sandul Jovanov, Moisil-
lo Erdeljan, Stanco Jedu, Gavrilo
Erdeljan, Radul Karavlah, Petar
Zaran, Stefan Wlaics, Kracsun
Waljalecsko, Wassil Mikla, Jovan
Zaran, Jovan Kimpan, Jovan Ol-
tjan, Stanoje Dumitrov, Marco La-
padat, Niagul Radulovics, Petar
Njuschuljan. 

Deci, în total 54 de nume (îm-
preună cu doi aromâni), dintre care
este posibil ca unii să fi fost deja
sârbizaţi, iar după numele altora, la
prima vedere sârbești, să se ascundă
unii români cu numele sârbizate,
care desigur că erau foarte nume-
roși, având în vedere numărul de
120 de familii de români înregistra-
te în anul precedent, după cum deja

am amintit. Prin urmare,
aceste cifre totuși trebuie
luate cu o oarecare doză de
rezervă. Și, nu trebuie uitat
nici faptul că în aceste de-
cenii au avut loc în câteva
rânduri strămutări de po-
pulaţie, inclusiv la români,
ceea ce putem observa și
dacă comparăm cele două
conscripţii amintite (cea
din 1764 cu cea din 1795).
Sunt puţine nume identice
în cele două conscripţii (de
exemplu, Ardelean, Neagu,
Cojocar, Ţăran și încă câte-
va), pentru că unii au ple-
cat, iar în locul lor au venit
alţii, colonizările habsbur-
gice fiind încă în plină des-
fășurare, iar la alţii, posibil,
numele au fost schimbate
între timp.

(Va urma)
(Fragment din monografia
semnată de Mircea Măran,

Ilie Baba și Valentin Mic, „Românii
din Panciova 1733-2013”, ICRV,
Zrenianin, 2014)
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Societatea Cultural-Artistic
„Veselia” din Glogoni, înfiin at  în
anul 1938, desf oar  o activitate
cultural  neîntrerupt  pân  în zilele
noastre, al c rei obiectiv principal
este p strarea tradi iilor str mo e ti
a popula iei române ti din aceast
localitate.

La începutul secolului al XX-lea,
odat  cu dezvoltarea tiin ific ,
economic  i industrial  a societ ii,
i cultura a atins un nivel mai înalt,
deci a fost din ce în ce mai prezent
în via a omului, indiferent de clasa
social  c reia îi apar inea. Odat  cu
industrializarea, popula ia de la
ora e a crescut continuu, iar
oamenii p r seau satul natal,
îndreptându-se spre coli, spre noile
posturi de munc . Aceasta era la
început cel mai mult în Europa
Occidental , iar la noi în ora ele
mari, în perioada interbelic  numit
i La Belle Époque. Împrejur rile
noi, ora ul, ziua împ r it  în ore de
lucru, înstr inarea de sine, i tot
mai pu in timp petrecut în natur ,
duc la tendin a spre o mai pu in
socializare a omului. 

Prin urmare, s-au înfiin at
diferite societ i culturale în toat
Europa, cluburi pentru scriitori i
poe i, societ i literare, societ i
muzicale, tiin ifice etc. Aceste
societ i au servit scopurilor utile
de p strare a culturii, a artei, tiin ei.
Pe lâng  aceasta au avut un rol
important i în socializarea omului
într-un timp nou, modern, dar la
fiecare trecere dintr-o epoc  într-
alta e nevoie de un fel de adaptare
la toate sferele societ ii. Desigur c
i în Banatul sârbesc s-a sim it
aceast  necesitate de înfiin are a
noilor „institu ii”. 

Anume, la etnia româneasc  cel
mai des era cazul de înfiin are a
societat ilor cultural-artistice
pentru p strarea tradi iei, a muzicii
i folclorului. Via a cultural  devenea
tot mai bogat  i prin dezvoltarea
educa iei, în fiecare localitate se
înfiin a câte o societate cultural ,
cu membrii dornici s  reprezinte
cât mai calitativ arta. 

Donații pentru 
primele instrumente

Societatea Cultural-Artistic
”Veselia” a fost una dintre ultimele
societ i cultural-artistice române ti
înfiin ate în Banatul sârbesc. Aceast
societate a luat na tere pe data de
14 septembrie 1938 la Glogoni,
având o activitate neîntrerupt  pân

în zilele de azi, ca urmare a spiritului
unanim unit spre p strarea tradi iei
i a muzicii, prezentat prin

punctualitate i precizie, care au
fost redate prin notele muzicale
ale doinelor, horelor, ardelenelor,
învârtitelor. Printre membrii
fondatori au fost familiile: L uta ,
Idvorean, Bolean u, Serafim,
Marianu, Marion u, Stoicu,
Muntean, L c tu , Ocoli an, M roc,
Cristea, Dr goi, Subici, Vo tinar,
Dimitrievici, Br gean, Dan. edin a
constitutiv  a luat loc în casa familiei
Subici pe 14 septembrie 1938, data
când este i înfiin at  ”Veselia”, iar
denumirea societ ii a fost dat  de
Ion M rianu-Hâr u. Aceast
denumire a fost aleas  cu cele mai
multe voturi ale membrilor prezen i.
La înfiin area Societ ii un rol foarte
important l-au avut membrii
corului bisericesc român din
localitate. Prin dona iile în bani
ale membrilor acestui cor, au fost
achizi ionate primele instrumente.
Primul instructor a fost Iosif
Vr nian u-Titu din Râti or, iar
primul dirijor Vasile M roc, totodat
i dirijorul corului. 

Pentru ad postirea instructorului
Iosif Vr nian u care venea din
Râti or la Glogoni s  instruiasc
instrumenti tii, Constantin Bolean u
din localitate a oferit cazare. Au

urmat repeti iile la coala primar
în toamna i iarna anului 1938, iar
de serbarea ”Sfântului Ioan
Botez torul” în ianuarie 1939,
fanfara s-a prezentat pentru prima
dat  interpretând cântece
tradi ionale: doine, ardelene,
învârtite, hore, care sunt i în ziua
de azi interpretate de membrii
orchestrei actuale, p strând
partiturile vechi. La scurt timp
dup  înfiin are, în ianuarie 1939,
fanfara cânt  la o nunt  local  i
dup  câteva luni i de nedeia satului
”Adormirea Maicii Domnului”, pe
15 august. 

În anul 1940 s-a zidit o sal
special  pentru repeti ii, ceea ce în
special a contribuit la dezvoltarea
artistic  a membrilor. A adar, fanfara
ia parte la concerte, la festivaluri i
deja în 1942 s-a plasat pe locul doi
la un festival de muzic  instrumental .
Din p cate, vremea pa nic  nu a
durat mult timp, iar membrii
fanfarei pleac  în r zboi fiind încadra i
în fanfara militar  împreun  cu
colegii lor din Mesici. Partiturile de
cântece tradi ionale au fost, dup
doar câ iva ani, în 1944, înlocuite
cu mar uri pe care le interpretau în
Bosnia i Her egovina i Dalma ia în
luptele pentru eliberarea Iugoslaviei
în timpul Celui de-al Doilea R zboi
Mondial. 

Orchestră care interpretează
și jazz și tangouri

Trebuie men ionat faptul c  la
început ”Veselia” a fost fanfar ,
format  din instrumente de
suflat i tob , care a activat în
aceast  componen  pân  în anul
1961, când Societatea ”Veselia”
devine orchestr , interpretând
i muzic  jazz, tangouri i muzic

u oar . Dintre instrumentele
care au predominat dup  1961
sunt saxofoanele, clarinetele,
acordeoanele, tromboanele... 

Vasa Marianu, în calitate de
pre edinte al unei orchestre cu mul i
membri, a reu it ca în anii urm tori
s  cucereasc  cu Societatea multe
locuri întâi la diferite manifest ri la
care s-au prezentat. Cu ocazia
jubileului din 2012, S.C.A. ”Veselia”
organizeaz  o manifestare cultural-
artistic  i gastronomic  cu peste
dou  sute de oaspe i din ar  i
România. În acest fel î i s rb tore te
înfiin area Societ ii. Manifestarea
se nume te „Zilele Românilor din
Glogoni” i dureaz  dou  zile de sfâr it
de s pt mân , întotdeauna în jurul
datei înfiin rii Societ ii – 14
septembrie. 

Аzi, „Veselia” particip  anual la
cca. dou zeci de manifest ri, iar toate
cheltuielile se finan eaz  din proiecte
i dona ii. Rodica Marianu

La editura Centrului Cultural-
Educativ Românesc din Panciova,
recent a ieșit de sub tipar un nou
volum dedicat spiritualității și
identității românești din Banat,
care vine să îmbogățească opusul
deja extrem de variat care carac-
terizează monografismul româ-
nesc din Banatul sârbesc.Volumul
este intitulat „Biserica Ortodoxă
Română din Banat”, avându-l ca
autor pe profesorul Trifu Damian. 

Ideea autorului, apărută în urmă
cu câțiva ani, când a și început
realizarea proiectului finanțat de
Municipiul Panciova, a fost de a
publica o carte în care va fi pre-
zentată pe scurt istoria Bisericii
Ortodoxe Române din Banat, dar
în special în care va fi prezentată
cititorilor „Dumnezeiasca Litur-
ghie a Sfântului Ioan Gură de
Aur”, folosită de preoții noștri la
săvârșirea sfintei slujbe. 

În special trebuie menționat
faptul că această liturghie este
prezentată în volum în întregi-
me în trei limbi, și anume în
română, sârbă și greacă, limbi
ale celor trei popoare ortodoxe
a căror liturghie și rânduieli
religioase nu se deosebesc de-
cât prin limbă. Ca atare, pe pa-
ginile cărții este redată, para-
lel, liturghia celor trei popoare
surori, cea în limba sârbă și
greacă pe pagina din partea
stângă a cărții și cea în limba
română, pe pagina din partea
dreaptă. 

Autorul volumului, mr. Trifu
Damian, mai semnează și un mic
dicționar creștin ortodox, care
urmează după paginile dedicate
sfintei liturghii, cât și capitole de-
dicate Rugăciunilor și Comporta-
mentului creștinului în sfânta bi-
serică. 

Cuvântul introductiv, cel de
binecuvântare, este semnat de
P.S.S. Siluan, episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria și
Locțiitor al Episcopiei Dacia Fe-
lix în momentul în care cartea a
fost în fază de lucru, înainte ca la
această funcție să se fi întors
P.S.S. Daniil, actualul ierarh al
Episcopiei Daciei Felix. 

Partea istorică a cărții, în care
este prezentată istoria bisericii
românești pe spațiul bănățean
din cele mai vechi timpuri până
azi, este semnată de profesorul
Mircea Măran, istoric, care înce-
pe cu apariția creștinismului pe
teritoriul Imperiului Roman târ-
ziu încă în secolele al III-lea și al
IV-lea, continuând cu perioada
medievală și otomană și concen-
trându-și atenția în special pe
epoca stăpânirii habsburgice
asupra Banatului, în secolele al
XVIII-lea și al XIX-lea, în care, o
perioadă îndelungată de timp,
mai precis până în anul 1865,
enoriașii români erau încadrați
în Mitropolia ortodoxă sârbă cu
sediul la Sremski Karlovci. 

În continuare, este redată
poziția Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne în cadrul Regatului Iugo-
slav interbelic și al Iugoslaviei
socialiste, terminând cu perioa-
da cea mai recentă, în care ro-
mânii din Banatul sârbesc sunt
ca enoriași încadrați în Episco-
pia Dacia Felix. 

La realizarea acestei valoroase
monografii și-au mai dat
contribuția și profesorul Eugen
Cinci, în calitate de redactor al
volumului, preotul Mircea Mun-
teanu, până nu demult parohul
ortodox român al Panciovei și dr.
Dragan Ašković, conferențiar la
Catedra de liturgică, disciplina
Cântarea bisericească și Tipic, de
la Facultatea de Teologie Orto-
doxă a Universității din Belgrad,
ambii în calitate de referenți. As-
pectul grafic și tehnic al volumu-
lui este unul deosebit, cu copertă
și hârtie de cea mai bună calitate
și cu fotografii în culori ale
majorității bisericilor ortodoxe
române din Banatul sârbesc.

Monografia elaborată de mr.
Trifu Damian și colaboratorii săi
îmbogățește viața noastră cultural-
publicistică și științifică cu încă un
titlu, reprezentând un model de
consistență și de atenție deosebită
acordată valorilor care contribuie
la păstrarea și cultivarea identității
minorității naționale românești
din Republica Serbia.  

Adriana Petroi

O SOCIETATE CULTURALĂ EXEMPLAR

PĂSTRĂTOAREA IDENTITĂȚII UNEI MICI
COMUNITĂȚI ROMÂNEȘTI 

A APĂRUT O NOUĂ CARTE A LUI TRIFU DAMIAN

Biserica Ortodoxă 
Română din Banat

O FOTOGRAFIE-DOCUMENT:

Elevii români de la liceul din Panciova în anul
școlar 1899/1900

În urmă cu mai bine 
de o sută de ani, 
orele de religie pentru
elevii de naționalitate
română din Panciova
se desfășurau în 
limba română...

Valoarea istoric  a acesteia const
în faptul c  reprezint  un
document inedit din istoria
noastr  bisericeasc - colar , o
dovad  c  la colile din Panciova,
în urm  cu mai bine de o sut  de
ani, se ineau cursuri de religie
în limba român . În imagine sunt
elevii români de la liceul de stat
din Panciova împreun  cu
preotul-profesor Onoriu
Conopan. De men ionat faptul
c  pân  la sfâr itul Primului R zboi
Mondial, cursurile de religie
pentru elevii români înscri i la
colile secundare din Panciova

se desf urau în limba român ,
de c tre preo ii-catihe i ale i de
autorit ile Protopopiatului
Ortodox Român al Panciovei i
confirma i de autorit ile eparhiale

de la Caransebe . Printre cei
imortaliza i în aceast  poz  de o
inestimabil  valoare istoric  se
g sesc i câteva viitoare
personalit i marcante ale istoriei
românilor din Banatul sârbesc,
printre care tefan Jianu, originar
din Alibunar, viitor consilier
colar la Caransebe  i un

neînfricat lupt tor pentru
drepturile românilor din fosta
Austro-Ungarie, decedat

prematur în toamna anului 1918;
Ioan Jianu, originar din Alibunar,
viitor avocat i doctor în drept,

redactor al s pt mânalului „Graiul
românesc” din Panciova i deputat
al Partidului Român în
Parlamentul Regatului Sârbilor,
Croa ilor i Slovenilor (mandatul
1923-1925); Valeriu Perin, mai
târziu preot la Glogoni; Marcu
Boldovin , viitor preot la Doloave
.a.Iat  i numele tuturor celor
imortaliza i în aceast  fotografie:

Rândul I: Virgil Voina, Laz r
Mircea, Dimitie Olariu, tefan
Jianu, Valeriu Perin, tefan Mioc,
Laz r Fara.

Rândul II: Dezideriu Jurjovan,
Panteleimon Ardeleanu, Onoriu
Conopan (catihet), Marcu
Boldovin , tefan Olariu.

Rândul III: Aurel Dehelean,
Laz r Ro cule , Emilian Nistor,
Ioan Jianu, George Nistor,
Dimitrie ârnea. Mircea Maran



Имати свој кров над главом у
данашње време све више и више
је луксуз, па многи узимају ста-
нове у закуп. Имајући то у виду,
као и чињеницу да се у највећем
броју случајева не закључују уго-
вори, припремили смо текст с
најважнијим правима и обаве-
зама станара и станодаваца који
се тада примењују, поређаним
хронолошки, пратећи редован
ток закупа.

Сажетак – брзе информације

1. Усељење – овде је обавеза ста-
нодавца да стан преда јер без
тога станар нема никаквих оба-
веза. У овој фази се уплаћује и
депозит, па је пожељно утврди-
ти у каквом је стању стан при-
мљен јер се у односу на то гледа
стање стана при исељењу стана-
ра и одређује судбина депозита.
2. Употреба и плаћање кирије и
рачуна – станар има право да у
стану живи, али и обавезу да за
то плаћа кирију и режије као и
ситне поправке изазване употре-
бом (замена сијалица, ручица за
отварање ормана и сл.).
3. Одржавање – како од станара
добија кирију, станодавац је
дужан да као део противуслуге
одржава стан.
4. Одговорност за недостатке –
исто као што продавац одговара
за то да ће патике моћи да се носе
нековремејер језатодобионовац,
исто тако и станодавац одговара
ако стан не може нормално да се
користи за становање.
5. Подзакуп – по правилу ста-
нар има право да стан који заку-
пљује изда неком трећем лицу у
подзакуп, осим ако није изри-
чито уговорено да не сме.
6. Престанак и исељење – ако је
на одређено време, онда са исте-
ком рока, а ако је на неодређено
време, након отказног рока.
Поред тога, закуп може преста-
ти и у свим случајевима раски-
да уговора (станодавац не врши
поправке, станар не плаћа кири-
ју итд.).

Усељење

Након што станар нађе стан,
провери власништво и станода-
вац одабере станара и узме њего-
ве податке, станодавац станару
предаје стан, од када и крећу
обавезе станара.

Усељење обично прати и
исплата депозита који служи као
капара, тј. да покаже да је стан
издат, као и да покрије евенту-

алне штете или неизмирене рачу-
не при исељењу станара, па је у
интересу обеју страна да се ста-
ње стана и констатује, нпр. фото-
графисањем. Ово како би нпр.
станар могао да при исељењу
одбије да замени ногар од фоте-
ље ако је већ био одломљен при
усељењу, односно како би ста-
нодавац могао да задржи део
или цео депозит ако је ногар био
у реду при усељењу.

Употреба и плаћање
кирије и рачуна

Након усељења наступа централ-
ни део закупа где станар има
право да користи стан и у њему
живи, али и обавезу да за то пла-
ћа кирију и режије док станода-
вац мора да се уздржи од тога
да станара омета у овоме и да
стан одржава.

Станар нема само право да у
стану живи, већ и обавезу да
стан за то користи, а не и за
рецимо обављање делатности
теретане. Ако станар не затвори
теретану у кратком року из њего-
ве опомене и користи стан само
за становање, станодавац ипак
може да откаже уговор.

Уколико станар закасни с пла-
ћањем кирије, станодавац му
може отказати уговор. Али ста-
нар може да сачува своје право
да живи у стану ако плати сва
дуговања у року од 15 дана од
дана пријема упозорења стано-
давца. Поред тога, станар је дужан
да плаћа трошкове саме употре-
бе стана (струја, грејање, одржа-
вање зграде итд.), иначе би ста-
нодавац могао да откаже уговор,
и то без обзира на то да ли је ста-
нар платио кирију или не.

Одржавање

Станодавац има право да од ста-
нара наплаћује кирију, али зато
има и дужност да стан одржава
и да врши текуће одржавање
(између осталог: кречење, фар-
бање, замена облога, замена сани-
тарија). Уколико станодавац ово
не чини, станар има право да то
уради уместо њега и да му напла-
ти трошкове, нпр. кроз смање-
ње кирије. Али станар није дужан
да трпи предуге и опсежне
поправке, па тада може и рас-
кинути уговор (нпр. у случају
поправки већег дела инсталаци-
ја у стану).

Иако је станодавац дужан да
одржава стан и предузима актив-
ности текућег одржавања, ста-

нар је тај који сноси ситне
поправке изазване употребом
(рецимо замена сијалица, али
не и замена инсталација, заме-
на ручица за отварање ормана,

али не и поправка отпалог кри-
ла ормана и сл.).

Одговорност за мане стана

Као што смо рекли, исто као
што продавац одговара да ће
компјутер радити неко време јер
је за то добио новац, исто тако и
станодавац одговара да стан нема
мана због којих у њему не може
нормално да се живи. Основни
услов јесте да се ради о манама
које су постојале пре усељења
станара или које би се касније
појавиле под условом да за њих
није одговоран станар. Постоје
две врсте мана: а) материјалне,
б) правне.

1. Материјалне мане

Овде се мисли на мане које
станару онемогућују или оте-
жавају нормалан живот у ста-
ну, као што су нпр. влага, недо-
статак грејања или машине за
веш (ако је издат намештен
стан). Да би станодавац одго-

варао за ове мане, станар мора
да истакне своје примедбе чим
их је установио или био дужан
да установи па пропустио јер
није довољно брижљиво пре-

гледао стан и ствари у њему. С
друге стране, станодавац који
је знао за ове мане па прећу-
тао, или ако је рекао да стан и
ствари у њему немају мана одго-
вараће без обзира на пропусте
станара. У ситуацији када ста-
нодавац одговара за матери-
јалне мане стана станар има
право да:

1. раскине уговор ако су
мане толике и такве да се не
могу отклонити у догледном
периоду или уопште – нпр. не
може се увести струја у ско-
рије време; тада станар има
право и на накнаду штете (за
трошкове селидбе, за више
трошкове становања у другом
стану и сл.);

2. ако се мане ипак могу откло-
нити (нпр. појава мање влаге у
стану), станар може да бира:

а) да остави примерени рок
да се мана отклони и захтева
накнаду штете или

б) да пристане да живи у таквом
стану, али за мању кирију.

Ако би станар изабрао опци-
ју а) па станодавац не откло-
ни ману, станар би могао или
да о трошку станодавца среди

проблем или да раскине уго-
вор.

2. Правне мане

Овде се мисли на ситуације када
неко треће лице има неко право
на стану (нпр. сувласник који
није дао сагласност да се стан
изда), па се обрати станару са
својим захтевима или пак само
запоседне стан. Да би станода-
вац одговарао за ове мане, ста-
нар мора да га о овоме обаве-
сти, осим ако је ово већ познато
станодавцу, када ће одговарати
и без обзира на пропусте стана-
ра. У овим ситуацијама станар
има следећа права:

1. ако право трећег потпуно
искључује право станара – нпр.
ванкњижни сувласник (рецимо
супружник станодавца) – уговор
се раскида по самом закону, а
станар има право само на накна-
ду штете од свог станодавца;

2. ако право трећег само огра-
ничава право станара – исти
пример, али супружник тражи
само први спрат двоспратне куће
– станар има право да бира:

а) да остане да живи на дру-
гом спрату и захтева смањење
кирије и накнаду штете, или

б) да раскине уговор и захте-
ва накнаду штете.

Подзакуп

По правилу, станар не мора
да живи у закупљеном стану и

он може тај стан издати у под-
закуп трећем лицу, али само
ако то не иде на штету стано-
давца и ако није друкчије уго-
ворено.

Ако је уговорена забрана
подзакупа или неопходност
претходне дозволе станодав-
ца, па се станар оглуши о ове
обавезе, станодавац може
отказати уговор, с тим да ста-
нодавац не може одбити да
да дозволу без оправданих раз-
лога (нпр. само зато што му
„не лежи” подзакупац).

У сваком случају, станар је
дужан да обезбеди да се његов
подстанар придржава слова дого-
вора који он има са својим ста-
нодавцем и одговора солидарно
са својим подстанаром за то.
Због овога станодавац може да
непосредно од подстанара тра-
жи да директно њему исплати
кирију и режије уколико је ста-
нар остао дужан станодавцу оно
што му је требало дати на име
кирије и режија за предметни
стан. Када уговор између стано-
давца и станара престане, пре-
стаје и подзакуп по сили закона
јер се подзакуп ослања на основ-

ни уговор о закупу.

Престанак и исељење

А) Престанак закупа на неодре-
ђено време
Ако је договор да закуп траје нео-
дређено време, станар и станода-
вац обично уговарају и отказни
рок након којег престаје уговор.
У овој области Закон о становању
и одржавању зграда уводи отка-
зни рок у интересу станара од 90
дана. Али будући да се ради о
одредби која штити станара,
потребно једасеонкористињоме,
па тако ако нпр. станар изјави
отказ са отказним роком од 20
дана, онда ће се сматрати да се
одрекао овог свог права и приме-
њиваће се рок од 20 дана.

Б) Престанак закупа на одређе-
но време
Ако је закуп уговорен на одређе-
но време (нпр. годину дана), чим
истекне тих годину дана преста-
је и уговор, осим уколико по
истеку рока станар настави да
живи у стану и плаћа кирију, а
станодавац то одобрава, па макар
и прећутно (тиме што се не побу-
ни када му кирија легне на рачун).
Тада ће се сматрати да је наста-
вљен закуп под истим условима,
само сада на неодређено време.

Ц) Исељење
Поред престанка закупа на наве-
дене начине до обавезе исељења
долази и у свим наведеним слу-
чајевима раскида уговора због
неиспуњења или манљивог испу-
њења обавеза страна (ако стано-
давац не одржава ствар, не откло-
ни мане, ако станар не плаћа
кирију и/или режије).

Код исељења поново ступају на
сцену обавезе сличне усељењу, а
користе се и фотографије сачи-
њене приликом усељења. Дакле,
треба поново сачинити фотогра-
фије стања стана при исељењу.

Први корак треба да буде кон-
статација да ли има икаквих
додатнихоштећења. Уколикоима,
потребно је утврдити да ли се
она могу подвести под: а) истро-
шеност редовном употребом (нпр.
флеке од трагова шоље на дрве-
ном столу, рупе у зиду од слика
итд.), или б) дотрајалост (ако дође
до кварова апарата након рока
саобразности, шкрипање парке-
та итд.). Ово је важно јер за ова
оштећења не одговара станар,
будући да би се појавила да је и
станодавац живео у стану.

Ако мимо ових постоје друга
оштећења (нпр. одломљена нога-
ра фотеље), онда за њих одгова-
ра станар и станодавац може да
задржи депозит или његов део.

Ако пак нема никаквих оште-
ћења или нема додатних оште-
ћења, станодавац нема право да
задржи депозит и дужан је вра-
тити га станару. Уместо тога,
станодавац може урачунати депо-
зит у последњу кирију и/или
последње рачуне за режије буду-
ћи да је депозит по правилу ујед-
но и капара која се урачунава у
исплате станара. До овога може
доћи и на захтев станара у одго-
вору на захтев станодавца за
исплату последње кирије.

(Аутор је адвокат Ђорђе
Поповић, а текст је преузет са
сајта otvo re na vra ta pra vo su dja.rs)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 29. октобар 2021.
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Ученици панчевачке Гимназије „Урош
Предић” Мајда Старчев, Теодора Ђор-
ђевић и Добрица Банковић победници
су квиза о познавању панчевачке кул-
туре „Панзнање”, који је одржан у петак,
22. октобра, у Народном музеју у Пан-
чеву. Њихов тим „Матедо” освојио је
највећи број поена у финалу, што им је
донело наградну екскурзију и пакет
књига. Друго место су освојили такође
гимназијалци, а треће – ученице Меди-
цинске школе „Стевица Јовановић”.

Kвиз „Панзнање” организовали су МЦ
„Kарика уметност наука”, Регионални
центар за таленте „Михајло Пупин”,
Народни музеј и Градска библиотека,
под покровитељством Града Панчева.

Такмичило се десет трочланих екипа
из четири школе: Гимназије „Урош Пре-
дић”, Машинске, Економско-трговин-
ске и Медицинске. Екипе су биле 
распоређене у три полуфиналне еми-
сије, а у финале су се пласирала чети-
ри тима: победници сваке од полуфи-
налних емисија и једна најбоља друго-
пласирана екипа.

Финалисти су у напетом финалу одго-
варали на тридесет питања, а гимнази-
јалци су показали најбоље знање и осво-
јили највећи број бодова. Теодора и
Мајда похађају други разред Гимнази-
је, а Добрица трећи. У истој екипи оку-
пила их је љубав према историји и
чињеница да заједно похађају Центар
за таленте „Михајло Пупин”, где проу-
чавају управо ту област.

– Нисмо имали класичну припрему
за квиз у Центру за таленте, већ је Цен-
тар на „Инстаграму” објављивао пита-
ња за вежбу, па нам је то донекле помо-
гло. Допринело је и наше предзнање,
оно што смо учили у школи, а донекле
и срећа. Углавном се на квизу од нас
очекивало да се снађемо, да размисли-
мо, односно да досадашње знање пове-
жемо и употребимо како бисмо дошли
до одговора на питања – објаснила је
Теодора Ђорђевић.

Срећа, знање и још понешто

Према речима Мајде Старчев, током
припрема за квиз екипа је имала вели-
ку подршку још једне особе.

– Наш ментор Никола Kонески из
Центра за таленте много нам је помо-

гао да се припремимо за овакав тип
квиза, јер управо код њега не учимо
само теорију, већ нас он на неки начин
тренира да повезујемо ствари и да
размишљамо, да критички посматра-
мо стварност и да на тај начин дола-
зимо до одређених закључака и одго-
вора.

Добрица Банковић је скренуо пажњу
на оно што, по његовом мишљењу, пред-
ставља велику предност овог квиза.

– Посебно нам је било занимљиво то
што су на квизу највише била засту-
пљена питања из локалне историје, о

чему скоро уопште не учимо у школи.
Зато је овај квиз био добра прилика да
сазнамо много занимљивих ствари из
прошлости Панчева и да тако још боље
упознамо свој град.

Учврстити корене

О томе како је настао овај пројекат,
нешто више је рекао Никола Kонески,
организатор квиза и предавач у Центру
за таленте „Михајло Пупин”, као и док-
торанд историје на Универзитету у Бео-
граду и стипендиста на Институту за
савремену историју.

– Идеја за овај пројекат настала је
још пре седам-осам година, када сам
био учесник квиза „Kолико се позна-
јемо” у Новом Саду. Још од тада сам
имао жељу да и у Панчеву направим
нешто слично. После већег броја поку-
шаја коначно се то и остварило.
Kолегиница из Центра за таленте Вања
Јекић и ја осмислили смо квиз „Пан-
знање”. На квизу смо мерили колико
средњошколци у граду Панчеву позна-
ју локалну културу и историју, али и
свакодневицу. Упознати сопствену
локалну средину је исто што и упо-
знати самог себе. Ми ходамо овим
улицама, део смо ове културе и врло
је важно да знамо што више о њој.
Самим тим ћемо боље разумети себе,
али ћемо и теже одлазити из овог гра-
да, јер ћемо развити локални иденти-
тет и учврстити своје корене – пору-
чио је Конески.

У периоду од 21. до 24. октобра у
тржном центру „Биг” одржан је сајам
цвећа, где су посетиоци могли да купе
различите врсте цвећа, четинара, аран-
жмана и декорација.

Током трајања сајма време није ишло
наруку цвећарима који су дошли да
презентују своје производе, па је посе-
та била слабија од очекиване. Ми смо
догађај посетили у недељу током затва-
рања и поразговарали с продавцима о
утисцима са сајма.

ДРАГАНА КВАС, 
цвећарка:

– Могу рећи да сам задовољна. Људи
су куповали наше биљке, сукуленте –
кактусе. Можда је било мало мање наро-
да, али цвећа је било у изобиљу. Рекла
бих да је сајам прошао успешно, мада
је онај пролећни далеко успешнији. То
је и нормално, јер је пролеће време
када се више сади и пресађује, украша-
ва, па је самим тим и већа потражња за
цвећем него сад. Код мене је акценат
био на декорацијама, што нас је учи-
нило јединственим на сајму. У питању
су декоративне саксије које су мој руч-

ни рад. Сама узгајам биљке, тако да је
цео производ посебан и уникатан и
може бити пригодан поклон за сваку
прилику.

РУЖАНА КВАС, 
пензионерка:

– Било је мало мање муштерија, због
лошег времена. Посетиоцима су пажњу
привукле наше декоративне саксије.
Сви су били одушевљени, питали су да
ли могу да се фотографишу крај њих,
делећи нам комплименте. Углавном су
се куповале биљке које су сада предви-
ђене за садњу: зимзелене саднице и тује.

БИЉАНА ВИДЕНОВИЋ, 
цвећарка:

– Утисци су одлични. Мало је јесење
време покварило догађај, али је овако
све било добро. Организација је била
одлична. Продаја је била солидна у
односу на временске прилике, јер је
само првог и последњег дана било сун-
чано, а преостала два дана су била хлад-
на. Но и поред тога сајам је био посе-
ћен и људи су куповали. Најпродава-
није су биле собне и зачинске биљке.

КОСТА ВИДЕНОВИЋ, 
цвећар:

– Сајам је био солидан. Највише смо
продавали собне биљке, зачине, пере-
не... Људима се допадају овакве мани-
фестације, било је јако лепо и посеће-
но упркос времену.

ДУШАН МИТИЋ, 
помоћни кувар:

– Сајам је био успешан, задовољни
смо посетом. Штета је што није било
лепше време, било је кише, па смо има-
ли мању посету током кишних интер-
вала, иначе смо задовољни. Мислим
да су се највише куповали кактуси, као
и аранжмани.

АНДРИЈАНА БАКАЈАЦ, 
фризерка:

– Сајам је одлично протекао,
одлично је било, куповало се. На
мом штанду су се претежно налази-
ли четинари. Могу рећи да су се
куповали слабије због кише. Ипак,
упркос лошем времену и хладноћи,
манифестација је била успешна.

Сузана Јанковић

К. ВИДЕНОВИЋ Б. ВИДЕНОВИЋ Д. МИТИЋ А. БАКАЈАЦР. КВАСД. КВАС

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на електрич-
ној мрежи на територији нашег гра-
да. То значи да би, уколико се нешто

не промени, снабдевање струјом у
данима који су пред нама требало
да буде редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама
евентуалних додатних радова може-
те свакодневно информисати
онлајн.

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

Можете ли примати пензију 
преко пуномоћника?

На кеју ништа ново

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ако волите шетње поред Тамиша и
често себи испуните жељу да душу
нахраните прелепим сликама наше
реке, онда вам ни ова сцена с фото-
графије није непозната. Мини-депо-
нија недалеко од силоса одавно је
постала наша свакодневица. Рад-
ници „Хигијене” задужени за овај
рејон вероватно имају утисак да
раде Сизифов посао: таман почи-
сте гомилу са ове локације и чим
се окрену – она поново израсте, још
већа, садржајнија и импозантнија.
Просто да човек помисли да им

неко тера инат.
А како се тај инат и непоштовање

закона лече? Ударцима по џепу, као
и у сваком другом случају. А кад
смо код тих „других случајева”, још
једног кандидата за ударац по џепу
пронаћи ћете већ на овој фотогра-
фији.

Уколико и ви уочите неки про-
блем у граду на који бисте волели
да скренете пажњу, усликајте га и
пошаљите нам фотографију и кра-
так опис спорне ситуације путем
имејла pan ce vac @pan ce vac-onli ne.rs.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКВИ СУ ВАМ УТИСЦИ СА САЈМА ЦВЕЋА?

Kиша и лоше време утицали на продају

Наш суграђанин, пензионер Бранко
Б., желео би да овласти своју ћерку да
уместо њега прима његову пензију.
Он је желео да зна да ли је то могуће
и, ако јесте, које кораке треба да пре-
дузме да би остварио ту замисао.

На порталу Фонда ПИО може се
пронаћи податак да „корисник пен-
зије и новчане накнаде може да овла-
сти пуномоћника да у његово име
прима пензију и новчану накнаду”.
Детаљно упутство Фонда преносимо
у целости.

„Пуномоћје мора бити оверено и
важи до његовог опозива од стране
корисника односно до дана смрти
корисника. Уколико корисник хоће
да друго лице у његово име прима
пензију, неопходно је да достави пуно-
моћје оверено код јавног бележника,
односно нотара и у Фонду ПИО (ове-
ра се може урадити и код другог над-
лежног органа). Такође, потребно је
доставити и доказ о пребивалишту
пуномоћника.

„Пуномоћје треба да садржи следе-

ће податке: име и презиме, ЈМБГ, број
личне карте и адресне податке (све
наведено и за корисника права и за
пуномоћника); сагласност корисника
права да пуномоћник у његово име
прима пензију; број партије текућег

рачуна пуномоћника на који ће се
исплаћивати новац и назив пословне
банке; оверу од стране јавног беле-
жника, односно нотара, и Фонда ПИО.”

Додатне информације о овој тему
потражите на веб-презентацији Фон-
да ПИО: pio.rs.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ОДРЖАН KВИЗ „ПАНЗНАЊЕ”

УПОЗНАЈ СВОЈ ГРАД 
ДА БИ БОЉЕ УПОЗНАО СЕБЕ

Пуномоћје мора бити 
оверено и важи до његовог
опозива од стране кори-
сника односно до дана
смрти корисника.

ДОГОДИНЕ И ЗА
ОСНОВЦЕ

Главна чланица пројектног тима

Вања Јекић, професорка српског

језика и књижевности, докторанд

на Филолошком факултету у Бео-

граду и менторка у групи за књи-

жевност у РЦТ „Михајло Пупин”,

презадовољна је овогодишњим

одзивом на квиз и знањем, као и

критичким промишљањем ствар-

ности које су такмичари показали.

Она је изразила наду да ће се

квиз реализовати и догодине и да

ће се тада у њега укључити и уче-

ници основних школа с територије

града Панчева.



Ђубриво за кратко
време троструко
поскупело

И цена горива порасла
за двадесетак одсто

По свему судећи пољопривред-
ним произвођачима у нашој
земљи предстоји веома пробле-
матичан период када је сетва у
питању.

Невоље су им стварале вре-
менске непогоде, односно киша
која је данима падала, што дово-
ди до кашњења, али много већу
муку задају им нарастајући тро-
шкови, настали као последица
драматичних догађаја на свет-
ском тржишту енергената.

То се првенствено односи на
цену вештачких ђубрива која сва-
кодневно вртоглаво скаче, па се
уреа на тржишту креће око 750
евра по тони, што је троструко
више него лане. Поред тога, и
гориво је поскупело у последње
време за двадесетак одсто.

Тако би, према незваничним
информацијама, у овом тренутку
већ требало да сетва поскупи пет-
наестак одсто, и то без укалкули-
сане амортизације, рада ратара и
евентуалног закупа земљишта.

Међутим, цене вештачких
ђубрива и даље расту, па још
увек није могућа прецизна рачу-
ница.

Радови касне и због кише

С друге стране, има кашњења
радова, јер поједини ратари, како
је примећено, још увек нису ски-
нули соју, сунцокрет и кукуруз,
што је предуслов за сетву пше-
нице. Ипак, сматра се да ни неко
одлагање сетве није толики про-
блем, али пољопривреднике
више кочи то што не могу да
уђу механизацијом у њиве, буду-
ћи да је пало много кише, па

им је драгоцен сваки моменат
без падавина.

Тек након тога треба да усле-
ди бацање ђубрива, али је пита-
ње колико ће га пољопривред-
ника употребљавати, јер му
цена из часа у час расте. 
Разлоге за такво стање треба
потражити и у информацији
да је увезено свега пет хиљада
тона ђубрива, што доводи до
велике тражње на тржишту и,
сходно томе, долази до тако
енормног поскупљења, па је
нереално да се у таквим усло-
вима ђубриво уопште и наба-
вља. Утешно је једино то што
семе још увек није толико мно-
го поскупело.

Стога ће вероватно многи ради-
ти без употребе минералних
ђубрива, што аутоматски касни-
је умањује принос, а због цене
горива биће оних који ће реду-
ковати обраду земљишта. Неки
ће чекати пролеће, што је опет
неизвесно јер се претпоставља

да ће и гориво и ђубриво за неко-
лико месеци бити скупљи. Како
сада у сетви нема толико упо-
требе хемије, непознаница је шта
ће бити с ценом пестицида.

Решење и у повраћају 
ранијих субвенција

Лепих речи о тренутној ситуа-
цији нема ни доловачки ратар и
први човек тамошњег удруже-
ња паора Марко Бојтар.

– Сваки коментар је сувишан,
тако да ћемо у оваквим услови-
ма, с ценом горива од 170 дина-
ра по литру или 110 динара за
килограм ђубрива, тешко моћи
да произведемо јефтиније стра-
тешке намирнице попут хлеба,
меса или млека. Међутим, про-
блеми за ратаре кренули су још
када нам је држава средином
фебруара снизила ионако бедне
субвенције за ратарску производ-
њу, које уместо 5.200 динара изно-
се 4.000 динара по хектару. То је,
гледано десетак година уназад,

вишеструко умањење, јер пам-
тимо време када смо добијали
12.000 динара по хектару. Из над-
лежног минстарства нам је тада
објашњено да је то урађено зато
што је нафта појефтинила на око
120 динара, али да ће се помену-
та давања кориговати ако дође
до новог скока енергента. Међу-
тим, како ствари стоје, ништа од
тога – наводи Бојтар.

Новонастала ситуација се, пре-
ма његовом увиду, већ рефлек-
тује и на стање у доловачком
атару, који се може сматрати
репрезентативним узорком, буду-
ћи да спада међу највеће у земљи.

– Колико видим, парцеле
посејане пшеницом не могу се
набројати ни на прсте једне руке.
Претпостављам да је и другде
слично, јер Долово је неки репер,
а пољопривреда је малтене једи-
на привредна грана у селу.
Ценим да ће и сетва пролећних
култура бити на максимум око
80 одсто досадашњих парцела,
а ја лично, при оваквом развоју
догађаја, нећу да ставим ни зрно
ђубрива, па како буде. Огромни
су трошкови и неисплативи, ако
се зна да по хектару иде од 200
до 300 килограма јесењег ђубри-
ва са све три компоненте – НПК
или МАП, затим у пролеће нај-
пре бар још 170 до 200 кило-
грама урее, а потом и 100 до
110 килограма за друго прихра-
њивање КАН-ом или АН-ом.
Решење би било у томе да нам
држава повиси износ субвенци-
ја и да гориво за пољопривреду
буде без акциза и пореза. Било
би много лакше да је очувана
„Азотара”, па да се преко ње
контролишу цене ђубрива, које
се сада махом увози из Аустри-
је и Норвешке. Међутим, не
видим неку вољу ни код држа-
ве, а ни код прилично разбије-
них удружења за неким проте-
стом – истиче доловачки ратар.

Петак, 29. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ГЛОГОЊСКА ДЕЦА УЧЕ РУМУНСКИ ЈЕЗИК

„Инфинитум” активан на више страна

Светски дан јабуке обележен
је у ивановачкој школи „Моша
Пијаде”. Овај важан датум у
еколошком календару био је
још један леп повод за разли-
чите активности ученика, што
не треба да чуди будући да је
реч о установи која води рачу-
на о здравом животу и зашти-
ти животне средине.

Према речима директорке
школе Сање Симић Мијатовић,
најмлађи ученици су заједно са
својим васпитачима и учитељи-
цама припремили бројне садр-
жаје на тему поменутог воћа,
који су имали едукативникарак-
тер, а деловали су и веома забав-
но. Она је посебно истакла да је
у свему томе учествовала и јед-
на мешовита група из вртића за
узраст деце од три до пет и по
година са укупно двадесет двоје
малишана.

Тог дана школу је посетила
мр Татјана Божић, чланица
Градског већа града Панчева
задужена за образовање, која
је изразила задовољство сазна-
њем да се број деце у селу пове-
ћава, јер их је, рецимо, у при-
премном предшколском про-
граму чак једанаесторо, што је
бољитак у датим околностима,
а нагласила је да је ивановач-
ка образовна установа специ-
фична још по нечему – једина
је на територији града увела
једносменски рад, и то у окви-
ру пројекта Министарства про-
свете.

Банатски Брестовац: Оче-
кује се почетак радова на
реконструкцији тротоара у
Улици маршала Тита, који
су привремено одложени
због временских прилика.
Дотрајало осветљење у згра-
ди Месне заједнице заме-
њено је LED расветом.
После учесталих паљевина
сеоска депонија наставља
да се дими помало, а додат-
ни проблем ствара ветар,
па ватрогасци не могу
ништа да ураде.

Банатско Ново Село: Сер-
висирана је расвета у више
улица. Из штампе је иза-
шао четврти број новина
Дома културе, у којима су,
поред осталог, описане и
активности које је та уста-
нова приредила у протеклом
периоду.

Долово: Градска менаџерка
Маја Витман и чланица
Градског већа града Панче-
ва за образовање мр Татјана
Божић посетиле су Долово
и обишле радове на адапта-
цији дела школе за потребе
предшколске установе. У
току је асфалтирање дела
Улице Бориса Kидрича, као
и прва фаза радова на гро-
бљу. Радионица под називом
„Буди део природе” органи-
зована је у недељу, 24. окто-
бра, за ђаке ОШ „Аксентије
Максимовић”.

Глогоњ: До краја радова на
асфалтирању Пролетерске
улице преостало је још да се
насипањем туцаника уреде
банкине. У току недеље почи-
њу радови на реновирању
објекта дома пензионера.

Иваново: Предшколци и уче-
ници нижих разреда ОШ
„Моша Пијаде” обележили су
Светски дан јабуке. Месна
организација пензионера одр-
жала је у суботу, 23. октобра,
изборну скупштину.

Јабука: Почиње асфалтирање
улица Струмичке, Николе
Тесле, Радничке, Осоговске,
Сутјеске и Машинске. Удру-

жење грађана „Тамиш у Јабу-
ци” посадило је на приобаљу
педесет садница бреста.

Качарево: У току су радови на
уређењу депоније. Дом културе
је расписао конкурс за учешће
на фастивалу хумора и сатире
„Мала жаока” и биће отворен
до 9. новембра, а све информа-
ције могу се добити на број
телефона 064/817-15-70.

Омољица: Почев од Врањске
улице, у склопу радова на
асфалтирању почело је мере-
ње и обележавање колцима,
а очекује се и постављање
ризле. Исто то уследиће и у
улицама Првомајској, Иве
Андрића, Церској, Дунавској,
Вука Караџића, Уроша Пре-
дића, на Ватрогасном тргу..
.
Старчево: Почињу радови на
реконструкцији парка, а биће
изграђене нове стазе и поста-
вљени расвета, нови урбани
мобилијар и дечје игралиште.
На стадиону је у суботу, 23.
октобра, одиграна утакмица
Kупа нација у рагбију, у којој
је репрезентација Србије побе-
дила Турску. Вече афоризама
Зорана Т. Поповића и Алек-
сандра Чотрића уприличено је
у понедељак, 24. октобра, у
галерији „Боем”, а изложба
радова Николе Пољака отво-
рена је у четвртак, 28. октобра,
у Уметничкој радионици на
другом спрату Дома културе.

Месне актуелности

У ОШ „МОША ПИЈАДЕ” ОБЕЛЕЖЕН ВАЖАН

ЕКОЛОШКИ ДАТУМ

Дан јабуке у Иванову 

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Радионице румунског језика у
Културном центру „Инфини-
тум”, који функционише у Дому
културе у Глогоњу, похађа око
двадесеторо деце и младих, а
поред тога што активно уче,
они током целе године учеству-
ју и на многим такмичењима у
рецитовању, сликању, писаном
изражавању, певању, приказу
позоришних сценета, свирању
на музичким инструментима.

Према речима њихове мен-
торке Родике Марјану, тренут-

но се одвијају припреме за так-
мичење на тему „Природа”, у
писаном изражавању у виду
есеја, као и у виду ликовног
стваралаштва. Деца узраста од
11 до 14 година учествоваће са
својим радовима на онлајн так-
мичењу у организацији удру-
жења „Хиперион” из Селеуша.

– Посебну подршку за изу-
чавање румунског језика, умет-
ности и традиције пружа нам
Секретаријат за пољопривре-
ду, село и рурални развој Гра-

да Панчева. И ове
године ће, захва-
љујући одобреном
пројекту, сваки
успешан ученик
бити награђен
школским прибо-
ром, речницима и
образовним књига-
ма за прилагођени
узраст и ниво
познавања језика –
рекла је Родика
Марјану.

ДОЛОВЦИ РЕАЛИЗОВАЛИ ЕДУКАТИВНУ РАДИОНИЦУ

Делиблатска пешчара будућим генерацијама
Радионица под називом „Буди
део природе” одржана је у неде-
љу, 24. октобра, за ђаке ОШ
„Аксентије Максимовић” из
Долова. Овај излет је реализо-
ван у оквиру пројекта „Дели-
блатска пешчара будућим гене-
рацијама”, у организацији удру-
жења „Србија мој дом”, а спро-
води се под покровитељством
Министарства заштите живот-
не средине и уз подршку ком-
паније „Ветроелектране Балка-
на”, ЈП-а „Војводинашуме”, Заво-
да за заштиту споменика култу-
ре Панчево и доловачких инсти-
туција – Месне заједнице, шко-
ле и Дома културе.

Деца су се том приликом нај-
пре у Дому културе упознала с
поставком изложбе „Ветар, песак,
човек” – Завода за заштиту споме-
ника културе из Панчева, када су
могла да „прошетају” кроз векове
и упознају се с Делиблатском
пешчаром, њеним постанком и
деловањем човека на овим про-
сторима.

Наставак дружења преселио се
на Леанку, у западном делу

Пешчаре, када су ђаци на лока-
литету Воловске паше пролази-
ли стазама јелена и упознавали
се с јединственим пределима, док
су кроз практичне еко-радиони-
це научили како се чува природа
и колико је овај резерват приро-
де битан. С тамошњих видикова-
ца посматрали су и највећи ветро-
парк у Србији – „Чибук 1”. Уви-
девши негативан ефекат човека
на природу, мали Доловци су
самоиницијативно кренули у
акцију прикупљања амбалажног

отпада, након чега су посетили
Цркву Светог Василија Остро-
шког на Леанци, као и салаш
породице Брзован, где су уз дома-
ћу лењу питу и бундевару слуша-
ли о производњи меда и значају
очувања пчела, а потом су се дру-
жили и с коњима и домаћим
животињама.

На основу свега виђеног у
Пешчари, ђаци ће се такмичити
на литерарном конкурсу за нај-
лепшу причу под насловом
„Велико срце за последњу оазу”,

а најбољима ће бити уручене
дипломе, док ће сви заједно у
школи моћи да погледају доку-
ментарне филмове о Пешчари
и заштити животне средине.

Координатор пројекта мастер
инжењер пољопривреде Бојан
Војнов најавио је за 7. новембар
велику акцију чишћења запад-
ног дела Пешчаре, као и наград-
ни фото-конкурс „Ја волим при-
роду, а ти?”, који је намењен
младима од 15 до 30 година, а
трајаће до 18. новембра.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА РАТАРЕ УСРЕД ВАЖНОГ ПОСЛА

ТРОШКОВИ СЕТВЕ АСТРОНОМСКИ

Радионице се одвијају у Дому културе 

Чувари природе

Малишани свашта правили од вођа

Хоће ли бити посејана пшеница?
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Завод за јавно здравље Панчево
у понедељак, 1. новембра, обе-
лежава чак два велика јубилеја:
100 година откако на овим про-
сторима постоји превентивна
делатност и 30 година самостал-
ног рада.

„У сусрет јубилејима” назив
је кампање којом се скреће
пажња јавности на ове две годи-
шњице, а управо тај мото био је
иницијална каписла за разговор
с прим. др Љиљаном Лазић,
вршиоцем дужности директора
Завода за јавно здравље.

Она је за наш лист говорила о
развоју установе којом руково-
ди од епидемиолошке станице
настале 1921. године до завода
какав данас познајемо.

Прим. др Љиљана Лазић рекла
је нешто више и о томе због чега
је панчевачки Завод данас једна
од водећих установа тог типа у
нашој држави, затим колико је
њен тим био спреман за дола-
зак пандемије, али и какву визи-
ју будућности Завода имају она
и њене колеге.

ПАНЧЕВАЦ: Већ сто година
се на овим просторима развија
превентивна делатност. Како је
све почело?

ПРИМ. ДР ЉИЉАНА ЛАЗИЋ:
Када се после Првог светског
рата шпанска грозница проши-
рила на готово трећину станов-
ништва планете, почели су да се
организовано развијају здрав-
ствени системи у свакој држа-
ви. Тако је 1919. године и у нашој
земљи основано Министарство
здравља, а затим и епидемиоло-
шка станица на националном
нивоу, односно данашњи Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”. Непо-
средно после тога почеле су да
се развијају и епидемиолошке
станице на нивоу округа, одно-
сно срезова, а једна од њих била
је и станица у Панчеву. Она је
основана 1921. и управо то је
први од јубилеја које сада обе-
лежавамо. Основна делатност
тих станица била је спречавање
ширења заразних болести, кроз
њихово праћење, надзор и про-
тивепидемијске мере.

• Колико се противепидемиј-
ске мере из доба шпанске гро-
знице разликују од данашњих?

– На првом месту су били:
изолација оболелих, дистанца
међу особама, чишћење и иску-
вавање свега што је дошло у кон-
такт са оболелима и, у случају
смртног исхода, паљење ствари
које је оболели користио. Као
што запажате, мере су нам и
сада, током пандемије корона-
вируса, готово исте. Разлика је у
томе што сада имамо добре леко-
ве који могу да помогну органи-
зму оболелог да се избори са
инфекцијом, а у оквиру превен-
тивних мера доступне су нам
вакцине.

• Чиме су се још бавиле епи-
демиолошке станице у почетку?

– Најпре се вршио надзор над
хигијенским стањем воде за пиће
и над неким другим параметри-
ма у животној средини. Те прве
делатности су се касније кроз
историју проширивале, заједно с
поспешивањем социоекономског
статуса наше земље. Напредак је
зауставио Други светски рат, који
је донео разарања и нове заразне
болести. Након рата, педесетих
година, епидемиолошке стани-
це су прерасле у хигијенско-епи-
демиолошке заводе и додељене
су им веће ингеренције.

• Тако се отварао пут ка само-
сталности завода?

– Тако је. Ширење делатности
завода наставило се и од осамде-
сетих година наовамо. Тада је
почео да се спроводи и надзор
над незаразним болестима, попут
малигних, кардиоваскуларних и
болести система органа за диса-
ње, које су тада почеле да преу-

зимају примат. У тим, да их тако
назовем – мирнодопским усло-
вима, заводи су се окренули и
праћењу фактора животне сре-
дине: квалитета ваздуха, воде за
пиће, воде за купање и рекреаци-
ју, намирница, предмета опште
употребе и нивоа буке. Како је
растао обим посла, тако је поста-
јало јасније да се заводи морају

осамосталити. То се и десило с
последњом великом реорганиза-
цијом здравственог система, деве-
десетих година прошлог века.
Наш завод је постао самосталан
1. новембра 1991, када је издво-
јен из тадашњег Медицинског
центра и када је добио ново име:
Завод за јавно здравље. Било је то
пре тачно три деценије и то је
други јубилеј који сада обележа-
вамо. Од тада списак наших делат-
ности непрекидно расте, унапре-
ђења су све већа, а наш кадар је
све бројнији и стручнији.

• Почело је са шпанском гро-
зницом, а век касније круг се
затворио ковидом 19. Да ли вас
је пандемија изненадила?

– Корону нисмо очекивали, па
је нисмо спремно ни дочекали.
Мислили смо да су велике епи-
демије иза нас, али нажалост
нисмо билу у праву. Кад је епи-
демија планула, у ходу смо се
престројавали. Највећи проблем
на територији нашег округа било
је то што у том тренутку није
постојала ниједна лабораторија
која је могла да детектује нови
вирус. Тада је једина опција била
да узорковане брисеве носимо у
Институт за јавно здравље Нови
Сад, а касније и у Институт „Тор-
лак”, Завод за биоциде или у
„Ватрено око”. Кад смо схвати-
ли да ће епидемија потрајати,
одлучили смо да узмемо ствар у
своје руке. Реорганизовали смо
посао на нашем Одељењу кли-
ничке микробиологије и у року
од месец дана поставили смо
PCR апарат. То је умногоме
допринело да драстично скра-

тимо време од момента поста-
вљања сумње да пацијент болује
од ковида до добијања резулта-
та. Они су стизали за свега 6–8
сати од узорковања, и то не само
на територији Панчева већ у
целом округу. То је било јако
битно да би се оболели благо-
времено изоловао и започео лече-
ње и да би се његови контакти

што пре открили. Уз то, радни-
ци Завода су узорковали брисе-
ве и код грађана смештених у
социјалним установама. Радили
смо у две смене да бисмо све то
постигли. Наши епидемиолози
су имали резултате одмах, што
им је омогућавало да праве анке-
те, врше надзор, истражују кон-
такте заражених и да се у потпу-
ности организују на адекватан
начин. Летос смо набавили и
додатну опрему за испитивање
антитела, што је умногоме помо-
гло да пратимо и тај сегмент.

• Како су се запослени сна-
шли на почетку пандемије и на
који начин сте реорганизовали
посао у установи?

– Две трећине запослених било
је и остало ангажовано на посло-
вима везаним за пандемију. Једи-
но је Центар за хигијену наста-
вио да ради по старом режиму,
јер смо у обавези да обављамо и
редовно испитивање воде за пиће,
намирница и квалитета вазду-
ха. Оно што је стварно битно:
ниједног момента ниједан здрав-
ствени радник Завода није рекао
да не жели да ради послове у
вези с ковидом и нико није питао
за радно време. Такође, у уста-
нови нисмо имали колективних
епидемија, нити је било зара-
жавања на послу. Тако смо на

крају у потпуности могли да
одговоримо на епидемију иако
смо је дочекали неприпремље-
ни.

• Када је пронађена вакцина,
Завод је и ту добио кључну уло-
гу?

– Управо тако. Ми смо заду-
жени за организовање вакцина-
ције и дистрибуцију вакцина на
територији целог округа. То је
опет значило да је требало орга-
низовати се и обезбедити све
што је неопходно да тај процес
тече беспрекорно. Набавили смо
адекватне фрижидере за вакци-
не, контролисали смо да ли је
на вакциналним пунктовима
обезбеђено све што процедура
налаже, а наши здравствени
тимови помагали су екипама
Дома здравља Панчево прили-
ком масовне вакцинације. Поред
тога, све медијске и промотив-
не активности у вези с вакцина-
цијом и превенцијом болести
ишле су преко нас. Уз то смо
пратили и кретање оболевања
пацијената од ковида, а све ове
активности спроводимо и даље.

• Шта је, по вашем мишљењу,
најјача карика установе којом
руководите?

– Највећа снага Завода је његов
кадар и ја сам на то поносна. То
није моја заслуга, али трудим се
да у сваком од својих колега
препознам потенцијале и да их
унапредим кроз додатну едука-
цију коју ће установа финанси-
рати, учешће у различитим про-
јектима и кроз међународну
сарадњу. Уз то, настојимо да увек
обезбедимо најквалитетнију и
најсавременију опрему и потро-
шни материјал, како би наши
стручњаци своје знање могли
адекватно да испоље кроз рад.
Оно што грађанима додатно ули-
ва поверење јесте и то што је
наша установа од 2004. године
акредитована по стандарду 9.001,
док су од 2007. наше лаборато-

рије акредито-
ване по стан-
дарду 17.025.
Ти стандарди
се сваке годи-
не проверава-
ју. Знајући све
то, корисници
могу да буду
сигурни у
наше резулта-
те, квалитет
рада, брзину и
стручност.

• Можете ли
у оваквим
околностима

предвиђати и планирати будућ-
ност?

– Будућност нећемо да пред-
виђамо, ми ћемо за будућност да
се спремамо. Циљ нам је да се
ојачамо и кадровски и кроз набав-
ку опреме и да пратимо савре-
мене трендове у медицини, опре-
мању оваквих институција, у
откривању узрочника могућих
заразних болести, превентивним
мерама и вакцинама. Познато је
свима да је наша болна тачка већ
15 година неадекватан простор.
Надамо се да ће ови јубилеји
допринети томе да се коначно
зграда Завода заврши. Имамо
обећање нашег оснивача да ће се
то и десити и да ћемо се у доглед-
но време уселити у зграду која је
пројектована тако да одговори
свим захтевима установе са ова-
ко разгранатим делатностима и
оваквим обимом посла. Такав
простор ће омогућити и даљи
напредак Завода, а ми видимо
да простора за развој има, пого-
тово у области микробиологије и
хемије. Да би се наша визија
остварила, морамо пре свега има-
ти адекватно место и услове где
ћемо сместити нову, софистици-
рану опрему неопходну за актив-
ности које бисмо волели да реа-
лизујемо у годинама које су пред
нама. Д. Кожан

Улица Алексе Шантића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980. годи-
не, а простире се од Лазе Лаза-
ревића до Јована Поповића.

Алекса Шантић је био и остао
један од најзначајнијих песни-
ка српске лирике.

Рођен 1868. у Мостару, Шан-
тић је заувек себе везао за град
у БиХ у ком је живео већи део
живота. Отац му је умро рано,
па је значајан период детињ-
ства провео код стрица. Имао
је два брата, Јефтана и Јакова,
и једну сестру, Персу, док му
је друга сестра, Зорица, умрла
још као беба. Шантић је, као
дете из трговачке породице, и
сам завршио трговачку школу
у Трсту и Љубљани. По поврат-
ку у Мостар посветио се књи-
жевном и друштвеном раду.

У његовом песничком одра-
стању највише удела су имали
српски песници Војислав Илић
и Јован Јовановић Змај, а од
страних је најважнији утицај
имао Хајнрих Хајне. Своју нај-
већу песничку зрелост Шан-
тић достиже између 1905. и
1910, када су и настале његове
најлепше песме. Шантићева
поезија је пуна снажних емо-
ција, љубавне туге, бола и прко-
са за социјално и национално
обесправљен народ ком је и
сам припадао.

Иако је домовина била њего-
ва вечита муза и инспирација,
па му љубав није страна реч,
Шантићу није недостајало
љубави ни у животу. Штави-
ше, волео је више пута, једну
Зорку, једну Емину и Анку.
Љубавна поезија мостарског
песника развила се под јаким
утицајем севдалинки. Амби-
јент његових љубавних песама
је амбијент башта, бехара,
шедрвана.

Како то често бива у животу
једног уметника, Шантић је
волео баш ону која му није
била суђена, Анку Томлино-
вић. Према Дучићевим речи-
ма, и Анка је неизмерно воле-
ла мостарског романтика.

Анка је била ћерка власни-
ка фото-атељеа Стјепана
Томлиновића, која се досели-
ла у Мостар. Алекса је пратио
сваки њен корак, седео у дућа-
ну чекајући да се појави како
би јој се приближио. Деловала
му је као привиђење... Тајан-
ствена, сама, или у пратњи мла-
ђег брата, шетала је поплоча-
ним улицама Мостара, окупи-
рајући мисли младог Шанти-
ћа. Виђали су се свакодневно
и сваки пут би поразговарали
и прошетали. Касније му је
кроз смех признала да је намер-
но увек излазила у исто време,

надајући се да ће он схватити
сатницу и искористити прили-
ку да је види. Када је од дру-
гих сазнала да објављује песме,
тражила је од Алексе пример-
ке „Голуба” и „Невена”, које је
редовно читала и коментари-
сала. Песник се касније при-
сећао како јој је први пут изја-
вио љубав. Написао је песму
„Ако хоћеш” баш њој. Песма
од пет строфа брзо се нашла у
Анкиним рукама.

Ако хоћеш да ти пјевам
Ону тиху нојцу милу,
Развиј твоју густу косу
Мирисаву меку свилу!
На његово изненађење, вра-

тила му је песму без икаквог
коментара. Потом се поздра-
вила и кренула низ улицу, оста-
вљајући песника зачуђеним. А
онда се окренула, насмејала и
озбиљно рекла: „А што се тиче

оног ако хоћеш – хоћу”, и отр-
чала низ улицу. Међутим, ту
су снови кренули низбрдо. Мала
мостарска средина није умела
да прихвати љубав имућног
Србина и Хрватице чији је отац
само желео велики мираз и
кућу у којој ће бити финансиј-
ски збринут. Осуђена на про-
паст, њихова љубав је била
испуњена свађама и расправа-
ма између Алексе и његове мај-
ке. Све док га једног дана мај-
ка није довела испред иконе
Светог Николе и заклела: „Ако
је доведе у кућу, мајка ће их
мртве дочекати. Црни покров
ће бити њихови сватови.”

Схвативши да нема избора,
несрећни песник није имао
снаге да се супротстави, уне-
зверен је отишао код Анке да
јој тражи опроштај јер је вен-
чање немогуће. Алекса је пре-
кинуо бурну везу с лепом Хрва-
тицом, које се сећао до краја
живота и којој је посветио већи-
ну својих љубавних песама.
Анка се удала годину дана
касније за доста старијег чове-
ка из Загреба и заувек напу-
стила Мостар.

Сватови су тог дана прошли
поред Шантићеве куће на Бран-
ковцу, док је он посматрао све-
чаност с прозора, плачући.

Током живота је објавио
велики број песама, од којих
су најпознатије: „Емина” (1903),
„Не вјеруј” (1905), „Остајте
овдје” (1896), „Претпразничко
вече” (1910), „Што те нема?”
(1897), „Вече на шкољу” (1904),
„О класје моје” (1910), „Моја
отаџбина” (1908)...

Алекса Шантић преминуо је
од туберкулозе 2. фебруара
1924. Мостар је тога дана био
завијен у црно, а становници
свих религија били су скрхани
јер је отишао комшија који је
све волео подједнако.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: АЛЕКСЕ ШАНТИЋА

Волео је ону која му
није била суђена

НАША ГОШЋА: ПРИМ. ДР ЉИЉАНА ЛАЗИЋ

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈИМА 
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 29. OKTOБРА ДО 14. НОВЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(5
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0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.000,00
• Храст 6.000,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.500,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, пр-
ви спрат, Ружина 20, Панче-
во. У згради је шест станова
и парк двориште. 065/849-
71-94. (308854)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, мо-
гућнсот ЦГ, 75.000, договор.
Звати после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (309223

НОВОГРАДЊА, Панчево,
центар, брзо усељиви стано-
ви: троипособан 76 квм, дво-
ипособан 61 квм. Инвести-
тор, 063/823-71-79. (309633)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
100 квм, новоградња, вода,
струја, грејање, на 63 ара
плаца, воћњак. 013/258-38-
33, 061/210-43-76. 
(309419)

КУДЕЉАРАЦ, Скадарска,
кућа 60 квм, 9 ари, 32.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(309503)

КУПОВИНА кућа и плацева,
центар, Тесла, Котеж, Стре-
лиште. АМК некретнине.
061/262-08-44. (309555)

НОВА МИСА викендица, 25
квм и кућа озидана покри-
вена 60 квм плац, грађевин-
ско земљиште 33 а, 37.000,
064/668-87-78. 
(309308)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2, кук-
ћа 50 квм + 30 квм двори-
шта, 53.000 евра. 064/264-
02-02. (309611)

ПЛАЦ 28,5 ари, градско гра-
ђевинско земљиште, власник
1/1. Тел. 064/248-95-28.
(309636)

ИЗДАЈЕМ, моће и продаја
кукћу у Горњем граду, 10
ари плаца, гаража, летња
кухиња, 064/442-21-00.
(309438)

ВИКЕНДИЦА Бела стена зи-
дана и чамац алуминијум.
064/482-65-53. (309331)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари,
Старчево, Петра Драпшина.
064/320-84-32. (309576)

ПРОДАЈЕМ јабуке за ракију,
12 динара килограм.
064/380-55-55. (309577)

ПРОДАЈЕМ ренонтоване ТА
пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18,  335-930.
(3099439)

ПРОДАЈЕМ козем кокошке,
морке, патке, може свака
замена. Тел. 0674/121-43-
65. л(309443)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
трпезаријски сто и шест сто-
лица, повољно. 0674/967-
86-07 (309431)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 6 кв,
продјаем алфа пла камин ру-
стик. 062/465-777. (309454)

ПРОДАЈЕМ кревет клик-клак
симпов, 6.000 фиксно, очу-
ван. 062/382-394. (309461)

СТАРА немачка ограда од
кованог гвожђа. 066/362-
597. (309472)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
цер, мали собни билијар.
064/209-86-89. (309418)

РЕМОНТОВАНА ТА пећ 3
кв, као нова, колица, кабл 5
м. 0674/246-05-71. (309514)

ТА ПЕЋИ продајем. Тел.
013/352-114. (309520)

ФРИЖИДЕР, два какуча, тр-
пезаријски сто са столица-
ма, орман с комодом, кре-
вет. 063/861-82-66. (309531)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, уљани радија-
тор, микроталасна, уградна
рерна, телевизор. 063/861-
82-66. (309531)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе. Судо-
пера 3.000, нова. 063/773-
45-97 (309529)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, телевизоре, долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (309355)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36
064/488-40-22. (309495)

КУПУЈЕМ орах стабла, се-
чем, одмах исплаћујем, Пан-
чево, околина. 064/354-69-
94, 063/754-02-72. (2309596)

КУПУЈЕМ букову пиљевину,
300 динара џак. 063/787-13-
33. (309593)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, долазјим,
однбносим, добро плаћам.
061/641-30-36. (309523)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
шпорее, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (309479)

КУПУЈЕМ брачни кревет без
душека. 064/348-07-60.
(309469)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, са-
ри новац, сифон флаше,
стрипове, стао покућство.
063/705-18-18, 335-930
(309439)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева. 064/212-52-52.
(309466)

ПЛАЦ, нова Миса, Македон-
ска улица, 2,87 ари, струја,
вода, канализација, асвалт,
22.500 евра. 063/321-327.
(309442)

ПРОДАЈЕМ кућу 160 квм,
изграђена 2003 године, бли-
зу центра пет минута. Тел.
063/777-87-77. (309581)

ПРОДАЈЕМ две веш-маши-
не, марке mil le, исправне.
063/158-27-50. (309614)

ПРОДАЈЕМ циркулар, ручни
циркулар, шиваћу машину,
колица за термо пећ, мага-
цинска колица и грађевин-
ска колица. Тел. 347-130.
(309578)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, камин
франклин, пећ крека весо.
064/112-08-84. (309595)

ПРОДАЈЕМ 20 оваца и овна.
065/445-57-36 и јечам ози-
ми. (309602)

ЗАМРЗИВАЧ вертикални,
220 л, беко, 18.000, фрижи-
дер са замрзивачем pri velg,
170/65, 14.000 динара.
013/321-596. (309627)

ВИТРИНА расхладна 12.000,
увер машина за сушење ве-
ша, 10.000. (013/321-596.
(309627)

АКЦИЈА, продаја огревног
дрвета: буква, багрем,
храст, превоз бесплатан. Це-
на 4.000 динара. Тел.
064/316-06-01. (308900)

ПРОДАЈЕМ ћурке и гуске.
063/175-18-24. (309638)

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

ГАРАЖА за издавање, Стре-
лиште, Боре Станковића 1.
060/633-05-01. (309480) 

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789. 063/77-84-
789. (309584)

ВЕШ-МАШИНА елин, полов-
на, исправна, потребна само
замена лежајева. 062/218-
525 (СМС)

ОГРЕВНО дрво: багрем, бу-
ква, храст, 4.500, мерење
код куће. 064/356-03-93.
(307815)

АКЦИЈА тврдог дрвета. Га-
ранција на квалитет и меру,
превоз гратис, мерење кући,
4.500 динара. 064/326-14-
21. (307814)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(309388)

БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан, у џаковима.
064/482-65-53. (309331)

АКЦИЈА, оревно дрво на
продају: багрем, буква,
храст, превоз бесплатан. Тел.
062/172-893-52. (308900)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500, клик-клак
лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (309640)

АУТО исправн, неисправан,
хаварисан купујем. Најбоље
плаћам. 065/271-21-01. (308470)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању. 90 до 700 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-
25. (309670)

МУЛТИПЛА рестајлинг 1.9,
2005, фул опрема, може за-
мена. 064/587-50-24.
(309623)

ПУНТО 2, 1.2, 2001, петора
врата, фул опрема, реги-
строван годину. 064/130-36-
02. (309623)

АСТРА Г, 1.4, 2008, купљена
нова, фул опрема, прва боја.
064/130-36-02. (309623)

РЕНО 21 турбо дизел, 93,
мењам за мањи. 063/430-
454. (309432)

ОТКУП возила од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(309128)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.9 дизел,
2003. годиште. Тел.
064/348-00-43. (309164)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004. пето-
ра врата, фул опрема.
064/130-36-02. (309623)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 m² 
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

НОВОГРАДЊА, укњижено,
одмах усељиво, власник,
други спрат. Гарсоњера 24
квм; једнособан 32 квм, дво-
собан 48 квм. 063/318-592.
(309227)

ДВОСОБАН, ТА, IV, ренови-
ран, код парка, 58.000, дого-
вор. 064/212-53-94. (309308)

ЦЕНТАР, продаја станова 37
– 136 квм, цена 950 – 1.350
евра/квадрат + ПДВ.
063/323-584. (309124)

ПРОДАЈЕМ кућу – три ста-
на, 8 ари плац, Горњи град.
063/829-89-48. (309027)

У ЦЕНТРУ продајем једно-
собни дворишни стан 32
квм, комплет реновиран,
власништво, 1/1. 066/512-
48-75. (309603)

ПРОДАЈЕМ екстра сређен
стан, Котеж 2, 85 квм, два
купатила, кухиња врх.
064/124-45-07, 064/276-09-
97. (309637)

НОВ трособан, 80 квм, тера-
са, паркинг, 55.000 евра.
341-789, 064/410-93-00.
(309642)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, комплетно сређен, 37
квм, две терасе, ЦГ, 36.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (309635)

ЦАРА ДУШАНА, до улице,
39 квм, сређен, усељив,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, Тесла,
Нови свет. 064/320-84-32.
(309576)

ПРОДАЈЕМ санове у центру,
може на кредит по повољ-
ним каматним стопама.
060/943-52-98. (309492)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, Стрелиште, V, комлетно
сређен, 37 квм, две терасе,
ЦГ, 36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

СОДАРА, трособан, II, 67
квм, усељив, сређен, 67.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (309639)

МИСА, код школе, поште,
два трособна стана (први +
поткровље), 160 квм, 700
евра/квадрат. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (309635)

ЦЕНТАР, двособан, призе-
мље, комплетно нов, ЕГ,
двориште, шупа, 57 квм,
55.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ; две терасе, 67 квм,
63.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

ЦЕНТАР, двособан, I, ЕГ,
прелеп са стварима, 54 квм,
паркет, 65.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (309635)

ЦЕНТАР, једнособан, II, ЦГ,
лифт, 27 квм, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(309635)

ТЕСЛА, III, ЦГ, трособан,
лифт, две терасе, 69 квм,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

МЕЊАМ једнособан, Котеж
1, за гарсоњеру на Котежу.
061/164-53-41. л(309433)

ШИРИ центар, двособан, 52
квм, III, усељив, 48.000.
„Кров”, 060/683-10-64. (309503)

КОТЕЖ 2, двособан 60
квмм, IX, 47.000. „Кров”,
060/683-10-64. (309503)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, комплетно
реновиран, квадратура 63
квм, власник, 1/1. 062/885-
43-03. (309362/р)

ЦЕНТАР, двособан, 54 квм +
2 т, III, ЦГ, 60.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (309531)

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм, ново-
градња, поткровље, 36.000
евра. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (309514)

ДВОСОБАН стан, ЦГ, Тесла,
лифт, 50.000 евра, усељив
одмах. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (309514)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, ниско приземље,
повољно, усељив. „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(309514)

КУПОВИНА мањих станова.
АМК некретнине, Његошева
12, 061/262-08-44. (309555)

ФАНТАСТИЧНА локација
код општине – пасаж, 78
квм, ЦГ, 4/5, одмах усељив,
78.900. АМК некретнине,
061/262-08-44. (309555)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (309639)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требни станови, куће, плаце-
ви, брза реализација. (67),
063/744-28-66. (309635)

ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, Содара,
III,ЦГ, лифт, нов. Цена 250
евра. 065/255-28-92 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ка-
рађорђева, други спрат, по-
лунамештен. 064/252-50-26
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, 35 квм. Тел.
063/722-49-98 (ф)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан 38
квм. Новија зграда на Тесли,
трећи спрат. 064/996-56-30
(СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру за рад-
нике. 063/233-558 (308728)

ИЗДАЈЕМ, Содара, двосо-
бан, полунамештен.
063/788-49-33. (309409)

ИЗДАЈЕМ се стан 30 квм,
Цара Душана 38, централно
грејање. 062/886-56-02.
(309632)

ИЗДАЈЕМ дворишни двосо-
бан намештен стан, близу
пијаце, Улица Ослобођења,
150 евра. Обавезан депозит
у висини кирије. 063/234-
419. (309634)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2,
85 квм, сређен, два купати-
ла, Кикиндска 4. 064/124-
45-07, 276-09-97. (309637)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса, полунамештен,
ТА, у згради. 064/135-73-59.
(309577)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 45 квм, на Стрелишту,
III спрат, намештен, 170
евра. 060/000-65-95.
(309588)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Ослобођења.
064/320-84-32. (309576)

ИЗДАЈЕМ четворособан ду-
плекс, центар, гас, намештен.
064/320-84-32. (309576)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Котеж 1, на дуже.
064/137-63-19. (309504)

ИЗДАЈЕМ на Миси наме-
штен стан, 50 квм. 063/171-
96-16. л(30о9478)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 48

квм, Ул. Жарка Зрењанина

бр. 18, Панчево. Звати после

17 сати. 063/782-54-56.

(309594)

СТАН издајем самцима ккод

Преображенске цркве.

060/161ч64-78. (309446)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-

штен стан, плинско засебно

грејање. 063/351-709, Јабу-

ка. (309622)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ми-

са. 063/784-22-70. (309518)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, намештен,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-19.
(309501)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
близина Спортског центра,
нова Миса. 064/908-02-67.
(309437)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
Војвођански булевар, пот-
кровље, 150 евра. 060/707-
32-34. (309496)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Котежу 1,
предност самицама. Тел.
063/851-56-02. (308498)

ЦЕНТАР,, једноипособан,
wi/fi, кабловска, ЦГ, 160
евра. 069/113-00-73.
(309256/р)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте. Раднич-
ки смештај. 063/502-211.
(309476)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
Старчева, 100 квм, са дво-
риштем и баштом. 063/502-
211. (309476)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру, ТВ, wi/fi, ЦГ,
120 евра. 069/113-00-73.
(309474)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у стро-
гом центру Панчева, звати
од 16 до 21 сат. 069/441-20-
16. (309473)

ИЗДАЈЕМ двособан двори-
ши ненамешен стан, Кнеза
Михајла Обреновића (бив-
ша Пролетерска). Тел.
066/950-97-73. (309450)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан, усељив, самац,
самица, центар. 065/344-85-
77. (309506)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан код Аутобуске станице,
дворишни, 40 квм. 066/551-
36-99, 013/407-378. (309535)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-
штен, 70 квм, може за по-
словни простор, центар. Тел.
063/233-558 (309536)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 063/207-819.
(309540)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/142.-22-14.
(309540)

ИЗДАЈЕМ двособан наметен
реновиран стан, 54 квм, Со-
дара, ТА, 230 евра. Тел.
064/245-88-57. (309558)

ИЗДАЈЕМ мањи стан самици
или самцу код Бувљака. Тел
064/665-90-01. (309561)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем 

и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

…………………………………………………………………………………………………..

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени глас-

ник РС", број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној

обавези („Службени гласник РС", бр. 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и по-

ступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС", број 7/11), 

Министарство одбране Републике Србије објављује:

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 

са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са

оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријави-

ти кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30

година живота.

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну за-
твора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на

условни отпуст);

– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих. кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испу-

њавати и следеће услове:

– да има завршене основне академске студије односно основне струковне сту-
дије од значаја за Војску Србије;

– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице
Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за

добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце

курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну само-

управу, према месту пребивалишта. Кандидат који има боравиште у иностран-

ству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представ-

ништву Републике Србије у иностранству. Образац пријаве кандидат добија у

центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, ду-

жан је да испуни образац пријаве и приложи:

– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и био-

графију (CV).

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и сле-

деће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био

војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање

у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и

кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Мини-

старства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за ло-

калну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолош-

ких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше коми-

сије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута

кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку

и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни

рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се

уређују међусобна права и обавезе. који обавезно садржи почетак и завршетак

добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,

услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у слу-

чају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за

локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзу-

ларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Мини-

старства одбране www.mod.gov.rs

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са

оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске

Србије у 2021. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се

вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Центар Министарства одбране

П А Н Ч Е В О

ПОТРЕБАН радник за цепање 

и паковање огревног дрвета.

Могућност добре зараде и сталног запослења.

Моб. 061/383-80-00
(7/309569)

Ресторан „Кордун” Панчево, Б. Јовановића 12,

тражи особље:

Конобар са искуством; кувар са искуством;

помоћни радник у кухињи.
CV послати на mail: restorankordunpancevo@gmail.com

или контакт тел. 064/167-40-67
(8/309630)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (308906)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, одвоз шута кипером до
2 m³. 064/505-62-44. (308952)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
керамика, педантно.
066/270-170, 062/188-97-71.
(309020)

ОРЕМ, куклтивирам баште. .
063/809-35-89. (309641)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке паркета
и подова, без прашине, ква-
литетно, повољно. 061/233-
49-97. (308810)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,

песак, шљунак, сејанац, шут.

Цена по тури 1.500 динара.

064/141-47-39, Зоран. (309184)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствсри, чишћељње подрума,
тавана, шупа. Изнајмљујем
мешалицу. 063/772-64-56.
(309615)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе, гараже, из-
носим стри намештај, по-
вољно 064/317-02.62,
063/196-54-56. (309451)

ПОТРЕБНЕ шнајдерке на
индустријским машинама у
Омољици. Раднице ван
Омољице плаћамо путне
трошкове. Посла има стал-
но, плата редовна. 065/210-
41-52. (309423)

ПОТРЕБАН мајстор и по-
моћни радник за рад у пека-
ри. 065/555-94-44. (309629)

ПЕКАРИ у Старчеву потреб-
на жена за чишћење.
063/835-08-48. (309590)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм, Змај
Јовина, звати после 15 сати.
063/755-51-77. (309456) 

ПОТРЕБАН искусан возац са
Ц категоријом за дистрибу-
цију по Београду 062/311-
651. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, са искуством, за
међународни Румунија и Бу-
гарска. Пријава, сталан по-
сао. 069/301-17-00 (СМС)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
СЗВР „СРКИ” потребан ме-
ханичар са искуством.
062388-109 (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ локал код Нове
поште, 12 квм + мокри чвор,
5.000 евра, 060/812-66-69.
(309457)

ИЗДАЈЕ се локал 25 квм, две
просторије, Војводе Петра
Бојовића, повољно 063/889-
06-49. (309496)

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

ЛОКАЛ за издавање од 100

кцм у Улици Светог Саве 54.

Тел. 064/235-12-14.

(309544)

ИЗДАЈЕМ локал, строги цен-

тар, излог 4 м, Максима

Горког – код Суда. 063/372-

124. (309543)

ПОТРЕБНИ радник и радни-
ца у производњи у Старчеву.
Пожељно старчевци.
063/263-341. (ф)

ПОТРЕБНА мајстор за про-
изводњу пецива и потребна
особа за кување и разнос ка-
фе. 064/973-60-66. (308550)

СТОЛАР са искуством у ра-
ду са плочастим материја-
лим, потребан СЗР намештај
„Комови”. Пријаве слати на:
in fo@ ko mo vi.rs  или звати
064/128-88-80. (307582)

РЕСТОРАНУ у центру по-
требни: помоћни радници у
кухињи; радници за одржа-
вање хигијене. 064/149-99-
73, 065/205-10-52. (309643)

ПОТРЕБНИ помоћни радни-
ци, лимари, бравари. Ин-
формације на тел. 064/271-
55-22. (309545)

ПОТРЕБАН физички радник
два до три пута недељно.
062/164-56-41, 062/365-555.
(309517)

ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници.
064/462.12.61. (309525)

ПОТРЕБНА продавачица,
ученик (помоћни радник) и
жена за израду колача и пе-
цива, у дневној смени.
064/217-48-56, mail: pe ka ra -
smi lja nic@mts.rs  (309530)

ПОТРЕБНА радница за ра-
ношење кафе на бувљаку.
064/132.98-12. (309543)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/533-
44-13. (309557)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (305093)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље, Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (30345)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
фарбање столарије.,
064/171-32-57. (308902)

МЕЊАМ пелена, нега по-
кретних, непокретних.
061/282-48-28. (309376/р)

ПОТРЕБНИ молери и по-
моћни радници за рад, Пан-
чево, Београд. 062/564-494.
(309484)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-
ских радова од темеља до
крова. Тел. 063/724-36-24.
(309470)

ТРАЖЕ се ведни људи за по-
делу флајера, до 45 година,
у Панчеву. 060/664-60-06
(309452)

ТРАФИЦИ потребан радник.
064/213-10-49. (309643)

PO CO LO CO ресторану по-
требан куквар и помоћни
ккувар. Искуство није неоп-
ходно. 064/874-03-01. (309507)

ПОТРЕБНИ фасадери по-
моћни радници. 061/647-06-
29. (309617)

ОЗБИЉНА жена служила би
и неговала старију жену или
човека, по договору. Контакт
тел. 063/890-02-14. (309610)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но, песак, шљунак, сејанац,
туцаник, шут. 064/354-69-
94, 063/754-02-72. (309596)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (309487)

ВОДОИИСТАЛАТЕР: по-
правка старих, монтажа но-
вих цеви, санитарија.
062/382-394 (309461)

ДРВОСЕЋА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(309458)

ВРШИМ превоз робе, ства-
ри, итд, комбијем у свим
правцима. Избацујем старе
ствари и намештај, повољно
063/196-54-56, 064/317-
02.62. (309451)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, поправке,
славине, санитарије. Одгу-
шење канализације.
061/193-00-09 (309447)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање.
Фриго Матић, 060/521-93-
40. (309445)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала-
ције, табле, бојлере, ТА пе-
ћи и остле ел. Радове.
060/521-93-40. (309445)

АДАПТАЦИЈЕ кућа и стано-
ва, све на једном месту:
струја, вода, грејање, купати-
ла. 060/521-93-40. (309445)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (309494)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор, Алек-
сандар. 064/157-20-03.
(309516)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, кречење, глетовање,
гипс, фарбање столарије.
064/171-32-57. л(309519)

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

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
погодно за козметичаре,
фризере, зубаре, адвокате.
064/112-08-84. (309595)

ЛОКАЛ, пијаца, 10.5 квм,
одличан ред, прометан,
7.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309635)

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

ИЗДАЈЕ локал на Зеленој пи-
јаци 063/808-58-16. (309526)
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Наш драги

ДУШАН МАЋЕШИЋ
1953–2021.

преминуо је 24. октобра 2021, у 69. години.

Сахрана ће се обавити у недељу, 31. октобра 2021. године, у 13.30,

на Новом Бежанијском гробљу.

Почетак опела у 13 сати.

Ожалошћени: сестре ЗОРА, МАРА и ДАНА са својим породицама и

остала родбина
(111/309601)

Наша драга супруга, мајка, свекрва и бака

ДАРИНКА ЦВИЈИЋ
1941–2021.

Напустила је овоземаљски живот и преселила се у вечни мир.

Мила наша нека ти Господ подари вечни покој тамо где пра-

ведни почивају и где нема патње и бола. Хвала ти за сву твоју

доброту.

Супруг ВЛАДЕ, син ВИНКО, снаја ЈЕЛЕНА, 

унуци ВЛАДИМИР, МИЛАН и ЂОРЂЕ

(51/309502)

Последњи поздрав драгој стрини

ДАРИНКИ ЦВИЈИЋ ДАРИ
1941–2021.

од ДРАГАНА ЦВИЈИЋА и ЗОРИЦЕ МАРКОВ

са породицама

(84/309562)

Последњи поздрав драгој ујни

ДАРИНКИ ЦВИЈИЋ ДАРИ
1941–2021.

Са захвалношћу и поштовањем СТОЈАН

и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА са породицом

(85/309562)

Последњи поздрав драгој мајци

ДАРИНКИ

од СНЕЖАНЕ са породицом.

Остајеш у души и мислима

(93/309572)

После краће болести изненада је преминуо наш драги супруг, отац

и деда

ЗОРАН ПЕЈКОВИЋ
1962–2021.

Последњи поздрав и нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга ДЕСАНКА, син ВОЈИСЛАВ, снаја МАЈА,

ћерке ДАНИЦА и ДРАГАНА, унуци ИВАН, МИХАЈЛО, МИЛИЦА и

СТРАХИЊА

(18/309458)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЗОРАНУ ПЕЈКОВИЋУ ПЕЛЕТУ

од кумова АТАНЕ и СТИПЕТА са породицама

(49/409499)

21. октобра 2021. напустила нас је наша

вољена мајка, бака, прабака и ташта

НАТАЛИЈА СИМОВИЋ
24. III 1942 – 21. X 2021.

Хвала не неизмерној љубави и доброти.

Ожалошћени: ћерке СВЕТЛАНА

и ЉИЉАНА са породицама

(105/309591)

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

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.

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Зелени-

ло” Панчево, број 92-2240/27-2 од 25.10.2021. годи-

не о усвајању Предлога плана управљања Споме-

ником природе „Стабло црвенолисне букве у Омо-

љици“ за период од 2022. до 2026. године, а у скла-

ду са чланом 54. Закона о заштити природе („Сл.

Гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16,

95/18-др. закон и 71/21), Јавно комунално предузе-

ће „Зеленило” Панчево, као управљач Споменика

природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици” ( у

даљем тексту: Управљач)

О Г Л А Ш А В А

Ј А В Н И  У В И Д

У ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА

СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО 

ЦРВЕНОЛИСНЕ БУКВЕ У ОМОЉИЦИ” 

ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2026. ГОДИНЕ

Јавни увид у Предлог плана управљања Спомени-

ком природе „Стабло црвенолисне букве у Омољи-

ци” за период од 2022. до 2026. године у даљем

тексту: Предлог плана) трајаће 30 дана, почев од 1.

11. 2021. године до 30. 11. 2021. године.

Предлог плана ће бити изложен на јавни увид у

штампаном облику, у просторијама Управљача у РЈ

„Заједничке службе” у Панчеву, Димитрија Туцовића

7а, сваког радног дана од 10 до 13 сати, канцела-

рија Руководиоца просторног планирања, пројекто-

вања и уређења зелених површина, као и у електро-

нском облику на сајту Управљача 

www.jkpzelenilo.co.rs.

Примедбе и сугестије на Предлог плана могу се до-

ставити искључиво у писаној форми на

адресу Управљача: Панчево, Димитрија Туцовића

7а или електронском поштом на адресу:

office@jkpzelenilo.co.rs и

zenja.marinkovic@jkpzelenilo.co.rs.

Јавна расправа поводом Предлога плана, ће се

одржати 1. 12. 2021. године са почетком у 12 сати.

Информације на телефон број 013/347-147, Руково-

дилац просторног планирања, пројектовања и уре-

ђења зелених површина.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

УСЛУГЕ

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кукћа, шупа,
бетоирања, обарање стаба-
ла. 064/122-69-78. (309520)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, бетонирања, одно-
шење ствари, рушења.
060/035-47-40. (309520)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови: гипс, ламинат, по-
вољно, пензионери попуст.
061/141-38-02. (309522)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/153-37-06. (309559)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купати-
ла, поправке, замена, од-
мах. 064/495-77-59,
013/331-657. (309560)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (309598)

ШЉУНАК од 1 до 8 m³, пе-
сак, сејанац, ризла за наси-
паље путеве. 063/472-669,
013/332-066. (309573)

LI MAR CO.PANY 988 DOO:
грађевинска лимарија. Из-
рада и монтажа -  олуци,
опшивке димњака ,стреја,
увала и услузно савијање до
8м. 065/293-00-71 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
064/482-65-53. (307692)

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

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (309584)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивости и
до 10 тона. 063/218-894.
(308762)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање тере-
на. 063/218-894.  (308762)

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

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чишће-
ње олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих плат-
форми. 063/218-894. (308762)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере и осталу белу
технику поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”.
064/122-68-05. (309612)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-зашти-
та. 063/816-20-98. (309565)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43.  (308762)

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

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³. 064/648-
24-50.  (308762)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50.  (308762) 

ПЕНЗИОНЕР, 72, тражи го-
спођу до 60 година, слобод-
ну, озбиљну, за заједнички
живот. Молим за озбиљне
понуде. Будућност обезбеђе-
на. 066/249-941. (309585)
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Последњи поздрав нашој

ЂУРЂИЦИ КРЉИЋ
Увек ћемо се сећати твоје доброте и племенитости. 

С љубављу твоје колегинице: ЦАНА, НАДА, МИЛИЦА, ВЕРА, ГРОЗДА,

БУБА, ДРАГАНА Ч., ДРАГАНА С., ДОРИНА, РАДА, ОЉА, САШКА, 

ДРАГАНА Р.,  и ЈЕЛЕНА

(95/309575)

Нашој драгој

ЂУРЂИ

Велико хвала за сву

доброту, нежност и

пријатељство коју нам

је пружала.

С љубављу: НАДА,

МАРИЈА и ЛУКА
(99/309583)

ЂУРЂА

Уз Тебе смо често жи-

вели као у бајци.

Твоји ЈЕКИЋИ

(106/309592)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЂУРЂИ

КРЉИЋ

Станари из улаза

у М. Пијаде 113 

(113/309600)

Тужна срца и с болом јављамо да је наша

мајка преминула 25. октобра 2021. године

ЂУРЂИЦА КРЉИЋ
1948–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Синови ПРЕДРАГ и НЕНАД

(121/309619)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЂУРЂИЦИ КРЉИЋ

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево
(123/ф)

ЂУРЂИЦА

КРЉИЋ

Била нам је част има-

ти тебе за пријатељи-

цу.

РАДА, ВИКА и ВЕРА

(127/309626)

СЛАВОЉУБ СТОЈАНОВИЋ ЦАР
1947–2021.

Најдражи наш, напустио си нас изненада, оставивши велику

тугу и празнину.

Живећеш вечно у нашим срцима.

С љубављу твоји најмилији

(126/309625)

Последњи поздрав

СЛАВОЉУБУ

СТОЈАНОВИЋУ
1947–2021.

Драгом чики и деверу!

Хвала ти за љубав и подршку коју си нам

давао.

Заувек вољен и никада незаборављен.

Твоји: СЛАВКО, БОЈАН и МАРИЈА

(59/309512)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЗОРИЦИ

ПЕТРОВИЋ

С поштовањем

комшије из зграде

у Моше Пијаде 25

(124/309621)

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је

26. октобра 2021. преминула наша драга и вољена

МАРИЈА БУГАРИН
рођ. Пенов

1955–2021.

Хвала ти за све што си учинила за нас. Заувек ћемо те чувати у на-

шим срцима. Почивај у миру.

Сахрана ће се одржати 29. октобра 2021. на Новом гробљу, у 15 сати. 

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, ћерка СВЕТЛАНА и син МЛАДЕН
(107/309597)

С великим болом у срцу опраштамо се од наше вољене

МАРИЈЕ БУГАРИН
рођ. Пенов

1955–2021.

Надамо се да си тамо где си отишла пронашла мир, а у нашим ср-

цима ћеш заувек остати.

Твоја сестра АНИЦА и зет БОЋА

(108/309597)

У нама и са нама остаће двадесет пет година успомена

МАРИЈА БУГАРИН
Отворите један пасијанс за нас.

Ваша друга деца, ИВАН и МАША са породицама

(113/309605)

Последњи поздрав драгој снаји

МАРИЈИ БУГАРИН

од СВЕТЛАНЕ и ГРАДИМИРА са породицом

(120/309618)

ЕУДОМИЈА

КОМАНОВ

Оставила си траг који

се не брише, доброту

која се не заборавља

и тугу која остаје.

Никада те неће забо-

равити сестричина

ЉИЉАНА

ЗЛАТКОВИЋ

са породицом

(104/309589)

1. новембра 2021.  на-

вршавају се четири

тужне године откада

није са нама наш

МЕТОДИЈЕ

БОЖИНОВСКИ

Нека те у тишини ми-

ра прати наша љубав

јача од времена и за-

борава.

Твоји најмилији

(64/309522)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ
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22. октобра 2021. преминуо је наш драги

СЛОБОДАН БАБИЋ
1958–2021.

На вечни починак на Ново гробље испратили смо га 24. октобра

2021.

Тугују за њим његови најмилији: 

супруга НЕВЕНКА и ћерке ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(67/309528)

Тужна срца јављамо родбини и пријатељима да је 24. октобра 2021,

у 81. години, преминуо наш вољени супруг, отац, дека и брат

ЂОРЂЕ ЂОКИЋ
1941–2021.

Сахрана је обављена 27. октобра 2021. на гробљу Котеж у Панчеву.

Тугују за њим: супруга СЛАВОЈКА, кћерке БОГДАНКА, ВАЊА и

МАЈА са породицама, брат РАНКО и сестра РАНКА са породицама,

остала родбина и пријатељи

(71/309539)

Најдражи наш

ТАТА

Више ништа неће бити исто...

Воле те: МАМА, БОБА, ВАЊА и МАЈА

(72/309539)

25. октобра 2021. године преминуо је наш драги

МИЛАН ЈАРАКОВИЋ
1961–2021.

Сахрана је обављена 28. октобра 2021. године на Новом гробљу у

Панчеву, у 14 сати.

Последњи поздрав вољеном Милану.

Породица ЈАРАКОВИЋ

(73/309541)

Последњи поздрав

зету Слободану

СЛОБОДАН

БАБИЋ

од породице ПОПОВ

(74/309546)

Збогом драги пријатељу, вама на путу за вечност, а нама за сећање

ЂОРЂЕ ЂОКИЋ

Од немирних извора реке Босне, до тихог тока равничарског Та-

миша, па све до врхова сунчане Јахорине, остале су из ваше душе

опеване песме у овој нашој банатској равници.

Вама хвала што сте вашу децу довели ближе нама да заједнички

потомци сачувају успомене на одрастање са нама.

С поштовањем ваша прија МИЛИЦА

(96/309579)

Последњи поздрав

Миланчету

МИЛАН

ЈАРАКОВИЋ

Колектив

из „Монструма”

(115/309607)

С великом тугом обавештавмао родбину и пријатеље да је
24. октобра 2021. године преминула наша вољена супруга,
мајка, бака и прабака

ЉИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ ЗДРАВКОВИЋ
1944–2021.

Сахрана је обављена 27. октобра на Новом гробљу.
Вечно ћеш нам бити у срцу и мислима и с поносом ћемо
чувати успомене на тебе. Нека те анђели чувају јер си то
заслужила.
Супруг ЖИВОЈИН, син ВЛАДИМИР, ћерка КАТАРИНА са
породицом, сестра ГОРДАНА и зет ДУШАН

(29/309481)

Мама

ЉИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ ЗДРАВКОВИЋ
1944–2021.

хвала ти на свој љубави којом си нас подизала, снажи-

ла и штитила.

Нека те светлост води кроз царство небеско.

Поносни што смо те имали, а бескрајно тужни.

Ћерка КАТАРИНА, зет МИОДРАГ и унуци

(31/309483)

Последњи поздрав

мојој вољеној сестри

ЉИЉАНИ

Бићеш у свакој сузи

која падне и у сваком

трену када ти име из-

говорим.

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

ГОРДАНА

и ДУШАН

(30/309482)

ЉИЉАНА

БЛАГОЈЕВИЋ

ЗДРАВКОВИЋ

Последњи поздрав

од станара зграде

у Душана Петровића

Шанета 3

(118/309613)

РАДОВАН МИЉАНИЋ
рођ. 1952 у Панчеву

Био је несвакидашњи животни дар. 

Раскошне доборте, привржености и нежности.

Била је јединствена лепота што смо скупа постојали.

Тугују његови: тетке ДАНИЦА и НАДА, сестре ВЕСНА, ДРАГАНА и

БРАНКА, браћа ДИМИТРИЈЕ, ГОЈКО, АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

са породицама

(90/309568)

ЖИВАН ЕРДЕЉАНАЦ
1933–2021.

Последњи поздрав од сина ЗОРАНА, унука

ДАРКА, снаје СИЛВИЈЕ, БРАНКЕ са породицом.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и нека те

анђели чувају.

(82/309556)

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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19. октобра 2021. преминула је наша мајка, бака и прабака

ЈЕЛИЦА ТАСИЋ
1930–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Тугују за тобом твој син МИОДРАГ, снаја ЈАДРАНКА, 

унуци и праунуци

(9/309427)

19. октобра 2021. преминула је наша мајка,

бака и прабака

ЈЕЛИЦА ТАСИЋ
1930–2021.

Тугују за тобом син СРБОЉУБ, 

снаја СВЕТЛАНА, унуци и праунуци

(10/309428)

Последњи поздрав

ДУШАНУ ДИМИЋУ
1939–2021.

Изгубио си битку за живот али си оставио дубок траг у свом животу као до-

бар домаћин, ударник на послу, као велики и заслужни спортиста Града

Панчева а после и признатог тренера. Бавио се и голубарством, имао ре-

зултате, био је изузетно поштован и цењен од својих колега.

Хвала ти за све што си урадио и учинио за ово друштво и нека ти је вечна

слава.

РАДЕ ГРАХОВАЦ

(54/309508)

Последњи поздрав

ДУШАНУ ДИМИЋУ

од супруге МИЛЕ, сина ИГОРА

и остале родбине

(60/309513)

Последњи поздрав шампиону

ДУШАНУ ДИМИЋУ

од сина ИГОРА

(61/309513)

Последњи поздрав

ИВАНИ

од деде ЖИВКА и породице ЛАТОВЉЕВ БУЉА

(1/309417)

ПЕТАР БУЧА

Увек ћеш живети у нашем срцу.

Тетка МАРИЈА и чика РАТКО

(63/309521)

ПЕТАР БУЧА

За нас растанак не постоји.

Не желим ти рећи збогом где год да си.

Увек ћеш бити у мом срцу.

Мајка ДИВНА и тетка МИЦА

(101/309587)

ПЕТАР БУЧА

Не боли „збогом”, боле сећања која следе...

Твој брат РАДА са породицом

(102/309587)

Последњи поздрав

брату

ПЕРИЦИ

од породице

БОШЊАК

(103/309587)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље
да је наша мајка

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ
1950–2021.

преминула 23. октобра, али ће заувек живети у нашим
срцима.
Сахрана је обављена 28. октобра 2021, на Новом гро-
бљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке ЈЕЛЕНА, СВЕТЛАНА и СНЕЖАНА,
унуке, унуци и праунука

(44/309490)

Драга сестро

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ
1950–2021.

Кажу, треба се надати, да нада умире последња. Ми
смо живели у нади да ћеш остати са нама. Отишла си,
а део нас са тобом.
Почивај у миру вољена наша.

Ожалошћени: сестра СЛАВИЦА, зет ЗВОНКО са децом
МИЛОШЕМ, ВАЊОМ и УРОШЕМ

(45/309491)

ГОРДАНА

СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав

од сестре КРИСТИНЕ

са фамилијом

(65/309524)

Последњи поздрав

другарици

ГОЦИ

од СЕНКЕ, ГОЦЕ

и ВИНКЕ

Почивај у миру. Нека

те анђели чувају

(119/309616)

Последњи поздрав

МИЛИЈИ

од супруге НАДЕ, ћерки СЛАЂАНЕ и ДРАГАНЕ,

зета САШЕ и унучади МИЛАНА и МИЛИЦЕ
(8/309425)

Последњи поздрав

брату

МИЛИЈИ

од брата ЈОВАНА и

сестре МИЛЕНКЕ

са породицом

(6/309425)

Последњи поздрав

брату

МИЛИЈИ

од брата

ЂОРЂАНА

(7/309425)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав супругу, оцу и деди

БРАНИСЛАВУ САВАНОВИЋУ

од супруге ЈЕЛИЦЕ, сина ВЛАДИМИРА, 

сина МИЛАНА, ћерке ВЕСНЕ и ћерке СЛАЂЕ

са породицама

(3/309422)

Последњи поздрав брату и стрицу

БРАНИСЛАВУ САВАНОВИЋУ

од брата РАДОМИРА, синовца ВУЈЕ, синовице

ЈЕЛЕНЕ и снаје ЉУБЕ
(2/309422)

Последњи поздрав драгом

МИЛОЈИЦИ

СТАША, ИВАН, ЛАЗАР и МИША
(15/309449)

23. октобра 2021. после дуге и тешке болести

преминуо је наш драги

БОЖИДАР НИКОЛИЋ БОЛЕ
1948–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(17/309455)

Последњи поздрав

пријатељу

МИЛОЈУ

МИЛОШЕВИЋУ

од породица

ГЛИШИЋ и ГУНИЋ

(19/309460)

23. октобра 2021. преминула је наша драга

ФЛОРИКА КАНАЧКИ ИКА
1946–2021.

Ожалошћени: син ЂУРИЦА, 

(47/309494)
снаја БИЉАНА и унук БОГДАН

Последњи поздрав дра-

гом другу

МИЛОЈУ

МИЛОШЕВИЋУ

МИЛОЈИЦИ
1947–2021.

од другова: ПУЉА, 
МИЛОЈА, ЂОРЂА, 

СПАСА, ДРАГОЉУБА
(66/309527)

МИЛОЈИЦА

МИЛОШЕВИЋ

Последњи поздрав

драгом пријатељу.

Породица МАНДИЋ

(70/309537)

Драгом стрицу

МИЛОЈУ

Братанци СРБИСЛАВ и ЈОВА са породицама

(76/309547)

Последњи поздрав

чика МИЛОЈУ

од ЗОРАНЕ

(77/309548)

Последњи поздрав

Енесовом колеги

МИЛОЈУ

МИЛОШЕВИЋУ

Породица ТАСО

(81/309553)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је

наш вољени

МИЛОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
1947–2021.

преминуо 22. октобра. Сахрана је обављена 25. октобра на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга СТОЈА, син МИОДРАГ, 

снаја ДАНИЈЕЛА и унуке СИМОНА и КАТАРИНА

(75/309547)

Последњи поздрав

нашем

МИЛОЈУ

изузетном официру

и припаднику 51. ме-

ханизоване бригаде.

Удружење

за Н.Т. 51. МБР

(112/309604)

Јако нам недостајеш

ЉУБОМИР

НИКОЛИЋ

ЛАЛА

Твоји најмилији

(116/309608)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОЈИЦИ

од МИЛАНКЕ и ВОЈКАНА

(125/309624)

Преминуо је наш драги

СЛОБОДАН ВУЈИЧИЋ
1942–2021.

22. октобра срце је престало да куца.

Ожалошћени: супруга МИЛКА

и синови НЕНАД и ПРЕДРАГ

(41/309489)

Драгом ђеди

СЛОБОДАНУ

ВУЈИЧИЋУ

Хвала за све што си нас

научио.

Унуци СТРАХИЊА, 

НИКОЛА, НАТАЛИЈА,

АНДРИЈАНА и ИГОР

(43/309489)

Поштованом

СЛОБОДАНУ

ВУЈИЧИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Од породице

ТОМОВИЋ

(42/309489)

Последњи поздрав комшији

БОБИ

Памтићемо те као доброг, вредност и пожртво-

ваног човека.

Почивај у заслуженом миру.

Нека ти је лака земља.

С поштовањем породице

СТОЈКОВИЋ и АЋАМОВИЋ
(24/309467)

Последњи поздрав

куму БОБИ

Породица

ДУКИЋ

(39/309486)

Последњи поздрав

комшији

СЛОБОДАНУ

ВУЈИЧИЋУ

од ИВИЦЕ

МИЛИЋЕВ

и ДРАГАНА МОРАРА

са породицама
(97/309580)

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

БУЧА ПЕТРУ
Породица

ПАНЧЕВАЧКИ
(129/309644)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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У суботу, 30. октобра 2021. обележавамо годину

од смрти наше вољене

МАРИЈЕ ИВАНКОВИЋ

Супруг МАРКО, син ИВАН, унуци БОБА

и ИВАНА, зет МАРТИН, праунуке КАТАРИНА

и НИНА сестра РОЗА

(16/30945239

27. октобра 2021. навршиће се тринаест година

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и вечно ће-

мо те чувати од заборава.

Хвала ти за љубав и срећу. Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

Твоји најмилији

(22/309464)

ПРЕДРАГ ЋУРГУЗ

За нас ћеш увек бити у нашим срцима. Никада те

нећемо заборавити.

Твоји: мама ЂУРЂЕВКА, брат НЕНАД, сестрићи

МИЛАН и ДЕЈАНА, снајка СЛАЂАНА и остала

родбина

(26/309471)

IN ME MO RI AM

БОШКО ГВОЗДЕНОВИЋ БОБА
1988–2021.

Још једна година без тебе, без твог осмеха и загрљаја.

Недостајеш нам, бескрајно.

Воле те и заувек чувају успомену на тебе: тата ЉУБА, мама ЈОВАНКА

и сестра СЛАВИЦА са породицом
(32/309485)

IN ME MO RI AM

Једином брату

БОШКО

ГВОЗДЕНОВИЋ

БОБА
29. X 1988 – 29. X 2021.

„А бол надолази, же-

ља жељу сустиже.

Пуштам да пролази,

ал не иде”

Воли те твоја ЦАЦА

(33/308485)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА

АНТОНИЈЕВИЋ
1991 – 2021.

Никад заборављена.

од унуке НЕЦЕ, 

РАДОША

и БОЖИДАРА
(55/309509)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 31. окто-
бра 2021. у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву давати
четрдесетодневни помен нашој баки

МИЛЕНИ АНКИЋ
Унуке АНЂЕЛА и АДРИЈАНА

(78/309549)

Пре двадесет једну годину умрла је наша мајка и бака

МИРЈАНА БАЛТИЋ

С љубављу и поштовањем породице БУРИЋ и БАЛТИЋ

(79/309550)

13. новембра 2021. навршава се годину дана откако

није са нама наш

СТЕВАН СРЕЋКОВ СРЂА
1948–2020.

Време брзо пролази, али успомене и сећање на тебе не
бледи.
С љубављу и поштовањем заувек ћемо те чувати у на-
шим срцима.

Супруга ЉИЉАНА и ћерка КСЕНИЈА са породицом
(87/309564)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 30. ок-

тобра, у 11 сати, давати помен

МИЛИЦИ БАРИЋ
1981–2011–2021.

2. новембра навршава се десет тужних година откако нас је

напустила наша вољена.

Вечно тугују ожалошћене породице: 

БАРИЋ, НИКОЛОВСКИ, ЈОВАНОВ и BA LOGH

(89/309567)

У суботу, 30. октобра 2021. обележавамо четрде-

сет тужних дана без наше вољене

РУЖИЦЕ СТАНКОВСКИ
4. XI 1948 – 20. X 2021.

Њени неутешни: супруг МИЛОЕ и њена деца

СТАНКО и МИЛЕНА са породицом

(86/309563)

Мој више од оца, стриче, ујаче, мој

чика СРЂО

Недостајете јако...

Ваша ИРЕНА

(92/1)

У суботу, 30. октобра

2021, у 10.30, даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашој драгој

ДРАГИЦИ

МИЋИЋ

Живећеш заувек у

нашим срцима.

Твоји: ЖЕЉКО, 

ЈЕЛЕНА, ВИОЛЕТА,

МИЛИЦА и МИНА

(109/309599)

СЛАВКО ЈАЋИМОВСКИ
2. XI 2019 – 2. XI 2021.

Две тужне године откако ниси са нама.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Твоји: ДРАГИЦА, ЈЕЛЕНА

и ЈАСМИНА са породицом

(128/309628)

22. октобра 2021. напустила нас је наша

вољена

РУЖИЦА ГАЈИЋ
рођ. 1930.

Никада је неће заборавити: 

ћерка БРАТИСЛАВКА, снаја ВИКТОРИЈА,

унуци ОЛИВЕР и ИГОР, њене комшије

и многобројни рођаци и пријатељи

(46/309493)

Година је прошла откада ниси са нама

ВЕРА ЗОРИЋ

Хвала ти за све што си нам пружила.

Твоји: НАТАША, МАРКО и ЖАНА

(88/309566)

ПИРОШКА

КРМПОТИЋ
дипл. инж. 

архитектуре

26. II 1963 – 5. XI 2016.

Драга наша колеги-

нице и после пет го-

дина од одласка че-

сто те се сећамо.

Колеге

из Секретаријата

за урбанизам

(80/309551)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 29. октобар 2021. 23

Прошло је шест месеци откако није са нама

наш драги

МИЋА ЊЕЖИЋ

Недостаје нам пуно.

Његова ћер ЈАСА са породицом

(4/309310/р)

ПОМЕН

РАДМИЛА ФОРГО РАНКОВ

Помен ће бити обележен 2. новембра 2021, у 11 сати, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Прође и тих четрдесет дана откако ниси са нама, драга наша

Радо.

Хвала ти за сву топлину коју си нам пружила. 

С љубављу и поносом и захвалношћу што смо те имали...

Брижно ћемо неговати усомене на Тебе, наша драга Радмила,

као што си Ти чувала све нас. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице: ФОРГО, МИКЕТИЋ, РАНКОВ, ПЕЈН и ЦЕРА

и СРЕЈИЋ и КОВАЧЕВИЋ

(5/309424)

СЕЋАЊЕ

ЦВИЈО ЂУРИЋ
1973–2021.

Не постоји време које може да избрише љубав и сећање
на тебе. Твоја ЉИЉАНА

(11/309430)

ДВОГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗОРКА БОЖОВИЋ

Недостајеш ми. Заувек у души.

Твој син СРЂАН

(21/309463)

У четвртак, 28. октобра 2021. године на-

вршава се четрдесет дана откада нас је

напустила наша најдража

ДАНИЦА МАРКОВИЋ
1936–2021.

Памтићемо њену благост, пожртвова-

ност, доброту... која ће нам служити за

пример.

Њени најмилији

(25/309468)

30. октобра одржаће се шестомесечни помен

на Старом православном гробљу, у 11.30

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ

Тешко је живети са болном истином да сам те

заувек изгубила.

Супруга МЕЛАНИЈА

(27/309475)

Пролазе године без наших родитеља

МИЛИЈА РАДМИЛА

МОЈАШЕВИЋ МОЈАШЕВИЋ
рођ. Лекић

2011–2021. 2000–2021.

Посвећеност, топлина, љубав, савети, загрљаји... једнако нам

недостају свакога дана.

ДРАГАН И БОШКО са породицом

(48/309497)

СЕЋАЊЕ
1. XI 2006 – 1. XI 2021.

РАДОВАН ДЕБЕЉАЧКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга АНЂА, ћерке ЗОРИЦА са породицом и ИВАНА
(50/309500)

СЕЋАЊЕ

2016–2021.

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ
Док смо живи чуваћемо најлепше успомене.

(52/309504)
                                                                             Твоји најмилији

У недељу, 31. октобра 2021. на Новом

гробљу у Панчеву одржаће се четрдесе-

тодневни помен

МИРОСЛАВИ МАНДИЋ

Ожалошћени: супруг РАДОМИР, 

син РАТКО, снаја БИЉАНА

и унуке АНЂЕЛА и МИЛА

(56/309510)

У недељу, 31. октобра
2021. на Новом гробљу у
Панчеву, одржаће се че-
трдесетодневни помен

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Сестра ЉУБИНКА

са породицом

(57/309511)

У недељу, 31. октобра
2021. на Новом гробљу у
Панчеву одржаће се че-
трдесетодневни помен

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Сестра МИЛАНКА

са породицом

(58/309511)

СЕЋАЊЕ

МАРКОВИЋ

СИМО ЂОРЂЕ ЈЕЛКА
1991–2021. 2018–2021. 1995–2021.

Ваши најмилији

(62/309515)

СЕЋАЊЕ

ВУКОСАВА ЂОРЂЕВИЋ СТАНКО ЂОРЂЕВИЋ
рођ. Суботички дипл. инж. Агр.

1997–2021. 1995–2021.

Пожртвовани, брижни, добри.

За незаборав.

Захвални: ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН

(100/309586)
и зет ВЛАСТИМИР МОЦА ЗГЕРЂА

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ
1. XI 2012 – 1. XI 2021.

Чувамо успомене и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(122/309620)

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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2. новембра 2019. године престало је да куца срце нашег сина

ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА

Двогодишњи помен даваће се 2. новембра 2021. године на Православном гробљу, у 11 сати.

„Кад на младо пољско цвеће

Бисер ниже поноћ нема,

Кроз груди ми

жеља л’јеће: 

што те нема, што те нема?”

Увек ћеш бити са нама.

Воле те тата и мама

(347ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги наш, 

две године откако ниси са нама и све више нам недостајеш.

Сваки дан те спомињемо и сећамо се лепих тренутака прове-

дених са тобом. Да си са нама све би било лепше и лакше.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и не дамо те забораву.

Волимо те!

Заувек твоји: СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА

(37/ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги мој,

смрт не постоји. Људи умиру када их сви забораве. 

Ти си само отишао у други дом да се твоја душа и мисли

опораве. 

Никада те не заборављамо и вечно живиш у нама.

Воле те твоја ИВАНА и твоја ДУЊА

(36/ф)
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СЕЋАЊЕ

Прошле су две тужне године од смрти нашег драгог

ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА

Вечно ћемо памтити његов драги лик.

Од колектива DOO PAN-LE DI, TR LE DI MS и STR LE DI

2. XI 2019 – 2. XI 2021.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ГОРАН и МАРИЈА МАРКОВ

(14/309448)

28. октобра наврша-

вају се три године от-

како није са нама

наш драги

др МИОДРАГ

СИМИЋ

Твоји: 

супруга СНЕЖАНА

и син ПРЕДРАГ

(20/309462)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ
Не постоји време које
може да избрише сећа-
ње на тебе.
Анђели нека те чувају.

Кумови - породица
ВУЧИНИЋ

(28/309477)

(38/ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги зете, две године откако ниси са

нама, недостајеш нам!

МИРА

(35/Ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Живиш у нашим мислима и кроз наше успомене.

Брат МИЉАН са породицом
(53/309505)

Четрдесет дана није са нама наша драга

ДРАГИЦА ЗУВИЋ

Супруг РАДИВОЈЕ, синови ЗОРАН и ГОРАН

са породицама

(12/309441)

Драга моја сестро

ДРАГИЦА

ЗУВИЋ

Прођоше и четрдесет

дана откако ниси са

нама, недостајеш нам.

Твоја сестра

КАТИЦА
(68/398533)

ДРАГИЦА

ЗУВИЋ

Четрдесет тужних

дана без тебе. Нек те

ангели чувају сестри-

це мила.

Од породица

РАДЕВИЋ и ДЕВИЋ

(69/309534)

ИШТВАН

ЖОК
1. XI 1989 – 1. XI 2021.

Напустио си наш

свет, али ниси наша

срца.

Супруга ЈУЛИЈАНА

са децом
(23/309465

Навршава се годину дана од смрти нашег

ШАРАЦ НЕНАДА

Никада те нећемо заборавити.

Ожалошћени: мајка МИЛКА, син МАРКО

и брат ПРЕДРАГ са породицама

(91/309571)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР

РАЈАКОВ

ЛАЛА
28. X 1993 – 28. X 2021.

Увек си присутан у на-
шим срцима и мислима.
Волимо те.

Син и ћерке
(94/309574)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Прошле су две године.

Никада те нећемо заборавити.

Тета ВЕРА и породица ВУЈИЋ

(98/309582)

СЕЋАЊЕ

МАНОЈЛО

МИЋАНОВИЋ

МАНЕ
4. XI 2013 – 4. XI 2021.

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
са породицом

(40/309488)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ
5. XI 2020 – 5. XI 2021.

Недостајеш много
Твоја НАНЕ са ћеркама

(117/309609)

Двадесет осам тужних
година није са нама наш
вољени

РАДИЦА

ЛАЗАРОВ

БАЦКО
1993–2021.

С љубављу и поштова-
њем твоји најмилији

(114/309606)

2. новембра 2021. навршава се годину дана

откако није са нама наша драга

ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВИЋ

ЊЕНИ НАЈМИЛИЈИ

(130/ф)

Сећање на драгог

МИРКА

АНОВИЋА
из Алибунара

3. II 1961 – 26. X 1994.

Твоји: МИЛОВАН,
БОЈАН и ДАМЈАН

(13/309444)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Имате мање проблеме са органи-
зацијом, па доносите изненадне и
неочекиване одлуке. Наизглед
немогуће ствари добиће ускоро
свој епилог. Ако немате идеју шта
бисте са својим животом, период
који следи отвориће вам нове
видике.

Овај период искористите за креа-
тивно деловање. Идеје које вам
се дуго мотају по глави сада ће
коначно доћи на реализацију.
Битно је да своје снове и планове
сачувате за себе. Ово је прави
тренутак да сами себи скројите
капу по сопственој мери.

Посветите се себи максимално.
Хтели ви то или не, многе скривене
ствари изаћи ће на површину. Ако
имате неку тајну, сачувајте је само
за себе. Следе промене у финанси-
јама и битно је да реагујете брзо,
јер се нова прилика неће скоро
указати, поготово не тако добра.

Суочаваћете се са стварношћу и
бићете приморани да почнете да
решавате нагомилане проблеме у
свом интимном животу. То на тре-
нутке може добити димензије
неког психолошког трилера, али у
исто време ћете научити да будете
мекши и мање тврдоглави.

На вашу срећу, ове седмице ће
вам пријатељи пружити велику
подршку, а у исто време ће се
показати и ко вам ради иза леђа.
Неколико срећних момената ће
вам омогућити да се добро и брзо
реорганизујете и напокон кренете
ка циљу којем одавно тежите.

Немојте се изненадити ако одјед-
ном почнете да гледате на саме
себе другим очима. Тражите задо-
вољство у себи, решите се нагоми-
ланог терета. Посветите слободно
време себи и, ако никако другачи-
је, отпутујте некуд бар у мислима,
уз неки филм или добру књигу.

Ако ће неко у овом периоду
мењати живот из корена, то сте
ви. Шта вам је приоритет, одлучи-
те сами. Ако сте сами, можете
очекивати познанство, а Јарчеви
који су у вези натераће партнера
да полуди од љубоморе. Стиже
позамашна количина новца.

Следи вам велико спремање у
буквалном и пренесеном смислу.
На који начин ћете себе средити,
зависи од вас. У овом тренутку
никаква подршка вам неће бити
од велике помоћи. У сопствену
душу морате заронити сами и спа-
лити мостове који никуда не воде.

Планирајте да се посветите себи и
партнеру и обновите љубавни пла-
мен. Срећа напокон куца на ваша
врата. Новац који већ дуже време
очекујете, напокон ће стићи и
решиће вас гомиле проблема.
Направите велико пословно спре-
мање. Преконтролишите здравље.

Период је релативно миран и без
великих емотивних потреса. 
Разговарајте с партнером, решите
несугласице или једноставно, ако
не иде, крените даље сами. На
све што вам се буде дешавало,
гледаћете много смиреније. Мања
финансијска криза.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Ове седмице ћете се осећати умор-
но и бићете емотивно празни. Схва-
тићете да сте полагали превише
наде у везу која је недавно почела.
Посветите се себи и слушајте своју
интуицију. Добро израчунајте с
колико новца располажете да не
бисте упали у финансијску кризу.

Време је да престанете да гледате
људе као добронамерне. Једно-
ставно, поставите их на своје
место, како стварно заслужују.
Какве год вести да вам стигну, чак
и ако изгледају страшно у првом
тренутку, знајте да је то прилика да
напокон све решите у своју корист.
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ДУГА ИСТОРИЈА ЈЕДНОГ СЕЛА

Хода ју ћи шором сре дом кроз вој во ђан -
ску рав ни цу, упо зна ла сам мно га места
и див не људе, чула мно ге при че, леген -
де и анег до те. Данас је ред да ја вама
испри чам при чу о Кача ре ву, месту уда -
ље ном 11 кило ме та ра од Пан че ва и 25
кило ме та ра од Бео гра да. Вре ме је да
упо зна те место сло ге и љуба ви, место
где је дома ћа сла ни на бренд, где је
извор здра вља – вода, место које је под -
јед на ко лепо и лети и зими, где може те
напу ни ти бате ри је и одмо ри ти се. У
лет њим дани ма може те се рас хла ди ти
на сео ском језе ру, а током јесе ни и
зиме биће те оча ра ни пито мим сео ским
пеј за жи ма.

Добро дошли у Кача ре во!

Реч-две о исто ри ји

За наста ја ње овог села глав ни „кри вац”
је цар Лео полд II. Он је 1791. нало жио
изра ду пла на за Кача ре во, тада шњи
Фран цфелд, по аустриј ском цару Фран -
цу II. Први ста нов ни ци Фран цфел да
били су Нем ци.

У пери о ду од 1918. до почет ка Дру -
гог свет ског рата место је носи ло име
Кра ље ви ће во, али су му током оку па -
ци је Нем ци вра ти ли прво бит ни назив.

Совјет ски тен ко ви су 4. окто бра 1944.
ушли у место, а ста нов ни ци села немач -
ке народ но сти су у апри лу 1945. по
нало гу нових вла сти посла ти у логор
на кра ју села. Њихо ве куће су насе ље -
не коло ни сти ма. И сва имо ви на коју
су Нем ци посе до ва ли поде ље на је досе -
ље ни ци ма. Село је доби ло име по
народ ном херо ју Све то за ру Кача ру,
чија је мај ка дошла из Босне као коло -
ни ста.

Зани мљи во је да је пре 1791. овај
крај био сла бо насе љен. На тери то ри ји
целог дана шњег села била је само јед -
на кућа, она у којој је живе ла поро ди ца
Јова на Тата ри на.

Језе ро у Кача ре ву – оми ље но 
купа ли ште Пан че ва ца

Вештач ко сео ско језе ро је прва асо ци -
ја ци ја на Кача ре во. Напра ви ли су га
мешта ни уз мно го тру да. Непра вил ног
и зани мљи вог је обли ка, раз ли чи те
дуби не, при ла го ђе но за купа че раз ли -
чи тих узра ста и пли вач ких спо соб но -
сти. За нај мла ђе је уре ђен и део с песком,
где је и дуби на по деч јој мери. Нешто
мало даље, за оне који воле да ска чу у
воду, нала зи се мали док, где купа чи
ска чу и изво де вра то ло ми је. У делу где
је дуби на језе ра нешто већа нала зи се
усправ на цев кроз коју се вода стал но
допу њу је и која пред ста вља врло зани -

мљив детаљ. Око језе ра је вели ка зеле -
на повр ши на, изу зет но лепо уре ђе на,
са ста за ма и клу па ма. Тик уз воду нала -
зи се и кафић, а на узви ше њу изнад
језе ра је ветре ња ча. У вре лим лет њим
дани ма језе ро у Кача ре ву је оми ље но
купа ли ште Пан че ва ца, где про на ла зе
спас од вру ћи не.

„Сла ни ни ја да” – свет ска а наша

„Сла ни ни ја да” је нај по пу лар ни ја мани -
фе ста ци ја у Кача ре ву. Наста ла је 1988.
годи не, и то на месту где наста ју нај -
бо ље и нај кре а тив ни је ства ри – у кафа -
ни. Стал ни гости сео ске кафа не су,
како то већ бива, запо че ли рас пра ву о
сви њо ко љу, о томе ко има нај бо ље

месне про из во де и нај ква ли тет ни ју
сла ни ну. Сва ки од при ја те ља за сто -
лом твр дио је да је баш он вла сник
нај у ку сни је и нај бо ље сла ни не. Ривал -
ство, инат и твр до гла вост нате ра ше
их да изне су нај бо ље из сво јих домо ва
и орга ни зу ју дегу ста ци ју… И тако
наста де „Сла ни ни ја да”, која данас има
међу на род ни карак тер.

Да се кроз сла ни ну може пред ста ви -
ти и умет ност, дока зао је вајар Рат ко
Рача Вули но вић. Наи ме, на четвр тој
„Сла ни ни ја ди” овај вајар је напра вио
прву скулп ту ру од сла ни не, коју су
назва ли „Сата ра”. Била је висо ка 12
мета ра, а у свом саста ву је има ла пет
тона сла ни не.

Исти вајар је, пар годи на касни је,
решио да над ма ши сам себе напра вив -
ши пушни цу од сла ни не виси не 16,5
мета ра и сагра ђе ну од три тоне сла ни -
не. Пра вље на је и кућа од сла ни не,
висо ка осам мета ра, а тешка 4,5 тона.

Вода као лек

У самом цен тру места нала зи се кући ца
– јав на чесма са изу зет но пит ком водом.
Овде се може те окре пи ти, како мешта -
ни кажу, водом какву нисте пили у
живо ту. Чини се да Кача рев ци дефи ни -
тив но мисле да је вода извор здра вља,
јер и у пар ку посто ји неко ли ко чеса ма.
Јед но је сигур но – у Кача ре ву неће те
оста ти жед ни. Суза на Јан ко вић

Књига „Сизифова азбука: Бојан-
ка” представља најлакши начин да
малишани успешно савладају сва
слова азбуке. За свако слово ту је и
цртеж који треба обојити, при чему
се учење слова оснажује и визуел-
ним памћењем.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
на чему сте ви највише захвални.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„На новој полици за књиге коју
ми је дека направио.”

„Сваког јутра сам захвалан на
томе што сам се пробудио и што
су се пробудили сви које волим.
Мени довољно.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање ко су опаке жене
за вас:

„Мислим да је најопакија жена
на свету ђаволова ташта. Можете
ли се сетити неког опакијег?”

„Знам само једну опаку жену.
Ону коју ујутру у пола 6 видим у
огледалу како се спрема за посао.
Нерадним данима је то сасвим
фина госпођа.” Д. К.

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

Осим успутних мозгалица и загонет-
ки које се провлаче кроз цео текст,
ова књига ставља нагласак на про-
блем који имају деца која сумњају у
себе, која су несигурна у своје спо-
собности, па се због тога отуђују и
почињу да зазиру од друге деце, пона-
шају се непотребно одбрамбено.
Наравно, јунак који има овакав про-
блем до краја књиге га реши.

Загонетна потрага 2:
Дворац 

духовитих духова

Сизифова 
азбука

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Шта је
за вас Сизифов посао?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Једна од неколико занимљивих тачака
које свако мора да обиђе у Панчеву
свакако је и манастир Војловица, спо-
меник културе од изузетног значаја,
који се, на неверицу многих туриста,
налази у кругу Рафинерије нафте
Панчево.

Према најстаријој верзији, манастир
је основао 1383. године деспот Стефан
Лазаревић, син кнеза Лазара, а најста-
рији поуздани извор оставио је јеро-
монах Партеније 1542. године (нека
предања говоре да су цркву подигли
монаси мисионари звани „синајци”,
њих четрдесет шест, који су се досели-
ли из српских крајева). То је писало у
старој књизи „Саборник”, која је међу-
тим изгубљена. Заиста, у јужној Срби-
ји, у месту Велико Војловце, постоје
остаци старог манастира истог имена,
чији су калуђери по предању избегли у
Банат. Године 1567. потписао се на
једном минеју тадашњи калуђер кир
Сава. У манастиру постоји запис из
1799. године који наводи на то да је
деспот Стефан Лазаревић обновио
манастир 1405. године. Он је одувек
био важно духовно средиште овог
дела Баната.

Чудотворна икона

Први поуздани подаци о Војловици
потичу из 1542. године. Јеромонах
Партеније записао је у зборнику
штампаном у Венецији 1538. године
да у манастиру у то време живи 36
монаха, што потврђује претпоставку
да је услед бројности братства мана-

стир основан много раније.
Већа страдања манастир је доживео

у дуготрајним ратовима Турске и
Аустрије у 18. веку, када су га Турци
неколико пута разарали и палили.
Храм је обновљен 1730, али се мана-
стир, нажалост, још два пута налазио
на удару Турака, који га руше и пале
1738. и 1788. године. На остацима
порушеног и спаљеног храма игуман
Никанор 1791. године подиже нови
храм, а његов наследник игуман Јоа-
никије Миљковић украшава храм
изнутра и 1798. године поставља ико-
ностас. У деветнаестом веку манастир
се бори за остваривање својих права
на посед, а 1836. године игуман Тео-
досије Церњански подиже барокни
звоник. Заузимањем архимандрита
Гаврила Ананијева 1911. године
подигнута је нова зграда конака.

У току Другог светског рата у
манастиру Војловица су били заточе-
ни патријарх Гаврило Дожић и вла-
дика Николај Велимировић. У храму
манастира Војловице налази се чудо-
творна икона Богородице с натпи-
сом: „Образ многопјенениј и чудо-
творниј пресвјатија Богородици”,
којој је Свети владика Николај Вели-
мировић, у току свог заточеништва у
овом манастиру, написао канон и
назвао га Канон Пресветој Богороди-
ци Словесници. Манастир Војловица
налази се данас у склопу Рафинерије
нафте Панчево, која је изграђена
1965. године. По предању, водица на
Наделу, недалеко од манастира Вој-
ловице, настала је када је неки човек

који је ишао на штакама сањао да
треба да очисти и озида бунар поред
манастира чијом ће се водом потом
исцелити. Заветујући се Светој Пет-
ки, он је то учинио и проходао, оста-
вивши штаке поред бунара. Братство
манастира Војловице подигло је
1890. године капелу посвећену Све-
тој Петки Трновој, која се прославља
8. августа.

Складне линије

На јужној страни манастира одмах
поред цркве налази се гроб с темплар-
ским крстом. У кругу манастира нала-
зи се Црква светих арханђела Михаи-
ла и Гаврила и конак. Поседује позла-
ћени иконостас из осамнаестог века с
тридесетак икона.

Једнобродној црквеној грађевини с
полукружном олтарском апсидом,
правоугаоним певничким просторија-
ма, осмостраним кубетом над наосом
и слепим кубетом над припратом
дозидана је још једна припрата 1752.

године, за време игумана Пајсија
Милутиновића. Високи барокни зво-
ник с делом нове припрате призидан је
уз цркву (Пајсијеву припрату) 1836.
године. Панчевачки трговац Викентије
Костић поклонио је 1854. године једно
звоно тежине осам центи. Барокном
изгледу цркве, поред карактеристич-
ног звоника, доприноси и низ полукру-
жних аркада на стубићима изнад кор-
донског венца на Пајсијевој припрати.

У осамнаестом веку, за време игу-
мана Јоаникија Миљковића, изгра-
ђени су конаци, осликани унутра-
шњи зидови храма и начињен је
високи барокни иконостас, у коме се
као аутор помиње „Аксентије молер
панчевачки”. Садржи око тридесет
икона са старозаветним и новозавет-
ним ликовима, иконостас је позла-
ћен. Током 1890. године на мана-
стирском поседу основана је мала
капела над воденицом. Данашња
часна трпеза од мермера потиче из
1816. године. Мирјана Марић

ЗАНИМЉИВЕ ЛОКАЦИЈЕ

Дуга и бурна историја

ОД КУЋЕ ЈОВА НА ТАТА РИ НА ДО КАЧА РЕ ВА
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Софија Савановић, 

ученица Гимназије 

„Урош Предић”

КЊИГА: Моја омиљена књи-
га је „Ноћна школа” К. Џ.
Доерти. Чула сам доста пре-
порука и на крају сам одлу-
чила да је прочитам. Утисци
су различити, а сама идеја
оставља без даха. У књизи се
ради о тинејџерки Ели која је
послата на академију под
називом „Симерија”. Чудно-
вата школа доноси разне
мистерије и авантуре кроз које
ће Ели проћи с новим прија-
тељима. Међутим, након изда-
ја које ће се десити, Ели ће се
запитати, када сви лажу, коме
може да верује. Идеја је фено-
менална, а преокрети још
невероватнији! Читање је моја
велика љубав и надам се да
ће тако остати.

ФИЛМ: Немам омиљени
филм. Звучи чудно, али, про-
сто, сваки нови филм који
одгледам оставља на мене
посебан утисак, те не могу да
се одлучим. Велики сам љуби-
тељ акција, авантура и фан-
тазија. То су жанрови који ме
увек насмеју, узбуде и често
расплачу. Не посећујем био-

скопе тако често. Више волим
да та два сата проведем умо-
тана у ћебе, пијем кафу и гле-
дам неку добру акцију. Филм
који ме је натерао да се заљу-
бим у ове жанрове јесте чуве-
ни „Џејмс Бонд”. Чак мислим
да је то био један од првих
филмова које сам одгледала.

МУЗИКА: У последње вре-
ме доста слушам класичну
музику. Опушта ме и смиру-
је. Док је слушам, чини ми се
као да стрес и нервоза лако
нестају. Пепоручујем свима!
Немам омиљене композито-
ре и извођаче, најчешће
пустим неку плеј-листу, тако
да се увек изненадим. Такође
волим да слушам поп и музи-
ку из седамдесетих и осамде-
сетих. Омиљена песма ми је
„Swe a ter Weat her” групе „The
Neig hbo ur hood”. Дан не може
да прође а да ову песму не
одслушам пар пута.

Ноћна школа

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

Скоро свако место у Србији има
своје културно-уметничко дру-
штво које негује и чува традици-
ју. Она представљају институци-
је које су веома битне за очување
идентитета народа. Панчево има
много разлога да се поноси јер,
поред тога што у граду има више
значајних друштава која промо-
вишу игре и културу, као и Балет-
ску школу „Димитрије Парлић”,
може се похвалити и дугом тра-
дицијом одржавања аматерских
смотри фолклора, која траје
шездесет година.

У дворани Културног центра
19. октобра одржана је градска
58. смотра фолклорног и музич-
ког стваралаштва деце и одра-
слих града Панчева, иза чије
организације стоји Културно-
просветна заједница. Смотру је
отворио Борислав Врањеш, пред-
седник Културно-просветне
заједнице Панчева. У односу на
претходне године смотра је овог
пута била ревијалног карактера,
а новина је и то што су и најбо-
љи рецитатори драмског студи-
ја „Атеље младих” добили при-
лику да учествују.

Пред пуном салом наступили
су чланови КУД-а „СМ Чигра”,
група деце млађег узраста, са
играма из Шумадије, под нази-
вом „Коло воденично”, чију је
кореографију радио Лазар Сто-
јанов. Дечји ансамбл вишег узра-
ста Дома културе „Младост” из
Глогоња извео је игре из Беле
Паланке, кореографа Јелене
Крстевски, а шеф оркестра био
је Павле Убовић.

„Абрашевић” и „Станко”
богатим програмом 
одушевили публику

Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” на смотри фолкло-
ра оправдало је своју репутаци-
ју и богатим програмом још јед-
ном показало резултат свог рада.

Наступили су дечји ансамбл
нижих разреда, са играма из
Шумадије, као и дечји ансамбл
виших разреда, с влашким игра-
ма, чије је кореографије осми-
слила Десанка Ђорђевић, а као
уметнички руководилац потпи-
сао се Филип Решидовић. „Абра-
шевић” се на смотри похвалио
и раскошним гласовима вокал-
них солиста Кристине Радић и
Алексе Недељковића, који су
дуетски извели песму „Куде си
пошла мори, Цвето?”, али и орке-
старском тачком – сплетом
народних мелодија, а шеф орке-
стра био је Милан Качаревић.
Извођачки ансамбл „Абрашеви-

ћа” побрао је симпатије публи-
ке и изведбом женске игре
„Водарке”, чији је руководилац
био Крсто Сијерковић.

КУД „Станко Пауновић” био је
подједнако добар у својим извед-
бама и такође се представио бога-
тим програмом. Колико негују
народне мелодије из Баната,
демонстрирао је дечји фрулашки
трио у саставу: Ана Брајовић,
Хелена Јовановић и Ања Нико-
лић, који је извео „Банатску ђур-
ђевку” и „Рукавице с прстима”.

Дечји ансамбл виших разреда
извео је игре из Крушевачке жупе,
за које је музички аранжман пот-
писао Сорин Бољанац, док је
руководилац народног оркестра
био Грацијан Петровић, а коре-
ограф и уметнички руководилац
ансамбла био је Дејан Трифуно-
вић. Народни оркестар је за
публику одсвирао и сплет народ-
них мелодија из југоисточне
Србије, а за сам крај први ансамбл

је одиграо „Оро се вије крај мана-
стира” – игре из Босилеградског
Крајишта.

Негујемо мултикултурализам

Кроз историју Панчево је град
који негује и одржава суживот,
поштовање, уважавање и везу
припадника различитих етнич-
ких и верских заједница. Пан-
чево је богат град у ком живи
двадесет шест различитих наци-
ја које негују свој културни иден-
титет. Та разноликост се одра-
зила и на смотру фолклора и
учинила је још важнијом.

МКУД „Петефи Шандор” поно-
сно је представио солисту Мари-
ју Кемењ, која је извела мађарске
народне песме из банатског Поду-
навља, али и девојачку певачку
групу „Пантљика”, која је извела
песме из Буковине. МКУД „Тама-
ши Арон” из Војловице у катего-
рији одраслих извео је игре из
Буковине кореографа Армина
Будимлића, а вође фолклорне
групе били су Марта Керекеш,
Атила Ембели и Моника Нађ.

Чувари руске народне традици-
је у Панчеву удружење „Ромашка”
своје умеће и културно наслеђе
представили су кроз два ансам-
бла. Деца из нижих разреда оди-
грала су дечју игра „Антошка”, чија
је кореографија настала по моти-
вима истоименог руског цртаног
филма који је део руске традици-
је, док су деца из виших разреда
изашла са игром „Московски
кадрил– руски кадрил”, а обе коре-
ографије осмислила јеИрина Бог-
дановић. Сузана Јанковић

ИМПРЕСИЈЕ С КОНЦЕРТА

За њих ће чути свет

Евангеличка црква је 9. окто-
бра била храм музике. Тада је
одржан концерт под називом
„Музика у октобру”, у органи-
зацији Музичког центра Пан-
чева. Својом музиком су се
представили млади извођачи,
углавном из нашег града, од
којих су неки сада чланови
ансамбла у Новом Саду.

Евангеличка црква је била
попуњена до последњег места
љубитељима музике који су
уживали у извођењима тален-
тованих младих људи. 
Посетиоцима су вече испуни-
ли лепим композицијама гита-
риста Оскар Ереш и харфист-
киња Емилија Ђорђевић, а као
гост вечери наступила је Мар-
гарета Матијевић. После ових
сјајних солиста, у другом делу
програмапредставиосе„Мемен-
то квартет”, у саставу Катарина
Пинтер – прва виолина, Мари-
ја Тунић – друга виолина, Ната-
ша Ђорђевић – виола и Богдан
Јовановић – виолончело.

Концерт је отворио таленто-
вани гитариста Оскар Ереш
композицијом „Гран Јота”
Франсиска Тареге. Харфистки-
ња Емилија Ђорђевић је у

наставку вечери догађају дала
једну романтичну ноту у амби-
јенту цркве свирајући „Барок-
ни фламенко” Деборе Хенсон-
-Конант и чувену „Влтаву” Бед-
жиха Сметане. Уз пратњу хар-
фе као гост је наступила Мар-
гарета Матијевић, која је сво-
јим раскошним сопраном
изванредно отпевала Хендло-
ву арију „Омбра маи фу”.

У другом делу програма је
„Мементо квартет” наступио
заједно с гитаристом Оскаром
Ерешoм.

Публика је пажљиво слуша-
ла концерт и након последње
одсвиране композиције посе-
тиоци су остали на својим
местима не желећи да оду, што
је доказ да је публика жељна
оваквих догађаја и да је кон-
церт био пун погодак. После
громогласног аплауза извођа-
чи су изашли да се још једном
поклоне и опросте од публике.

Организатор концерта је
задовољан одзивом и сматра
концерт изузетно успешним, а
Панчево може да се дичи изван-
редним младим музичарима
за чији ће таленат, чини се,
чути свет. Сузана Јанковић

На двадесет четвртом Панче-
вачком џез фестивалу, који ће
бити одржан од 4. до 7. новем-
бра у дворани Културног цен-
тра Панчева, публика ће моћи
да погледа једанаест концерата
интернационалних састава музи-
чара из Србије, САД, Италије,
Грчке, Бугарске, Аустрије, Хрват-
ске, Мексика, Јапана, Аустра-
лије, Немачке и Швајцарске.
Фестивал ће у четвртак, 4.
новембра, отворити концерти
поставе „Bla zin’ Quar tet” нашег
бубњара Срђана Ивановића и
младих нада америчког џеза –
вибрафонисте Џоела Роса (Joe -
la Ros sa) и саксофонисткиње
Лакесије Бенџамин (Lake cie
Benja min).

Прве фестивалске вечери, 4.
новембра, у 19 сати, наступиће
интернационална постава „Bla -
zin’ Quar tet”, коју предводи буб-
њар Срђан Ивановић. Овај
састав је дискографски деби-
товао 2009. године, а пажњу
домаће јавности први пут је
привукао након објаве албума
„Jal kan Bazz”, који је продуци-

рао Рамбо Амадеус. Лидер бен-
да Срђан Ивановић у међувре-
мену се преселио из Холандије
у Француску, а „Bla zin’ Quar -
tet” је променио неколико
инкарнација пре него што ће
објавити засад последњи албум
„Sle e ping Bea uty”.

У наставку вечери, у 20.30,
наступиће америчка постава
„Joel Ross Good Vibes”. Са сво-
јих двадесет шест година, Џоел
Рос је већ данас један од воде-

ћих вибрафониста савременог
џеза. Као дечак је свирао буб-
њеве у црквеном бенду, да би
коју годину касније прешао на
вибрафон, а уз ова два инстру-
мента свира и клавир, на коме
често компонује. До сада је сни-
мио два студијска албума, и то
оба за легендарну издавачку кућу
„Blue Note”, која је препознала
генерацијски таленат.

Концертно вече првог дана
затвориће у 22.10 америчка сак-

софонисткиња Лакесија Бенџа-
мин, која ће представити свој
пројекат и истоимени албум
„Pur su an ce – The Col tra nes”.
Премда је њена дискографска
каријера започела још 2012.
године, врло је вероватно да ће
2020. остати упамћена као пре-
ломна у њеној каријери. Те годи-
не је ова саксофонисткиња про-
глашена за музичарку у успону
по избору америчке Асоцијаци-
је џез новинара, док је по избо-
ру критичара магазина „Даун-
бит” изабрана за звезду у успо-
ну на алт-саксофону. Била је то
и година у којој је објављен
албум „Pur su an ce: The Col tra -
nes”, смело издање са славним
гостима на коме се ова музи-
чарка упустила у сопствену
интерпретацију дела Џона и
Алис Колтрејн.

Панчевачки џез фестивал
одржава се у организацији Кул-
турног центра Панчева, уз
покровитељство Министарства
културе и информисања Репу-
блике Србије, Града Панчева и
компаније „Брозе” као генерал-
ног спонзора.

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ИЗВОЂАЧИ ИЗ ДВАНАЕСТ ЗЕМАЉА

СМОТРА ФОЛКЛОРА

Спој младости, традиције, игре и нација

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ХРАНА ЗА ДУШУ” МАРИЈЕ ДОСТИЋ

Знање психолога, мудрост филозофа и душа песника
Промоција књиге „Храна за
душу” психолога Марије Достић
приређена је у среду, 20. окто-
бра, у великој сали панчевачког
Самосталног синдиката. Ова
књига представља збирку колум-
ни које Марија Достић објављу-
је у „Панчевцу” од 2016. године.

На промоцији су пред бројном
публиком, поред ауторке, гово-
рили Соња Дисић, рецензент,
Дарко Сова, илустратор, Тања
Дубајић Гачић, лектор, рецен-
зент и представник издавача –
штампарије „Графос интернаци-
онал”, као и Петар Петровић,
списатељичин ментор.

– Марија није само прича, она
је постојање, она је неко ко игра
– живи живот и помаже другима
да престану да животаре. Прија-
тељски настројена, увек са осме-
хом на лицу, има кеца у рукаву,

то јест праве речи за прави тре-
нутак. Чаробне речи који су јед-
ноставне, нешто што смо можда
већ знали, али некако заборави-
ли услед гомиле обавеза, преоп-
терећености и окупираности
небитним – рекла је, између оста-
лог, Соња Дисић на промоцији.

Нешто више о књизи испри-
чала је Тања Дубајић Гачић.

– Ауторка читаоце вешто води
кроз авантуре, стазе, богазе игуду-
ре зване живот. Свака прича пру-
жа нам увид у чињеницу да, без
обзира на сопствену драгоцену
аутентичност, сви пролазимо кроз
сличне бриге, дилеме, радости и
одлуке. Проблеми се претварају у
животне изазове с којима се, чита-
јући причу по причу, суочавамо
и, освешћујући их, превазилази-
мо и бирамо сопствени пут. Посма-
трајући живот из другачије пер-

спективе, аналитичним погледом
и оштрим запажањима, ауторка,
наизглед парадоксално, открива
стазе обојене бескрајним оптими-
змом за разрешења наших про-
блема. Марија Достић, аутентич-
но поетичним стилом иза кога
стоје стручна знања психолога,
мудрост филозофа и душа песни-

ка, читаоцу даје смернице да на
другачији начин, без самосажа-
љења и осећаја кривице, види себе
и сагледа сопствене моћи да доно-
си одлуке и креира сопствену
животну причу, јер „... одлука је,
као и увек, на вама”.

Петар Петровић искористио
је занимљиво поређење да илу-
струје своје утиске о овој књизи.

– „Храна за душу” је заправо
књига рецепата, оних животних.
Сваки рецепт је тако питко и лага-
но написан, баш попут оне благе
лимунаде које су нам баке некада
правилеи која нам је највише при-
јала. Сви обезбедите себи по један
примерак ове књиге: видећете, тре-
баће вам – поручио је Петровић.

Књига се може купити у књи-
жарама „Графос интернацио-
нал” у Панчеву и „Скалар” у
Новом Саду.



ји од тог воћа, ми искључиво
користимо чачанске сорте. Има-
мо и воћњак од 500 стабала, од
чега добијемо око 1.500 литара
годишње, што нам је за сопстве-
не потребе и, евентуално, за при-
јатеље. Што се саме технологије
тиче, све је у контролисаној фер-
ментацији и правилној дестила-
цији, то јест у одвајању првенца

и патоке, како би се дошло до
„срца ракије”. Након тога обич-
но дестилат одлежи у храстовом
бурету четири године, када је
ракија спремна за употребу –
поентира Немања.

А онда благо њима, под усло-
вом да је конзумирају умерено,
што значи једна до две чашице
дневно...
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Многи на овим просторима, наро-
чито у садашњим стресним и
валовитим временима, тешко
могу да одоле „народној меди-
цини”, поготово ако је направље-
наодпробранихприроднихсасто-
јака уз пажљиво исконтролисан
процес дестилације. С друге стра-
не, данас је на тржишту сувише
производа који нису по задово-
љавајућим стандардима, а самим
тим су мање или више непри-
кладни за људску употребу.

Због свега тога неколико заљу-
бљеника у поменуто пиће покре-
нуло је идеју о промовисању чисте
домаћеракије, бездодавањашеће-
ра и других неадекватних суп-
станци, с циљем да што више
сазнају о припреми тог дестила-
та. Недуго затим они су основа-
ли и „Фејсбук” групу истомишље-
ника, која је у међувремену нара-
сла на преко дванаест хиљада
чланова.

Међу њима се нашао велики
број виђених људи, попут докто-
ра наука, власника дестилерија
или технолога, који свакодневно
размењују информације у вези с
правилиматехничко-технолошког
поступка производње нашег нај-
познатијег алкохолног бренда.

А круна њихове комуникације
је скуп који једанпут годишње
организују баш у Панчеву, када
се, поред дружења, дегустирања
и свега осталог, најпрецизније
оцењује квалитет њихове ракије.

Четврти Међународни фестивал
ракије „Ракија и ракијаши 2021”
одржан је у недељу, 24. октобра,
у простору парка Барутана. Том
приликом се окупило преко
шестсто произвођача и љубите-
ља нашег најпознатијег алкохол-
ног пића, а тај број је, када се
узму у обзир све околности, више
него импозантан, нарочито ако
се зна да је, због лошег времена,
догађај у последњи час померен
за један дан, па су зато изостали
многи који су планирали да дођу
у Панчево.

А ова манифестација је дока-
зала не само да превазилази
оквире нашег града већ и да је
обухватила много шире просто-
ре, па се, с обзиром на структу-
ру учесника, без претеривања
може рећи да ово такмичење
покрива цео регион југоисточне
Европе.

Ни одлагање није
пореметило догађај

То потврђује и један од главних
иницијатора и организатора
фестивала, наш суграђанин
Армин Тот, произвођач ракије,
пре свега дуњеваче, и председ-
ник удружења „Равница”.

– Тешко је и побројати ода-
кле су нам све стигли узорци –
од Мађарске и Румуније, преко
Бугарске и Северне Македони-
је, до Босне и Херцеговине. Ина-
че, такмичење је одржано у 24
категорије, подељено по воћним
сортама од којих су ракије пра-
вљене. Укупан број узорака изнео
је тачно 1.311, које је послало
496 ученика. На крају смо од
свих приспелих ракија напра-
вили и купажу, коју смо назва-
ли „Добри духови фестивала”, и
делили као посебан поклон, а у
питању је лимитирана серија
оцене од око 18 поена (од могу-
ћих 20), што спада у вредносну
категорију „велико сребро” –
каже Тот.

Он наводи да су се произво-
ђачи одазвали у оволиком броју
зато што су постали свесни да
овај фестивал не постоји само
форме ради, па људи шаљу узор-
ке како би добили праву оцену
и установили каквог им је раки-
ја заиста квалитета.

– С једне стране, реч је о убе-
дљиво најмасовнијем такмиче-
њу овог типа, а с друге, имамо
комисију која максимално стро-
го оцењује сваки узорак без ика-

квог гледања кроз прсте. Морам
да истакнем и то да је жири,
сачињен од самих стручњака, и
овог пута имао страховито напо-
ран посао, јер је оцењивање тра-
јало од 2. до 20. октобра, у „Штарк
арени”, где смо добили канце-
ларију како би њих осморо могло
свакодневно несметано да ради.
То је и разлог због ког се најви-
ше људи пријавило – како би
установили стварни квалитет сво-
је ракије. Са оволиким бројем
учесника, сада се већ самим
погледом на билтен може уста-
новити ко у одређеном крају про-
изводи најбољи дестилат. Што
се произвођача из нашег града и
околине тиче, било их је око 20
одсто од укупног броја, а међу
њима се нашло и врхунских узо-
рака, који су освајали нека од
првих места – наглашава главни
организатор фестивала.

Он је овом приликом позвао
све Панчевце који желе да се
укључе у припрему ове комплек-
сне манифестације да му се јаве
кад год желе, будући да је свака
помоћ добродошла.

Шећер – никако!

Један од суграђана с доказаним
квалитетом ракије свакако је и
Милан Рајин из Банатског Новог
Села, власник дестилерије „Tzu -
ga” и дипломирани економиста,
који је завршио и мастер на
Пољопривредном факултету,
управо на смеру за производњу
ракије. Он је био и један од ода-
браних који су на четвртом
фестивалу ракије могли да изло-
же своје производе.

– Печењем ракије се бавим
веома друго, с тим да сам пре

три године
регистровао
дестилерију у
којој правим
ракије искљу-
чиво од воћа и
без додавања
разних приме-
са. У преводу,
наше „шљива”,
„кајсија” или
„виљамовка”
су заиста сто-
п р о ц е н т н е ,
чему у прилог говори и то што,
поред пласмана по целој Срби-
ји, извозимо и у Швајцарску.
Имамо и малопродају у Београ-
ду под називом „Ракија маркет”,
где се, поред наших, могу наба-
вити пробрани дестилати из целе
земље. Иначе, већ смо више-
струко награђивани, па смо,
рецимо, за „дуњу” добили злат-
ну медаљу на Новосадском сај-
му. Уз њу, највише продајемо и
„кајсију”, коју правимо од нај-
бољих плодова из села Миокова
код Чачка. Имамо и мале заса-
де, а воће докупљујемо из око-
лине, као и из Беле Цркве, Сме-
дерева, поменутог Чачка... – каже

Милан.
А када је реч

о технологији, он
каже да ту нема
неке велике
филозофије...

– Најважни-
је је бити искрен,
то јест не лагати
ни себе ни дру-
ге. Подразумева
се да нема дода-
вања шећера,
етил-алкохола

или арома – само зрело, презре-
ло воће, уз обавезно одвајање
коштица и петељки, као и кори-
шћење проверених енолошких
средстава – професионалних
селекционисаних квасаца и ензи-
ма. Ферментација мора да буде
затвореног типа, што неки раде
у отвореној буради, без поклоп-
ца, али за мене је то сулудо. Бит-
но је и не мешати кљук и не
додавати воду. Буквално од густог
сока од воћа правимо ракију,
која нам одлежи у храстовим

бурићима са одређеним процен-
том кестена, што се може сма-
трати неком нашом малом тај-
ном. И, напомене ради, никако
не користимо јабуку као „под-
логу” за друге дестилате, што
појединци раде, јер је тако мно-
го јефтиније. А кад је производ
направљен од стопостотног воћа,
и сам пласман је веома тежак,
зато што мора да има и одгова-
рајућу цену, па је заиста напор-
но борити се против оних који
ракију праве од етил-алкохола,
која кошта и по 300-400 динара
по литру – наводи овај вредни
Новосељанин.

Само од чистог воћа

Поред њега, на самом фестива-
лу било је још десетак представ-
ника регистрованих дестилери-
ја, који су активни као чланови
групе, као и неколико произво-
ђача опреме, иако је према прво-
битној замисли требало да буде
постављено свих 90 штандова,
али је то испало технички
неизводљиво.

Наравно, било је и других про-
извођача, у својству посетилаца,
као и љубитеља ракије, који нису
пропустили прилику да дегусти-
рају и понуђене производе, попут,
рецимо, Брестовчана – браће
Симијоновић и Владимира
Маринковића Жака, у чијим
рукама се могла видети модер-
но дизајнирана боца „шљиве” од
произвођача с Гоча.

– Радо навраћамо на ову мани-
фестацију, јер поред тога што је
атмосфера позитивна, може сва-
шта да се види, чује и научи о
производњи ракије. Ипак, нај-
боље се учи „кроз непца”, зато
што се квалитет производа нај-
реалније оцени када се проба –
истиче Жак.

Иначе, он се и сам из хобија
бави печењем ракије од шљиве
заједно с кумом Немањом Сими-
јоновићем, који је трећи пут уче-
ствовао на фестивалу.

– Основна формула добре
ракије налази се у здравом и зре-
лом воћу. Код шљиве је важан и
сортимент, а када је реч о раки-

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.

Стафић
Мужјак расе амерички стафорд, ста-
рости три-четири године, тражи нови
дом, након што је кастриран, микро-
чипован и вакцинисан.

Kада је доведен у градско прихва-
тилиште (телефон 352-148), био је
сав у ранама – не зна се да ли услед
борбе с другим псима или као последица деловања човека.

Сада се у потпуности опоравио и спреман је за новог,
одговорног власника. Научен је на поводац и супер је с људи-
ма, али реагује на друге псе.

Птичарко
Мужјак, мешанац с генима птича-
ра, већег раста и старости око три
године, у потрази је за власницима
који ће га волети и чувати.

Kастриран је, микрочипован и
вакцинисан против беснила, при-
том зна да иде на поводац, а при-
лично је сталожен и социјализован.

Птичарко се привремено налази
у градском прихватилишту у Власинској 1, а ако га неко тра-
жи или жели да га удоми, треба само да позове 352-148.

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

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

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ ОДРЖАН У БАРУТАНИ

НАШ ГРАД УГОСТИО СТОТИНЕ ПРОИЗВОЂАЧА
КВАЛИТЕТНЕ „КАПЉИЦЕ” ИЗ ЦЕЛОГ РЕГИОНА

СЕНИЋУ ИЗ РАЧЕ ПРВА ДВА МЕСТА, 

А ТРЕЋИ НАШ ВУЛЕТИЋ

Након вишедневног оцењива-

њастручнижиричетвртогМеђу-

народног фестивала ракије,

којем је председавао професор

др Нинослав Никићевић, иза-

брао је за појединачно најбољег

произвођача Слободана Сенића

из Вишевца код Раче, а у пита-

њу је шљивова ракија из 1995.

године, која једобила19,75 пое-

на, што је једнаоднајвишихоце-

на. Истиучесник је заузеоидру-

го место, такође са „шљивом”,

са оценом 19,63, док је трећи

био наш суграђанин Марко

Вулетић са оценом 19,15, коју је

добио за лозовачу „барик”.

Уконкуренцијихоби-дестиле-

рија са четири најбоља узорка

победио је Драги Ивановић из

села Алабана код Блаца. Други

је поново био поменути Панче-

вац Марко Вулетић, а трећи

Дејан Милојевић из Јагњила.

ПАНЧЕВЦИ УБЕДЉИВО НАЈБОЉИ

У ПРОИЗВОДЊИ „ТРЕШЊЕ”

Панчевци су се истакли и у дру-

гим фестивалским категорија-

ма, а најуспешнији су били када

је реч о ракији од трешње, са

освојена три прва места, која су

(овим редом) заузели Алексан-

дар Станишић, Ђорђе Драган и

Борис Вуковић.

Драган је „испекао” и побед-

ничку „вишњу”, аМиланПавло-

вић – најбољу „траварицу”.

Местанаподијумуосвајалисуи

други произвођачи с територије

нашегграда– МомчилоНинковић,

Зоран Ристић, Мирослав Влчек,

ИлијаКрунић, ТомиславМаринко-

вић, као и поменути Марко Вуле-

тићиАлександарСтанишић.
У пријатном амбијенту додељене награде у 24 категорије

Било и свакојаке опреме и амбалаже

Брестовачки познаваоци ваљане „шљиве”

Новосељанска „Tzuga” 
добра да се лечи туга



„Жеља” био
надомак победе
у Ивањици

Против Инђије у
понедељак

Један од најинтересантнијих
мечева четрнаестог кола Прве
лиге Србије, које је било на
програму прошлог викенда,
одигран је у Ивањици. Снаге
су одмерили бивши суперли-
гаш Јавор и панчевачки
Железничар, а сви они који
су пратили овај сусрет могли
су да уживају у одличном
фудбалу. „Дизелка” из Пан-
чева је два пута водила, Ива-
њичани су стизали, па на кра-
ју – није било победника.

Да је неки поклоник најва-
жније споредне ствари на све-
ту у Панчеву и околини пре
пет-шест година рекао: „Еј,
замисли једног дана наш
’Жеља’ игра против великог
Јавора и у Ивањици освоји
бод”, такав фудбалски сцена-
рио деловао би као најлепши
сан...

А данас је јава, чак је остао
велики жал што Железничар
на стадиону покрај Морави-
це није освојио сва три бода!
Био је то прави дерби, фуд-
балска битка за „коту 5” на
првенственој табели: Јавор–
Железничар 3:3 (2:2).

Оно што су најављивали и
пре почетка утакмице, мом-
ци у плаво-златним дресови-
ма су и остварили. Капитен
Душан Плавшић повео је сво-
је саиграче у још један фуд-
балски бој у коме је сваки
појединац био спреман да
остави и последњи делић сна-

ге за тријумф... Железничар
је водио с 0:2 и 2:3, био је
надомак још једне велике
победе, али није успео да
издржи до краја.

Јавор је у последњим тре-
нуцима сусрета стигао до
изједначења и једног бода.

– Јако добро смо играли у
Ивањици. Доминирали смо,
имали игру, деловали смо
много моћније, али, ето,
нисмо успели да победимо.
Незадовољни смо резултатом,
али морамо даље. Ми смо
екипа која жели да игра фуд-
бал, да се надиграва. Нисмо
довољно „намазани”, очиглед-
но, па не крадемо време на
крају утакмица. Желим да
играмо офанзиван фудбал, да
навијачи буду задовољни када

гледају наше утакмице. Чак
ми је и председник Јавора
рекао да му је жао што нисмо
победили. Ето, толико смо
добро изгледали у Ивањици
– рекао је први тренер Желе-
зничара Драган Аничић.

Тим из нашег града повео
је евроголом сјајног Бране
Илића, а предност „дизелке”
дуплирао је Јордан Јовано-
вић, који се после тешке
повреде вратио у тим. Ива-
њичани су успели да изјед-
наче већ у првом полувреме-
ну, али после одмора Желе-
зничар је поново доминирао,
Радош Протић је погодио за
2:3 и тај резултат је стајао на
семафору све до последњег
минута утакмице...

Цела екипа заслужује

похвале за борбеност по
тешком и клизавом терену у
Ивањици. Жал за целим пле-
ном остаје, али важно је и да
је настављен континуитет
освајања бодова. А ритам
утакмица је такав да нема
времена ни за тугу ни за
радост...

Већ у среду, 27. октобра,
момци Драгана Аничића оди-
грали су меч шеснаестине
финала Купа Србије против
крушевачког Напретка, а у
понедељак, 1. новембра, на
програму је још један првен-
ствени дерби у Првој лиги
Србије. Железничар игра про-
тив Инђије, лидера на табе-
ли. Ова утакмица ће бити одр-
жана на СЦ-у „Младост”, а
почиње у 13 сати.

СПОРТ
Петак, 29. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Повреде и болест играча десет-
ковале су тим Тамиша. После
две стартне победе у Кошар-
кашкој лиги Србије тим из
нашег града претрпео је и два
пораза.

После изгубљене утакмице
у Чајетини Саша Радовић и
његови другови изгубили су и
прошлог викенда, од Слоде-
са, са 81:69.

Тим који предводи тренер
Бојан Јовичић одлично је отво-
рио утакмицу. Смиљанић и
Радовић су били на свом
нивоу, али због неколико изгу-
бљених лопти и промашених

зицера Тамиш није успео да
стекне осетнију предност. Сли-
чан сценарио је виђен и у дру-
гој четвртини, у којој су дома-
ћини имали велике проблеме
са шутом за три поена.

Почетком другог полувре-
мена Тамиш је имао девет пое-
на предности (36:45), али Сло-
дес се није предавао, па је у
последњу четвртину ушао с
минималном предношћу.

Домаћи кошаркаши су у
последњој четвртини прика-
зали сјајну игру. Бриљирали
су бивши играчи Тамиша Хри-
стов и Васић, а играчи Тами-

ша, оптерећени фауловима,
нису могли да играју агресив-
ну одбрану до краја утакми-
це. Последњу шансу да оста-
ну у мечу Панчевци су пропу-
стили при резултату 68:63,
када је Павићевић промашио
зицер за прикључак. Слодес
је до краја утакмице погодио
још неколико „тројки” и на
крају је славио победу од 81:69.

– Ми смо у јако тешкој ситу-
ацији. Нема нас довољно ни
за тренинг, а не за меч. Била
је ово утакмица јаког интен-
зитета која не може да се доби-
је с десеткованим тимом.

Честитам мојим момцима на
великој борби, дали су све од
себе како би победили, али
једноставно нису имали снаге
– рекао је после утакмице тре-
нер Тамиша Бојан Јовичић.

У четвртак, 28. октобра, када
је овај број „Панчевца” већ
био у штампи, одиграно је и
пето коло Кошаркашке лиге
Србије. У нашем граду је госто-
вао Нови Пазар, а већ у неде-
љу, 31. октобра, следи ново
искушење за панчевачке
кошаркаше. У Лесковцу ће
одмерити снаге с домаћим
Здрављем.

После три јум фа на пре ми је ри
новог шам пи о на та и убе дљи ве
побе де над Кле ком одбој ка ши
стар че вач ког клу ба пре тр пе ли
су пораз у дру гом колу Прве
лиге Срби је.

Еки па коју пред во де тре не -
ри Воји слав Павло вић и Душан
Јовић и која по мно ги ма важи
за јед ног од глав них кан ди да -
та за повра так у срп ску одбој -
ка шку ели ту госто ва ла је про -
шлог викен да у Вели ком Гра -
ди шту, где је успе ла да осво ји
(само) један бод: ВГСК–Бо рац
3:2, по сето ви ма 25:22, 21:25,
20:25, 25:19 и 15:7.

Стар че вач ки „бор ци” су пре
почет ка сусре та били у уло зи
фаво ри та, добро су запо че ли меч,
успе ли да се издиг ну из ситу а -
ци ја када није баш све ишло по
пла ну, али на кра ју нису има ли
довољ но кон цен тра ци је...

– Дома ћин је заслу же но дошао
до побе де. Наш тим је дело вао
при лич но бле до. Води ли смо у
првом сету с 19:15 и нисмо успе -
ли да га доби је мо. Ко зна у ком

сме ру би оти шла утак ми ца да
смо пове ли, веро ват но бисмо ми
тада били тим који кон тро ли ше
меч. Ипак, успе ли смо да се опо -
ра ви мо од тог почет ног шока,
мом ци су наред на два сета игра -
ли вео ма корект но, над ви си ли
смо про тив ни ка и пре о кре ну ли
резул тат у сво ју корист. И онда
је усле дио нови пад у нашој игри.
Лоше смо запо че ли четвр ти сет,
мом ци из Вели ког Гра ди шта су
се одлич но бра ни ли, из сјај них
одбра на дола зи ли су у ситу а ци -
ју да осва ја ју пое не и успе ли су
поно во да пре о кре ну ток утак -
ми це. Мора мо да изву че мо поу -
ке из овог пора за, да наста ви мо
да тре ни ра мо још јаче и да се
што пре вра ти мо на побед нич -
ки коло сек – пре при чао је меч у
Вели ком Гра ди шту теле фон ским
путем први тре нер стар че вач ког
тима Воји слав Павло вић.

Утак ми цу тре ћег кола Прве
лиге одбој ка ши Бор ца оди гра -
ће у петак, 29. окто бра. Тог
дана у Халу спор то ва на Стре -
ли шту дола зи еки па Мла де нов -

ца, а меч почи ње у 16.30.
Девој ке из Одбој ке 013 обра -

до ва ле су сво је сим па ти зе ре и
про шлог викен да. Оне су у дру -
гом колу Дру ге лиге гру па „Север”
оства ри ле и дру гу ово се зон ску
побе ду. После еки пе Сре ма пред
рас по ло же ним Пан чев ка ма оруж -
је је мора ла да поло жи и Рума, и
то на свом тере ну: Рума – Одбој -
ка 013 1:3, по сето ви ма 25:13,
23:25, 21:25 и 22:25.

Дома ћа еки па је добро запо -
че ла овај сусрет, рела тив но лако
доби ла први сет и дошла до
почет ног вођ ства, а онда су

Пан чев ке заи гра ле како зна ју
и без већих про бле ма сти гле
до нова три бода.

Тре нер Одбој ке 013 и у овом
сусре ту шан су да игра ју пру -
жио је гото во свим девој ка ма,
па су при ли ку да буду важан
део зна чај ног три јум фа има ле
и нај мла ђе одбој ка ши це.

Јеле на Петров и њене дру га -
ри це на новом вели ком иску -
ше њу биће већ у субо ту, 30.
окто бра. На про гра му је дер би
изме ђу Одбој ке 013 и Футо га,
који ће бити оди гран у Банат -
ском Новом Селу, од 13.30.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ДЕСЕТКОВАН, АЛИ ХРАБАР ТИМ

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БОРАЦ ЗАУ СТА ВЉЕН У ГРА ДИ ШТУ

Од 16. до 23. октобра на остр-
ву Родосу у Грчкој одржан је
63. конгрес светске федераци-
је за проблемски шах, у окви-
ру кога се одиграло и 44. свет-
ско првенство у решавању
шаховских проблема, као и пра-
тећа такмичења у решавању и
шаховској композицији.

Млади Панчевац Илија Сера-
фимовић заблистао је на овим
надметањима и донео нашем
граду и држави чак пет трофеја!

Илија је био члан репрезен-
тације Србије коју су, поред
њега, чинили ветерани, веле-
мајстор Марјан Ковачевић и
Живан Шушулић, која је у екип-
ном пласману на Светском
првенству у решавању шахов-
ских проблема освојила брон-
зану медаљу, иза екипа Русије
и Пољске. Наш седамнаестого-
дишњи суграђанин је с постиг-
нутих 75,75 поена (од 90 могу-
ћих) био најуспешнији члан
репрезентације Србије и осво-
јио нових 68 рејтинг бодова.
Овим је лични рејтинг подигао
на 2.415, чиме је увелико пре-
шао границу од 2.350 бодова и
освојио титулу ФИДЕ мајстора
решавача шаховских проблема.

Осим тога, Илија је узео и
прву норму за интернационал-
ног мајстора, а за ово звање
потребно је да оствари још јед-
ну норму и достигне рејтинг од
2.450 бодова. У појединачном
пласману Илија је заузео деве-
то место на свету и пласирао се

на најатрактивније такмичење
у оквиру Конгреса, брзо реша-
вање матова у два потеза, под
називом „Sol ving Show”. Овај
турнир се игра по куп-систему,
а право учешћа има 16 најбо-
љих решавача са Светског првен-
ства. На овом специфичном над-
метању млади Серафимовић је
направио подвиг победивши с
5:4 у финалу Руса Данила Павло-
ва, који је само дан пре тога
постао првак света и био најза-
служнији за екипни тријумф
своје репрезентације.

Илија је жетву медаља наста-
вио у такмичењима у компози-
цији шаховских проблема. На
турниру у брзом компоновању
двопотеза с роком од три сата
освојио је ново злато за зајед-
нички рад с колегом из репре-
зентације Живаном Шушули-
ћем. На турниру младих ком-
позитора до 23 године заслу-
жио је још два одличја: сребр-
не медаље у компоновању мато-
ва у два потеза и шаховских
студија. Ове године је проме-
њен систем такмичења на овом
турниру, па није било бодова-
ња за укупног победника, већ
су проглашени победници по
секцијама: двопотези, шахов-
ске студије и слободне теме.

Са два сребра, Илија је једини
учесник који је узео медаље у две
секције и тако оправдао реноме
најбољег младог композитора
шаховских проблема на свету.

Свака част, мајсторе!

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У РЕШАВАЊУ
ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

ПЕТ ТРОФЕЈА И ФИДЕ ТИТУЛА ЗА ИЛИЈУ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПОСЛЕ ЈАВОРА ДУЕЛ С ЛИДЕРОМ

УСПЕХ ШАХИСТА ИЗ ЈАБУКЕ

ДО ТИТУЛЕ БЕЗ ПОРАЗА
Шах клуб Јабука освојио је прво
место у тек окончаној Лиги
јужног Баната. У конкуренцији
четрнаест клубова Јабучани су
до титуле дошли без пораза, са
само два нерешена резултата.

ШК Јабука се тако пласирао
у Војвођанску лигу, а велики

успех су остварили: Милорад
Ђуровић (председник клуба и
капитен екипе), Борислав Коц-
ка, Душан Величковић, Јован
Радевић, Милован Марковић,
Климе Нанушевски, Слободан
Перковић, Миланка Ристић и
Бојан Станојевски.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

НАСТАВЉЕН КОНТИНУИТЕТ
На Првенству Србије за млађе
кадете, одржаномпрошлогвикен-
да у Београду, Џудо клуб Динамо
представљало је шест бораца. Нај-
успешнији је био Алекса Ђуровић,
који се пласирао на пето место.

Млади борци Динама надме-

тали су се и на меморијалном
турниру „Светислав Ивановић
Ес”, где су освојили три медаље.

Петар Стојић је зарадио нај-
сјајније одличје, а бронзама су
се окитили Давид Мамојка и
Мијат Вукосављевић.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ДРУГОМ МЕСТУ
Традиционално, прошлог викен-
да у Панчеву је одржано фина-
ле Купа Србије у гађању из сериј-
ске ваздушне пушке у екипној
конкуренцији.

Надметало се седам тимова,
а сваку „посаду” чинило је по
шест чланова: пионир и пио-
нирка, јуниор и јуниорка и
сениор и сениорка.

Победник финала Купа Србије
јестеСКМладостизИнђије, аеки-
па СД-а „Панчево 1813” освојила
је друго место, с 1.785 кругова.

У саставу панчевачке екипе
наступили су: пионири Ива Рако-
њац (188 кругова) и Огњен Бун-
чић (169), јуниори Теодора Кон-
дић (374) и Немања Ђорђевић

(352) и сениори Мирјана Стоја-
новић (343) и Далибор Павло-
вић (359 кругова).

Одржано је и ревијално так-
мичење у коме су се тренери
надметали у гађању из вазду-
шне пушке. Победио је Милан
Јарић из Суботице, други је био
Драган Алимпијевић из Инђије,
а треће место је заузео Синиша
Вељковић из Панчева.



На отварању Светског првен-
ства у боксу, које се одржава у
нашој земљи, организовани су
и мечеви шестог кола Лиге Бео-
града у племенитој вештини.
Такмичење је одржано у сали
хотела „Југославија”.

Надметали су се борци из
готово свих клубова у земљи,
па је конкуренција била веома
јака јер ју је чинило 120 боксе-

ра. Такмичари БК-а Професи-
оналац, које предводи тренер
Звонко Димитријевић, бриљи-
рали су и овог пута.

Победе су изборили сениор-
ска репрезентативка Србије
Јованка Радуловић, пионири
Петар Самарџић и Предраг
Павловић, као и кадети Сте-
фан Новаков, Михајло Дарању,
Страхиња Самарџић, Дамиан

Бајић и Ленокс Хрустић.
Боксерски клуб Професио-

налац био је и најуспешнији
клуб на овом такмичењу.

ЛИГА БЕОГРАДА У БОКСУ

ОСАМ ПОБЕДА ПРОФЕСИОНАЛЦА

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМО У ПУНОМ НАЛЕТУ

СПОРТ
Петак, 29. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
Петак, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ
Субота, 13.30

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИНЂИЈА
Понедељак, 13 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
Недеља, 13.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ЈУГОСЛАВИЈА
Субота, 14.30
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТАРИ ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БУДУЋНОСТ
Утакмице су у недељу, од 13.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
С. Тамиш: МУНДИЈАЛ–РАДНИЧКИ
Војловица: МЛАДОСТ–БСК
Утакмице су у недељу, од 13.30.

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Смедерево: М. РАДНИК – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–ЈАДРАН
Мушкарци
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА
Нови Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лесковац: ЗДРАВЉЕ–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–АГРОБАНАТ
Субота, 15 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
Субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 36:28

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Пирот: ПИРОТ – ЖРК ПАНЧЕВО 27:37

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Рума: РУМА–ЈАБУКА 39:19
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – МЛАДОСТ ТСК 34:31
Јабука: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО 26:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: СЛОДЕС–ТАМИШ 81:69

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО 99 – ЈЕДИНСТВО 81:95
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО 61:70

Одбојка

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013 1:3

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ивањица: ЈАВОР–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Адорјан: ТИСА – ДИНАМО 1945 4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–БОРАЦ 1:1
Омољица: МЛАДОСТ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Долово: ДОЛОВО – ПАРТИЗАН (Г) 0:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ВУЛТУРУЛ 0:3
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА 2:2
Потпорањ: ПОТПОРАЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 3:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911 3:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПРОЛЕТЕР 3:2
Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 5:0
Самош: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ 9:0

Сигуран тријумф
Динама

Девојке славиле
у Пироту

Био је то још један викенд за
рукометне сладокусце у Панче-
ву и околини. Викенд који је још
једном потврдио да се град на
обали Тамиша препознаје по
„лепљивој лопти”... Победе су
славили и момци из Динама и
девојке из ЖРК Панчева!

Дерби шестог кола Суперли-
ге за рукометаше оправдао је
очекивања у сваком смислу. У
Хали спортова на Стрелишту
снаге су одмерила два одлична
тима, играо се одличан рукомет,
с много темпа, борбености и
лепих потеза, а после сат вре-
мена беспоштедне борбе радо-
вали су се момци у жуто-црним
дресовима: Динамо–Раднички
36:28 (20:15).

Гости из Крагујевца били су
равноправан такмац разиграним
динамовцима само до средине
првог полувремена. Од тог пет-
наестог минута момци тренера
Ненада Краљевског почели су
да лете по терену, низали су се
прецизни пасови, севали брзи
контранапади... Динамо је дело-
вао као тајфун који је чистио

све пред собом. Стекли су дома-
ћи високу предност од пет голо-
ва, која је била недостижна за
иначе веома добар састав из Кра-
гујевца.

– Било је прелепо гледати ова-
кав Динамо. Сјајно укомпоно-
ван тим, веома спреман. Знали
смо да нас чека тежак посао, да
тим из Панчева на свом терену
игра као фурија. У једном момен-
ту смо стигли на минус три гола,
али више нисмо успели – у сти-
лу правог спортсмена говорио
је на конференцији за новинаре
тренер Крагујевчана Ђорђе Тео-
доровић.

И заиста, одавно љубитељи
рукомета нису могли да виде
такав Динамо. Све линије тима
функционисале су беспрекорно,
а што је најважније, момци су
дали свој максимум и сви су
оставили срце на терену за вред-
ну победу.

– Спремали смо се за овај
меч. Раднички је изванредан
тим, који је добио и Метало-
пластику. Моји момци су испо-
штовали све договоре. Смањи-
ли смо број техничких грешака
и заслужено победили. Била је
ово врло квалитетна утакмица.
Сада нам предстоји пауза у
првенству коју ћемо искористи-
ти да се још боље припремимо
за наредна искушења – рекао је

шеф стручног штаба Динама
Ненад Краљевски.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Стаменковић, Чабрило,
Бошковић, Станић, Остојић
(један гол), Перић, Продановић,
Перовић (десет), Тонић, Дистол,
Павловић (шест), Урта, Голубо-
вић (четири), Костадиновић
(осам), Радовић (седам голова)
и Биркенхојер.

С обзиром на то да је Нови
Пазар иступио из такмичења, па
потом следи пауза због ЕХФ
викенда, рукометаши Динама
ће наредно искушење имати тек
10. новембра, када ће одмерити
снаге са Обилићем.

Сјајне су биле и девојке из
ЖРК Панчева. После пораза на
свом терену од Срема екипа коју
предводе Марко Крстић и Све-
тлана Ничевски добро је одреа-
говала после губитка бодова и
вратила се на победнички коло-
сек. С још једног тешког госто-
вања Невена Џелајлија и њене
другарице дошле су уздигнутих
руку: Пирот – ЖРК Панчево
27:37 (15:17).

Домаће рукометашице су
одлично отвориле утакмицу,
водиле су са 4:0 и 6:2, али Пан-
чевке се нису предавале, полако
су преузимале контролу на тере-
ну, па су већ средином првог
полувремена преокренуле резул-

тат и потпуно загосподариле
ситуацијом на терену. Бриљи-
рала је Милица Илић на голу,
али све девојке су дале огроман
допринос трећем првенственом
тријумфу.

– Није било нимало лако, иако
резултат то можда и не показу-
је. Одлично смо започели друго
полувреме, Пирот је у 44. мину-
ту ухватио неки прикључак, реа-
говали смо тајм-аутом и одбили
све атаке домаћег тима. Играли
смо против искусног противни-
ка, нимало наивног. У Пироту је
увек тешко играти, ово нам је
прва победа на том врућем тере-
ну – рекао нам је у телефон-
ском разговору тренер ЖРК Пан-
чева Марко Крстић.

Поред Милице Илић, дрес
клуба са именом нашег града
носиле су и: Анастасија Гргов-
ски (један гол), Јелисавета Мар-
ковић (шест), Невена Стани-
шковић (пет), Владислава Рогу-
ља (три), Невена Џелајлија (пет),
Теодора Станојевић (један), Ива
Грујић (пет), Марија Митрић
(девет), Уна Бркић, Анастазија
Јамбрушић (један), Ивана Ста-
нојевић (један гол) и Теодора
Вранић.

Следећег викенда Панчевке
гостују у Смедереву, где ће укр-
стити копља с Младим радни-
ком.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Joseph

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dh3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

КОШАВА ОДУВАЛА ШУМАДИНЦЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ШАМПИОНКЕ!

Свилајнац је у недељу, 24. окто-
бра, био домаћин Првенства
Србије у Б групним вежбама
за гимнастичарке. На најозбиљ-
нијем такмичењу у земљи, у
конкуренцији седамнаест клу-
бова, младе Панчевке, које тре-
нирају у клубу Палилула, оста-
виле су фантастичан утисак.

Нађа Стојановић, Андреа
Васић, Андреа Тисевски и Дуња
Јевтић у групи девојчица рође-
них од 2007. до 2009. године
заузеле су друго место у рекви-
зиту обруч. Део ове екипе је и
Ања Николић, која је због
повреде пропустила овај наступ.

У јуниорској категорији, Иво-
на Васић, Александра Папулић,
Валентина Моришан и Леа Бара-
баш освојиле су најсјајнија
одличја и постале шампионке
Србије у вежбама са обручем.

Ове успешне такмичарке,
наше суграђанке, с много успе-
ха предводи тренер Јелена
Гачић Милић.

КЛИНЦИ У ВРХУ

Недавно је у Прокупљу одр-
жан Балкански куп у шаху за
кадете, на коме је ШК „Аље-
хин” из Панчева представљало
дванаест такмичара.

У групи девојчица до осам
година Нора Јочић је освојила
бронзано одличје, док се Мили-
ца Амиџић окитила сребром у
надметању четрнаестогоди-
шњакиња.

Веома запажене наступе има-
ли су Јана Стошић, Зоја Зец,
Аљоша Каначки, Вук Цвејин,
Андреј Добричан, Вук Каначки,
Петар Стаменковић, Матеја
Мијушковић и Вук Новковић.

НОВА ОДЛИЧЈА

На међународном турниру про-
шлог викенда у Београду одлич-
ја су освојили и млади џуди-
сти качаревачког Јединства.

Илија Анђеловић се окитио
најсјајнијом медаљом, а брон-
зе су зарадили Јана Пејновић,
Андреа Ђаковић и Василије
Стошић.

Иако су остали без медаља,
добро су радили и Огњен Јаћи-
мовски, Петар Раневски и Дејан
Николић.

Прошлог викенда у Владичином
Хану је одржано последње ово-
годишње такмичење у пауер-
лифтингу, на коме се Клуб диза-
ча тегова Динамо представио у
најлепшем светлу и освојио пехар
као најтрофејнија екипа. Боје
клуба су бранили: Софија Јеч-
меница, Тијана Милановић, Вла-
дана Бабић, Јована Николић,
Дуња Јанковић, Јована Радова-
нов, Ана Јаковљевић, Марко
Лазић, Алекса Ђорђиевски и
Остоја Јовановић.

У конкуренцији кадета злат-
не медаље су освојили Владана
Бабић, Остоја Јовановић и Мар-
ко Лазић, док се Алекса Ђорђи-
евски окитио сребром.

Јуниорке су биле још успе-
шније, јер су све такмичарке
Динама освојиле најсјајнија
одличја – Софија Јечменица,

Дуња Јанковић, Јована Николић
и Тијана Милановић.

Сениорка Ана Јаковљевић три-
јумфовала је у категорији до 63
кг, а Јована Радованов, која је
освојила злато у категорији пре-

ко 84 кг, проглашена је за апсо-
лутно најјачу такмичарку на
„Гала купу”.

Екипу такмичара су предво-
дили Марко Радованов, Новак
Лукић и Никола Ђорђевић, док

су Филип Влајић и Кристина
Цвјетићанин имали улогу суди-
ја на овом престижном такми-
чењу.

– Ова година је била изузетно
успешна за нас. Клубу је при-
ступило двадесетак квалитетних
такмичара, а учествовали смо
на свим такмичењима која је
савез организовао. Динамо је
сада један од најорганизовани-
јих и најуспешнијих клубова у
земљи. Циљ нам је да следеће
године освојимо титулу најтро-
фејнијег клуба на Првенству
Србије – рекао је први човек
КДТ-а Динамо Филип Влајић.

Почетком децембра у Швед-
ској ће бити одржано Првенство
Европе, а у саставу репрезента-
ције Србије наћи ће се и такми-
чарка Динама Јована Радова-
нов.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дужински
Неке ствари изгледају као да кратко трају.

    Да су тек започете.

    И зато делују вечно. Али...

    Кад све добро премериш, испостави се да су ту дуго.

    Да их треба мењати за неке нове ствари.

    За неке нове људе.

    И, особа треба да буде сигурна да и други мере њу.

    Зато је важно прво добро одмерити себе.

Кухиња
У свакој кухињи постоји бар један кувар.

    И као књига, али још више као шеф.

    На листовима папира сигурно пише како зачинити.

    Ипак, без шефа који нема нешто своје, нема ни шмека.

    Мада, боље је не јести све што ти се сервира.

    Јер, ко зна кога и шта кувар у авану мрви.

    Можда и тебе, па онда лагано испије кафицу.

    На крају, покуша да испегла ситуацију, а ти наседни...

Обезглављена
Човек без мозга је кост и месо.

    Може да их прекрије крпицама, али то не мења суштину.

    И капу на главу да стави – не помаже.

    И да се удружи са себи сличнима – ништа није другачије.

    Осим што тако настаје обезглављена маса.

    Гомила која мисли да је важна јер је гласна.

    Може чак и да се радује у вери да је битна.

    И да сачека да је прегази точак времена.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Из врхунских услова до
вредних медаља

Генерација бораца
која обећава

Одавно се у нашем граду није појавио
спортски колектив који толико велику
пажњу поклања својим најмлађим чла-
новима. Малишани тренирају у врхун-
ским условима, клуб им организује одла-
зак на бројне турнире у земљи и ино-
странству, а посебно се води рачуна да
деца тренирају са осмехом, да кроз спорт
израстају у добре људе...

Због свега тога Џудо клуб Тамиш је
за кратко време, за непуних годину дана
свог постојања, постао синоним за успех
када је џудо у нашој земљи у питању.

Спортска хала „Шумице” у Београду
у суботу, 23. октобра, била је место на
коме су се окупили најбољи млади џуди-
сти које наша земља тренутно има.

Одржано је Првенство Србије за мла-
ђе кадете, а иако је конкуренција била
изузетна, један трофеј стигао је и у наш
град. И то какав! Шампионски.

Џудо клуб Тамиш је имао само јед-
ног представника на овом престижном
такмичењу, а сврстао се у ред најуспе-
шнијих... Милица Секуловић је на нај-
бољи могући начин презентовала свој
клуб и град и после четири ефектне
победе постала је шампионка Србије.
Ово је Милици трећа титула државне
првакиње у досадашњој каријери. 

– Задовољна сам како сам одрадила
мечеве, била сам максимално концен-
трисана и слушала савете тренера Неде
Остојић. Искористила бих прилику да
захвалим свим тренерима који су веро-
вали у мене и који су ми помогли да
постанем првак Србије – рекла је Мили-
ца по окончању такмичења.

Џудо клуб Тамиш, иако најмлађи
спортски колектив у нашем граду, већ
је постао прави расадник шампиона.

– Државно првенство је најбољи пока-
затељ тога колико су такмичари вежба-

ли, радили, тренирали, спремали се и
одрицали како би остварили што бољи
пласман. Тако је овог пута наша Мили-
ца била на висини задатка и попела се
на највише, победничко постоље. То је
изванредан успех за клуб чије је боје

бранила. Полако сезону приводимо кра-
ју са одличним резултатима и очекује-
мо још много радости коју ће нам ова
деца пружити у будућности – није кри-
ла одушевљење Неда Остојић, која је
водила Милицу кроз мечеве.

Такмичари Џудо клуба Тамиш били
су одлични и на међународном турни-
ру „Светислав Ивановић Ес”, који је одр-
жан прошлог викенда у главном граду,
у организацији ЏК-а Партизан.

Иако је конкуренција била веома јака,
ЏК Тамиш је у укупном пласману зау-
зео дванаесто место, а томе су доприне-
ли сјајни мали борци који полако осва-
јају џудо-сцену Србије.

Златно одличје је зарадио Кристијан
Лехни, Наталија Новаковић се окитила
сребром, а бронзе су заслужили: Павле
Ћосић, Алекса Лехни, Дејан Долинга и
Василије Стајчић. Иако су остали без
одличја, одлични су били и Вук Милу-
тиновић и Алекса Судимац, који су зау-
зели пета места у својим категоријама.

На овом турниру такмичаре су предво-
дили тренери Неда Остојић, Дарко Тодо-
ровић и Иван Остојић. А. Живковић

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ПАНЧЕВАЦА

ФАБРИКА ШАМПИОНА – 
ЏУДО КЛУБ ТАМИШ

Првенство Србије у кросу одржано је про-
шлог викенда у Сомбору, а чланови Атлет-
ског клуба Динамо и овог пута су пости-
гли запажене резултате.

Сања Марић се надметала у пионирској
конкуренцији и у трци на 1.500 метара
освојила бронзано одличје, изгубивши од
такмичарки из Новог Пазара. У екипном
пласману у надметању на 5.000 метара
тим млађих јуниора Динама освојио је
златно одличје, а трчали су Страхиња Стев-
шић, Лука Глигорић и Андреја Божанић.

За млађе узрасне категорије, које још
увек немају право наступа на „Кросу Срби-
је”, одржано је финале „Кроса РТС-а”.
Ксенија Мркела је освојила златну меда-
љу на 600 метара, а Дуња Атанацковић је
зарадила бронзу у трци на 800 метара.
Успешан наступ имала је и Јана Грујић,
која је заузела шесто место на 600 метара.

Екипу Динама
је спремао и
предводио тре-
нер Љупчо Цвет-
коски.

Пре надмета-
ња у Сомбору
атлетичарке клу-
ба из нашег гра-
да биле су успе-
шне и на улич-
ним тркама.

У Пожаревцу
је Ксенија Мрке-
ла убедљиво
освојила златну
медаљу, а одли-
чан наступ имала је и Јана Грујић, која је
заузела четврто место. На надметању у
Београду пионирка Сања Марић победи-

ла је у трци на 1.000 метара, док се Ксе-
нија Мркела окитила сребром на 400
метара. А. Ж.

Од 18. до 23. октобра наши суграђани
су имали прилику да у галерији Народ-
ног музеја у Панчеву погледају изложбу
макета коју су организовали чланови
МК-а „Др Владимир Алексић”, на тему
„Од пораза до победе – наши крајеви у
Другом светском рату”, на којој је при-
казано седамдесет осам макета авиона,
војних возила и фигура војника свих
зараћених страна.

У суботу, 23. октобра, одржано је међу-
народно такмичење под називом „8. Алек-
сић куп”, на коме је учествовало преко
педесет такмичара из: Новог Сада, Бео-
града, Ниша, Врбаса, Вршца, Куле, Зему-
на, Краљева, Чачка, Ужица, Старе Пазо-
ве, Панчева, Сарајева, Бијељине, Бања-
луке и Грчке, а чланови домаћег клуба
су бриљирали.

Јуниори су, као и на ранијим

надметањима били веома успешни. Душан
Велимиров се окитио бронзом, Вукашин
Цигановић је зарадио два злата, два сре-
бра и бронзу, Никола Цигановић је осво-
јио три златне и две сребрне медаље,
Дејан Егић златну и сребрну, а Виктор
Стевић се окитио сребром и бронзом.

Кадет Петар Цветковић заслужио је
два златна и два сребрна трофеја, а сени-
ор Дејан Цветковић освојио је три сре-
брне медаље.

Поред изложбеног дела манифестаци-
је, учесници су имали прилику да се упо-
знају са историјом Панчева, обиласком
града с реке, у организацији ТОП-а, посе-
тили су Клуб љубитеља железнице, али и
авио-поставку Драгана Колунџића у Кова-
чици. Међу посетиоцима су били и изви-
ђачи из одреда „Надел” из Старчева и
„Црне роде” из Панчева, као и ученици
ОШ „Исидора Секулић”, који су могли
да присуствују промоцијама књига Алек-
сандра Радића и Дејана Гетејанца.

Чланови МК-а „Др Владимир Алек-
сић” посебно захваљују на сарадњи Тури-
стичкој организацији Панчево и Народ-
ном музеју. А. Ж.

НОВОСТИ ИЗ АТЛЕТИКЕ

КСЕНИЈА И САЊА КАО ПЕРЈАНИЦЕ

ЗАНИМЉИВА СПОРТСКО-КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

ШЕСТ ДАНА У ЗНАКУ МАКЕТАРА


