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Број 4973, година CLIV

Градски базен и језеро
у Качареву вас чекају

» страна 8

Село
Киша пала

у прави час, 

жетва је спасена 

» странa 9

Здравље
Зашто се деца

у Србији дрогирају

» страна 6

Запис

Синиша Којић, посвећени

чувар традиције

» страна 24

Фото-репортажа

Регата развеселила

и улепшала град

» страна 25

Спорт

„Железничар” склапа 

победнички мозаик

» страна 27

Награде за
најбоље студенте

» страна 2

ПРОМО

страна 4

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Израчуналисмозаколико
ће бити повећане пензије

КОЛИКО ВРЕДИ 19,1 ОДСТО

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 3

ДА САЧУВАМО ДЕЦУ
ОД ОПАКЕ БОЛЕСТИ

СВЕ О ХПВ ВАКЦИНИ стр. 5

ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА стр. 11

БИТИ ПРИРОДАНБИТИ ПРИРОДАН

У току је расподела 200.000 субвенција за летовање којима
држава помаже грађанима и стимулише развој домаћег туризма

страна 3

КАКО УЗЕТИ 15.000 ДИНАРА КОЈЕ
ДРЖАВА ПОКЛАЊА ЗА ЛЕТОВАЊЕ

Добро нам дошле, комшије,
причајмо на панчевачком!



вам се и као посебну част сам доживе-
ла то што треба да вам доделим награ-
де. Знам да награде нису богзна шта,
али то је мали знак пажње, мали знак
да Град мисли на вас. Волела бих да
останете овде. Јасно ми је да ће то бити
тешко, али ми се трудимо и радимо на
томе да створимо услове да се у овом
граду остварите. Будите добри и
паметни као до сада и будите успешни,
то вам од срца желим. Панчево је ваше
и ви сте душа овог града.

Татјана Божић је овом приликом
рекла:

– Радујем се што видим позната
лица. Као што знате, Град награђује нај-
боље ученике, добитнике награда на
такмичењима, а видим да сте ви наста-
вили тим путем и сада сте најбољи сту-
денти. Желим да се брзо запослите, да

наставите да се усавршавате, јер завр-
шетак факултета није крај, тад тек
почиње професионално остварење
ваших снова и ја се надам да ћете их
остварити овде, у вашем и нашем граду.

Пошто су чланице Градског већа
студентима предале поклоне Града, с
новинарима је утиске поделила и Јова-
на Станојевић с Високе школе елек-
тротехнике и рачунарства.

– Велика је част бити овде и драго
ми је да Град препознаје младе људе
који се труде и да награђује њихове
резултате. Моји резултати су некако
природно дошли, јер сам била вуко-
вац. И јесте ми било тешко, а истовре-
мено и није. Успевам да искомбинујем
све, па имам времена и за дружење и
за учење – казала је Јована Станојевић.

Барбара Лаковић, која је завршила

мастер-студије на
вајарству, рекла је
да јој је понекад
било и психички и
физички тешко, али
да је задовољна.
Она жели да иде на
докторске студије,
али и да се оствари
у оквиру неке шко-
ле, као и кроз само-
сталне изложбе.

Ово су најбољи
студенти које Пан-
чево има: Јована

Станојевић (просек 9,92), Ана Трајков-
ски (9,91), Лора Абци (9,81), Снежана
Сакић (9,80), Невена Милосављевић
(9,77), Андреа Поповић (9,74), Стеван
Станишић (9,73), Сања Савић (9,60),
Милица Овука (9,57), Вања Вујасино-
вић (9,55), Теодора Пендић (9,47),
Милица Јовановић (9,46), Барбара
Лаковић (9,43), Дејан Дејановић
(9,39), Марина Дебоговић (9,21),
Душан Стојков (9,21), Нађа Габриш
(9,19), Лука Јовичић (9,18), Ивана
Ћосић (9,17), Милица Токовић (9,17),
Марија Чакар (9,17), Дино Ћеримагић
(9,14), Исидора Лилић (9,14), Анаста-
сија Живковић (9,12), Павле Цвејовић
(9,07), Маријана Ћургуз (9,05), Нико-
лина Шепић (9,03), Лука Јовановић
(9,20) и Андријана Симић (9,10).

Честитамо! С. Трајковић

Чланица Градског већа
Марија Јевић: „Панчево 
је ваше и ви сте 
душа овог града”

Двадесет деветоро 
академаца добило 
пригодне поклоне

Регионални центар за таленте „Михај-
ло Пупин” и Канцеларија за младе гра-
да Панчева објавили су недавно јавни
позив за доделу награда најбољим сту-
денткињама и студентима с факултета
чији је оснивач Република Србија за
резултате постигнуте током школске
2020/21. године. Ради се о младим
људима који су током свих година сту-
дија имали просечну оцену најмање
девет, који су јесенас први пут уписали
завршну годину студија, држављани су
Републике Србије и имају пребивали-
ште на територији града Панчева.

У Градској управи, 28. јуна, 29 ака-
демаца је од Града Панчева добило по
35.000 динара и пригодне поклоне.
Дочекале су их чланице Градског већа
Марија Јевић, задужена за културу и
омладину, и мр Татјана Божић, чији је
ресор образовање. Марија Јевић се
прва обратила најбољим студентима:

– Драги моји, посебно драго ми је
што сам данас овде са вама. Дивим

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 1. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Новинар
или шпијун,

исти ђаво
Свакако вест месеца, а вероватно и
деценије када је независно, истра-
живачко новинарство у питању,
стигла је недавно из Лондона:
Џулијан Асанж, творац „Викилик-
са”, како ствари стоје, отпутоваће у
Сједињене Америчке Државе, али
не туристички, већ као оптужени
за кршење 17 тачака Закона о
шпијунажи и једне за хаковање.

Наиме, британско министар-
ство унутрашњих послова одобри-
ло је захтев америчке админи-
страције за Асанжову екстрадици-
ју, па му врло извесно прети
затворска казна од 175 година,
иако је у тешком здравственом
стању. Адвокати човека који је
променио светску медијску слику
жале се на одлуку о изручењу, али
од тога ће, највероватније, бити
мрка капа: тако ће у „колевци
демократије”, држави која је нај-
моћнија светска сила – САД – сло-
бодни новинар постати шпијун.

Подсетимо неупућене за шта је
Асанж „крив”: америчке полити-
чаре јако је заболело када је у све-
ту медија најпознатији Аустрали-
јанац 2010. године документовано
обзнанио да постоји веома, веома
основана сумња да су амерички
војници починили ратне злочине
у Ираку и Авганистану. Ко, ми?
Па, ми бранимо права потлаче-
них народа широм Земље, а када
војно надвладамо тамо неке дик-
таторе, онда уводимо демократи-
ју, бусају се у прса Амери.

Асанж, пошто се дрзнуо да сло-
бодно пише, „провео” се скоро као
најпознатији светски терориста
Осама бин Ладен: једнако је као
поменути лудак био одметнут.
Додуше, за разлику од локације
терористе, сви су знали где је
новинар – најпре је имао седам
година да размишља о томе шта је
скривио у еквадорској амбасади у
Лондону, а од априла 2019. годи-
не становник је „Белмарша”,
тамошњег затвора највишег могу-
ћег обезбеђења.

А сам поступак... Није било мно-
го сведока против њега (иако свако
при здравој памети може да зами-
сли колико је „погодности” такви-
ма нуђено), а и најгласнији међу
њима признали су у међувремену
да су – лагали оптужујући Асанжа.

Има ли све ово везе с полити-
ком. Нема упитника на крају прет-
ходне реченице јер се ради о рето-
ричком питању, наравно да је све
политика. Зато су у одбрану медиј-
ских слобода „скочила” удружења
новинара и борци за људска права
на целој планети, али, авај, зна се
како мора да прође онај ко крене
на „прекобарску тврђаву”.

Хоће ли све ово имати реперку-
сије по новинарство у Србији? Јок,
овде се увек знало, када се о меди-
јима ради, „ко је чији”.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПАНЧЕВО НАГРАДИЛО НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ ГРАДА

Поново ради купалиште.

На базену, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ – НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО

УЗ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Боље управљање људским ресурсима

У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ 4. И 7. ЈУЛА

Полагање венаца на бисте народних хероја

У УДРУЖЕЊУ СЛОВЕНАЦА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

Прослава државности Републике Словеније

„Управљање људским ресурсима у
локалној самоуправи – фаза 2” зајед-
нички је програм Европске уније и
Савета Европе, у коме већ четири годи-
не учествује и Град Панчево с циљем
да унапреди организацију рада запо-
слених, као и њихове компетенције за
рад. Зато су представници наше локал-
не самоуправе недавно учествовали на
радионици у Аранђеловцу с колегама
из тридесет једне локалне самоуправе
која је такође део овог програма.
Радионици су присуствовали и пред-

ставници Министарства државне
управе и локалне самоуправе, Нацио-
налне академије за јавну управу и Сталне
конференције градова и општина.

Заједничка оцена је да су направље-
ни важни кораци кроз „пакете подр-
шке” овог програма и да се успешно
иде ка циљу модернизације у складу с
вредностима и стандардима који
постоје у земљама Европске уније, а
тичу се управљања људским ресурси-
ма. У Акционом плану за спровођење
Стратегије реформе јавне управе у

Републици Србији за период од 2021.
до 2025. године предвиђене су актив-
ности у вези с развијањем оквира ком-
петенција за запослене у органима
аутономних покрајина и јединицама
локалне самоуправе, које су у фокусу
програма „Управљање људским ресур-
сима у локалној самоуправи – фаза 2”.

Представницима локалних самоу-
права додељени су цертификати за
њихову посвећеност и учешће у
реформском процесу и досадашњем
раду на програму. С. Т.

Пригодним говором у спомен на пале
борце и полагањем венаца на бисте
народних хероја у Градском парку у
четвртак, 7. јула, у 11 сати, биће обележе-
ни 4. јул, Дан борца, и 7. јул, Дан устанка
народа Србије у Другом светском рату.
Окупиће се чланови нестраначких удру-
жења грађана предвођени Удружењем
бораца народноослободилачких ратова

Панчевачко Удружење Словенаца
„Логарска долина” имало је током јуна
богат програм активности које су биле
посвећене обележавању Дана државно-
сти Републике Словеније. Ове активно-
сти су представљале увод у главни дога-
ђај који ће бити организован на јесен, а
то је прослава десетогодишњице посто-
јања и успешног рада Удружења. У
организацији тог догађаја учествоваће
Амбасада Републике Словеније, Кул-
турни центар, Народни музеј, Градска
библиотека и неколико школа.

Као део обележавања Дана државно-
сти пријатељске земље, почетком јуна у
фоајеу Културног центра своју нову
књигу „Монголске мрље” промовисао је
познати словеначки уметник, кантау-
тор и писац Зоран Предин. Након про-
моције Предин је имао срдачан сусрет

са члановима Удружења, који нису кри-
ли задовољство што су имали прилику
да упознају овог великана словеначке
културе. Предин је изразио жељу да,
када следећи пут дође у Панчево, обиђе
просторије Удружења како би се боље
упознао са активностима које оно има.

Чланови Удружења су током целе
године путем апликације „Зум” поха-
ђали течај словеначког језика са еле-
ментима културе, који је успешно и
квалитетно водила др Милена Спремо.
Полазници су изразили захвалност
Министарству за образовање, науку и
спорт Републике Словеније, које је
омогућило да се организује течај с два-
десетак полазника.

Удружење Словенаца је 21. јуна
посетио генерални конзул Републике
Словеније у Београду Примож Кри-

жај. Састанак са члановима одржан је
у Свечаној сали Народног музеја, а
организован је и програм који је био
посвећен Дану државности Републике
Словеније. Осморо чланова Удруже-
ња је том приликом на свечаној цере-
монији примило словеначко држа-
вљанство. Крижај је потом у пратњи
директора музеја Мирослава Бирцли-
на обишао галеријске просторе и
сталну поставку музеја и био је
фасциниран оним што је видео.

Словеначка амбасада је 22. јуна у
Београду организовала свечани при-
јем поводом Дана државности Репу-
блике Словеније. На пријему су поред
високих државних званица и дипло-
матског кора били и представници
словеначких удружења у Србији.
Делегацију Удружења Словенаца

„Логарска долина” предводио је пред-
седник Јосип Вебер. Том приликом су
у неформалном разговору договорени
даља сарадња удружења и термин
састанка на којем ће бити речи о
наредном попису становништва и
изборима за Национални савет. Вебер
је имао прилику да разговара са амба-
садором Словеније Дамјаном Берган-
том и његовим сарадницима, пред-
ставницима Владе Републике Србије,
београдским надбискупом Станисла-
вом Хочеваром, зрењанинским биску-
пом Ладиславом Неметом и српским
патријархом Порфиријем.

Он их је упознао са активностима
панчевачког удружења, једног од нај-
активнијих у Србији, и том приликом
их позвао да на јесен дођу у Панчево на
прославу Удружења. С. Т.

од 1912. до 1999.
године (УБНОР).

Уз њих, ове пра-
знике обележиће
Удружење за пра-
ћење традиција
12. војвођанске
бригаде, као и
удружења ратних
војних инвалида,
војних пензионе-
ра, резервних војних старешина, вете-
рана 72. специјалне бригаде, антифа-
шиста... Сви они позивају суграђанке и
суграђане да им се придруже код биста
народних хероја како би одали почаст
свим погинулима и исказали саосећање
с рањенима у ратовима иза нас.

УБНОР је кровно удружење
борачких организација које постоји

од 1947. године и прати традицију
свих ратова. Од свог оснивања про-
сторије су им у Улици др Светисла-
ва Касапиновића 1, непрофитна су
организација коју чине искључиво
волонтери, а финансирају се из
градског буџета. У УБНОР-у има
око 300 активних чланова, а укупно
их је преко 5.000. Шездесет осам

чланова удружења погинуло је у
ратовима од 1991. до 1999.

Удружење, чије чланство има при-
паднике свих националности, бави се
хуманитарним радом – даје све од
себе да учесници ратова добију своја
законска права. Ради на томе да чла-
нови и њихове породице остваре пра-
ва на, рецимо, бањско лечење и суб-
венције за плаћање комуналних
дажбина, као и да све то буде једин-
ствено у Србији, јер је сада случај да
борци из других градова остварују
одређена права, док у Панчеву они
немају ни бесплатан јавни превоз.

Сви који осећају потребу да се
поклоне жртвама ратова биће
добродошли 7. јула у 11 сати и моћи
ће да се придруже члановима поме-
нутих удружења. С. Т.
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Пријављивање за 200.000 вау-
чера за одмор у Србији у вред-
ности од 15.000 динара почело
је 27. јуна у свим поштама
широм земље. Ове субвенције
су намењене различитим кате-
горијама становништва.

– За ваучере могу да се пријаве
пензионери, незапослена лица,
студенти, ратни и војни инва-
лиди, цивилни инвалиди, лица
која остварују право на туђу негу
и помоћ, лица која имају пољо-
привредна газдинства и запо-
слена лица која имају примања
мања од 70.000 динара – рекла
је министарка трговине, тури-
зма и телекомуникација Татја-
на Матић.

Ваучерима се плаћа смештај
у угоститељским објектима изван
града, општине, односно места
пребивалишта, као и места сту-
дирања корисника ваучера, у
трајању од најмање пет ноћења
искључиво на територији Репу-
блике Србије. Ваучером се не
могу плаћати храна, пиће, здрав-
ствене и друге услуге, борави-
шна такса и друго.

Потенцијални корисник вау-
чера прво треба да резервише
смештај код угоститеља са обја-
вљене листе, на основу чега уго-
ститељ издаје потврду о резер-
вацији, генерисану из ЦИС-а.

На ваучеру ће бити одштам-
пан назив угоститељског објек-
та у којем се једино може иско-
ристити ваучер, а потенцијал-
ни корисници ваучера дужни су
да провере исправност подата-
ка на пријави, имајући у виду
да се накнадне рекламације неће
уважавати, као и да се већ 
једном одштампани ваучери

неће поново штампати због 
евентуалних грешака.

Уз пријаву се обавезно ста-
вљају на увид и докази о оства-
реном праву на пензију или
потврда о запослењу и прима-
њима, а студенти прилажу ори-
гинал потврду високошколске

установе о статусу студента
првог, другог или трећег степе-
на за текућу школску годину.

Потенцијални корисници су
у обавези да на шалтерима ЈП
„Пошта Србије” поднесу прија-
ве најкасније 30 дана пре почет-
ка реализације аранжмана, одно-

сно период од дана подношења
пријаве до првог дана коришће-
ња резервисаног аранжмана не
може да буде краћи од 30 дана.

Александар Сеничић, дирек-
тор Националне организације
туристичких агенција ЈУТА, оце-
њује да ће нови круг поделе
200.000 ваучера за одмор у нашој
земљи много значити и угости-
тељима и грађанима.

– То је јако добра мера за про-
моцију и подршку домаћим
даваоцима смештаја и катего-
рији становишта која испуњава
услове. У понуди на сајту Мини-
старства туризма може се наћи
преко 2.000 објеката на разним
дестинацијама у земљи. Доса-
дашње искуство је показало да
се грађани најчешће одлучују
за Златибор, Врњачку Бању,
Сокобању, Тару, Дивчибаре, Про-
лом Бању, али и бању Врдник.

СВЕ О ВАУЧЕРИМА

ПРЕСУДА

Осуђен на 
12 година робије

Основни суд у Панчеву осу-
дио је Зорана Костића (53) из
Врања на 12 година затвора
јер је у марту после свађе емо-
тивној партнерки Нади С. (48)
сипао сону киселину у очи!

Напад се догодио 24. марта
у његовом изнајмљеном ста-
ну у Панчеву. ОЈТ је саопшти-
ло да ће уложити жалбу на
ову пресуду јер су они тражи-
ли да се Костић осуди на 15
година и шест месеци затво-
ра. Како наводе, Костић се
оптужницом теретио за про-
тивправно лишење слободе,
излагање опасности и нано-
шење тешких телесних повре-
да на штету Н. С., коју је после
свађе држао затворену, па јој
сипао сону киселину у очи.

„Основни суд у Панчеву
донео је првостепену пресуду
којом је З. К. осудио на казну
затвора у трајању од 12 година,
док је притвор, претходно одре-
ђен, продужио до упућивања у
установу за издржавање кри-
вичне санкције”, наводи се у
саопштењу тужилаштва.

Нада и Зоран су били у емо-
тивној вези. Зоран је већ осу-
ђиван због убиства бивше таште.

„ПАНТРАНСПОРТ”

Скупља карта до
Београда

„Пантранспорт” је објавио
да ће у међумесном саобра-
ћају од 20. јула важити нове
цене карата (у динарима):

Панчево–Београд 300,
Панчево–Београд (за сту-

денте) 250,
Панчево–Црепаја 290,
Панчево–Дебељача 310,
Панчево–Дебељача (шеће-

рана) 310,
Панчево–Ковачица 350,
Панчево–Падина 400,
Панчево–Самош 430,
Панчево–Мраморак 360,
Панчево–Опово 360.
Почетком фебруара „Пан-

транспорт” је подигао цену
картеналинијиПанчево–Београд
са 200 на 250 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ПОЗИВА

Упишите децу 
у вртић

Секретаријат за јавне службе и
социјална питања ГУ поводом
реализације одлуке о праву на
накнаду дела трошкова боравка
деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или
физичко лице обавештава гра-
ђане чија се деца налазе на листи
чекања за упис у ПУ „Дечја
радост” или у вртић у једној од
основних школа које обављају
делатност предшколског васпи-
тања и образовања о следећем:

– Градска управа расписује јав-
ни позив за подношење захтева
за оствaривање права на накнаду
дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физич-
ко лице за период од 1. септем-
бра 2022. до 31. августа 2023.
Увид у јавни позив може се извр-
шити на www.pan ce vo.rs. Роди-
тељи чија су деца на листи чека-
ња у ПУ „Дечја радост” с потвр-
дом о тој чињеници, као и с потвр-
дама ПУ „Кефалица” могу, почев
од 1. јула, поднети захтев за оства-
ривање права у Услужном цен-
тру ГУ, Трг краља Петра I 2–4, на
шалтеру број 9.

Све додатне информације
могу се добити позивом на број
013/308-753. С. Т.

УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЕУ

Опет поскупљују
цигарете

Цигарете ће од 1. јула бити ску-
пље за 10 динара, па ће тако нај-
јефтинија паклица коштати 300
динара, а она најскупља чак 580.
Разлог за то је увећање специ-
фичне акцизе за динар и по, а
која се коригује два пута годи-
шње, у јануару и јулу, у складу са
акцизним календаром.

Након тога држава ће по овом
основу произвођачима, уместо
досадашњих 79,75 динара, узи-
мати 81,25 динара по пакли. Том
динамиком, односно два пута
годишње, сведо2025. године, уве-
ћаваће се овај државни намет уз
који се на цену цигарета зарачу-
нава и пропорционална акциза
од 33 одсто, која треба да остане
и у наредне три године непроме-
њена. На све то се додаје и ПДВ.

Циљ ових измена је усклађи-
вање са стандардима ЕУ, по који-
ма до 2025. године држава, уме-
сто садашњих 70, треба да прихо-
дује најмање 90 евра на 1.000
комадацигарета, односно1,8 евра
по паклици. По тим стандарди-
ма, треба очекивати да ће пуша-
чи у Србији за три године цену
свог уживања плаћати исто као
они у земљама ЕУ.

Пензионери у Србији ће од 1.
јануара наредне године имати
веће пензије за чак 19,1 одсто,
што значи да ће најниже пензије
бити повећане за 2.535 динара,
док ће најстарији грађани који
примају највеће пензије добијати
повишицу од чак 29.704 динара.

Председник Србије Алексан-
дар Вучић је у суботу најавио да
ће укупно кумулативно повећа-
ње пензија бити 19,1 одсто, закључ-
но с 1. јануаром 2023. године.

– Прво повећање пензија иде
најкасније 1. новембра, а ново
од јануара наредне године, и оно
ће укупно износити 19,1 одсто –

рекао је Вучић додавши да је
ова мера већ договорена с пред-
ставницима Међународног моне-
тарног фонда (ММФ).

Израчунали смо колико ће
повећање од 19,1 одсто осетити
свака група пензионера.

Према последњим подацима
Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО)
за април, најнижу пензију од
13.274 динара примаjу 104.692
пољопривредна пензионера и
могу да очекују раст месечних
примања за 2.535 динара. Тако
ће им у јануару 2023. бити испла-
ћено по 15.809 динара.

Такође, 125.635 пензионера
из категорије запослених и само-
сталних делатности сада на пен-
зионом чеку добијају по 16.884
динара, а од јануара ће им та
сума бити већа за 3.225 динара,
па ће износити 20.109 динара.

Просечна пензија у Србији у
априлу 2022. износила је 30.973
динара и толико добијају 977.022
пензионера. Наредне године они
могу да очекују повећање од 5.916
динара, па ће просечна пензија
бити повећана на 36.889 динара.
Највишу пензију у Србији, у изно-
су од 155.516 динара, примапеде-
сет троје грађана. Они од наредне

године могу да очекују повећање
од чак 29.704 динара, што је у
крајњем износу 185.220 динара.

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 
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радним данима

од 7 до 14 сати 
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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

ТАЧНА РАЧУНИЦА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ

Пензије расту од 3.000 до 30.000 динара

КО МОЖЕ ДОБИТИ ВАУЧЕР

• Пензионери.
• Студенти.
• Незапослени из евиден-

ције Националне службе за
запошљавање.

• Запослени чија прима-
ња не прелазе 70.000 дина-
ра.

• Ратни војни инвалиди и
цивилни инвалиди рата с
примањима која не прелазе
70.000 динара месечно.

• Носиоци активног поро-
дичног пољопривредног
газдинства који су се изјаснили
да се баве искључиво пољо-
привредом.

• Корисници права на
додатак за помоћ и негу
другог лица.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ

• Попунити образац пријаве
који се налази на интернет стра-
ници Министарства туризма.

• Попуњена пријава преда-
је се лично на шалтерима
пошта широм Србије.

• Уз пријаву се ставља на
увид потврда о резервацији
код угоститеља, лична карта
или пасош.

• Пензионери уз пријаву
достављају и фотокопију
решења о оствареном праву
на пензију или оригинал пен-
зиони чек.

• Запослени стављају на
увид и оригинал потврду о
запослењу и оствареној зара-
ди у месецу који претходи оно-
ме у коме се подноси пријава.

• Студенти прилажу и ори-
гинал потврду високошколске

установе о статусу студента
првог, другог или трећег степе-
на, за текућу школску годину.

• Пријаве поднети најкасни-
је 30 дана пре почетка реали-
зације аранжмана.

• Ваучер садржи назив уго-
ститељског објекта и јединстве-
ног идентификатора пријаве,
одштампане податке о кори-
снику ваучера.

• Министарство туризма
преко ЈП „Пошта Србије”
доставља ваучере на адресу.

• Уколико укупна цена пру-
жене услуге смештаја прелази
износ ваучера, корисник ће
разлику доплатити сопственим
средствима.

Контакт-телефони за инфор-
мације о ваучерима: 011/26-
06-521 и 011/26-06-576.

КАКО ДОБИТИ 15.000 ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

Садашњи
износ

У 
јануару

Износ 
повећања

13.274 15.809 2.535

16.884 20.109 3.225

30.973 36.889 5.916

74.664 88.925 14.261

155.516 185.220 29.704
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Неформална грађанска
иницијатива тражи 
да Панчево свим
основцима купује
школске књиге

Прикупљено више 
од 3.000 потписа

Иницијативу да од школске
2023/2024. Град Панчево из буџе-
та обезбеди новац за уџбенике
за све панчевачке основце недав-
но је покренула неформална гра-
ђанска група „Родитељи општи-
не Панчево”. Њени представни-
ци су на писарници Градске упра-
ве предали молбу за састанак с
градоначелником Александром
Стевановићем на ком би се 
разговарало о овој теми.

У молби, између осталог, пише
да њени потписници верују да
ће Град имати слуха и добру
вољу да им изађе у сусрет, те да
ће у конструктивној дискусији с
делегацијом родитеља заједно
размотрити моделе потпуног
финансирања уџбеника за уче-
нике у оквиру буџета за 2023.
Објашњено је и да иницијативу
чине председници и заменици
председника савета родитеља,
као и представници градског
савета родитеља и школских
одбора панчевачких основних
школа. Родитеље би на састанку
представљали Бранислава Јању-
шевић, Драгана Малиџан Вин-
кић, Душан Грујица, Милена
Стефанов, Тања Крстић и Татја-
на Бевц Лалић, а изражена је и
нада да ће му присуствовати и
чланица Градског већа задуже-
на за образовање Татјана Божић.

Иначе, досад је прикупљено
више од 3.000 потписа оних који

подржавају ову иницијативу, а
ради се само о родитељима деце
што похађају основну школу.
Наравно, потпис се узима искљу-
чиво од једног од родитеља. Због
интересовања јавности, покре-
нута је и онлајн петиција за
суграђане који нису родитељи
основношколске деце.

О овој иницијативи су на
последњој седници Скупштине
града Панчева, када се распра-
вљало о ребалансу буџета,
мишљења разменили одборник
СРС-а Слободан Мрђен и Сте-
вановић. Градоначелник је тада
поставио питање „зашто и сред-
њошколци не би добили 
бесплатне уџбенике, и они су
наша деца”. Подсетио је на то
да Град обезбеђује уџбенике за
одређене категорије основаца,
да би бесплатни уџбеници за све

коштали Град око 150 милиона
динара, као и да ће бити размо-
трени предлози да се укључе још
неке категорије ученика које би
добијале уџбенике.

Драгана Малиџан Винкић из
неформалне грађанске иници-
јативе рекла је за градске елек-
тронске медије да јој се један

део градоначелникове изјаве
„чини позитивним, јер видимо
да постоји отвореност ка томе
да се размотри ова идеја о финан-
сирању бесплатних уџбеника и
да је чак проширена предлогом
да се обухвати и средња школа”
и додала:

– Наш фокус је био на основ-
ној школи, јер је обавезна. Али
зашто да не и средња школа, јер,
како је градоначелник рекао, и
то су наша деца. Да ли неко може
или не може да купи уџбенике,

о чему је такође било речи у
Скупштини града, мислим да је
ирелевантно – треба обезбедити
уџбенике за све ученике, јер је
образовање бесплатно и треба да
буде, без обзира на то којој кате-
горији ученик припада.

Она је казала да треба наста-
вити добру политику обезбеђи-

вања уџбеника за одређене соци-
јалне категорије, али да ту нису
обухваћене све, па би требало
отворити дијалог око тога. Веру-
је да ће представници ове ини-
цијативе бити позвани на саста-
нак, јер је она одјекнула и у гра-
ду и у насељеним местима, где
се такође прикупљају потписи.

Циљ иницијативе је да се отво-
ри буџетска линија за бесплатне
уџбенике у буџету за 2023. годи-
ну и да то постане пракса за сва-
ку следећу.

4 ДРУШТВО
Петак, 1. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Директорка ЈКП-а „Грејање”
Зденка Јокић изашла је у јавност
с подацима да предузеће које
води није тражило од локалне
самоуправе повећање цена услу-
га грејања и испорукетопле потро-
шне воде, али да се ипак разма-
тра та могућност. Додала је:

– У току је дневно праћење
кретања цена енергената – стру-
је и гаса – на тржишту, како би
се одредио проценат корекци-
је цене услуга грејања за кори-
снике стамбеног и пословног
простора. У случају да цене
барела нафте на светском нивоу
скоче, а по свој прилици хоће,
и под претпоставком да тад
цена гаса за 1.000 кубних мета-

ра буде 450 америчких дола-
ра, минимална корекција цене
наших услуга да би се покри-
ли трошкови гаса била би изме-
ђу 21 одсто за кориснике по
утрошку и 25 одсто за кори-
снике који плаћају услугу по
квадратном метру. У том пове-
ћању би се налазио само вари-
јабилни део. Фиксни трошко-
ви наших услуга остали би на
истом нивоу, иако су и они
повећани због виших цена 
неопходних материјала и опреме.

Закључила је да и цена елек-
тричне енергије улази у цену
услуга, па се разматра колико
би износила корекција у одно-
су на тај енергент.

ДВЕ ТРЕЋИНЕ ЉУДИ НА СВЕТУ РАДИ НА ЦРНО

Безбедност и здравље важне теме

Ја не знам ни једног јединог човека на свету који је вла-
ститом главом дошао до Бога. Али знам их доста који су
својом главом дошли до других људи, па чак и неке који
су том истом главом коначно стигли до себе. Непојмљи-
во су широка пространства која се растварају кад човек
мисли својом главом. Бога нема и никад га није било, то
је јасно, али није мени циљ само да људи схвате да нема
Бога, него да схвате чега све има. А има невероватних
ствари: слободе, љубави, емпатије, солидарности, сто
хиљада чуда има која је религија људима објаснила и
сакрила фантазијом Бога.

(Писац и новинар Борис Дежуловић, „Данас”, 20. јун)

* * *
„Багрење” јесте било инспирисано насиљем косовских
Албанаца над Србима и Црногорцима, али песма је тако
пажљиво изнијансирана да је могла бити отпевана и на
албанском, а да не изгуби ништа од своје снаге. Балаше-
вић ју је претворио у универзални протест против дивља-
штва. Захваљујући његовој песничкој интелигенцији и
дару, „Багрење” је израсло у нешто веће од певања о
косовској несрећи. Слика љубави – а то је најјача слика у
„Багрењу” – чини ту песму већом од песничке интерпре-
тације националне трагедије. С друге стране, стихови о
срамоти једног друштва чине да песма не буде само
љубавна. Можда ни сам Балашевић није одмах био све-
стан да је „Не ломите ми багрење” дивовска песма. Чини
се да су то други схватили пре њега. Након што ју је
отпевао у студију, сви су остали неми, нико није прого-
ворио ни реч. Таква потресеност људи који су с њим
били у студију јесте највећа похвала песми.

(Писац и публициста Иван Ивачковић, 
„Недељник”, 22. јун)

* * *

Много се прича о поделама, али ја нисам сигуран да те
поделе нису понекад и корисне. Када видим шта је на
другој страни, онда ми је некако и драго што сам у том
свом мехуру, који се помиње. Ако је друга опција да се
здраво размишљање, ширина и љубав према човеку, ком
год богу се он молио и шта год да му пише у личној кар-
ти, да се то разводни тим неким ултимативним спајањем
са другомислећим људима зарад неке приче у којој смо
сад сви јединствени, онда нећу брате да разводњавам
своје вино. Онда ми је боље да будем у свом мехуру
сличномислећих људи, јер ми се оно мишљење уопште
не допада, мислим да је грозно, мислим да је погрешно.

(Новинар Зоран Кесић, nova.rs, 28. јун)

* * *
Ја сам песникиња. Мој задатак, и моја жудња, јесте рећи
истину. Тематски разнородну збирку повезује жеља за 
разбијањем завета тишине који у нашим друштвима има
снагу божанског едикта. Било да се ради о coming out-у,
породичним несрећама или ратној трауми, за песничко
„ја” у овој збирци сва нада и спас је увек у језику, том најпо-
узданијем оружју које као људска бића имамо против очаја,
патње и смртности. Шта би била истина ове књиге? То да је
овај свет све што постоји и да морамо тежити проналажењу
оног бесмртног и славног унутар пролазног и уобичајеног.

(Песникиња Селма Асотић, „Новости”, 27. јун)

* * *
Мени су фасцинантне приче о том времену одмах после
Другог светског рата, кад су милиони људи пешачили
Европом. Месецима су се враћали са ратишта, из заро-
бљеништва, логора... Препешачили би целу Европу, без
новца, и дошли кући где су на рушевинама поново гради-
ли куће. Или би се се укрцали на неки брод, отишли за
Америку и започели неке нове животе, изузетно зани-
мљиве и богате. А нас је данас страх од свега. Након
моралног и духовног краха који се западној цивилизацији
тада десио, постојала је нада да нас је тај рат нечему нау-
чио, да се ти ужаси више неће поновити, а да ће се изгра-
дити један бољи свет. Та нада је производила ентузијазам
и огромну енергију. Најгоре се десило и сад је могло бити
само боље. Најважније од свега, људи се нису бојали „шта
ће бити сутра”, већ су веровали да то сутра може бити
само лепше. То је огромна покретачка енергија и ми им
из данашње перспективе можемо само завидети, јер ми
као живимо у неком времену изобиља и просперитета,
али у сталном страху. Не само да сутра неће бити боље
него ћемо да изгубимо и оно што имамо. Очекујемо нека-
кву нову катаклизму, која је вероватно неминовна.

(Редитељка Ленка Удовички, „Данас”, 28. јун)

КОНЦЕПТ О ПРЕДЛОГУ ГРАДУ ДА ОСНОВЦИ ИМАЈУ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

ПОЗИТИВНА ИДЕЈА, АЛИ ТЕШКО ОДРЖИВА

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Градска менаџерка Маја Вит-
ман објаснила је за РТС због
чега касне радови у Улици цара
Лазара.

– Када се радови изводе у
складу с пројектно-техничком
документацијом и добијеном
грађевинском дозволом, а да
је само каблирање подземних
инсталација рађено пре неко-
лико деценија, заточеници смо
лошег вођења система: низ
самих инсталација или је погре-
шно или није уопште карти-
ран. Услове при припреми про-
јекта за грађевинску дозволу
добили смо од ималаца јавних
овлашћења, а то су „Србијагас”
и „Електродистрибуција”, па

ГРАДСКЕ ВЕСТИ

Погрешно картирање 
инсталација

Извесно поскупљење 
грејања

смо дошли до низа проблема
при извођењу радова – рекла
је Маја Витман.

У току је исправљање тех-
ничке документације, а према
речима градске менаџерке,
постоји константна координа-
ција с поменутим јавним пред-
узећима како би она извела
своје радове и Граду омогући-
ла да несметано настави запо-
чето.

Огроман профит од
присилног рада

Недавно смо писали о овој теми,
додуше из другог аспекта, а сад
износимо нове податке: како је
рекао национални координатор
Међународне организације рада
за Србију Јован Протић, две тре-
ћине људи на свету ради на црно.
На конференцији „Ризици новог
доба – две године пандемије: да
ли су нови модели пословања
трајно стање, које ризике носе и
како их превазићи” он је обја-
снио:

– Више од 40 милиона људи
налази се у модерном ропству,
од којих је 25 милиона на при-
нудном раду, а 15 милиона њих
су углавном жене у присилним
браковима. Све се то одвија само
зато што је профит од таквог
присилног рада огроман и изно-
си око 150 милијарди долара
годишње.

Како је рекао, забрињавајући
податак је да је број деце у деч-
јем раду порастао за преко осам
милиона и да данас износи око
169 милиона, што се десило
први пут после 25 година опа-
дања тог тренда.

– Досадашњи показатељи ста-
ња на тржишту рада, као што су
стопа незапослености, просечна
зарада и продуктивност рада,
нису добро мерило, па смо иза-
шли с новим мерилом: губитак
радних сати у свету. Он пред-
ставља композитно мерило раста
незапослености и неактивности,
скраћење радних сати, али и
плаћених, а необављених посло-
ва – казао је Протић.

На врхунцу пандемије 2020.
године у Европи и у Србији губи-
так радних сати износио је 14,5
одсто, што значи да толико људи
као да није уопште могло да
ради. Неједнакости које су већ
биле присутне само су се погор-
шале, а жене и млади су посеб-

но погођене групе. Уочен је и
скок око 10 одсто у категорији
екстремног сиромаштва. Ниско
плаћени радници су највише про-
патили услед ковида, јер су изгу-
били посао, што је повећало износ
просечне зараде, а у пандемији
су више била погођена мала 
предузећа него велика.

Протић сматра да се фискал-
на подршка показала значајном
у време пандемије у свету, као и
да је вакцинација ублажила губи-
так радних сати за око два одсто
и спасла око 307 милиона рад-
них места у свету и да је убла-
жила ризике пандемије јер су
људи могли да се врате на посао.

– Безбедност и здравље на
раду су теме које су, захваљују-
ћи пандемији, изашле на виде-
ло. Србија је ратификовала две
нове конвенције које се тичу 
безбедности и здравља на раду,
а то су конвенције 155 и 157
– рекао је Протић и закључио да
се нада да ћемо да „допринесе-

мо у овој области и новим зако-
нима, од којих је посебно битан
Закон о осигурању против повре-
де на раду”.



НИС наставља да улаже у
развој локалних самоуправа

Нафтна индустрија Србије у 2022. годи-
ни кампању „Заједници Заједно” посве-
тила је теми репродуктивног здравља и
подршци наталитету јер, како кажу у
НИС-у, дугорочно улагање у здравље
гради квалитетну основу за будуће гене-
рације једног друштва, што је у складу
са идејом водиљом „Будућност на делу”
компаније НИС.

Настојећи да стекне увид у приори-
тетне потребе локалних заједница у
дефинисаним градовима и општина-
ма, компанија НИС је крајем претход-
не године спровела анкету о стању и
потребама у областима од значаја за
њихов развој. Резултати су показали да
је улагање у јавно здравље прво на листи
приоритета. У складу са анализом анке-
те и пратећи националне приоритете у
овој области, компанија НИС се опре-
делила да у 2022. години акценат ста-
ви на подршку развоју и очувању репро-
дуктивног здравља с циљем подизања
наталитета. Наведени национални
приоритет дефинисан је и Стратегијом
подстицања рађања, у којој се у оквиру
посебног циља 4. Очување и унапређе-
ње репродуктивног здравља истиче да
су „позитивни ефекти улагања у опште
и репродуктивно здравље становништва
вишеструки. Непосредно се уочава боље
здравствено стање, виталност, већа про-
дуктивност и бољи потенцијал за реа-
лизовање родитељства садашње гене-
рације репродуктивно способног ста-
новништва. Дугорочно, улагање у здра-
вље једне генерације ствара добру осно-

ву за бољи раст и развој потомства,
односно будућих генерација једног дру-
штва”.

Унапређење живота грађана

Како кажу у НИС-у, водећи се идејом
да је дугорочно улагање у здравље
кључно за квалитетан развој друштва,
компанија НИС расписује конкурс
„Заједници заједно 2022” који је посве-
ћен теми повећања наталитета и очу-
вању репродуктивног здравља. У ове
сврхе НИС је издвојио 118,5 милиона
динара за подршку породицама у про-
цесу вантелесне оплодње, као и за
набавку специјализоване медицинске
опреме с циљем побољшања услова за
рад у здравственим установама. На
овај начин компанија наставља пру-
жање подршке установама које су од

виталног значаја за унапређење ква-
литета живота свих грађана наше
земље. Програмом је обухваћено 13
локалних заједница: Београд, Нови
Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаре-
вац, Кикинда, Зрењанин, Кањижа, Србо-
бран, Житиште, Нови Бечеј и Велико
Градиште. Пријављивање за овогоди-
шњи конкурс програма „Заједници
заједно” почиње 17. јуна и траје до 26.
августа текуће године, а сви услови и
пропозиције налазе се на сајту
www.nis.rs. О пројектима који ће бити
подржани одлучује Комисија за избор
пројеката, а резултати конкурса биће
објављени у октобру текуће године.

Помоћ у милијардама

Да подсетимо, „Заједници заједно” је
програм друштвене одговорности, који

к о м п а н и ј а
НИС реализује
ч е т р н а е с т
година заре-
дом у сарадњи
с партнерским
општинама и
г р а д о в и м а
широм Србије.
До сада је
путем овог
програма, с
циљем подр-
шке развоју
л о к а л н и х
заједница, уло-
жено око 1,5
м и л и ј а р д и
динара и реа-
лизовано више
од 1.000 проје-

ката. Од ове године списку партнер-
ских градова и општина придружује
се и Велико Градиште, чиме НИС
наставља да проширује круг пријате-
ља и партнера међу локалним зајед-
ницама у нашој земљи.

Осим тога, под слоганом „Будућ-
ност на делу” НИС већ годинама
подржава пројекте од значаја за мла-
де, улаже средства за унапређење
образовне инфраструктуре, попула-
ризацију науке, културе и уметно-
сти, доприноси побољшању услова за
рад и боравак у здравственим уста-
новама и установама социјалне
заштите и улаже средства за пројек-
те у области заштите животне среди-
не. Од 2009. године НИС је у те свр-
хе издвојио више од четири мили-
јарде динара.

ДРУШТВО
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После само неколико дана
вакцинације потрошена
прва количина цепива

Од наредне школске
године креће кампања
у основним и средњим
школама

Према последњим званичним пода-
цима, у Србији влада велико инте-
ресовање за бесплатну вакцинаци-
ју против ХПВ-а. Наиме, директор-
ка Фонда за здравствено осигурање
Сања Радојевић Шкодрић изјавила
је прошле недеље приликом покре-
тања кампање „Заједно против рака
грлића материце – ХПВ не” да је
велико интересовање за вакцина-
цију против хуманог папилома виру-
са (ХПВ), која је од ове године
бесплатна за дечаке и девојчице од
девет до деветнаест година. Према
њеним речима, неки домови здра-
вља су после само неколико дана
вакцинације већ потрошили прву
количину.

С обзиром на то да је велико инте-
ресовање, надлежни у држави су
обећали да ће и у наредном перио-
ду држава учинити све да обезбеди
неопходне вакцине и да ће се
дистрибуција обављати према
плану и програму који праве
епидемиолози Института за јавно
здравље „Др Милан Јовановић
Батут”. Нова количина је већ сти-
гла у домове здравља, а заинтере-
сована јавност је благовремено
информисана о наставку вакцинације.

ХПВ инфекција

Према званичним подацима Инсти-
тута „Батут”, у Србији је током 2020.
године од рака грлића материце
оболело 1.087 жена, док су битку
са овом болешћу изгубиле 453 жене.
У 99,7 одсто случајева главни узроч-
ник је инфекција ХП вирусом. ХПВ
инфекција доводи се у везу и с дру-
гим бенигним (гениталне брадави-
це) и малигним променама на ано-
гениталној регији, као и слузници
ждрела и грла. Како кажу у овој
угледној установи, вакцина је деве-
товалентна и штити од најчешћих
типова ХП вируса, а што је најва-
жније, ефикасна је и безбедна. Вре-
ди истаћи да је држава обезбедила
бесплатне вакцине, чиме је наша

земља стала раме уз раме са 140
земаља света где је до сада дато
више од 500 милиона вакцина.

У две дозе вакцину добијају деца
од девет до четрнаест година, док се
за узраст од 15 до 19 година вакцина
примењује у три дозе. Последњих
недеља педијатри широм Србије
информишу родитеље о бенефитима,
као и о безбедности ХПВ вакцине,
што је резултирало повећањем броја
девојчица које желе превентивно да
се заштите од опаке болести.

Важност правилног
информисања

Држава иде корак даље, па се с
циљем подизања свести о значају
имунизације Министарство просве-

те, науке и технолошког развоја
придружило кампањи „Заједно про-
тив рака грлића материце – ХПВ
не”, коју су покренули удружење
„Родитељ”, Министарство здравља
и Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”. Пре-
ма речима државног секретара у
Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја проф. др Ивице
Радовића, почетак бесплатне иму-
низације деце против обољења иза-
званих хуманим папилома вирусом
има огроман значај. Он је на кон-
ференцији за новинаре поводом
почетка бесплатне имунизације том
вакцином истакао да је поносан што
ће деца у Србији бити у прилици
да, као и њихови вршњаци у регио-

ну, буду заштићена од болести које
изазива тај вирус.

Основна идеја потписивања овог
споразума јесте да се у читаву акци-
ју укључе и образовно-васпитне уста-
нове, које ће у сарадњи с домовима
здравља родитељима пружити све
информације и одговоре на пита-
ња. Управо због тога Министарство
се прикључило овој акцији, јер су
школе један од канала комуника-
ције с родитељима и планирано је
да се, почев од наредне школске
године, кампања омасови, да ђаци
и њихови родитељи кроз трибине и
предавања стручњака у самим шко-
лама стекну јасну слику о потреби
превентивног деловања и спреча-
вања настајања опаке болести.

ПОКРЕНУТА МАСОВНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХУМАНОГ ПАПИЛОМА

ДА САЧУВАМО ДЕЦУ ОД ОПАКЕ БОЛЕСТИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НАПЛАТА ПУТАРИНЕ

Један таг за три државе
Возачи ће ускоро плаћати путарину
електронски, јединственим таг уре-
ђајем, у три државе: Србији, Северној
Македонији и Албанији. На самиту
који је недавно одржан на Охриду
договорено је успостављање једин-
ственог система електронске наплате
путарине у ове три земље, а касније и
у осталим земљама које се прикључе
иницијативи. Цена путарине кроз
Србију за оне који крећу из Суботице
је 2.120 динара до Прешева, док за
возаче из Београда до границе са
Северном Македонијом кошта 1.490
динара. Путарина кроз Северну Маке-
донију кошта укупно 8,5 евра, а кроз
Албанију је пет евра.

Захваљујући новом систему, који
треба да ступи на снагу у августу (фаза
тестирања је у току), грађани Србије,
Северне Македоније и Албаније ће са
истим уређајем за електронску напла-
ту путарине моћи да плаћају путари-
ну у све три земље без заустављања.

ПОДРШКА АП ВОЈВОДИНЕ

Новац за промоције
Покрајински секретаријат за пољо-
привреду, водопривреду и шумар-
ство расписао је конкурс за пружање
финансијске подршке за одржавање
традиционалних манифестација.
Предмет конкурса је додела новца
организацијама с територије АП Вој-
водине с циљем боље промоције и
подизања капацитета руралне сре-
дине, као и повезивања пољопри-
вредника и пољопривредних
производа ради бољег позиционира-
ња на тржишту. 

Минималан износ средстава који
се додељује по једној пријави јесте
50.000 динара, а максималан износ
је до милион динара. Новац је наме-
њен за организовање сајмова, мани-
фестација и изложби у области пољо-
привреде и руралног развоја (закуп
излагачког простора са основним тех-
ничким услугама, изградња односно
закуп штанда, закуп бине, озвучења
и осветљења итд.) и подршку локал-
ним манифестацијама са сврхом очу-
вања традиционалних заната и про-
изводње локалних производа.

Конкурс је отворен до утрошка
средстава, а закључно с 11. јулом.

ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ

Накнаде три до пет евра
За време боравка у иностранству,
током летњих месеци и годишњих
одмора, многи туристи из Панчева
користе платне картице својих бана-
ка. У великом броју случајева то није
бесплатно и, у зависности од услуге,
да ли се картицама подиже новац с
банкомата, на шалтерима, или се
користе за плаћање у продавницама
и ресторанима, провизија износи од
један до пет одсто. Предвиђене су и
минималне фиксне накнаде од три
до пет евра.

Судећи према упоредним пода-
цима банкарских накнада, које обја-
вљује Народна банка Србије, цене
трансакција пластикама у иностран-
ству разликују се од врсте картице и
финансијске установе која их изда-
је. Зато банкари саветују клијенти-
ма да се пред полазак на пут у сво-
јим филијалама распитају да ли је
конкретну картицу могуће користи-
ти у иностранству. Препорука је и
да провере постоји ли дневни или
месечни лимит који може да се „ски-
не” или потроши, као и колико изно-
се провизије у иностранству за кон-
кретне картице.

Важна информација за туристе
јесте и који курс примењује банка за
конверзију трансакција које се оба-
вљају у иностранству. Просечно изно-
се између један и два одсто износа
трансакције. Приликом плаћања бан-
ка прво конвертује валуту, а затим
се с рачуна скида сума у динарима.
Када је пластика повезана с деви-
зним рачуном, трошкова конверзи-
је нема ако је валута евро, али ако су
друге девизе у питању, поново се
конвертује уз провизију.

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” ЗА 2022. ГОДИНУ
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6 ЗДРАВЉЕ

Период толико очекиваних и
жељених годишњих одмора је
ту пред нама. Ма колико нам
било разумљиво и природно
да тих неколико недеља буде у
супротности са оним што чини
нашу радну свакодневицу, тре-
бало би се ипак с једном дозом
рационалности припремити за
дане годишњег одмора како би
они протекли у најбољем реду.
Иако нашу пажњу најчешће
усмеравамо на преглед путних
докумената, исправност ауто-
мобила или избор одговарају-
ћих реквизита и гардеробе,
обично забора-
вимо на чиње-
ницу да тај
боравак у при-
роди, на мору,
планини или у
сеоском дома-
ћинству, носи
са собом и
здравствене
ризике, које је
н е о п х о д н о
спречити или
бар ублажити.

Доступност
хране и течно-
сти у великој мери зависи од
места које смо изабрали за
годишњи одмор. Чини нам се
зато прилично рационалним
да се понесе одређена количи-
на воде и хране која није квар-
љива и која се чува у одговара-
јућим условима. При томе не
треба заборавити да су чести
извори заразе млечни произ-
води, млевено месо и месне
прерађевине, неопрано воће и
поврће. Посебну пажњу треба
посветити спречавању могућ-
ности преноса бактерија са све-
жег меса на воће и поврће и
обрнуто. Када су течности у
питању, довољан унос је неоп-

ходан када су спољне темпе-
ратуре веома високе и када смо
физички активни. С друге стра-
не, алкохол и кофеин су реа-
лан извор опасности за све
активности у води и у непо-
средној близини воде.

Када је у питању избор леко-
ва за личну апотеку коју носи-
мо на пут, важан део те кутији-
це требало би да буду пробио-
тик и кесице с раствором елек-
тролита који ће нам помоћи у
одговарајућој надокнади теч-
ности и електролита. Медицин-
ски алкохол је неопходан део
сваке апотеке, како за брзу 
дезинфекцију руку и предмета,
тако и за превенцију контами-
нације огреботина, огуљотина
и мањих рана. Не заборавимо
да је у овим ситуацијама испи-
рање довољном количином воде
најбоља хигијенска мера.

Страх од убода инсеката
реално је већи од самих после-
дица. Да бисмо га умањили,
било би добро напоменути зна-
чај средстава која одбијају
инсекте, примену одговарају-
ће одеће и хладних облога на
место убода. Од помоћи ће сва-
како бити антихистаминске и
антибиотске масти, које ће

спречити ком-
пликације убо-
да. Ретке алер-
гијске реакције
ублажиће при-
мена одговара-
јућих таблета
или сирупа. На
пут не треба
кретати без
таблета за муч-
нину и оних
које ће помоћи
код болова и
високе телесне
температуре.

Мање повреде ћемо ефикасно
решити медицинским фласте-
рима, стери-стрип трачицама
и стерилним газама. У тим
ситуацијама од велике помо-
ћи могу бити влажне антибиотске
марамице. Топломер, маказе,
пинцета, стерилне игле, завоји
и хируршки фластери увек могу
бити драгоцена помоћ када смо
на годишњем одмору. На 
крају, не треба заборавити 
одговарајућу медицинску 
документацију уз хроничну
терапију која нам је неопходна.
Тако ћемо спречити могуће
неугодности при преласку
државне границе.

Припремите се за
годишњи одмор

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Боравак на мору,
планини или селу
носи са собом 
здравствене ризике.
Има начина да их
спречимо или 
ублажимо.

Ако вас муче болне менструације, а

прегледи гинеколога показују да је

све у реду, траварка Милена Марић

препоручује једноставну, а веома

моћну комбинацију вирка, невена и

хајдучке траве коју у том случају

можете пити. Веома је важно да

користите биљни препарат три

месеца непрекидно (два-три пута

дневно), да би се биљке што боље одразиле на организам. Нека

искуства показују осетно побољшање и после већ месец дана.

Мешавина се састоји од једнаких количина наведених биљака.

Може се користити као чај уз потапање од петнаестак минута у кљу-

чалу воду. За дужу примену је боље припремити алкохолну тинкту-

ру и тако обезбедити увек спреман напитак.

Поступак: Добро уситњену биљну мешавину сипајте у стаклену

теглу и напуните до две трећине. До врха налијте алкохол јачине

45% или домаћу ракију. То треба да стоји на собној температури две

недеље, уз свакодневно протресање и мућкање. Неколико дана

после потапања вероватно ће бити потребно да допуните теглу алко-

холом, јер биљке „попију”.

Kада процедите, држите у стакленој посуди на тамном месту, на

собној температури. На тај начин добијамо постојан, некварљив

препарат, који је у сваком моменту спреман за употребу. Пију се три

кафене кашичице дневно, по могућству пола сата пре јела. Kасније

ова тинктура може да се пије превентивно, недељу дана пре очеки-

ваног циклуса. Поред тога што ће помоћи да циклус прође лагано и

безболно, деловаће и на непријатне симптоме ПМС-а, ако их има.

Да ли сте знали да је 8,6% деце
од 16 година у Србији пробало
неку врсту дроге, а да је више од
половине тог броја (5,6%) дрогу
конзумирало три или више
пута?! Ово су показали резулта-
ти Европског школског истра-
живања о употреби психоактив-
них супстанци међу ученицима
у Србији које је „Батут” спровео
2019. године међу тадашњим
ученицима првих разреда сред-
ње школе, односно 16-годишња-
цима (рођеним 2003. године),
њих 3.529.

Светски дан борбе против 
злоупотребе дрога, 26. јун, само је
један од повода да се осврнемо на
мрачну статистику, али и да се
овом темом дубље позабавимо.

Горепоменуто истраживање
показује да је канабис најчешће
коришћена дрога међу учени-
цима првих разреда средњих
школа у Србији. Ову дрогу је
током живота пробало 7,3% уче-
ника. Посебно је забрињавајуће
то што је она толико доступна
младима данас да је скоро тре-
ћина, односно 29,5% анкетира-
них ученика изјавило да су има-
ли прилику да пробају канабис
једном или више пута, али да то
нису учинили.

Ни остале вести нису добре.
Ако оставимо канабис по стра-
ни, треба знати да је друге врсте
дроге током живота пробало 3,4%
шеснаестогодишњака! Најчешће
коришћена дрога изузев кана-
биса је екстази (2,1%), а следе
амфетамини (1,7%), кокаин
(1,5%), LSD или други халуци-
ногени (1,5%) и на крају хероин
(1,1%). Осим тога, 6,1% ђака
користило је инхалансе током
живота, а 5,8% средства за сми-
рење без савета лекара.

Доступно свима

Ставови младих о доступности
дрога ће вас можда највише
запрепастити. Око четвртине
шеснаестогодишњака мисли да
би лако или веома лако могли
да набаве канабис и седативе без
рецепта ако би то желели; 16,4%
мисли да лако или веома лако
може набавити екстази; 10,9%
то мисли за амфетамине и 11,7%
за кокаин. Можете ли да верује-
те својим очима?

Стручњаке с „Батута” посеб-
но забрињава појава све већег
броја такозваних нових психо-
активних супстанци (НПС).

– НПС обухвата широк спек-
тар супстанци које нису под кон-
тролом међународних закона у
области дрога. Оне се најчешће
праве на начин да подражавају
дејство неке већ познате илегал-
не дроге која је под међународ-
ном контролом, али истовреме-
но имају довољно различиту
структуру, како би могле да оста-
ну изван постојећих закона у
области дрога. Неке од последи-
ца употребе НПС, у зависности
од супстанце, могу бити психо-
тично понашање, убрзан рад срца,
анксиозност, поремећај памће-
ња, раздражљивост, физичка
и/или психичка зависност и
предозирање– упозоравају с „Батута”.

Истраживање тог института
показало је да је 1,8% анкетира-

них шеснаестогодишњака кори-
стило неку од нових психоак-
тивних супстанци.

Ово су разлози

Прво питање које вам се намеће
када видите овакве податке сва-
како је: зашто? Шта је то
што изузетно младе
људе, такорећи децу,
наводи не само да
пробају него и да
поново узму дро-
гу? У Специјал-
ној болници за
болести зависно-
сти у Драјзеровој
у Београду као
одговор на то пита-
ње наводе да се упра-
во адолесценција
заправо сматра једним од
фактора ризика за наркоманију.

– Адолесценција је, по неким
ауторима, најважнији и свакако
преломни период у животу, када
од детета постаје одрастао човек.
За неке адолесценте ово је мучан
период конфузије идентитета
који тешко подносе. Неретко се
дешава да се они, због малог
капацитета за подношење тен-
зије, определе и идентификују
управо са оним што старији не
препоручују и изричито су про-
тив тога, јер је то лакше него да
сами проналазе и одређују шта

ће прихватити, а шта не – наво-
де стручњаци из Драјзерове.

Они упозоравају и на то да су
млади који имају проблема у
сазревању и показују одређене

поремећаје у
понашању (лоши

односи с породицом,
вршњацима, професорима,

неуспех у школи, бежање од куће
и сл.) у повећаном ризику да про-
бају дроге. Ризично је и ако у
њиховој околини има оних који
већ узимају дроге, то јест ако се
друже с наркоманима или ако у
породици постоји проблем зави-
сности.

Озбиљне последице

Узимање дрога је у огромној мери
штетно по здравље човека, јер
његов мозак и организам еволу-
цијом нису припремљени за стал-

но излагање
њиховом деј-
ству.

Прве проме-
не код нарко-
мана се јавља-
ју на социјал-
ном плану.
Они полако
мењају своје
друштво и све
више се друже
са особама
сличним себи,
с којима могу
да буду отворе-
ни, размењују
дрогу или је
несметано узи-
мају. Запоста-
вљају своје оба-
везе према уче-
њу или послу,
често позајм-
љују новац или
лажу, чак и
краду новац из
куће. Kасније
када им треба

све више и више новца неретко
препродају дрогу, баве се крађа-
ма и улазе у криминал.

– Оштећења здравља јављају
се и локално, то јест на месту
уласка дроге, на пример инфек-
ције коже због узимања дроге
нестерилним иглама, али могу
бити штетна и за цео органи-
зам. Може доћи до инфекције
бактеријама или вирусима који
се преносе зараженим иглама
или сексуалним односима са
инфицираном особом. Најпо-
знатије инфекције које се доби-
јају овим путем јесу ХИВ и хепа-
титис Б и Ц. Токсичко дејство
дрога нарочито оштећује јетру
и бубреге, преко којих се оне
метаболишу и елиминишу из
организма, али и мозак, срце,
плућа и крвне судове – истичу у
болници у Драјзеровој.

Лечење је процес

Лечење наркоманије је дуготра-
јан и комплексан процес који

траје и неколико година, за неке
и више деценија. Овај процес
има више етапа и подразумева
интеграцију различитих облика
лечења.

Најчешће се комбинују фар-
макотерапија (медикаменти) са
психосоциотерапијом. Прва фаза
у лечењу је обично детоксикаци-
ја, то јест чишћење организма од
токсичних метаболита дрога. Тада
се јавља и апстиненцијална кри-
за, која се лечи различитим леко-
вима, зависно од тога од које дро-
ге је особа зависна.

После ове фазе наставља се
психотерапија, у коју је укључен
не само пацијент него и његова
породица, пошто је и њима
потребна помоћ у превазилаже-
њу наркоманије. Промена живот-
ног стила ка животу без дрога,
прихватање позитивних вредно-
сних опредељења и промена лич-
ности наркомана су основни
циљеви у лечењу. До ових про-
мена се долази упорним и стр-
пљивим трудом пацијента, њего-
ве породице и терапеута.

ПАКАО ИЗ КОГА СЕ ТЕШКО ИЗЛАЗИ

ЗАШТО СЕ ШЕСНАЕСТОГОДИШЊАЦИ 
У СРБИЈИ ДРОГИРАЈУ?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НА ОВЕ ЗНАКЕ ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

Знаци и симптоми коришћења

психоактивних супстанци (дрога,

алкохола или медикамената) јесу:

• нагле промене понашања у

односу на одласке у школу или на

посао, чести изостанци;

• лошији резултати рада или

лошије оцене;

• неуобичајени испади у пона-

шању или напади беса, напетост

и раздражљивост;

• већа неодговорност према

обавезама него раније;

• крупне промене ставова и

система вредности;

• запуштен изглед;

• ношење наочара за сунце у

неодговарајуће време;

• ношење одеће с дугим рука-

вима чак и по топлом времену;

• дружење са особама које

узимају дроге;

• неуобичајено и често

позајмљивањеновца од пријатеља,

родитеља и рођака;

• крађа новца у кући или на

послу;

• дружење са особама о који-

ма родитељи малознају или их не

познају уопште;

• чести тајанствени телефон-

ски разговори;

• покушаји да се сакрију од

родитеља разлози честих кратко-

трајних излазака из куће или дола-

зака непознатих особа у кућу итд.

ПЕТ НАЈЧЕШЋИХ ЗАБЛУДА О НАРКОМАНИЈИ

1. Постоје „лаке” и „тешке”

дроге.

НЕ. Све дроге су опасне.

Неке доводе до психичке зави-

сности, а неке и до психичке и

до физичке зависности.

2. Данас сви узимају дроге.

НЕ. Особе које узимају

дрогу крећу се у уском кругу

себи сличних људи, из чега

погрешно закључују да дроге

узимају сви.

3. Све треба пробати.

НЕ. Зрела особа зна да

одреди шта је добро, а шта

није, има правилан однос

према ауторитетима и уважа-

ва препоруке друштва у коме

живи.

4. Марихуана није опасна.

НЕ. Све дроге су опасне, па и

марихуана, јер могу довести до

озбиљних и трајних поремећаја

менталног и телесног здравља.

5. Повремено узимати дроге

није ризично.

НЕ. Мозак човека еволуци-

јом није припремљен за упо-

требу дрога и њихово узима-

ње доводи до поремећаја и

испада функција нервног

система.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решење за болне
менструације

Прво
човек узима
дрогу, затим 

дрога узима дрогу 
и на крају дрога 
узима човека.

Древна кинеска
изрека



Заменик генералног директо-
ра Сектора за економска истра-
живања и статистику НБС
Милан Трајковић рекао је за
РТС да се процењује да је нај-
мање две трећине укупне
инфлације последица увозне
инфлације, а да ли би она била
повишена и без тога, одговор
је: била би. Трајковић каже да
би инфлација могла да достиг-
не максимум у јуну или јулу
ове године, а не очекује се да
ће прећи 11 одсто.

Према статистичким подацима,
месечна инфлација у мају била
је 1,2 одсто, што је ниже него
претходног месеца. Ипак, међу-
годишњи раст цена премашио
је двоцифрену границу и био је
10,4 одсто, упркос ограничењи-
ма цена основних намирница и
горива.

Највећи део инфлације проу-
зрокован је спољним фактором,
пре свега растом цена енергена-
та, хране и логистике. Колика
би била реална инфлација, а
колика је увезена?

Милан Трајковић рекао je у
Дневнику РТС-а да је међугоди-
шња стопа инфлације у мају била
10,4 одсто и да се после десетак
година суочавамо с тако висо-
ком инфлацијом.

– Морамо да разликујемо
факторе који су тада деловали
на вишу инфлацију од оних
који сада делују. Пре десет годи-
на кључни фактор инфлације
била је депрецијација девизног
курса, данас тога нема – каже
Трајковић.

Придружило се још неколи-
ко фактора, имамо велики про-
блем са оним што називамо
увозном инфлацијом. Ту нису
само производи које увозимо,
као кафа, јужно воће или оде-
ћа и обућа, већ су у питању,

пре свега, цене енергената и
сировина, које су значајно
поскупеле, подвлачи он.

Огроман раст цена енергената

Цена нафте је повећана за неких
70 одсто, а сада први пут имамо
да је цена гаса, електричне енер-
гије и угља толико већа на свет-
ском тржишту.

Према Трајковићевим речи-
ма, у неким ранијим периоди-
ма дешавало се да када нафта
скочи дупло, и гас уз одређено
закашњење скочи дупло, а сада
гас није повећан дупло, већ је
цена гаса повећана пет, 10 или
15 пута у зависности од посма-
траног периода.

Врло је слична и ситуација с
ценом струје – претходних десе-
так година кретала се у распону
од 30 до 50 или 60 евра по мега-
вату, данас је између 100 и 300
евра по мегавату у зависности
од дана, а била је и 400 евра.

Иста је ситуација и са угљем,
чија је цена три до пет пута виша
него у истом периоду прошле
године.

– Није нафта важна само због
цене горива коју плаћамо на

пумпама и није цена струје и
гаса важна само због цене коју
плаћају домаћинства, ради се о
томе да су нафта и остали енер-
генти део цене коштања вели-
ког броја производа, реч је о
неколико хиљада производа –
истакао је Трајковић.

Колико износи
увозна инфлација

Базна инфлација је све време,
откако смо суочени са овим про-
блемом, двоструко нижа од укуп-
не. И у мају је била двоструко
нижа од укупне, износила је око
6,3 процента, рекао је Трајковић.

Према његовим речима, у
оквиру базне инфлације посто-
ји део који је увозна инфлација,
али је тешко рећи колико је тач-
но она, јер је процес формира-
ња малопродајних цена ком-
плексан.

– Према методама које су нам
на располагању, процењујемо да
је најмање две трећине укупне
инфлације последица увозне
инфлације, а колика би била
инфлација без тога, да ли би била
повишена и без тога, одговор је:
била би – каже Трајковић.

Ако погледамо пројекције НБС
и извештаје од пре шест и два-
наест месеци, говорило се и тада
да ће инфлација у наредном
периоду бити повишена, било је
проблема с глобалним ланцима
снабдевања, што је узето у обзир,
додаје он и подсећа да су све
владе света имале велике
фискалне и монетарне стиму-
лансе којима су ублажиле еко-

номске последице пандемије
коронавируса. Између осталих,
то је учинила и наша влада и то
је довело до повећања количине
новца у оптицају.

Након свега тога дошло је до
погоршања тржишта хране и
енергената у свету, земље попут
Кине су правиле залихе и та тра-
жња је значајно подигла цене, а
онда је на све то дошао рат у
Украјини.

– Постоји тенденција да се
сви проблеми припишу рату у
Украјини, а истина је да тај рат
ове проблеме није изазвао, него
им је само додатно допринео,
па смо суочени с додатним пове-
ћањем већ високе цене енерге-
ната и хране, племенитих мета-
ла – каже Трајковић.

Утицај цене нафте
на одређене производе

Наводећи пример флаширане
воде, Трајковић каже да људи,
када купују флаширану воду,
мисле да плаћају воду, а плаћа-
ју нафту – вода не кошта скоро
ништа.

Такса коју произвођач плаћа
држави за флаширану воду изно-
си динар или два, све остало је
нафта. Флашица, затварач и ети-
кета праве се од нафте, плаћамо
нафту, плус транспорт, а не воду.

За само једну пластичну боцу
потребно је четврт литра сирове
нафте.

Осам одсто целокупне свет-
ске производње нафте користи
се за производњу пластичне
амбалаже. Није то само случај с

флашираном водом – код млеч-
них производа амбалажа чини
15 до 30 одсто цене.

За једну стандардну аутомо-
билску гуму, поред каучука,
потребно је 25 до 30 литара сиро-
ве нафте.

Иста је ситуација и код козме-
тике, одеће и обуће. Две трећи-
не свих материјала који се кори-
сте у производњи одеће и обуће
потичу од сирове нафте. Сва оде-
ћа, обућа, синтетички материја-
ли, полиестер, акрил потичу од
сирове нафте.

Трајковић истиче да 90 до 95
одсто свих једињења која се кори-
сте у производњи козметике
потиче од сирове нафте.

Шта даље, две битне ствари

Тешко је тренутно говорити о
инфлацији, нарочито у наред-
них неколико месеци, јер су због
рата у Украјини ризици значај-
но повишени. Заменик генерал-
ног директора Сектора за еко-
номска истраживања и стати-
стику НБС Милан Трајковић
каже да би инфлација могла да
достигне максимум у јуну или
јулу ове године, али не очекује
да ће прећи 11 одсто.

Свака пројекција стопе
инфлације полази од претпо-
ставки које могу, али не морају
да се остваре.

– За остварење прогнозе да
инфлација неће бити већа од
11 одсто два фактора су врло
битна: претпостављамо да ће
пољопривредна сезона бити бар
просечна, мало боља него про-
шлогодишња, када је била суша,
и да неће бити додатне ескала-
ције рата у Украјини – каже
Трајковић.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 1. јул 2022.
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НА КОЈЕ ЦЕНЕ МОЖЕМО, А НА КОЈЕ НЕ МОЖЕМО ДА УТИЧЕМО

Осам одсто целокупне
светске производње
нафте користи се
за производњу
пластичне амбалаже.

Трајковић: „Није нафта
важна само због цене
горива коју плаћамо
на пумпама и није цена
струје и гаса важна
само због цене коју
плаћају домаћинства,
ради се о томе да
су нафта и остали
енергенти део цене
коштања великог броја
производа, реч је
о неколико хиљада
производа.”

Широм света возачи преиспи-
тују своје навике и личне финан-
сије због наглог скока цена бен-
зина и дизела, подстакнутог
ратом у Украјини и глобалним
опоравком од пандемије кови-
да 19, а цене енергије су један
од кључних фактора раста
инфлације, због којег је живот-
ни стандард све скупљи, пре-
носи агенција „Асошијетед
прес”.

Агенција наводи да потроша-
чи широм света доносе разли-
чите одлуке због све скупљег
горива: да ходају више, или возе
бицикл, иду подземном желе-
зницом, возом или аутобусом.
Коче мање да би штедели гори-
во. Преиспитују планове да ауто-
мобилом иду на одмор. Или да
се чак отарасе возила.

Милиони људи који, међу-
тим, немају приступ адекват-
ном јавном саобраћају или не
могу да се одрекну аутомобила
из неког другог разлога, морају
да ипак плаћају гориво, али
штеде на другој страни.

Цене бензина и дизела су сло-
жена комбинација цена сирове
нафте, пореза, куповне моћи и
богатства појединачних зема-
ља, субвенција влада и прихода
посредника као што су рафи-
нерије.

Цена нафте је у доларима,
тако да ако нека земља увози
тај енергент, рачуна се и курс –
цене горива у Европи недавно
су скочиле делом и због слаби-
је вредности евра.

Често постоје и геополитич-
ки фактори, као што је рат у
Украјини. Купци који одбијају
да купе руску сирову нафту и
забране које су западне земље
увеле на руске енергенте потре-
сли су нафтна тржишта, већ
суочена с мањим залихама због
брзог опоравка од пандемије
коронавируса.

Постоји глобална цена нафте
– око 110 долара по барелу – али
не и глобална цена горива, због
порезаидругихфактора. УХонг-
конгу и Норвешкој можете да
платите више од 10 долара по

галону(око3,8 литара). УНемач-
којмождаоко7,5 доларапогало-
ну, а у Француској осам. Про-
сечна цена у САД по галону је
нешто нижа, око пет долара, али
то је први пут да је тако висока.

Становници сиромашнијих
држава јако осећају последице
виших цена енергије, али нису

поштеђени ни Европљани и
Американци. Американци има-
ју слабији приступ јавном сао-
браћају, а чак ни саобраћајне
мреже у Европи нису доступне
свима, нарочито у селима.

Како наводи „Глас Америке”,
цене на пумпама могу да буду
и политички „динамит”.

Амерички председник Џо Бај-
ден тражи од Саудијске Араби-
је да производи више нафте да
би помогла да се смање цене
горива, а планира да и ту земљу
посети наредног месеца након
што је ОПЕК одлучио да пове-
ћа производњу. САД и друге
земље такође су пустили нафту
из стратешких резерви, што
помаже, али није кључно.

Неколико земаља ограничи-
ло је цене горива, међу којима
је Мађарска, где попуст не важи
за стране таблице. У Немачкој
је влада смањила порез за 35
центи по литру бензина и 17
центи за дизел, али су цене уско-
ро почеле поново да расту.

Немачка је такође увела јеф-
тинију месечну карту за јавни
саобраћај, од девет евра, што је
довело до гужви на железнич-
ким станицама и у возовима
током недавног празничног
викенда. Међутим, тај програм
траје само три месеца и не кори-
сти много становницима села
где нема железничких станица.

У ствари, потрошња горива
је на нивоу од пре пандемије,
показују подаци немачког удру-
жења бензинских станица.

Да ли је олакшање на види-
ку? Много тога ће зависити од
тога како рат у Украјини буде
утицао на глобална тржишта
нафте. Аналитичари кажу да ће
одређене залихе руске нафте
дефинитивно нестати, с обзи-
ром на то да је Европска унија,
највећи и најближи руски купац,
обећала да ће окончати већи
део увоза руске нафте у року од
пола године.

У међувремену Индија и
Кина купују више руске наф-
те. Европа ће залихе морати
да набавља из других земаља,
као што су блискоисточне, које
такође не испуњавају зацрта-
не циљеве када је реч о
производњи.

Нова реалност је да су за мно-
ге вечерњи изласци и обавезни
летњи одмори, као што је то
случај у Европи, међу стварима
на којима се штеди.

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ

Свет мења навике због поскупљења бензина



Панчево заиста има толико тога чиме
се може подичити. Ево, баш прошлог
викенда на Тамишу је одржана прва
регата. Иако се за нашу реку и иначе
везују лепи призори, баш овако вели-
чанствена слика, са осамдесет разно-
бојних чамаца који плове ка Јабуци и
потом назад према граду, одавно није
забележена.

Па онда, на сваком кораку се пле-
ше, па су различити догађаји из кул-
туре одлично посећени, што такође
сведочи о нама. Волимо и спорт, има-
мо спортисте за понос и често пунимо
трибине на различитим утакмицама...
Без размишљања помажемо другима
и први смо кад треба да се организује
нека хуманитарна акција. Имамо и
успешних привредника, лекара, про-
светара, занатлија, удружења... Много

је и међу децом надарених и вредних
појединаца... Стварно бисмо по много
чему лепом могли да станемо на црту
грађанима неких других градова.

Али зато, брате мили, што има међу
нама прљавих, аљкавих, бахатих и
неваспитаних! Па то свет још није
видео. Колико имамо с ким и чиме да
се правимо важни, толико нас овакви,
попут ових задужених за призор с
фотографије, покопају и уназаде. И
свега имамо, али начина да ово иско-
ренимо још изгледа немамо. И тако,
већ годинама једни сијају, други мра-
че, једни ведре, други облаче, па ко
победи. Наду улива то што је једна
упаљена шибица довољна да обрише
мрак, док нема тог мрака који може
да победи светао пример. На сваком
од нас је да буде та шибица.

Петак, 1. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Која права имате ако 
вам је продавац прихватио

рекламацију?
„Непуна два месеца након што сам
купила прилично скупе патике, на
њима су се појавила оштећења на уну-
трашњој страни, због којих не могу да
их носим, јер ми стварају жуљеве.
Уложила сам рекламацију у продав-
ници и сада чекам да истекне рок од
осам дана да добијем одговор од про-
извођача. Верујем да ће рекламација
бити прихваћена, јер таква оштећења
нису могла настати мојом кривицом,
па ме занима која су моја права у том
случају и да ли имам одмах право на
повраћај новца. Невезано за овај слу-
чај, занима ме могу ли се жалити и на
недостатке на роби која је купљена на
снижењу”, пита читатељка Татјана са
Стрелишта.

Одговор: Уколико није прошло шест
месеци од датума куповине, потро-
шач има право да приликом подно-
шења рекламације захтева да се 
несаобразност отклони поправком, заме-
ном, умањењем цене или раскидом
уговора, односно повраћајем новца.

Такође, потрошач има право да зах-
тева да се несаобразност отклони заме-

ном за други производ, умањењем
цене или раскидом уговора због истог
или другог недостатка који се после
прве оправке појави, а поновна поправ-
ка је могућа само уз изричиту сагла-
сност потрошача. Не можете раски-
нути уговор ако је несаобразност робе
незнатна. Без обзира на то што је роба
била на снижењу када сте је купили,
имате право на рекламацију.

Немате право да рекламирате робу
само када је она снижена због одре-
ђене мане или грешке и када сте били
упознати с том чињеницом приликом
куповине. С друге стране, и такву робу
можете рекламирати уколико се поја-
ви други недостатак, а не онај због
ког је умањена цена.

Уколико се рекламација решава
раскидањем уговора, врши се повра-
ћај новца у оном износу који је назна-
чен на фискалном рачуну. Без обзира
на то да ли је у међувремену роба
појефтинила или поскупела, ви тргов-
цу враћате робу, а он вама износ који
сте платили приликом куповине која
год да је тренутна цена тог артикла.

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

ОДАБРАНИ АУТОРИ ЗА УКРШТЕНЕ РЕЗИДЕНЦИЈЕ

Леополд долази у Панчево, Анђела иде у Ангулем

ПОНОВО РАДЕ ГРАДСКИ БАЗЕН, ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ И...

ЂЕ СЕ КУПАШ, ЂЕ ШКОЉКЕ СКУПЉАШ?

Буди та шибица

Мало пре него што је лето званично
стигло, отворени пливачки базен на
Спортско-рекреативном центру „Стре-
лиште” почео је да ради.

Први дан када су рекреативци и чла-
нови спортских клубова могли поново,
после паузе од скоро годину дана, да
запливају у базену под ведрим небом
била је субота, 18. јун.

Уколико ових дана још нисте били на
базену, онда ће вас сигурно интересо-
вати сви детаљи који се тичу цена, рад-
ног времена и осталог. Да бисмо вам
уштедели време, о свему смо се распи-
тали и ево на једном месту свих инфор-
мација.

– Радно време отвореног базена за
грађане је сваког дана од 10 до 18 сати.
Затворени пливачки базен у периоду
рада отвореног неће радити због редов-
ног годишњег ремонта. Цена карте за
улаз на отворени пливачки базен није
мењана у односу на раније године и
износи 150 динара за одрасле и 105
динара за децу до десет година – каже
Предраг Стојадинов, в. д. директора
ЈКП-а „Младост”, под чијим окриљем
ради градски базен.

Он додаје и то да сви они који на
купање желе да долазе чешће, могу да
уместо појединачних улазница одабе-
ру исплативију варијанту, а то је купо-
вина сета од десет карата. Цена сета за
одрасле износи 1.275 динара, а за децу
до десет година 800 динара.

Наравно, о исправности и квалитету
воде не треба да бринете, а оно о чему
морате да поведете рачуна јесу прави-
ла понашања.

– Kао и сваке године, хемијску и бак-
териолошку анализу базенске воде ради
Завод за јавно здравље Панчево. Прави-
ла понашања наших корисника истак-
нута су на објекту, а за безбедност пли-
вача задужена је и спасилачка служба.
Надамо се да ће и ове године посетиоци
уживати на нашим објектима и да ће
провести пријатне летње дане баш код
нас – поручио је Предраг Стојадинов.

Уколико бисте хтели да унесете још
неки „водени” садржај у своју свако-
дневицу, онда је друга најближа опци-

ја језеро у Качареву. Оно такође увели-
ко ради, а посећеност је веома добра,
посебно викендом, када сви користе
кратак предах од радних обавеза да
напуне батерије крај воде.

Када је реч о осталим купалиштима,
базенима и аква-парковима који се
налазе релативно близу Панчева, наши
суграђани су у анкети у групи „Панчев-
ке и Панчевци на Фејсу” издвојили оне
које су и сами испробали и имали пози-
тивна искуства. Када је реч о аква-пар-
ковима, највише њих препоручило је
онај на Убу, „Југово” у Смедереву и
аква-парк „Бања Ждрело”. Међу купа-
лиштима у природи највећи број гла-
сова добили су језеро Шалинац у 
истоименом селу код Смедерева, 
Белоцркванско и Врачевгајско језеро,
Бела стена, Пескана код Зрењанина и
Ада Циганлија. Базени који су се издвојили,
поред панчевачког, јесу „Амбар” у 
Омољици и „Фламинго” у Крњачи.

НА ОВО ПОСЕБНО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

На хигијенску исправност воде за

купање, поготово оне у базену, у

великој мери могу утицати и сами

купачи, те је с циљем безбеднијег

и безбрижнијег купања, како би се

значајно смањио ризик од инфек-

ција, али и повреда, важно пошто-

вање одређених превентивних

санитарно-хигијенских мера. Ево

најважнијих препорука.

• Пре уласка у базен обавезно

се истуширајте и исперите лице

чистом водом.

• Обавезно прођите кроз дезо-

баријеру за дезинфекцију стопала

и папуча на уласку у круг базена и

на изласку из тоалета.

• Избегавајте трчање око базе-

на, седење на влажним површина-

ма непосредно око базена (на иви-

ци базена) и скакање у базен.

• Око базена ходајте у папучама.

• Битна ставка пре купања јесте

и припрема за улазак, који мора

бити постепен, због разлике у тем-

ператури тела и воде. Веома је

важно да се придржавате овог пра-

вила да тело не би доживело шок,

који може бити и фаталан.

• Не користити алкохол на купа-

лишту.

• Базен и сличне водене повр-

шине не служе за обављање 

физиолошких потреба!

• Избегавајте роњење, нарочито

отворених очију. Ако роните, кори-

стите маску или заштитне наочаре.

• Не улазите у воду с контакт-

ним сочивима.

• Не гутајте воду из базена.

ХЛОР ШТИТИ, 
АЛИ И ШКОДИ

За очување здравља купача најва-

жнија је редовна контрола воде у

базенима и оптимална концентра-

ција хлора, који уништава већину

вируса, бактерија, гљивица и

паразита.

Превелика концентрација хлора

пак доводи до иритације коже тела

и слузокоже очију, посебно ако се

не истуширате по изласку из базе-

на. Опет, мањак хлора у води омо-

гућава опстанак микроорганизама

и повећава ризик од инфекција.

Стрип-аутори Анђела Јанковић из Срби-
је и Леополд Придон из Француске
нови су резиденти изабрани на трећем
конкурсу укрштених уметничких рези-
денција између Србије и Француске.

Тако ће Анђела Јанковић (1998) од 20.
октобра до 20. децембра ове године бити
резидент Kуће аутора у Ангулему у Фран-
цуској. Њу је одабрала стручна комисија
из овог града. Њен награђени пројекат
стрипа зове се „Nor mal Events / Нормал-
ни догађаји”, а сачињен је од више засеб-
них прича о обичним људима из Београ-
да. Пратећи животе раднице у пошти,
достављача хране, касирке, човека који
храни голубове, студента и стари брачни
пар, ове приче приказују једну некон-
венционалну слику становника престо-
нице и изазове с којима се они сусрећу.

Анђела Јанковић је илустраторка и
графичка дизајнерка, чије илустрације
у форми друштвеног коментара прика-
зују апсурде свакодневице. Њен рад је
представљен на фестивалима и конфе-
ренцијама, као што су „Златно перо”
(Београд), „Илустрофест” (Београд), „PDP

Con fe ren ce” (Нови Сад), „36 Moun ta -
inss” (Загреб). Живи и ради у Београду.

Леополд Придон (1993) имаће своју
резиденцију у Панчеву током октобра
2022, када ће бити и гост осмог издања
„Нова фестивала”. Његов пројекат „Аљо-
ша је нестао” прати Емили и Аљошу
који различито реагују на смрт оца.
Иако је најмлађа, Емили брине о свом
брату који губи тло под ногама. Након

ноћи испуњене дугим лутањем он изне-
нада нестаје. Емилина истрага суочиће
је са сопственим ломовима, као и са
онима којима је подлегло друштво.

Kоначном избору резидената прет-
ходила је ужа селекција у Србији и
Француској, коју су реализовали дома-
ћи партнери на пројекту укрштених
резиденција – Француски институт у
Србији, Град Панчево и Агенција

„KомуникАрт” за Србију и стручна коми-
сија у Ангулему у Француској. Kао три
најбоља у Србији издвојени су пројекти
Анђеле Јанковић, Јелене Ђорђевић Мак-
симовић и Бориса Станића. Међу троје
најбољих кандидата из Француске, уз
Леополда Придона, били су Жереми
Пиненгре и Ноеми Шист.

Подсећања ради, у оквиру посете
председника Републике Француске Ема-
нуела Макрона Србији, 2019. године,
потписан је Споразум о сарадњи у обла-
сти културе и стрипа између францу-
ских и српских институција. Пројекат
„Укрштене уметничке резиденције из
области стрипа Србија–Француска”
резултат је тог споразума и подразуме-
ва успостављање стрип-резиденција
између две земље. У 2020. години срп-
ски резидент у Ангулему била је Дра-
гана Радановић с пројектом „Нова сли-
ка детињства – експерименти”, док је
2021. резидент из наше земље био Или-
ја Јаковљевић с пројектом „Big Rock
Energy”. Француски резидент у Панче-
ву 2020. била је Ализе де Пен, која је

развијала свој нови пројекат, стрип-
-албум од 120 страна о нуклеарној ката-
строфи, док је 2021. Kлер Бро развија-
ла пројекат „Цмиздрење”.

Анђела ЈанковићЛеополд Придон

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан



Кукуруз сада у много
солиднијој кондицији

Пшеници и сунцокрету
нове падавине сада
нису потребне

Има и много корова

Пала је у прави час – кажу пољо-
привредници којима је јак пљу-
сак током викенда дошао као
највећи поклон, нарочито ако се
зна да је након тога уследио
талас тропских врелина, који би
веома неповољно утицао на усе-
ве, пре свега на кукуруз.

Најисплативијој нашој култу-
ри свакако је највише погодо-
вао јер је била у приличном
дефициту влаге.

С друге стране, пшеници и
јечму, који улазе у период жетве,
падавине не доприносе, већ ума-
њују приносе, док је са сунцо-
кретом ситуација таква да има
довољно влаге, па му мало више
сунца сигурно неће сметати.

Кренула жетва

То потврђује и један од најуспе-
шнијих панчeвачких ратара мла-
ђе гарде Маркo Шкрбић из Јабу-
ке, који је и председник тамо-
шњег удружења ратара.

– Срећом па смо добили кишу
ових дана и кукуруз је у мало
солиднијој кондицији. Ова кул-
тура је упадљиво боља у односу
на прошлу годину, јер смо сада
добили 30 литара више падави-
на него лане. Подсећања ради,
сада је пало четрдесетак литара,
а прошле године не само да је
јун био тотално сув већ није било
падавина све до 15. јула. Када је
реч о пшеници, започели смо
жетву и процене су да ће бити на
нивоу прошле године или мало
слабија, то јест за отприлике 20
одсто, што је неких пет до шест
тона по хектару. Тако је у јабуч-
ком атару, а то је и неки репу-
блички просек – каже Шкрбић.

Он додаје да ово време с дру-
ге стране погодује и коровима,

који праве озбиљне проблеме
ратарима.

– Сирак је у експанзији и
малтенe је постао резистентан
на хербициде. Није довољно
помогло ни то што, рецимо,
чистим њиве сваке године при-
ликом преласка с пшенице на
кукуруз, тако што је најпре у
јесен истањирам, па кад никну
корови, испрскам „тоталом”, а
потом редукујем на пролеће хер-
бицидима, у време када кукуруз
има шест-седам листова. Тада
им дајем „еквип”, само за сирак,
плус „лаудис”, који је и за широ-
колисне и усколисне корове.
Ефекат ипак није потпун, па је

много кукуруза „удављено” у сир-
ку – наводи овај ратар.

Шкрбић истиче и то да би тре-
бало да сунцокрет буде добар,
јер је почео да цвета, а имао је
довољно кише, па би му нова
само сметала, као и пшеници.

– Што се цене пшенице тиче,
она се тренутно откупљује по
аконтној цени и износи око 35
динара за килограм. То значи да
цена још увек није дефинисана,
па чекамо да видимо хоће ли
држава да пусти откупљиваче да
откупе шта им треба и дозволи
им да то извезу. У супротном,
биће превеликих залиха и у том
случају цена ће бити ниска, а ми
нећемо имати никакву рачуни-
цу. Садашња цена кукуруза је
35-36 динара и то је тренутно
добро, али питање је какво ће
бити плаћање у берби. Истини
за вољу, када је криза, треба пра-
вити залихе, али ни оне не смеју
да буду превелике – истиче јабуч-
ки пољопривредник.

Цена, као и увек, 
проблематична

И његов доловачки колега и
председник тамошње паорске
организације Марко Бојтар сла-
же се да је киша дошла у послед-

њем моменту да надок-
нади дефицит код
кукуруза и сунцокрета
који су били истински
„жедни”.
– Што се тиче пшенице
уовомжетвеномпериоду,
свака киша значи за
десет одсто мање при-
носе. Неки су већ ски-
нули јечам, а почела је
и жетва хлебног жита.
Приносисудалекомањи
од предвиђених – пет
тона по хектару на нај-
бољим њивама, а биће
мождаидочетири. Гово-
рим о ситуацији у Доло-
ву, које је и нека врста
репера за целу Србију.
Испоставило се као тач-
но да због цене ђубрива
многи нису хтели да га
бацају у довољној мери,

што се одражава и на род. У тре-
нутној констелацији нема шансе
да пољопривредник заради, а
узгред је и уврежено мишљење
да треба само да покривамо тро-
шкове – наводи Бојтар.

И он истиче да од званичне
цене пшенице нема ни трага ни
гласа, а да аконтна износи 34-
-35 динара, што значи да ће бити
и доплате.

– То ће максимално бити 50
пара или евентуално динар, што
је смешно. У вези са аконтном
ценом, пре неколико година тра-
жили смо тумачење од Мини-
старства правде око тога што
још увек нема јавно истакнуте
коначне цене и добили смо тума-
чење да је то незаконито и да је
недопустиво да то буде истак-
нуто на сваком откупном месту,
па су чак биле и послате инспек-
ције. Тада су откупљивачи само
прецртали оно „аконтно”, а
касније су га поново вратили.
Колико сам чуо, у Мађарској и
Румунији цена пшенице је 52
динара, а не знам да ли ће ова
наша покрити и трошкове инпу-
та. Где је ту онда плаћање поре-
ског и здравственог осигурања,
водопривредне таксе и другог –
закључује доловачки ратар.

Петак, 1. јул 2022.
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НА ОСАМНАЕСТОЈ „ДОЛОВАЧКОЈ ФИЈАКЕРИЈАДИ” БИЛО ПРЕКО СТО КОЊА

И Панчевци имали запреге за респект

Kачаревачки Спортско-
-рекреативни центар
„Језеро” и ове године
биће једно од најомиље-
нијих места за расхла-
ђивање током врелих лет-
њих дана. Тамо је зва-
нична сезона купања
почела још 20. јуна, када
је већ било довољно воде
за прве посетиоце, а допу-
њавање је трајало и
наредних дана. Истовре-
мено већ ради и ресто-
ран, а ту су и домаћице с
крофнама и другим спе-
цијалитетима. Као и
досад, улаз за све купаче
биће бесплатан.

Према речима пред-
седника качаревачког
Савета Месне заједнице
Бранка Бокуна, у орга-
низацији те институције
насуто је 25 тона песка на деч-
јој плажи и 12 тона шљунка за
дечје купалиште, а ових дана
биће обезбеђена средства за
проверу исправности воде.

– Од самог старта сезоне о
купачима брине Спасилачка
служба Србије, док се о чисто-
ћи зелених површина стара
локално јавно комунално 
предузеће, а ту је и домар. С

друге стране, молимо све оне
који буду користили спортско-
-рекреативни центар да и они
воде рачуна о хигијени на том
простору – истиче Бокун.

Банатски Брестовац: ЈKП
„Зеленило” је на сугестију
Месне заједнице поставило
пет клупа у Поњавичкој ули-
ци уз истоимени водоток.
Месни орган власти упутио
је допис ЕПС-у због прекида-
ња струје услед и најмање
количине падавина.

Банатско Ново Село: На
„Фијакеријади” у Долову чла-
нови Kоњичког клуба „Будућ-
ност”, након дужег времена
(због недостатка грла), има-
ли су запажен наступ. Бојан
Цикуша у једнопрегу, у кате-
горији кобила, и Лазар Цику-
ша, у категорији тропрега,
освојили су четврта места.

Долово: „Доловачка фијаке-
ријада” одржана је у недељу,
25. јуна, на локалном хипо-
дрому. „Доловке” су биле два
дана на карневалу у Белој
Цркви, па на „Вишњијади” у
Овчи, а идућег викенда биће
на „Данима Вајферта”. Ради
се константно на одржавању
села, коси се трава, изводе се
радови на гробљу.

Глогоњ: Фудбалери су побе-
дом у Иланџи од 1 : 0 у реванш
мечу баража након 17 сезона
успели да се пласирају у Прву
јужнобанатску лигу. Месна
заједница је насипањем песка
у току претходне недеље осве-
жила терен за одбојку на изле-
тишту Скела. Чланови удру-
жења пензионера су на јед-
нодневном излету у петак, 25.
јуна, посетили Ваљево. KУД
„Веселија” се у суботу, 25.
јуна, представио на Зонској
смотри фолклора за одрасле
у Kултурном центру. Фол-
клорна секција Дома културе
наступиће у недељу, 3. јула,
на концерту у Сакулама.

Иваново: Пети Међународни
фестивал хармонике „Златна
дирка” биће одржан у недељу
и понедељак, 3. и 4. јуна, на
платоу испред Дома културе,
када ће, поред такмичења за
јуниоре и сениоре, концерте
одржати Биљана Јевтић, Алек-
сандар Илић, Снежана Бабић
Снеки и Радиша Урошевић.
Прваци су добили бесплатне
уџбенике  захваљу јући 
фондацији „Алек Kавчић”.

Јабука: Настављени су радо-
ви у парку. Пионири ОФK

„Југославије” постали су прва-
ци Пионирске лиге jужног
Баната у групи „Запад” и меда-
ље су им 26. јуна уручили
представници Месне заједни-
це Светлана Грујоски и Сло-
бодан Илић, а пехар спорт-
ски директор клуба Ивица
Микошевић. ЈKП „Вод-ком”
из Јабуке набавио је булдо-
жер за одржавање депоније,
чиме је коначно решен дуго-
годишњи проблем овог 
предузећа.

Kачарево: Вече под називом
„Песме равнице” уприличе-
но је у среду, 29. јуна, када је
наступио дуо Тођа и Мизге.
Хуманитарна акција кувања
рибље чорбе биће приређена
у суботу, 2. јула, од 12 сати, у
просторијама удружења „Вар-
дар”.

Омољица: Ученици првог раз-
реда основне школе добили
су бесплатне уџбенике за
наредну годину, захваљујући
Фондацији „Алек Kавчић”. У
току је реновирање фасаде на
згради Месне заједнице. Очи-
шћен је прилаз на локалном
сметлишту и насута је ризла.

Старчево: Током викенда у
дворишту старчевачког музе-
ја одржана је акција „Неолит-
ска ноћна авантура”, у којој
су најмлађи извиђачи „Наде-
ла” први пут преспавали у
шатору. Пун аутобус туриста
из Београда доћи ће у први
обилазак „Старчевачке туре”,
која обухвата посету музеју,
обема црквама, ергели коња
„Мерац” и манастиру Војло-
вица, уз банатски ручак у
кафани „Ђерам”. У припре-
ми су „Дани дружења”. Ради
се на замени седишта и насло-
на на столицама у великој
сали Дома културе.

Месне актуелности

KАЧАРЕВАЧКИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР ПОЧЕО ДА РАДИ

Отворено „Језеро”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НЕСВАКИДАШЊА ЗАВРШНИЦА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ОМОЉИЦИ

Бесплатни уџбеници, 
хуманитарна приредба и туширање!

КАКВО ЈЕ СТАЊЕ УСЕВА НАКОН ПОСЛЕДЊИХ ПАДАВИНА

КИША ПАЛА У ПРАВИ ЧАС

Осамнаеста „Доловачка фија-
керијада” приређена је у неде-
љу, 26. јуна, на доловачком хипо-
дрому, у организацији Коњич-
ког удружења „Доловачки липи-
цанер”. На овој несвакидашњој
смотри учествовало је 60 запре-
га и преко сто коња, а поред
домаћини, били су ту и такми-
чари из Панчева, Ковина, Мра-
морка, Баваништа, Алибунара,
Белегиша, Ечке...

Њих је у пет дисциплина –
једнопрег, двопрег, тропрег,
четворопрег, вишепрег и изло-
жба – оцењивао судијски жири,
који су чинили доловачки коња-
ри: Драгиша Модошки, Брани-

слав Николић, Слободан Павлов,
Милан Живојиновић и Мило-
ван Милин. Они су након више
сати оцењивања одабрали нај-
боље.

На крају су се међу бројним
победницима, поред осталих,
нашли и житељи Панчева: Петар
Михајлов, чија је одрасла коби-
ла била најлепша на изложби,
Борис Мијалковски из Јабукe,
који је победио са својим липи-
цанерима у четворопрегу, као и
у вишепрегу, када је упрегао чак
осам коња, и Милош Ковачевић
из Панчева, који је имао побед-
нички двопрег, дисциплину с
највише учесника – 30.

Последње ђачке дане у омољич-
кој школи „Доситеј Обрадовић”
обележили су помало несваки-
дашњи догађаји.

Тако су у четвртак, 23. јуна,
будући прваци, то јест њихови
родитељи поштеђени трошка
за набавку свих уџбеника, у
шта спадају и торбе за сваког
понаособ.

Реч је о укупно осамдесет јед-
ном комплету, од чега је 70 
предвиђено за школу у Омољици
и 11 за ОШ „Моша Пијаде” у
Иванову, а одређене попусте има-
ће и старији основци. Све то
омогућено им је на иницијати-
ву Савета родитеља ОШ „Доси-
теј Обрадовић”, који се сагла-

сио с програмом уџбеника Фон-
дације „Алек Kавчић”. Подели
је, поред Александра Кавчића,
присуствовао и његов имењак
доктор Павловић, чија је стома-
толошка ординација покрила
трошак штампања уџбеника од
два динара по страници.

Сутрадан су омољички основ-
ци крај школе провели уз тра-
диционално прскање водом, али
су и показали своја велика срца.
Наиме, том приликом у Дому
културе изведена је „Поконди-
рена тиква”, коју су припреми-
ли ученици шестог и седмог
разреда уз помоћ наставнице
српског језика Емилије Дими-
тријевић. Представа је била

хуманитарног карактера, а сав
новац прикупљен од продаје
улазница, у износу од 39.020
динара, уз онај који је убачен у
кутију Удружења добрих људи
„Огњиште”, постављену у холу
школе, уплаћен је у хуманитар-
не сврхе – деци оболелој од
рака.

Након тога, на предлог уче-
ничког парламента и у сарадњи
с Добровољним ватрогасним дру-
штвом, помоћу ватрогасног вози-
ла заливан је травњак у школ-
ском дворишту. То се напослет-
ку завршило туширањем учени-
ка осмог разреда, а за овакав
„занимљив” начин обележавања
краја школовања они су добили

подршку од својих родитеља.
Ова „активности” им је, поред

осталог, послужила и да мало
растерете мисли од завршног
испита, који су имали неколико
дана касније.

... а не баш за пшеницу

Влага добродошла за кукуруз...
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Представа „Пинокио – дрвени
дечак златног срца” коју су 20.
јуна у дворани Kултурног цен-
тра у Панчеву премијерно изве-
ли чланови панчевачког Удру-
жења за помоћ МНРО (ментал-
но недовољно развијеним осо-
бама), у сарадњи с Kлубом за
одрасла и стара лица из Панче-
ва и плесним студиом „Лана”,
оставила је толико јак утисак на
гледаоце да су на крају сви они
били на ногама док су своје оду-
шевљење исказивали вишеми-
нутним аплаузом и овацијама.

Циљ извођења овог комада
био је прикупљање хуманитар-
них прилога за помоћ Удруже-
њу за помоћ МНРО, а дворана
Kултурног центра била је испу-
њена скоро до последњег места.
Присутне су на почетку поздра-
виле Сања Бели, председница
поменутог удружења, и Тања
Лукић, директорка Геронтоло-
шког центра у Панчеву, под
чијим окриљем ради Kлуб за
одрасла и стара лица.

– Иза нас су две године заи-
ста великог рада и труда. Од
2020. године смо заједнички
радили на овом, за нас изузет-
но великом пројекту. Панде-
мија је одложила премијеру и
за нас је ово велики дан јер
коначно имамо прилику да
поделимо с вама оно што смо
припремили – рекла је Тања
Лукић, захваливши глумцима
и креаторима ове представе, а

пре свега Александри Kсенији
Милосављевић, задуженој за
драматургију и режију.

Њој је директорка Геронто-
лошког центра нарочито захва-
лила на прегалачком дугогоди-
шњем раду на интеграцији и
уважавању најразличитијих осе-
тљивих категорија у нашем дру-
штву.

– Сви костими за представу
урађени су у нашем удружењу

на кројачкој радионици, коју
води Мирјана Предић, захва-
љујући подршци Министарства
за рад, запошљавање, социјал-
на и борачка питања и Савеза
Удружења за помоћ МНРО у
АП Војводини. Драматургију и
режију урадила је наша дуго-
годишња сарадница Алексан-
дра Kсенија Милосављевић.
Kореограф музичких тачака је
Богданка Kелча, а за видео и

фото запис задужен је Чедо-
мир Милосављевић – навела
је Сања Бели.

У овом игроказу за све узра-
сте учествовало је више од 30
извођача и сарадника Удруже-
ња за помоћ МНРО. Уколико
сте пропустили да погледате
комад, имаћете прилику да то
учините највероватније у децем-
бру, када би требало да он буде
репризно изведен.

Агенција „KомуникАрт” из Пан-
чева један је од партнера на
новом међународном пројекту
„Remix Comix”, који је подржа-
ла „Kреативна Европа” – про-
грам Европске уније за подр-
шку секторима у култури и
медијима.

Ово је први пут у историји
града Панчева да је једна локал-
на организација завредела
пажњу угледног и важног фон-
да као што је „Kреативна Евро-
па”. Уз „КомуникАрт” у про-
јекту учествују организације из
Србије, Словеније, Чешке и
Холандије.

Пројекат „Remix Comix” реали-
зоваће се у интервалу од 24 месе-
ца, од јуна текуће до јуна 2024.
године. Лидер пројекта је Мул-
тимедијални центар „Лед арт”
из Новог Сада, а у њему уче-
ствују и Фондација „Нови Сад –
европска престоница културе”,
„Lust Festi val Ilu stra ce” (Чешка),
„Stic hting Zid” (Холандија) и
Завод за уметничку и културну
продукцију „Форум Љубљана”
(Словенија).

Главни циљ пројекта „Remix
Comix” јесте стварање нових и
иновативних савремених стри-
пова, који преиспитују доми-
нантне моделе представљања
наслеђа, ради развијања и ани-
мирања нове публике. Посебан
фокус је на публици која при-
пада мањинама и социјално
маргинализованим групама,
како би се повећали њихов при-
ступ и учешће у културним дога-
ђајима.

Велико признање

– Посебно нам је драго што ће
се Панчево наћи на мапи европ-
ски вредних и важних пројеката
и што је агенција „KомуникАрт”
учествовала у креирању овог ино-
вативног програма, који је пре
свега намењен стрип ауторима
и ауторкама и маргинализова-
ним групама у нашем граду, али
и широј публици. Радује ме што
ће Панчево у наредне две годи-
не угостити више од 25 уметни-
ка и професионалаца из области

културе и уметности из више
европских земаља, као и то што
ћемо бити у могућности да локал-
ним стрип и другим уметници-
ма понудимо одлазак на рези-
денције у партнерске земље. Ово
је велико признање за наш труд,
које долази након две успешне
године реализације Међудржав-
ног споразума у области стрипа

и културе чији смо потписници,
заједно с Градом Панчевом и
Француским институтом, а који
се у виду резиденцијалних стрип-
-програма одвија у Панчеву и
Ангулему, у Француској – иста-
кла је Моника Хусар, дирек-
торка агенције „KомуникАрт”
и једна од координаторки на
пројекту.

Развој иновативних формата
стрипа одвијаће се у наредне две
године у јавном простору пет
европских градова – Новог Сада,
Љубљане, Амстердама, Прага и
Панчева, а стрипови ће бити кре-
ирани кроз сарадњу стрип-ауто-
ра, писаца, активиста и локал-
них заједница у четири парт-
нерске земље.

Шта обухвата пројекат

Главне активности у оквиру
овог пројекта биће две конфе-
ренције на којима ће бити пред-
стављене добре праксе, уз 
размену мишљења и дискусију
о односу стрипа с невидљивим
наслеђем, јавним просторима
и социјалном инклузијом, као
и пет резиденцијалних програ-
ма, у оквиру којих ће пет умет-
ника на резиденцијалном
боравку креирати пет стрипо-
ва у јавном простору. Међу
осталим активностима реали-

зоваће се шетње посвећене
наслеђу, кроз које ће резулта-
ти пројекта бити представље-
ни широј публици.

А када смо код резултата,
резултат пројекта биће пет
стрипова у јавном простору,
једно каталошко издање посве-
ћено пројекту, као и филм. У
пројекту ће учествовати 25
мултидисциплинарних уче-
сника из сваке земље, као и
више од 100 представника
заједница из маргинализова-
них група. Стрипови ће бити
креирани на прометним лока-
цијама, попут паркова, про-
давница, градских тргова, и
промовисани кроз већ посто-
јеће стрипове и фестивале уну-
тар ових заједница. 

Учесници ће кроз пројекат
имати прилику за интеркулту-
ралну и уметничку размену, као
и простор да открију невидљиво
наслеђе – оно које није довољно
представљено у музејима, школ-
ским уџбеницима, ТВ програ-
мима и туристичким водичима.
Стрип-инсталације у јавним про-
сторима, као и конференција
„Стрип, наслеђе и савремена
уметност” које се реализују у
Новом Саду званични су део про-
грама „Нови Сад – eвропска пре-
стоница културе”.

ПАНЧЕВО ПАРТНЕР НА ВЕЛИКОМ ПРОЈЕКТУ

„КРЕАТИВНА ЕВРОПА” 
ПОДРЖАЛА „REMIX COMIX”

ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЛУ

Вишеминутни аплауз за представу „Пинокио”

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „ЕЛЕКТРЕ”

Кад љубав диктира ритам

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКАНА

Одржани 
„Дани проте Васе”

Традиционални годишњи кон-
церт Плесног студија „Елек-
тра” (пун назив: „Спорт за све
Електра dan ce stu dio”) одр-
жан је у петак, 24. јуна, у
пуној дворани Културног цен-
тра. Ово је само један у низу
завршних концерата разли-
читих установа и организа-
ција у нашем граду у којима
наши суграђани, деца и одра-
сли могу да тренирају разли-
чите врсте плеса. Без обзира
на то да ли је реч о Балетској
школи, фолклорним друштви-
ма, студију „Балерина”,
„Лана”, „Електра”, или неком
другом, оно што оставља јак
утисак, јесте да у сваком од
њих тренира огроман број
играча и плесача. Добра вест
за ову недељу, дакле, гласи
да је Панчево дефинитивно

разиграни град.
Када је баш о „Електри”

реч, сценом је и овог пута
продефиловало око 150 изво-
ђача, од оних најмлађих, за
које се не зна јесу ли прво
проходали или проплесали,
преко предшколаца, школа-
раца и тинејџера, до искусних
екипа одраслих. Као што је
публика већ навикла, сви они
су се представили кроз вели-
ки број енергичних тачака и
кроз несвакидашње кореогра-
фије по којима је „Електра”
препознатљива и цењена
широм Србије.

На репертоару су и овог
пута били готово сви плесни
стилови који се негују у овом
панчевачком плесном студи-
ју с традицијом дугом већ ско-
ро деценију и по: модеран
плес, шоу денс, латин шоу
денс, хип-хоп и стрит денс.
Кореографије су урадиле Ива-
на Павлица, оснивач клуба,
Марија Исламовић и Бојана
Тадић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Традиционална манифеста-
ција „Дани проте Васе” одр-
жана је двадесет други пут у
Панчеву од 22. до 25. јуна.
Тим поводом Панчевке и Пан-
чевци имали су прилику да
уживају у богатом и лепо
осмишљеном културно-умет-
ничком програму.

Манифестација је почела у
среду, 22. јуна, у порти Све-
тоуспенског храма, где је пред
заиста великим бројем посе-
тилаца одржано поетско-
-музичко вече. Наступили су
Дечји хор Панчевачког срп-
ског црквеног певачког дру-
штва (ПСЦПД), глумци Јана
Ракоњац, Лука Јовановић и
Младен Вуковић, музичари –
солисти Силва Врачар (хар-
фа), Маријана Гаврановић
(сопран), Александар Таско-
вић (тенор) и Димитрије
Павлов (фагот) и музичко
забавиште и тамбурашки
оркестар Музичке школе
„Јован Бандур”.

„Дани проте Васе” наста-
вили су се наредног дана, у
четвртак, 23. јуна, програмом
изведеним у Светоуспенском
храму. Том приликом је бесе-
ду „Ти плавиш, зоро златна”,
на тему Панчева у време про-
те Васе Живковића, одржала
историчарка проф. др Ивана
Б. Спасовић, а целовечерњим
концертом представило се
Панчевачко српско црквено
певачко друштво.

У суботу, 25. јуна, по окон-
чању свете литургије, одр-
жан је помен проти Васи
Живковићу. Организатори
манифестације „Дани проте
Васе” јесу Панчевачко музич-
ко друштво и Панчевачко
српско црквено певачко дру-
штво, а ауторка програма је
мр Вера Царина. Техничку
подршку је пружио Kултурни
центар Панчева, а покрови-
тељ је Српска православна
црквена општина Панчево
Центар.

КОГА ПОДРЖАВА

„КРЕАТИВНА

ЕВРОПА?”

С буџетом од чак 1,46 мили-

јарди евра програм „Креа-

тивна Eвропа” подржава

европски културни и креа-

тивни сектор који обезбеђу-

је финансирање за:

• 2.500 уметника и кул-

турних професионалаца,

• 2.000 биоскопа,

• 800 филмова,

• 4.500 превода књига.

Програм обезбеђује и

финансијску гаранцију у

износу до 750 милиона

евра за мала предузећа која

су активна у поменутим сек-

торима.



РАЗГЛЕДНИЦА
Петак, 1. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

11

С НОВИМ ЗГРАДАМА СТИЖУ И НОВИ СТАНАРИ

ДОБРОДОШЛЕ, КОМШИЈЕ, ПРИЧАЈМО НА ПАНЧЕВАЧКОМ
Последњих година, баш као и у овом
тренутку, нове зграде ничу по целом
Панчеву. Тешко их је само избројати,
па се бројевима и квадратурама у овом
тексту нећемо бавити. Кул је да се гра-
ди, верујемо да за то постоје све припа-
дајуће дозволе, али делује да влада
„мини-хаос”, да се не зна где ће следе-
ћа зграда израсти...

Као и свака друга, и ова прича има
много аспеката. Рецимо, они који нису
хтели да продају куће како би се на
њиховом плацу градило, сада имају
„хладовину”, сенку у својим дворишти-
ма по цео дан, као и комшије на висо-
ким спратовима, које могу да баце
поглед надоле кадгод, а можда и још
понешто. Како ће бити решени пар-
кинзи, кишна и фекална канализација
тек ћемо да видимо.

Овде ћемо написати нешто о људ-
ском аспекту градње, о онима који су
се у зграде уселили или ће то ускоро
урадити. Инспирација нам је прича од
пре неколико година о породици која
се из унутрашњости преселила у наш
град, а и ми – овдашњи „староседеоци”
и највеће локалпатриоте – можемо
нешто да научимо из ње.

Четворочлана породица, која се због
природе посла њеног најстаријег чла-
на често селила по градовима у целој
земљи, напустила је градић у јужној
Србији јер је тата добио пословно ухле-
бљење у Београду. Наравно, не и стан,
нисмо више у соцреализму. Из еко-
номских разлога – живот у Панчеву је
јефтинији него у престоници – али и
зато што су од нашег суграђанина, који
је то постао мало пре њих, чули лепе
ствари о Панчеву – одлучили су да се
преселе у наш град.

Већ после неколико дана проведе-
них овде нису могли, а ни хтели да
сакрију одушевљење Панчевом и

његовим становницима. Пошто су
мама и тата изнајмили стан на Стре-
лишту, двоје деце, ученици нижих
разреда основне школе, прешло је у
ОШ „Мирослав Мика Антић”. Уме-
сто очекиване трауме због промене,
деца су била пресрећна, говорила су:
другари су фантастични, школа и
двориште лепи, наставници добри и
насмејани. После часова кренули су
с мамом у упознавање комшилука;
она је објашњавала да су сви с који-
ма је разговарала, питала их да је
усмере ка продавници или пијаци –

били изузетно љубазни и предусре-
тљиви. Избор је, бај-д-веј, према речи-
ма ове младе жене, феноменалан, а
све је притом близу.

У њеном фокусу су, наравно, „преде-
ли” што се налазе одмах до Стреле:
Народна башта и ритејл центар. За наш
највећи парк рекла је да је нешто нај-
лепше и најфункционалније што је у
животу видела: дугачка кружна трим-
стаза, справе за вежбање, клупе подно
столетног дрвећа, много цвећа и зеле-
нила... Када је тема ритејл центар, тако-
ђе није штедела на комплиментима:
све ти је надохват руке, тржиште ради
своје, па су и цене и трговци супер, ту
је и „Мек”! Ипак, најупечатљивије је
оно што су јој деца рекла: „Мама, ми
смо овакве продавнице за децу видели
само на телевизији, нисмо веровали да
заиста постоје”.

Тата је био, природно, најпре пре-
задовољан чињеницом да му је радно
место близу: „Седнем у кола и за пола
сата сам на послу, у ширем центру
престонице, а мало је насеља у Бео-
граду из којих бих брже до тамо сти-
гао”. Сматрао је да је фама, предра-
суда, све оно што је слушао о „квали-
тету” ваздуха у Панчеву, јер је „с поро-
дицом живео и у много смрдљивијим
местима”. „Велики град кô велики
град, нисмо на пашњаку”, говорио је.
Казао је тада и да ће аутомобил кори-
стити искључиво за превоз до фирме
у којој ради, а да ће по нашем граду

цела породица возити само бицикле,
јер „има довољно бициклистичких
стаза, а и тамо где их нема, безбед-
ност није проблем”.

Суперфинале приче и порука о томе
како дошљаци виде наш (и њихов) град
сажети су у реченици коју је тада осмо-
годишња девојчица изговорила мами
пред спавање, пошто је она приметила
да јој је дете узнемирено: „Мама, нећу
да спавам, јер не бих волела да се ују-
тро пробудим и схватим да сам само
сањала да живим у Панчеву”.

И то је Панчево. Не будимо, по сваку
цену, негативни према гнезду из ког
смо се испилили. И радимо, онолико
колико је до нас, у смеру да наш град
осећамо као своју кућу, којој увек жели-
мо све најбоље. Хајде да не ружимо
зграде и улице, сакупљајмо оно што за
собом остављају наши кућни љубимци,
поштујмо старије, имајмо слуха за осо-
бе којима је потребна помоћ...

Политичари, посебно они на вла-
сти – заборавите на партијску при-
падност, или, напротив, искористите
заборављени тренд да су овде, у Пан-
чеву, сви чланови једне те исте стран-
ке – панчевачке – и свакодневно учи-
ните нешто корисно за свој град. Сви
заједно – осмехнимо се апсолутном
странцу и пролазнику. Јер, живе с
нама. Уз прихватање ризика да све
ово звучи наивно и неубедљиво, али и
с вером да је исправно и могуће, добар
вам дан желимо. С. Трајковић Kњига „Човек који је умро двапут”

Ричарда Озмана тек недавно је иза-
шла, а већ је шеста најпродаванија
књига свих времена у Великој Бри-
танији. Реч је о наставку романа
„Kлуб убистава четвртком”, који је
пак трећа најпродаванија књига у
Уједињеном Краљевству.

Елизабет, Џојс, Рон и Ибрахим
радују се миру и тишини у својој
елегантној пензионерској резиден-
цији. Међутим, испоставиће се да
немају среће... Четири необична при-
јатеља сачекаће још једно шокантно
убиство и „Kлуб убистава четврт-
ком” поново је у акцији!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта би могао бити узрок плавих
бубуљица. Књиге из „Вулкана” доби-
ће аутори следећих порука:

„Па то је лако – болест звана
штрумпфетитис!”

„Оне излазе ако једете превише
плаве чоколаде. Зато ја претерујем
само са чоколадом нормалне боје.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање у кога ви гледате као
у бога:

„У свог шефа, али само првог, кад
је плата.”

„Кад сам гладан – у фрижидер,
кад сам сит – ни у кога!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљивији
одговор на питање: „Од чега ви спаса-
вате свог партнера?”, наградићемо по
једном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Од ауторке бестселера „Други Ајн-
штајн” и „Једина жена за столом”
Мари Бенедикт стигла је „Леди
Kлементина”, романсирана биогра-
фија Черчилове партнерке, која није
побегла од густе тмине рата и није
се предала ни очекивањима ни
непријатељима.

Године 1909. млади брачни пар
излази из воза. То су Kлементина и
Винстон Черчил. Из гомиле на перо-
ну излеће љутита жена. Напада Вин-
стона и грубо га гура у правцу воза
који наилази. Непосредно пре него
што се Винстон спотакне, прибрана
Kлементина га хвата за сако. Ово
неће бити једини пут да Kлементина
Черчил спасава свог мужа...

Леди
Kлементина

Човек који је
умро двапут

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљиви-
ји одговор на питање: „Колико књига
носите на летовање?”, наградићемо
по једном књигом. Награђене одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Панчево је одувек важило за град са
широком душом, Панчевке и Пан-
чевци учествовали су у бројним хума-
нитарним акцијама, већина је увек
ту, да помогне у невољи, да се сети...

Тешко је увек све акције спровести
у дело, није могуће баш сваку идеју
реализовати, али када се наши сугра-
ђани сложе, онда нема непремости-
вих препрека...

На Спортском центру „Младост” у
Панчеву недавно је освануо мурал
посвећен прерано преминулом Вла-
димиру Ракиџићу Белом (13. 11. 1982
– 30. 12. 2021).

Популарни Бели, како су га Пан-
чевци углавном звали, иако није имао
никакву званичну функцију, у Тени-
ском клубу „Динамо” био је
момак од поверења. Водио је
клупски кафић, али је и пома-
гао у свим пословима око клу-
ба. Без обзира на то да ли се
организовао турнир за ветера-
не, или за оне најмлађе, Бели је
увек био ту. За све!

Владимир Ракиџић је волео
тенис, волео је клуб, али и клуб
је волео њега. Бели се, нажа-
лост, прерано преселио у веч-
ност, није успео да се избори с
коронавирусом, а његовим одла-
ском са животне сцене много је
изгубио и „бели спорт” у Пан-
чеву.

Због свега тога, због свих заједнич-
ких тренутака, људи из Тениског клу-
ба „Динамо” и бројни пријатељи Вла-
димира Ракиџића Белог одлучили су
да његов лик учине бесмртним.

Свака част, људи! Заслужио је то
Бели, а Панчево је још једном пока-
зало да има велико срце. Уметник
који је осликао мурал је Милан Мило-
сављевић Дерокс. А. Ж.

ЛЕП ГЕСТ ЉУДИ ОКУПЉЕНИХ ОКО ТЕНИСКОГ КЛУБА „ДИНАМО”

Не бледи сећање на Белог



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

Сушениугаљ Обилић18.500

Сирови Обилић 13.600

Угаљ Пљевља 15.360

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 
• Храст 
• Цер 
• Багрем 
• Брикет 
• Пелет (чиста буковина)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ПУНТО 1.3 МЈТ 2/3 врата,

2010. годиште, тек реги-

строван. Тел. 063/523-609

(СМС)

СИТРОЕН берлинго пик-

ап, 2004. годиште, реги-

строван. 063/712-34-11.

(284948)

РЕНО модус 1.5 ДЦИ,

2006, петора врата, очу-

ван, сервос, клима, реги-

строван, 1.800 евра.

062/287-055. (р)

ПРОДАЈЕМ делове рено
клио 1.5  ДЦИ, 2004. годи-
ште. Тел. 062/491-240.
(284950)

ПРОДАЈЕМ мерцедес Е
2.7, турбо дизел, 2001, ре-
гистрован, један власник.
062/632552. (284959)

СИТРОЕН ксара пикасо
1.5 ХДИ, 2005, клима, сер-
во, даљинско, одлична.
064/856-60-65. (284979)

ПУНТО 3, 1.9 мултиџет,

2003, фул опрема, диги-

тална клима.  064/130-36-

02. (285050)

ОПЕЛ зафира 1.5, метан,

2004. годиште, регистро-

ван до 24. 11. 2022, 6 + 1

седишта. 065/954-95-49.

(285015)

МАЗДА 6, 2003, 2.0 дизел,

регистрован до 28. 10.

2022.  065/954-95-49.

(285015)

ПРОДАЈЕМ поло 1.3, ди-

зел, повољно. 062/632-

552. (284959)

ПРОДАЈЕМ фијат крома,

бензин-плин, 1800 цм, ре-

гистрован до септембра

2022. 066/363-454.

(285048)

ПУНТО 3, 1.2, 2008, пето-

ра врата, фул опрема.

064/130-36-02. (285050)

КУБО 1.4, фабрички ме-

тан, 2012, фул опрема, на

име. 064/587-50-24.

(285050)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
од 100 до 5.000 евра.
069/203-00-44. (283812)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
возила хаварисаних, ис-
правних, неисправних и
страних. 069/203-00-44.
(283812)

ОТКУП возила, стање не-
битно, од 70 до 3.000
евра. 062/193-36-05.
(284983)

КУПУЈЕМО возила у било
ком стању. Плаћамо од-
лично. 063/128-93-78.
(284983)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње и изглед небитни.
063/161-08-19. (284983)

ИЗДАЈЕМ гаражу у центру
града преко пута Хотела
„Тамиш”, 5 м х 2.5 х 1.9.
064/288-01-17. (284938)

ГАРАЖА, Котеж 1, зидана,
16 квм, 11.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (285062)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (285001)

ПРОДАЈЕМ душек
200x160, скоро нов. Тел.
066/047-404. (СМС)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
полет, Нови Бечеј, идеал
222. 063/892-08-37. Алек-
сандар. (284937)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, до-
бро очуван и исправан, по
договору. Тел. 064/288-
12-19, 013/311-606.
(284928)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
повољно. 063/773-45-97.
284922)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв.
061/110-29-90. (284956)

ПРОДАЈЕМ фрезу за ТВ
523, мали трактор исправ-
на. 065/2’0-48-38.
(284923)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-
вач фиокар 240 л, кауч,
кревет, столице, телеви-
зор. 063/861-82-66.
(284982)

ПРОДАЈЕМ прекрупач
оџаци, мало коришћен.
Тел. 062/379-820.
(284975)

ПРОДАЈЕМ кауче – два

комада, 8.000 динара; фо-

теље гратис и метална га-

ражна врата. 062/113-20-

28. (2850549

ТА пећ, одлично стање,

4.5 кв, витрину, мобилни

SG ed ge. 060/143-62-10.

(285056)

КАЈСИЈА, бресква, шљива,

крушка за ракију – прода-

јем. 063/898-53-08.

(2850579

ГОДОЛУ за СТР продајем.
063/803-05-12. (285034)

БАНСЕК за сечење дрва,
монофазни. 063/712-34-
11. (284948)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. ЈУЛА

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

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.200 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

013/354-043
(5/305327)

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске, употребне 

дозволе, израде урбанистичких планова

и парцелације.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

Моб: 065/450‐18‐71, Моб: 065/807‐52‐55
(ф)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

I ulaz
I sprat
Stan 1 55,14 m²
Stan 2 42,89 m²
Stan 3 51,58 m²
Stan 4 77,56 m²
Stan 5 35,44 m²
II sprat
Stan 6 55,14 m²
Stan 7 42,89 m²
Stan 8 51,58 m²
Stan 9 77,56 m²
Stan 10 35,44 m²
III sprat
Stan 11 55,14 m²
Stan 12 42,89 m²
Stan 13 51,58 m²
Stan 14 77,56 m²
Stan 15 35,44 m²
IV sprat
Stan 16 55,14 m²
Stan 17 42,89 m²

Stan 18 51,58 m²
Stan 19 77,56 m²
Stan 20 35,44 m²
V sprat
Stan 21 53,74 m²
Stan 22 41,62 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 71,20 m²
Stan 25 33,62 m²
II ulaz
I sprat
Stan 1 50,00 m²
Stan 2 37,10 m²
Stan 3 40,91 m²
Stan 4 40,25 m²
Stan 5 38,04 m²
Stan 6 57,87 m²
II sprat
Stan 7 50,00 m²
Stan 8 37,10 m²
Stan 9 40,91 m²

Stan 10 40,25 m²
Stan 11 38,04 m²
Stan 12 57,87 m²
III sprat
Stan 13 50,00 m²
Stan 14 37,10 m²
Stan 15 40,91 m²
Stan 16 40,25 m²
Stan 17 38,04 m²
Stan 18 57,87 m²
IV sprat
Stan 19 50,00 m²
Stan 20 37,10 m²
Stan 21 40,91 m²
Stan 22 40,25 m²
Stan 23 38,04 m²
Stan 24 57,87 m²
V sprat
Stan 25 48,97 m²
Stan 26 37,59 m²
Stan 27 39,86 m²

Stan 28 39,07 m²
Stan 29 37,05 m²
Stan 30 53,50 m²
III ulaz
I sprat
Stan 1 51,86 m²
Stan 2 54,21 m²
Stan 3 46,93 m²
Stan 4 49,43 m²
Stan 5 59,91 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²
Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43 m²
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²

IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,93 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 49 m²
Stan 22 52,54 m²
Stan 23 45,57 m²
Stan 24 49,53 m²
Stan 25 56,95 m²
IV ulaz
I sprat
Stan 1 35,44 m²
Stan 2 77,54 m²
Stan 3 51,81 m²
Stan 4 42,88 m²
Stan 5 55,21 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²

Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²
IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,95 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 33,63 m²
Stan 22 71,19 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 41,62 m²
Stan 25 53,74 m²

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

NOVOSELJANSKI PUT 39
Pretprodaja stanova u stambeno-poslovnom kompleksu Po+Pr+4+PS u Pančevu,

na Novoseljanskom putu broj 39, objekat pored Maksija. Svaki stan ima etažno

grejanje na gas. Zgrada se nalazi u poslovnom kompleksu Kutko, sa četiri ulaza i

4 lifta i sa 3.600 m² poslovnog prostora (četiri lokala po 900 m²).

КУЋА 1.000 км, на 20 ари,

1/1, вода, струја, 350.000

евра. Караула, Железнич-

ка 3, 16 соба, три купати-

ла. 063/804-07-85.

(284899)

МИСА, ПО, ПР, I, ПК,

укњижена, прелепа, одмах

усељива, 261 квм, 2.09

ари, 215.000 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284738)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, бојлере. Долази-

мо. 061/321-77-03.

(2894987)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче и све остало.

061/206-26-24. (284987)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, нај-

лепше место, кућа 105

квм, потпуно сређена.

Хитно, повољно. 063/832-

50-97. (284799)

ПРОДАЈЕМ кућу, 3 стана,

плацл 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (284925)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,

5 ари, власник. 060/344-

55-28. (284871)

ВИКЕНДИЦА, Новосељан-

ски, 60 квм, укњижена,

плац 64 х 24, 15,36 ари,

38.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

КУПОВИНА већих плацева

за изградњу станова. АМК

некретнине, Његошева 12,

061/262-08-44. (284773)

ПРОДАЈЕМ стару кућу у

Долову, 17 ари плаца, по-

седује воду и плин. Хитно.

013/231-55-76. (284580)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-52-

52. (284839)

ЦРЕПАЈА, 153 квм, 21 ар,

45 квм, сређена, намеште-

на, усељива. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284738)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА,

7 ари, за градњу станова,

270.000 евра, договор.

АМК некретнине, Њего-

шева 12, 061/262-08-44.

(284773)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, нај-

лепше место, кућа 105

квм, потпуно сређена.

Хитно, повољно. 063/832-

50-97. (284799)

ПРОДАЈЕМ кућу, Јабука

код Панчева, 60.000 евра,

голф 3, 45.000 динара.

065/208-35-49. (284859)

КУЋА, 1/1, 77 квм, 3 ара,

трособна, приземна, усе-

љива, фикс, 39.000 евра.

Карађорђева 84-а, звати

после 13 сати. 063/806-26-

90. (284899)

ТЕСЛА, за рушење, 2.44

ара, 168 квм, фронт 7 м,

35.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284738)

НЕЗАВРШЕНА кућа 675

квм, викендица 25 квм,

плац 32 ара, Лазаревих

кћери 113-д. 064/668-87-

78. (284401)

ТЕСЛА, 168 квм, за руше-

ње, 244 квм, плац 7 м

фронт, 35.000 евра. ГАРА-

ЖА, Котеж 1, зидана, 16

квм, 11.000 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (285062)

КУЋА, 150 квм, 1/1, 10

ари, вода, струја, Рибар-

ска 4, 65.000 евра.

063/804-07-85. (284899)

НА ПЛАЦУ од 32 ара, не-

завршена кућа 65 квм, ви-

кендица, 25 квм, пласте-

ници, воћњак. 064/668-87-

78. (284941)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац, Кудељарски насип, 5

ари, по ару 800 евра. Тел.

060/512-22-42. (284943)

НА ПРОДАЈу плац 6 ари,

Панечво, центар – друга

зона. Погодно за инвести-

торе. 063/314-609.

(284944)

ПРОДАЈЕМ плацеве, стара

Миса око 4-5 ари.

063/776-16-77. (284952)

СТАРИЈА кућа код Рафи-

нерије, око 100 квм, плац

око 30 ари, продајем, вла-

сник, 1/3, 063/776-16-77.

(284952)

ПРОДАЈЕМ плац на Дево-

јачком бунару. 063/749-

35-69. (285047)

ПРОДАЈЕМ грађевински

полац 9.2 ара на Бавани-

штанском путу. 066/363-

454. (285048)

ПРОДАЈЕМ започету ви-

кендицу на 23 ара плаца,

викенд насеље Долово.

063/802-58-75. (285052)

СТРОГИ центар, трособан,

80 квм. Изузетан, ЦГ,

лифт. 95.000 евра.

060/033-15-98. (СМС)

ГАРСОЊЕРА, укњижена,
сређена, усељива, II ТА,
16 квм, 23.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (284738)

ЈЕДНОСОБАН, приземље,
шири центар, 39 квм, ТА,
сређен, празан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (284738)

СОДАРА, приземље, до
улице, 43 квм, укњижен,
усељив. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (284738)

КОТЕЖ 2, почетак, пот-
кровље, 58 квм, ЦГ,
45.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (284738)

ТЕСЛА, 41 квм, IV, TA,
сређен, одмах усељив,
39.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (284738)

ПРИЛИКА. Максима Гор-
ког, 31 квм, стан у кући,
улични део. Погодно и за
локал, 20.000 евра. АМК
некретнине. 061/262-08-
44. (284773)

СТРЕЛИШТЕ, прелеп ду-
плекс, нов, одмах усељив,
73 квм, ЦГ; тераса, 1.200
евра/квадрат. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(284738)

ДВОСОБАН, Тесла, 50.000
евра; нова Миса 30.000
евра, договор. „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(284818)

ЦЕНТАР, двособан, ду-
пелкс, дворишни сређен,
усељив. „Дива некретни-
не”, 064/246-05-71.
(284818)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 квм, у

Његошевој. 063/313-848.

(284845)

ТЕСЛА, 55, цг, VI II, није

задњи, два лифта, 55.000.

063/836-23-83, „ Трем 01”.

(284857)

ПРОДАЈЕМ или мењам

стамбено-пословну згаду

са три локала, величине

укупно 1600 квм. 062/632-

552. (284959)

МИСА, трособан, I, дво-

стран, код школе, 91 квм

+ 2 терасе, 75.000 евра.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (285062)

МИСА, трособан, I, дво-

сран, две терасе, близу

школе, 91 квм, 75.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (285062)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, дуплекс, у фулу, ЦГ;

лифт, тераса, 73 квм,

1.200 евра/квадрат. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (285062)

НОВОГРАДЊА,. Панчево,

центар, брзо усељиви ста-

нови. Троипособан, 76

квм, двоипособан 61 квм.

Инвеститор. 063/823-71-

79. (284998)

ПРОДАЈЕМ 53 квм, двосо-

бан стан, нова Миса, по-

вољно. (470), „Дива не-

кретнине”, 064/246-05-71.

(р)

ДВОСОБАН стан, 44 квм,

у мирном делу града. Стан

је укњижен, изолован и

одмах усељив. 064/867-

34-92. (284829)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

54 квм, код Нове поште, у

згради. 064/414-24-03.

(284856)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, уградна кухиња, две

климе, два купатила, лук-

сузан, Кикиндска 4.

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

45-07. (284893)

СТАН на продају, Стрели-

ште, трособан, 73 квм, ЦГ,

II спрат, 72.000 евра, до-

говор. 064/271-53-73.

(284901)

ДВОРИШНИ стан, строги

центар, 47 квм, погодан за

канцеларију. 064/668-87-

78. (284941)

НА ПРОДАЈУ стан, 58 квм,

у строгом центру града,

Карађорђева 30. Нова

градња, усељив, I спрат,

зграда има лифт и пар-

кинг. 064/371-62-74.

(284969)

КОТЕЖ 1, 74 квм, ЦГ, IV

лифта, треба реновирање,

Радова зграда. 063/836-

23-83, „Трем 01”. 

(284857)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (284738)

КУПУЈЕМ једнособан, јед-

ноипособан стан. Исплата

одмах. 064/385-31-15.

(284756)

ИЗДАЈЕМ, 50 квм, двосо-

бан стан на Миси, пар-

кинг. 061/600-49-00

(СМС)

ТРАЖИМ за изнајмљива-

ње на дуже време, са мо-

гућношћу касније купови-

не, стан или кућу у Панче-

ву и околини, у добром

стању. 061/243-29-33.

(284642) 

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,

ненамештен, мањи двосо-

бан, ТА, у згради код пија-

це. 064/296-25-23.

(284907)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај, центар.

063/502-211. (284945)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са купатилом. 063/827-26-

20. (284910)

ГАРСОЊЕРА за издавање,

зграда, први спрат, код

Спортског центра, нова

Миса. 064/908-02-67.

(284918)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Стрелиште, први спрат,

ТА, клима, опремљен, усе-

љив. 060/366-00-63.

(284914)

ОЗБИЉНОЈ пензионерки

потребна собица, бесплат-

но за мању помоћ у кући.

061/622-71-99. (285061)

ИЗДАЈЕМ стан, 60 квм,

Тамиш капија, намештен.

063/784-71-34. (284817)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-

лунамештен стан, Котеж 1,

ЦГ, клима, тераса, повољ-

но. 062/806-91-97.

(285060)

ИЗДАЈЕМ фул намештен

двоипособни стан, Котеж

2, 48 квм. 060/440-42-07.

(285059)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

45 квм, у кући у центру

Старчева. 063/502-211.

(284945)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са употребом кухиње и ку-

патила. 065/672-33-00.

(284947)

ИЗДАЈЕМ двособан двори-

шни стан, Кнеза Михаила

Обреновића 7, Панчево.

066/950-97-73. (р)

ЦРЕП кикинда 272 прода-

јем и дрвене прозоре – вр-

ло повољно. 062/113-20-

28. (285054)

ПРОДАЈЕМ јечам.

064/306-87-33. (285042)

ПРОДАЈЕМ sta er vo ger не-

мачки, оригинал. 062/632-

552. (284959)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче и остало. Долазим

на адресу. 061/322-04-94.

(284422)
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ДОО „Минесал” из Панчева,
тражи мушкарце и жене за рад
у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360
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СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА”
потребни радници:

МАГАЦИОНЕРИ, 

ВОЗАЧИ Ц КАТЕГОРИЈЕ

и ТРГОВЦИ

013/252-06-64

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

061/333-54-98 и 060/333-54-98

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za:

• Mašinskog inženjera i tehničara sa ili bez iskustva
za rad na projektnovanju. Obuka obezbeđena.

• Građevinskog inženjera i tehničara sa ili bez
iskustva za rad na projektnovanju. Obuka
obezbeđena.

• Mašinskog tehničara sa za rad u tehničkoj pripremi
sa ili bez iskustva. Obuka obezbeđena.

• Mašinskog tehničara sa za rad u kontroli sa ili bez
iskustva. Obuka obezbeđena.

• CNC operatera sa ili bez iskustva. Obuka obezbeđena.

• Zavarivače

• Bravare koji znaju da čitaju tehničku dokumentaciju

• Pomoćnike bravara

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili zvati na: 013/335-177

ИЗДАЈЕМ двособан двори-

шни намештен стан, Жар-

ка Зрењанина 78, 180

евра. 063/762-22-44.

(284951)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

Старчеву, повољно, само

да плаћа струју и буде у

кући. 062/632-552.

(284959)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на Котежу 2, IV спрат,

лифт, 53 квм + тераса, ЦГ,

клима. 063/281-410.

(284978)

ИЗДАЈЕМ три стана у

Старчеву, повољно, могу

празни. 062/632-552.

(284954)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, Та, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-08. (285051)

ИЗДАЈЕМ три стана на

Стрелишту. К060/361-23-

40. (284965)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-

теж 1, у високом призе-

мљу, 170 евра + депозит.

063/803-10-52. (284966)

ЈЕДНОСОБАН намештен

дворишни стан за издава-

ње. 061/175-00-15.

(284981)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,

озбиљним и поузданим

особама на Содари.

063/351-709. (284984)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-

бан, намештен једнособан

намештен стан, на Марги-

ти. 064/171-26-69.

(285017)

СТАН за издавање у Војло-

вици, једнособан, наме-

штен. 013/348-139,

069/260-69-51. (284985)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
трособан стан, шири цен-
тар. 064/994-13-16.
(284989)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру за самца, 100
евра. 061/132-54-21.
(284997)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан код Стоматоло-
шког, ТА, 130 депозит.
061/298-66-85. (285000)

ИЗДАЈЕМ стан и подруме
око 170 квм, стара Миса.
063/776-16-77. (284952)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру од 23
квм, у строгом центру, без
ЦГ, полунамештену. Звати
од 16 до 21, на тел.
069/441-20-16. (285012)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и

30 квм, у центру, преко

пута главне Аутобуске ста-

нице. 063/817-94-46.

(284421)

ИЗДАЈЕМ ексклузивни ло-

кал у ужем центру града,

излог, 50 квм. 061/692-19-

54. (284938)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,

Жарка Зрењанина 25-ц.

Тел. 064/211-50-59.

(284977)

ИЗДАЈЕМ локал, магацин.

Лава толстоја 5, могућност

реновирања. 063/194-81-

95. (284904)

СТРЕЛИШТЕ, локал на

продају 17,2 квм, висина

3.60 м, Вељка Петровића

5-б, цена 1.2000 евра/ква-

драт. Фиксно. 063/478-

480. (284884)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,

Милоша Обреновића 3,

преко пута Болнице. Ин-

формације на тел.

063/460-660. (и)                                                

ИЗДАЈЕМ халу 300 квм, на

Новосељанском путу.

066/303-999. (284634)

ИЗДАЈЕМ локал, насеље

Тесла, поред малог макси-

ја, 20 квм. 065/272-89-99.

(284927)

ЛОКАЛ за: механичаре,

браваре, лимаре, столаре.

Моће магацин. Новосе-

љански пут. 064/207-19-

88. (284946)

ИЗДАЈЕМ пословно мага-

цински простор, 70 квм.

069/360-10-11. (285018)

АУТО-ПЕРИОНИЦА, ком-

плет сређена, на Бавани-

штанском путу се издаје.

Раде, 060/518-95-80.

(285046)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,

сами центар града, Кара-

ђорђева б.б, поред парфи-

мерије „Алфа”. 065/228-

60-10. (285049)

ПОТРЕБНЕ раднице за

услужно шивење искроје-

не дечје гардеробе. Посла

има стално. 065/210-41-

52, 069/147-57-01.

(284720)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије за каду, сталан

посао, загарантована пла-

та, пријава. 063/884-22-71

(СМС)

ПОТРЕБНА кућна помоћ-

ница 061/600-49-00. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)

ФИРМИ Ole fas hion по-

требна шивачица, Београд

центар, пристојни услови,

плата. 065/801-11-06 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребан радник/ца са

искуством за рад на ро-

штиљу. 063/318-896.

(284754)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (284856)

ПОТРЕБНЕ конобарице у

СУР Bif feu Apo lo. Контакт:

Иванка, 063/217-464. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице у

маркету „Идеал” на Стре-

лишту. 063/855-65-56,

013/333-160, 064/127-38-

00. 

ПРОИЗВОДЊА дечје оде-

ће. Потребне шнајдерке

на ендлерици, са иску-

ством. Посла има стално

без прекида. Редовна ис-

плата. Плаћамо превоз.

Тел. 065/210-41-52.

(2894720)

ПОТРЕБАН пекар и про-

давачица у пекари.

062/404-144. (284926)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требан кв. електричар и

приправник. Храна, пре-

воз и пријава обезбеђени.

065/847-00-95. (285016)

КАФИЋУ у Панчеву по-

требни конобари и коно-

барице. 064/136-00-27.

(284993)

ПРЕДУЗЕЋУ за производ-

њу потребни радници за

погон у Старчеву.

063/263-341. (285001)

ПОТРЕБНЕ хигијеничарке

– спремачице. 064/929-

38-87. (285041)

SI LEX doo Панчево нуди

посао теренског комерци-

јалиста, са искуством у

области грађевине. Обаве-

зна Б категорија. Mail: 

je le na.de spo tov ski@ si lex.rs

(285055)

SI LEX doo Панчево нуди

посао у производњи. Mail:

je le na.de spo tov ski@ si lex.rs

тел. 013/341-315. (285055)

ШИВАРИ у Омољици по-

требне шнајдерке са иску-

ством на новим индустриј-

ским машинама. Шивара

ради своје производе и

посла има нон-стоп. Плата

преко 50.000 динара и

плаћен пут. Тел. 065/210-

41-52 (285043)

ПОТРЕБАНн возач са Б ка-

тегоријом, за развоз хране.

064/149-99-73. (285058)

РЕСТОРАНУ потребне по-

моћне раднице у кухињи.

065/205-10-52. (285058)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (284956)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338 (СМС)

СЕЛИДБЕ, одношење не-

потребних ствари, чишће-

ње просторија, дворишта.

061/644-14-06 (СМС)

КОСИМ траву тримером,

дворишта, баште, воћња-

ке, остали коров, повољно.

Зоран. 061/683-67-48.

(284561)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (284479)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, фарбање

радијатора. 064/280-26-

15. (284479)

ЧИСТИМ таване, подруме,

шупе, гараже, дворишта.

Комплет услуга са радни-

цима и превозом.

061/322-04-94. (284422)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, индикатора,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (314253)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (284936)

СЕЛИДБЕ и превоз робе,

повољно. Раде, 060/518-

95-80. (285046)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (284940)

КОСИМ траву, коров, ши-

шање ограде, све површи-

не, све дестинације.

063/844-61-13. (284958)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, обрада шпалетне,

фарбање столарије. Пен-

зионерима попуст.

062/564-494. (284913)

КУЛТИВИРАМ, орем ба-

ште, косим траву, коров,

обарам дрвеће, сецкам

гране. 069/400-99-18.

(284930)

РАДИМ све физичке по-

слове: пелет, шут, угаљ,

дрва, чишћење, итд.

060/143-62-10. (285056)

ОЗБИЉНА жена, спремам

станове. 064/596-87-39.

(284961)

БРАВАР-ВАРИОЦ ради:

капије, ограде, надстре-

шнице, гараже, остало.

Злаја. 065/558-45-17.

(284949)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (284969)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (284990)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, кошење,

одношење ствари, итд.

060/035-47-40. (285012)



ТУРИЗАМРАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Петак, 1. јул 2022.18 ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

Добровољно служење воjног рока са оружјем и Војно

стручно оспособљавање за резервне официре

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавешта-

ва заинтересована лица мушког и женског пола, да

је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата

за добровољно служење војног рока са оружјем (

упутни рок септембар 2022. године ) и Војно стручно

оспособљавање за резервне официре ( упутни рок

септембар 2022. године) .

Право пријављивања имају држављани Републике

Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају

услове конкурса : 

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора

или безусловно на казну затвора 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 службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Репуб-

лике Србије.

Поред општих услова кандидат за војно стручно

оспособљавање за резервне официре мора испу-

њавати и следеће услове:

– да има завршене основне академске студије од-

носно основне струковне студије 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

– Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву

за ДСВР и преко портала е- Управе (апликација „До -

бровољац”) или на шалтерима ЈП „Поште Србије”.

Више информација могу добити на интернет стра-

ници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у

Центру Министарства Одбране Панчево, адреса

Ми  лоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу подне-

ти и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и

обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три

центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево

или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, про-

писује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног са оружјем је један од предуслова

за заснивање радног односа у јединицама Војске

Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево

Министарство заштитe животне средине Републике

Србије, на основу чл. 10. и 29. Закона о процени

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”

135/04, 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и

организације да је овај орган поступајући по захтеву

„НИС” а.д. Нови Сад, Ул. Народног фронта 12, до-

нео Решење којим се утврђује да није потребна из-

рада Студије о процени утицаја на животну средину

за пројекат мобилног постројења типа „Meda Macs”

за третман нафтног муља, зауљене воде, зауљеног

отпада, талога и других отпада који садрже угљово-

донике.

Увид у донето решење може се извршити у просто-

ријама Министарства заштите животне средине у Но-

вом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија

424, сваког радног дана од 11 до 14 сати у року до 10

дана од дана објављивања овог обавештења и на

службеном сајту Министарства http://www.ekologija. 

gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu

Заинтересована јавност  и носилац пројекта могу да

изјаве жалбу Влади путем овог органа, у року од 15

дана од дана објављивања огласа.

У складу са чланом 63. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. Гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19-

др.закон, 09/2020, 52/2021) и члана 91. Правилника

о садржини, начину и поступку израде докумената

просторног и урбанистичког планирања („Сл. Глас-

ник РС” број 32/2019)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.

парц. бр. 3470 и 3471 КО Панчево, за планирану из-

градњу: вишепотодичног стамбеног објекта спрат-

ности П+3+Пс и П+2+Пс, у Панчеву, Улица Бранка

Радичевића бр. 40, израђен од стране архитектон-

ског бироа „Art Royal inženjering” Панчево, Слободе

бр. 1, Панчево, под бројем УП-55/21, за инвеститорa

„BOMAX” ДОО, Ул. Едварда Кардеља бр. 13-а, Су -

бо тица. 

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 07. 07. 2022.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

1. Право пријављивања кандидата

на добровољно служење војног ро-

ка са оружјем и кандидата за војно

стручно оспособљавање за резерв-

не официре

На добровољно служење војног рока

са оружјем у Војсци Србије могу се

пријавити кандидати мушког и женског

пола који у 2022. години навршавају од

19 до 30 година живота.

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетнич-

ког затвора или безусловно на казну

затвора због кривичног дела (док каз-

ну не издржи или не буде пуштен на

условни отпуст);

– да се не води кривични поступак због

кривичног дела за које се гони по

службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну

службу;

– да није одслужио војни рок са

оружјем и

– да има место пребивалишта на тери-

торији Републике Србије.

Поред општих. кандидат за војно стру чно

оспособљавање за резервне официре

мора испуњавати и следеће услове:

– да има завршене основне академске

студије односно основне струковне

студије од значаја за Војску Србије;

– да испуњава услове прописане за

регруте који се упућују у посебне

јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну про-

веру.

2. Подношење пријаве и потребна

документаци ја за пријаву кандидата

за добровољно служење војног ро-

ка са оружјем и кандидата војно

стручно оспособљавање за резерв-

не официре

Пријаву кандидат подноси центру Ми-

нистарства одбране за локалну само-

управу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у ино-

странству при ја ву може поднети над-

лежном дипломатско-конзуларном

представништву Републике Србије у

иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у

центру Министарства одбране за ло-

калну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добро-

вољно служење војног рока са оружјем,

дужан је да испуни образац пријаве и

приложи:

– фотокопију дипломе о завршеној

школи (оригинал документа на увид)

и биографију.

Кандидат за војно стручно оспособља-

вање за резервне официре уз пријаву

прилаже и следеће доказе: 

– уговор са Министарством одбране о

стипендирању, ако је био војни сти-

пендиста и 

– писану сагласност за безбедносну

проверу за упу ћивање у посебне

јединице Војске Србије.

Заинтересовани кандидати могу изврши-

ти пријаву за ДСВР и преко портала е-

Управе (апликација „Добровољац”) или

на шалтерима ЈП „Поште Србије”.

3. Избор кандидата за добровољно

служење војног рока са оружјем и

кандидата за војно стручно оспо-

собљавање за резервне официре

Утврђивање коначне ранг-листе канди-

дата врше регионални центри Мини-

старства одбране, на основу предлога

центара Министарства одбране за ло-

калну самоуправу, након обављених

лекарских и других прегледа и психо-

лошких испитивања кандидата у ов-

лашћеним војноздравственим устано-

вама.

Избор потребног броја кандидата са

утврђене коначне ранг-листе врше ко-

мисије регионалних центара Мини-

старства одбране, у складу са Планом

упута кандидата на добровољно слу-

жење војног рока са оружјем у центре

за обуку и Планом пријема слушаоца

војног стручног оспособљавања за ре-

зервне официре.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор

са Министарством одбране, којим се

уређују међусобна права и обавезе.

који обавезно садржи почетак и заврше-

так добровољног служења војног рока,

услове живота и рада, новчана прима-

ња, услове прекида добровољног слу-

жења војног рока и накнаду трошкова у

случају неоправданог прекида добро-

вољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се до-

бити у центру Министарства одбране

за локалну самоуправу у месту преби-

валишта, надлежном дипломатско-кон-

зуларном 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 војно струч-

но оспособљавање у 2022. години је

стално отворен, а рангирање канди-

дата ће се вршити периодично, у

складу са упутним роковима.

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

РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној оба-

вези („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и по-

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

Министарство одбране објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 

са оружјем и

кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, рушимо старе

објекте, радимо све посло-

ве. 061/321-77-93.

(284987)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: сепарисани шљу-

нак, песак, сејанац, ризлу,

утовар, одвоз шута.

064/354-69-94, 063/754-

02-72. (284929)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: изра-

да инсталација, купатила,

реновирање, реконструк-

ције, поправка. 063/312-

699. (р)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

полирање, поправке пар-

кета, подова. Без праши-

не, повољно. 061/233-49-

97. (285013)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-

тације купатила, санита-

рије,с лавине, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09 (289468)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, фарбање

радијатора. 064/280-26-

15. (284955)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

ископи, кошење, обарање

стабала, чишћења, подру-

ма. 064/122-69-78.

(285017)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (285001)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (285054)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвоз непотребних
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(284914)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (284233)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (284985)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име
Ушак Милица, издату од
ОШ „Јован Јовановић
Змај”, у Панчеву. (284903)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име
Милош Бихлер, Основна
школа „Јован Јовановић
Змај”. (284992)

ПОТРЕБНА женска особа

за дружење. 064/503-65-

69. (285002)

ПЕНЗИОНЕР, 66 година,

из бање Врујци, ситуиран,

тражи слободну жену до

60 година старости, ис-

кључиво ради брака. Кон-

такт тел. 064/369-28-98,

Драго Сојић. (284512)

АКО си усамљена, имаш
до 55 година, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59.
(284934)

СОКОБАЊА, апартмани

близу центра. Кабловска,

интернет, паркинг.

Www.so ko-ba nja org.zo ri ca

061/636-08-57, 063/768-

32-68. (284843)

АПАРТМАНИ за издавање

на главном језеру у Белој

Цркви. 063/733-37-73

(284949)

ИЗДАЈЕМ апартман у ба-

њи Врујци. Тел. 064/368-

80-19. (284954)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

МАРИОЛА СИМИЋ
3. VI II 1971 – 27. VI 2022.

Мајко,

кад се душе састану ко да пуца у тај чвор, нек’

ме неко пробуди ако сањам сад све то.

Син ВАСИЛИЈЕ

(58(285003)

МАРИОЛА СИМИЋ
3. VI II 1971 – 27. VI 2022.

Поносне смо што смо у животу имале такво Сун-

це које нас је обасјавало, такву душу коју је било

лако волети, а претужне јер смо остале без ње.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја сестра СЛАЂАНА

и сестричине АИДА и АЛМА
(59/285003)

Драга

МАРИОЛА

Хвала ти на колегијалности, другарству. 

Част нам је била радити са тобом.

Последњи поздрав од

Кетеринг „Царство укуса”

(60/285003)

Последњи поздрав

комшиници

МАРИОЛИ

од породице

ПРЕРАДОВИЋ

(61/285003)

Последњи поздрав

снајки

Вољени не умиру све

док живе они који их

памте.

ТОМО и МИЛИЦА

(64/285003)

Последњи поздрав

нашој

МОНИ

од тетке МИРЕ

и сестре ИВАНЕ

(66/285003)

Тамо сте Ви где Сун-

це уморно спава, та-

мо где зора свањава

плава.

ЗОРКА, СЛАВКО

и ДРАГА

са породицама
(65/285003)

Последњи поздрав

снајки

МАРИОЛИ

од РАДЕНКЕ

са породицом

(63/285003)

Последњи поздрав

драгој

МАРИОЛИ

дивној мајци и ком-

шиници.

Од САЊЕ, ЈОВАНА

и МИЛИЦЕ

(62/285003)

Последњи поздрав

драгој мами и баки

СОФИЈИ

ГАВРИЛОВ
1928–2022.

Твоји најмилији

(67/285014)

Последњи поздрав

тетки

СОФИЈИ

ГАВРИЛОВ

од НЕНЕ, НИНЕ

и НЕШЕ

(56/и)

ВОЈИН ЗДРАВКОВИЋ
1941–2022.

Хвала на посвећености и радостима које си нам пружио. Већ нам недостаје

твој осмех и доброта које ћемо заувек памтити

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те вечно чувати у нашим срцима.

Заувек неутешни: супруга КАТА, син МИЛЕ и ћерка МИЛЕНА са породицама
(71/285026)

После дуге и тешке болести преминула је

моја никада непрежаљена

ЗОРИДА ДИНУЛОВИЋ
1952–2022.

Ожалошћени: супруг ЗОРАН, 

родбина и многобројни пријатељи.

Нека те анђели чувају.

(10/284913)

Драга наша

ЗОРИДА

Хвала за све што си урадила да нама буде лепо.

БРАНКО, ВЕРА и НЕНАД
(16/284921)

Драга наша

ЗОРИДА

Увек ћемо те се радо

сећати.

САНДРА, МИЛОШ,

МИХАЈЛО и МИНА

(17/284924)

Драга наша

ЗОРИДА

Никада те нећемо за-

боравити.

НАТАША, БОРИС

и АЦА

(18/284924)

С великом тугом јављамо да је после краће и тешке болести

преминуо наш вољени супруг, отац, деда и прадеда

БОГДАН ПЕТРОВ

Сахрана ће бити обављена 7. јула 2022, у 12 сати, на гробљу

Котеж.

Ожалошћена породица и пријатељи

(69/285020)

Тужна срца обавештавамо да је 23. јуна, у 86. години, преминуо наш супруг, тата и деда

ЈОВАН ДУБАИЋ
1936–2022.

Сахрана је обављена 25. јуна 2022, на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИЛОВАНКА, ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА са породицама
(9/284912)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

БРАНДУШАНОВИЋ
1946–2022.

од ћерки: ВЕСНЕ, ГОЦЕ
и СЛАЂЕ са породицама
и сестрића МИЛЕТА и
ВЛАДЕ са породицама

(51/284987)

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

БОРИ ТОПИЋУ

од супруге и синова са породицом.

На свему му хвала.
(2/284909)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. јуна 2022,

у 73. години, преминуо наш вољени

ДРАГАН ТУРИЋАНИН

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји: супруга МИРЈАНА, син МИЛОШ, ћерка СВЕТЛАНА, 

зет МИЛИ и твоји унуци које си неизмерно волео, 

ВАЊА, ДУШАН и ВУКАШИН

(22/284932)

Последњи поздрав

куму Гаги

ДРАГАН

ТУРИЋАНИН
1950–2022.

од породица

КОВАЧЕВИЋ

и КРИШАН
(23/284933)

Последњи поздрав нашој вољеној

РОЗАЛИЈИ МИКЛОШ
1957–2022.

Љубав и сећање на тебе живеће вечно у нашим срцима.

Супруг ЈОЖЕФ, ћерке КЛАРА и ЛИДИЈА, 

зетови ТОНИ и АТИЛА и унука ГАБРИЕЛА

(30/284953)

Последњи поздрав

РОЗАЛИЈИ МИКЛОШ
1957–2022.

од вољеног оца МАРТОНА

(29/284953)

Последњи поздрав најмилијем брату

АЛЕКСАНДАР ШАРАЦ
12. V 1967 – 26. VI 2022.

Неизмерно тужан, опраштам се од тебе, али ћу те заувек волети и чувати

сећање на тебе.
Твој брат ВЛАДИМИР

(33/284962)

23. јуна 2022. преминуо је наш драги супруг и отац

САВА РАШИЋ
Хала ти на свему.

Воле те: твоја супруга ЉУБИНКА, ћерка БЕБА, зет ГАГА, 

МАКИЦА, СТЕФАН и БАРБАРА
(34/284963)

Последњи поздрав

нашем другу

ДРАГАНУ

ТУРИЋАНИНУ

од БЕБЕ и ЈОВАНА

ВУЧКОВИЋА

(46/284977)

27. јуна 2022. заувек нас је напустила

ДАНИЦА ИЛИЈЕВ
7. IV 1932 – 27. VI 2022.

Мама и бако, нека те анђели чувају.

Ожалошћени: ћерка ГИНА, унуци ЖЕЉКО и

ДАРКО, зет ТИБИ и снаје САНДРА и ЈОВАНА

(54/284995)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ

МИЛУТИНОВИЋ
1941–2022.

МИЛОВАН, БОЈАН и

ДАМЈАН АНОВИЋ

(70/285022)

ДРАГАН ТУРИЋАНИН
1950–2022.

С љубављу и поштовањем чуваћемо

успомену на тебе.

Брат ГРУЈИЦА са породицом

(78/285034)

АЛЕКСАНДАР

ШАРАЦ

Нека пријатељства су

вечна.

Почивај у миру друже.

ЖОРЖ и ТАПС

(81/285040)

Последњи поздрав мом куму

ШАКИЈУ

ПЕЦА ЂУРЧИНОВИЋ са породицом

(83/285045)

Последњи поздрав

ШАКИЈУ

ДРМЕ

(84/285045)

ШАКИЈУ

последњи поздрав од

ШЕЛЕТА и ЂЕРЕ

(85/285053)

Укуцајте ПАН (размак) текст малог огласа до 10 речи 

и све то пошаљите на број 1202 до среде у 13 сати.

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Заувек је заспао наш вољени друг

ГРАДИМИР ЖИВАНОВИЋ

Био си понос, водиља и најсјајнија звезда своје генерације. Увек весео,

пун идеја, организација. Један си од твораца наше монографије поводом

педесетогодишњице од матуре. Борио си се за своју генерацију. У томе си

био велики у скромности, и скроман у својој величини. Без тебе више ни-

шта неће бити исто. Сачуваћемо те од заборава.

Искрено саучешће твојој породици.

Туговаће за тобом твоја вољена

прва генерација Хемијске школе из Панчева.

Почивај у миру.

(15/284924)

24. јуна 2022. године напсутила нас је наша

вољена мама и бака

РУЖИЦА МИЛУТИНОВИЋ
1941–2022.

Са болом и љубављу ћерка ИВАНА ВЕМИЋ

са породицом

(4/284908)

Последњи поздрав драгој сестри

РУЖИЦИ МИЛУТИНОВИЋ
1941–2022.

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Сестра ЗОРКА НИКОЛИЋ са породицом

(5/284908)

Захваљујем се

запосленима на Инфективном одељењу Опште

болнице у Панчеву на свом уложеном труду у

лечењу моје мајке

Ружице Милутиновић

С дубоким поштовањем ИВАНА ВЕМИЋ

(6/284908)

Последњи поздрав

драгом

ЗОКИЈУ

од БОЖИЦЕ, ВЕСНЕ,

МИЛАНА и ТАЊЕ са

синовима ДУШАНОМ,

МИЛАНОМ

и АЛЕКСОМ
(12/284916)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЗОРАНУ

СРЕЋКОВУ

од станара

у Кикиндској 15

(24/284935)

Са великом тугом опростили смо се од драгог

ГРАДИМИРА

ЖИВАНОВИЋА
генералпотпуковника у пензији

У нашим срцима остаће сећање на узорног чо-

века, толерантног, са великим срцем и љуба-

вљу за све људе.

Искрено саучешће породици.

Породице СТОЈИЋ и ЧЕЧОВИЋ

(31/284957)

Деда

ЗОКИЈУ
бистро на некој другој води.

Нека те анђели чувају.

Другари са Тамиша

(35/284964)

Наш пријатељ

ГРАДИМИР ЖИВАНОВИЋ
1947–2022.

преминуо је 25. јуна 2022. године, у Београду.

Ожалошћена породица ТОДОРОВ из Панчева

(36/284965)

Последњи поздрав

драгом куму

ЗОРАНУ

СРЕЋКОВУ

од породице

АЛЕКСИЋ

(47/284979)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ

Удружење „Тамиш”

(53/284994)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу,

тасту, деки и прадеки

ЗОРАНУ СРЕЋКОВУ
1952–2022.

Путуј са анђелима вољени наш.

Воле те твоји најмилији

(57/284996)

Последњи поздрав нашем драгом

ДАРКУ СТОЈАНОВИЋУ

Дакице, увек ћемо те се сећати и причати

о теби.

Твоји другари: ЖУПАН, МИТА, АЦА,

БЛАГОЈЕ, ГЕРГА, БУГИ, БУБАЦ, 

БОЈИН, ЦВЕЛЕ и ХАЏИ

(72/286030)

Са великим болом опраштамо се од тебе

ДАРКО СТОЈАНОВИЋ
1979–2022.

Мајка КАТИЦА, браћа ЖЕЉКО

и ДЕЈАН са породицама

(74/285032)

Последњи поздрав нашем драгом

ДАРКУ СТОЈАНОВИЋУ

од породице СОРАЈИЋ

(75/285032)

Почивај у миру драги

ДАКИЦЕ

КОЛАР са породицом

(82/285044)

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.

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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Пре три године прерано је преминула

наша драга

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

Тугују за њом: супруг МОМИР

и кћи СВЕТЛАНА са породицом

(27/284950)

Време пролази, туга и бол остају за родитељима и братом

ПЕТКОВИЋ ЧИЧКУЉ

ДРАГОЉУБ МАРИЈА ВАСИЛИЈЕ
1905–1976. 1921–2004. 1954–2021.

Њихови најмилији: АНКА, НАДА и АЛЕКСАНДАР

(28/284951)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

РАНИСАВЉЕВ
2011–2022.

Једанаест година не-

достајеш.

Твоји најмилији
(32/284960)

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2009 – 2022.

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим

срцима.

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА

и син НИКОЛА са породицом

(41/284972)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2009 – 2022.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

(40/284972)

2. јула обележићемо шестомесечни помен

нашем вољеном супругу и оцу

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ

ЧАНТЕ

Ни време, ни сузе... ништа не може да из-

брише сећање на тебе.

Ту си, у нашим срцима и мислима, а

ипак... много недостајеш.

Тужни твоји: ГОЦА, ДАША и МИТА

(43/284974)

Шест месеци је прошло откако нас је напустио

наш зет, теча и пашеног

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ЧАНТЕ

Никада те неће заборавити: ташта МИРА, 

свастика ЗВЕЗДАНА, пашеног СЛОБОДАН

и АЛЕКСАНДРА са породицом

(44/284974)

3. јула 2022. године биће једанаест година откако сам мајко остао без тебе

АНА БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2022.

Мајко моја златна, колико пута то кажем себи кад те спомињем. А то је че-

сто, кућа је без тебе празна. Фале ми твоји кораци, твоја чекања кад ћу ку-

ћи доћи. Твоје речи – како си сине. Сањао сам те и ове ноћи – као да знаш

да ово пишем. Поздрави ми тату који те је брзо позвао код себе.

Нека вас анђели чувају.

Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

(45/284976)

6. јула навршава се шест месеци откако ме је на-

пустио мој вољени супруг

РАДЕ ВРАЊЕШ ДИКА

Недостајеш ми сваког тренутка. Заувјек си у мом

срцу

Твоја супруга ВИДА ВИДОЈКА

(48/284980)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

2. VII 2021 – 2. VII 2022.

ПЕТАР МАРИН
1936–2021.

2. јула 2022. је година од смрти нашег Петра.

Помен ће бити на Старом гробљу, у суботу, 2. јула 2022, у 11 сати.

(52/284988)                                                                                                                                          Ожалошћена породица

Прошло је годину

дана откада ниси са

нама

БОСИЉКА

ПЕТРОВИЋ

Твоја ћерка

СНЕЖАНА

са породицом
(55/и)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ
30. VI 1999 – 30. VI 2022.

Захвални за сву љубав и доброту коју си нам дао.

(68/285019)
                                                                             Твоји најмилији

ЈЕЛЕНА

ФАРКАШ
2003–2022.

Породица
(73/285031)

3

Наша вољена

АЛЕКСАНДРА АДАМОВ

МИХАИЛОВИЋ
1968–2022.

већ четрдесет дана није са нама.

Бескрајно тужни и заувек ожалошћени: 

ФИЛИП, МИЛАН, ГОРДАНА, ТИЈАНА и БРАНИСЛАВ
(79/285035)

25. јуна 2022. године преминула је наша добра и

брижна бака и прабака

ВЕЛИНКА КОНСТАНТИНОВИЋ
1924–2022.

Сахрана је обављена 27. јуна 2022. на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Са пносом и тугом чуваћемо те од заборава.

ЈЕЛЕНА, БОЈАНА и ИВАН
(76/285033)

Последњи поздрав нашој драгој тетка

ВЕЛИНКИ КОНСТАНТИНОВИЋ

Нека њена добра и племенита душа почива у миру.

С поштовањем: МИРА, МИЛОШ и МИЛИЦА
(77/285033)

Вољеној комшиници

НЕДЕЉКА

НЕЈАКА

од ЉУБИНКЕ

и МИЛАДИНА

ЈОВАНОВИЋ

(25/284939)

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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28. јуна навршило се једанаест година без наше

мајке

ЉИЉАНЕ ГЕЉО
рођ. Вујић

Недостајеш увек и заувек.

Волимо те.

Твоји најмилији

(1/284900)

Душане мој, судбина нас је саставила 1959. годи-

не, а раставила 2015. године

ДУШАН МИЈИЋ
22. XI. 1939 – 1. VII 2015.

С поштовањем и тугом супруга ЈЕЛА, 

синови ЗОРАН и ТОМИСЛАВ и сестра НАДА

са породицама
(3/284904)

6. јула 2022. године навршиће се четрдесет година од трагичне смрти мо-

је ћерке јединице и дванаест година од смрти супруге

КАРБУНАР

ОЛГИЦЕ БРАНКЕ
1958–1982. 1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају. Увек у мислима, никад неза-

борављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН

(7/284909)

Навршавају се две године откада нас је напу-

стио наш драги

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син

ВЛАДИМИР и ћерка ИЛИНКА са породицом

(8/284991)

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ
1933–2012.

1. јула навршава се десет година откада ниси са

нама драга мама, бако и прабако.

Сећање на тебе не умире, заувек живиш у нашим

мислима и срцима.

Твоји: син СЛОБОДАН са породицом

и ћерка ЉИЉАНА са породицом
(11/284915)

У суботу, 2. јула, у 11 сати, дајем четрдесетодневни помем своме сину

НЕНАДУ ТРИФУЉЕСКО
20. II 1976 – 24. V 2022.

Отишао си окружен љубављу, брижном пажњом и негом Твоје мајке, а Тво-

је храбро срце је престало да куца у неиздрживим боловима, пред мојим

очима, због недопустивог непружања ургентне здравствене заштите држав-

ног органа Хитне помоћи Панчево, на дан 24. маја 2022, у времену од 18.28

до 21. 52, и поред шест апела за помоћ.

Неверица, сузе и бол, празнина и огорчење.

Са поносом и љубављу чувам успомену на Тебе, једини мој сине.

Нека Ти је вечна слава међу анђелима у рају.
Твоја неутешна мама НЕНА

(13/284917)

29. јуна навршавају се две
године откада није са нама

АЏАИП

РАДОВАН

АЏО
1958–2020.

Никада те нећемо забора-
вити.

Твоја породица АЏАИП
(14/284920)

Прошло је шест месеци од смрти вољеног

оца, деде и прадеде

НЕДЕЉКО ГОЈКОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Тугују за тобом: ћерке ЗОРИЦА

и СНЕЖАНА са породицама

(19/284926)

ВИНКА ПОПОВИЋ

Прошло је шест година откада ниси с

нама, али сећање на тебе никад неће

избледети. 

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ с породицом

(20/ф)

ЧЕДОМИР ГОЛУБОВИЋ
1950–2021.

Навршава се година откада нас је напустио наш воље-

ни и драги Чедомир. Хвала ти за све лепе тренутке и

топлину коју си нам пружио.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, док смо живи.

Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, син ВЛАДИМИР, син

ПРЕДРАГ, ДАНИЈЕЛА, АНА, БОГДАН, сестра ВАЊА,

МИЛИЦА, МИЛЕНА и МИЛОШ
(21/284934)

2. јула 2022. навршава
се шест година откако
ниси са нама, анђеле мој

МАРКО

КОСОВАЦ

Моја туга је вечна.

Твоја тетка, ИВАН

и ПЕРА
(26/284942)

ЉУБА СУВАЧАР

Пет година откако си
нас напустио драги наш.

Твоји најмилији
(37/284967)

Навршава се годину дана од одласка нашег

драгог

ПЕТРА ЖИГИЋА ПЕПИЈА

2. јула, у 11 сати, биће одржан годишњи помен

на Новом гробљу.

Заувек живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(38/284970)

5. јула навршава се седамнаест година откако

није са нама наш

РАДИВОЈЕ РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
1945–2005.

Недостајеш за све...

Заувек у нашим срцима.

Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН, 

ФИЛИП, ЕМА и УНА
(39/284971)

Најбољој тетки

МИЛИЦИ

ГРЧИЋ
Још те нешто чини изу-
зетном, не само лепота,
волели смо те и волеће-
мо те до краја живота.

БОЈАНА, МИРКО
и МИЛИЦА

(42/294973)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ

Успомене и лепа сећања на тебе чувају

твоја браћа са породицама
(49/284983)

МИЛИЦА

ГРЧИЋ

Увек ће те волети

твоји најмилији

(50/284986)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ
2016–2022.

Године пролазе, туга за тобом остаје.
Твоје: супруга ДРАГИЦА и ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(80/285036)
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Тешко је пронаћи неког ко је
толико посвећен очувању башти-
не свог места и ко је толико вре-
мена посветио прикупљању пода-
така из прошлих и садашњих
времена, као и исписивању и
објављивању небројених страни-
ца на тему локалне традиције.

Један од малобројних људи
који су огроман део себе уткали
у непосредно животно окруже-
ње сасвим сигурно је Синиша
Kојић (рођен 1965. године), чему
у прилог говори и на десетине
издатих књига о његовом воље-
ном Банатском Новом Селу.

Поред свега тога, он је за сво-
ју средину много учинио и као
директор Дома културе, градски
већник задужен за села, покра-
јински посланик, одборник, члан
разних удружења...

ПАНЧЕВАЦ: Kако сте почели да
се бавите писањем?

СИНИША КОЈИЋ: Почеци ме
вежу за „Панчевац”, за који сам
од 1990. године извештавао о
комуналним проблемима насе-
љених места, а већ наредне годи-
не нашао сам се на ратишту,
одакле сам слао ратне дневни-
ке, што је градски недељни лист
објављивао као фељтон. То су
уједно и замеци неке врсте књи-
жевности. Потом сам прешао у
„Нови Панчевац” код Ђорђа Зој-
кића, уз чију подршку сам 1995.
године почео да уређујем „Ново-
сељанске новине”, то јест седам
од укупно осам бројева. Kасније
сам, заједно с Васом Појатаром,
званично регистровао „Наше
новине”, чији сам био оснивач и
дугогодишњи уредник.

• Из новинарства се изродила
и публицистика?

– Поред политике, комунал-
них тема и осталог, сваки број
„Новосељанских новина” носио
је и неки времеплов, а објављи-
вали смо и фотографије и доку-
менте из Завичајне збирке Сте-
вана Ђаконовића. Тада сам упо-
знао и Градимира Абрамова, који
ми је у паузи неког посла 
предложио да са Стеваном почнем
да разрађујем могућност израде
пригодних књига. Тако је наста-
ло „Банатско Ново село и вре-
мена прошла”, са старим фото-
графијама у фокусу. Са чика
Стевом као коаутором урадио
сам укупно пет дела, чија је око-
сница материјала била махом
из његове збирке. У међувреме-
ну сам почео да пишем и поези-
ју, па сам издао и две збирке
песама, а урадио сам и једну
књигу колумни из поменутих
новина у којима сам их писао.
Све у свему, схватио сам да посто-
ји простор који могу да попу-
ним, јер имам и времена и афи-
нитета. Морам да кажем да има
и много познатих личности рође-
них у Новом Селу, попут Паје
Путника, Александра и Николе
Зеге, Градимира Алексића, др
Радуа Флоре, Kосте Чавошког,
Косте Царине... Све њих су живот
и каријера нанели у друга места,
али ја сам један од ретких, ако
не и једини, који и даље живи у
селу и бави се писањем и обја-
вљивањем на српском језику.

• Уследила је књига за књи-
гом...

– Био сам приређивач и коау-
тор многих дела, као што је
„Наша учитељица – Дојна Живан
Андић” или „Споменица ново-
сељанске српске православне
цркве 1877” Мише Атанацкови-
ћа, па „Банатско Ново Село у
18. и с почетка 19. века” Срете
Пецињачког. С друге стране, био
сам аутор књиге „Градитељско
наслеђе Банатског Новог Села”,
која је издата 2013. године, јер
сам схватио да уколико ја не
будем то забележио, то благо ће
веома брзо „испарити”. Једно-
ставно, старе куће се руше, нове
се граде, а људи заборављају.
Потом сам две године касније

био коаутор „Српске цркве Све-
те Тројице у Банатском Новом
Селу”, што је једно од капитал-
нијих дела, настало поводом 250
година од оснивања места. Сле-
ди дело „Kо је Никола Зега”,
прича о човеку који је оставио
трага у животу Србије. Он је и
рођен баш поред основне шко-
ле о чијем животу сам писао
нешто касније. Реч је заправо о
периоду између 1772. и 1944,
што је први запис те врсте још
од монографије чувеног докто-

ра Радуа Флоре из 1988. године.
Обухватио сам историјат школ-
ства од Хабзбуршке монархије,
а сам датум настајања узео сам
од великог броја историчара,
иако постоје индиције да је шко-
ла постојала још раније. Велику
помоћ имао сам од архива Пан-
чева, школе и казивача, а добар
део материјала остао је за наста-
вак књиге.

• Обрађивавали сте и живот
локалних привредника?

– Потом сам био уредник књи-
ге Гојка Марчетића „Пола века
без родног краја”, као и реприн-
та издања о хору локалне срп-
ске православне цркве, а помо-
гао сам и неким појединцима.
Тада сам дошао на идеју да напи-
шем публикацију „Живот и дело
привредника Банатског Новог
Села (старо-ново доба)”. То је
по многима веома интересант-
на књига, а разлоге треба тра-

жити у томе што сам схватио да
уколико ја то не будем урадио,
неће бити никога да забележи
чиме се све ко бавио у Новом
Селу. Тако сам две године при-
купљао грађу што по градском,
што по београдском архиву, што
по Новом Саду, што по кућама
и код породица потомака који
су чували успомену на деде кола-
ра, столара, сарача, ковача... Било

ми је јасно да као што
фале фотографије нека-
дашњих занатлија, као и
информације о њима,
исто може да важи и за
садашње привреднике. И
зато је та књига добро-
дошла, како се не би
догодило да неки буду-
ћи студенти или истра-
живачи дођу у сличан
проблем.

• Писали сте и o спор-
тистима, па чак и ком-
шијама?

– Књига „Споменица
Kарате клуба ’Банатско
Ново Село’ 1993– 2015”
заправо је мој дуг према
девојкама и момцима
који су се с много енту-
зијазма бавили овим
спортом. Желео сам да
им, у знак захвалности
за освојене медаље и тро-
феје, укажем част и
поштовање тако што су
забележена сва њихова
постигнућа и биографи-
је. То ће бити заостав-
штина за сва времена,
иако је нажалост клуб
већ одавно угашен.
Последња моја недавно
објављена књига „Низ
сокак мој” јесте мој дуг
према комшијама. Схва-
тио сам да је све мање
људи који памте стара
времена, па неки нови
клинци за десетак-два-
десетак година неће има-
ти појма ко је све живео
Улици Жарка Зрењани-
на. Стога сам ја сам
интензивно шпартао по
комшилуку и, уз кафицу
и ракијицу, пребирао по
успоменама и трудио се

да што више тога забележим.
Много су ми помогли и матича-
ри из Новог Села и Kуштиља,
као и брајни казивачи. Сви о
којима сам нешто сазнао уред-
но су наведени – од премину-
лих и најстаријих до деце и ново-
рођенчади.

• Да ли планирате нове лите-
рарне подухвате?

– Следи књига о још једном
знаменитом житељу нашег места
– доктору Александру Зеги, осни-

вачу Српског хемијског друштва,
једног од најстаријих на овим
просторима, које и дан-данас
успешно ради. Почео сам да при-
купљам грађу и о хору који је
функционисао од 1907. до 1983.
године, када се нажалост уга-
сио, како бих људима показао
да смо у Новом Селу имали хор
пре, рецимо, Kовина или Беле
Цркве. Јордан Филиповић

Ибарска улица припада тери-
торији Месне заједнице Цен-
тар. Под овим називом посто-
ји од 1982. године, а прости-
ре се од Доситеја Обрадови-
ћа до Дунавске улице.

На 1.360 метара високим
обронцима планине Хајле од
шест врела настаје река Ибар.
Река је дугачка 276 киломе-
тара и већим делом свог тока
протиче кроз уске клисуре,
које чине један од највећих
масива серпентинита у Евро-
пи. Тече кроз Косовску котли-
ну и код Косовске Митрови-
це скреће на север.

Митровица је настала када
је опала моћ великог утврђе-
ног града Звечана, погранич-
не тврђаве између Рашке и
Византије, и рударски и трго-
вачки јаке Трепче.

Некада је на овом месту
постојала само Црква Светог
Димитрија, али је око ње пола-
ко ницао град, који је и добио
име по свом свецу заштитни-
ку. Тако од мале караванске
станице настаје велики град,
који се посебно развија изме-
ђу два светска рата, када у
његовој околини оживљавају
рудници, а пруга почиње да
вијуга и спаја га са светом.

У великој котлини Ибар
наставља даље и тече подно
старог утврђеног града Зве-
чана. Утврђење је изграђено

крајем 11. века, када је на
овом подручју постојала срп-
ска држава којом је управљао
велики жупан Вукан, који се
са овог места борио за пре-
власт с Византијом. Одатле у
12. веку креће и Стефан Нема-
ња у борбу против рођене бра-
ће за превласт над Рашком.
Након Душанове побуне у Зве-
чану је заточен његов отац,
краљ Стефан Дечански, за
кога се верује да је на овом
месту и убијен.

Некада велики град с вели-
ким бедемима и кулом на
врху данас је само сенка нека-
дашњег силног утврђења. Од
свега, зубу времена одолео је
само део горњег града, нека-
дашња дворска палата и
црква. С њега се пружа поглед
на велику котлину и уске
кланце Ибра, стешњене међу
Рогозном и Копаоником.

Овде и почиње борба реке
са стенама и њен мукотрпан
ток кроз серпентине, који вода
увек успе да пронађе кроз пре-
преке. И то је једини природ-
ни пут који Косово спаја са
остатком Србије.

Ибарска долина, једна од
најлепших у Србији, протеже
се од Косовске Митровице до
Краљева, а њоме кривуда
Ибарска магистрала, чију су
трасу просекли стари Римља-

ни, проширивали српски вла-
дари, а данас спада у најпро-
метније саобраћајнице. У
долини Ибра стварани су
темељи српске средњовеков-
не државе, њене духовности
и културе – стари град Рас,
прва српска престоница, мана-
стир Жича, прва српска
архиепископија, као и мана-
стири Студеница, Сопоћани,
Градац, који су у врху светске
културне баштине.

Пре седам векова, једног
мајског дана, краљ Урош Први
Немањић дочекао је у доли-
ни Ибра своју изабраницу,
француску принцезу Јелену
Анжујску, будућу српску кра-
љицу. Стигла је из питоме
Провансе у један сасвим дуга-
чији крајолик, планински,
који пресецају суре литице
кањона реке, па је српски
краљ, да би јој улепшао прве
тренутке у новој средини, а
пре свега из велике љубави,
одлучио да целом долином
засади мирисне јорговане.
Хиљаде цветних бокора пла-
ве, ружичасте и беле боје дуж
пута од око 270 километара
кроз долину одредиле су јој
назив Долина јоргована. Била
је и остала љубавно завешта-
ње српског краља његовој
жени, која је српском народу
подарила два будућа краља:
Драгутина и Милутина.

Опчињена љубављу и лепо-
том краја, Јелена је живела
више од пола века у дворцу
на обали реке, а 1270. године
саградила је манастир Гра-
дац, где и данас почива као
монахиња. Главна манастир-
ска црква има троделни олтар-
ски простор, зидана је од теса-
ног камена, а скулпторски
украси су од мермера у рома-
но-готичком стилу. Истиче се
лепотом архитектуре међу
свим српским црквама сред-
њег века, а фреске, које су
нажалост доста оштећене,
припадају врхунцу монумен-
талног стила 13. века и при-
родни су наставак уметности
сопоћанских сликара.

Обнављањем Долине јорго-
вана новим садницама српски
народ чува успомену на Јеле-
ну Анжујску, коју памти по
племенитости, мудрости, обра-
зовању и доброти према наро-
ду. Њена улога је посебно зна-
чајна за просветитељство, јер
је њен дом био и училиште,
али и прва библиотека – тзв.
књигохранилиште. Краљица је
за потребе манастира давала
да се неке значајне књиге пре-
писују. Звали су је првом срп-
ском учитељицом, јер је у свом
дому окупљала сиромашне
девојке из тог краја и подуча-
вала их разним пословима.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ИБАРСКА

Ибар вода,
сведок векова

Река Ибар

ОД АКК-а ДО „НОВОГ ЗЕЛДОША”

Синиша Којић је у периоду од

средине деведесетих година

прошлог века па надаље оба-

вљао и дужности покрајин-

ског посланика (биран на име

у два мандата), члана Град-

ског већа задуженог за село,

одборника у градској скуп-

штини, а седам година радио

је као директор новосељан-

ског Дома културе.

– За то време трудио сам

се и да неке активности

повратим, неке поспешим, а

неке и осмислим. Реч је о

фолклору, оркестру или дра-

ми на румунском језику, и то

у време када ни Панчево није

имало позориште. Реактиви-

рао сам и музичко дувачко

друштво, плесну школу, а

први пут је Дом културе

оформио и издавачку делат-

ност, када смо штампали оно

што су урадили Илије Баба,

Валентин Мик, Дорел Пер-

њак... У то време настао је и

Алтернативни културни клуб,

који је неговао стрип, урбану

музику, литерарну уметност,

и организовао бројне концер-

те и радионице. Касније сам

с Павловим и Бољанцем

основао удружење „Нови

Зелдош”, које је, поред три-

бина и издаваштва, до 2015.

године било оснивач и

„Наших новина” – наводи

Којић.

НАШ ГОСТ: СИНИША KОЈИЋ, ПУБЛИЦИСТА, НОВИНАР, ИЗДАВАЧ...

ПОСВЕЋЕНИ ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ СВОГ
ВОЉЕНОГ НОВОГ СЕЛА
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не десетак километара била је
све само не страшна и тешка,
али су се учесници сасвим при-
јатно уморили и довољно оглад-
нели да се заслужено баце на
дружење уз гулаш и пасуљ.

ФОТО-РЕПОРТАЖА 25
Петак, 1. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Очаравајућа слика обележила је
Тамиш у суботу око поднева –
на десетине чамаца на људски
погон отиснуло се у смеру Јабу-
ке и тиме на најбољи начин позва-
ло све друге суграђане и људе
добре воље да коначно сиђу на
реку, пре свега зарад свог физич-
ког и менталног здравља.

Наравно, добродошли су под
условом да поштују природу и
суграђане за које је овај водоток
синоним за мир, отклон од град-
ске вреве и потпуну релаксацију.

Одличан пример тога како се
треба владати на Тамишу про-
теклог викенда демонстрирао је
клуб „Спортико”, који већ дуже
време негује лепоту боравка на
води на најбољи могући начин –
помоћу весала, кајака или кануа
и, наравно, мишића.

А тако се најбоље избацују отро-
ви и растерује стрес, највећи
непријатељ модерног човека...

Прва веслачка регата у органи-
зацији клуба „Спортико” одржа-
на је у суботу, 25. јуна, када се
близу сто чамаца отиснуло воде-
ним путем ка Јабуци.

А Тамиш је тада пружао несва-
кидашњи призор, сачињен од
чисте природе и добрих људи,
који су на овај начин упутили
позив и свим другим суграђани-
ма да сиђу до реке, уз поруку да
истинско богатство не мора гото-
во ништа да кошта.

И свако ко је одвеслао тих
десетак километара ка Јабуци
сасвим сигурно се осећао бога-
тијим за дивне тренутке, прокр-
вљенији организам и прочишће-
није мождане неуроне.

Кајак и кану за леп живот

Поменутог дана све је почело на
пристаништу испод „Тамиш капи-
је”, где је врвело од максимално
позитивног расположења, док су
рекреативци, уз разоружавајуће
осмехе, лагано спуштали инди-
јанске кануе, кајаке и друге спорт-
ске рекреативне чамце.

Саму регату је осмислио и при-
редио Спортски клуб „Спортико”,
у сарадњи са Спортским савезом
Панчева, с намером да се ова
манифестација редовно одржава.

Један од главних организатора
Иван Миливојевић, познат и као
Иван Спортико, наводи да је иде-
ја овог клуба била да код суграђа-
на популаризује један тако диван
спорт као што је кајак и кану.

– Идеја је да афирмишемо
спортове на води, реку Тамиш и
овај наш леп град. Заправо, бави-
мо се том мисијом већ педесе-
так година, а конкретно овај наш
клуб постоји већ двадесет годи-
на и за то време имали смо два-
наесторо репрезентативаца, међу
којима и државне прваке, а исто
толико и код деце са сметњама у
развоју. Дамјан Керекеш, Борис
Томка и Снежана Милошевић
само су неки од тих успешних
такмичара, али листа је подуга
и тешко их је све набројати. Све
у свему, направљено је много
завидних резултата, шампиона
и деце која су кренула правим
путем, завршила факултете и
живе своје животе на најисправ-
нији могући начин. А исправно
живе и сви ови рекреативци, који
су нам доказ да наша мисија даје
резултате – каже Иван.

Једна од учесница регате била
је и Ана Фодор Поповић, која

већ две године рекреативно весла
у кајаку.

– Одувек волим воду и реку,
али сам раније мислила да је
веслање компликовано и тешко.
Испоставило се да није, па сада
заиста веома уживам у овој 
рекреацији. Што се осталог тиче,
све се вежбом постиже, а највећа
потешкоћа била ми је да ми чамац
иде право. Ипак, тренер ми је у
кратком периоду објаснио како
да држим весло, под којим углом
и докле да иде завеслај. У сва-
ком случају, увек је ту неко да
помогне, па изузетно уживам у
свему овоме и готово сваког дана
сам на Тамишу. Најчешће идем
до Железничког моста, што је
отприлике девет километара у
оба смера, а најдужа удаљеност
била ми је до Сефкерина – око
25 километара. Веслала сам и на
Карашу, па мало и на Дунаву,
који је неупоредиво бржи од
Тамиша и захтева више напре-
зања, али и опреза – каже Ана.

И техника се лако учи

Међу осамдесетак рекреативаца
нашла се и Наташа Пап, осведо-

чени заљубљеник у природу, која
је недавно почела да весла.

– Тек пре око годину дана кре-
нула сам да се рекреирам на
реци, иако живим на обали Тами-
ша, код Преображенске цркве.
Основни предуслов је да пре све-
га морате да волите спорт и ужи-
вате у контакту с природом, коју
поред многих других хобија наро-
чито обожавам, па рецимо и
редовно планинарим. Иначе,

Иван нам даје исправне савете,
тако да нисам имала неких вели-
ких проблема са савладавањем
технике, нити сам доживела било
какве падове. Почетници обич-
но крећу са ширим кајаком, а
најважније је успоставити пра-
вилан баланс и онда заиста нема
препрека до великог ужитка. Што
се мене тиче, најдаље сам ишла
до Железничког моста. Лепо је
веслати и у друштву, мада може
и соло, што мени одговара с обзи-
ром на то да имам свој темпо –
истиче Наташа.

Зоран Марков је нешто дуже,
око две године, рекреативно анга-
жован у клубу „Спортико”.

– Још као мали научио сам да
веслам на мору, па ми је било
релативно лако да се подсетим
и нисам имао већих проблема
са савладавањем технике. Углав-
ном идем на воду у друштву, јер
је занимљивије и лепше када
имате саговорника, а притом је
и безбедније. Што се тога тиче,
било је неких ситуација, да кажем
ризичних, поготово на Дунаву.
Бродови који туда пролазе ства-
рају велике таласе, па носимо
појасеве и додатну опрему ради
безбедности. Велика је разлика
веслати на другој највећој европ-
ској реци или на Тамишу, јер
ова наша банатска река у поре-
ђењу с Дунавом делује као бара
и неупоредиво спорије протиче.
Све у свему, најважније је савла-
дати страх и онда ништа није
тешко – поентира Зоран.

Напослетку, ова регата дужи-

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.

Питбул с пијаце
Мужјак питбула са огрлицом, про-
нађен код Зелене пијаце, тражи вла-
снике или удомитеље.

Нажалост, нема микрочип, па је
немогуће утврдити ко је власник.
Kупиране су му уши и у веома је
доброј кондицији.

Ако га неко препозна или жели да
га удоми, може га пронаћи у град-
ском прихватилишту у Панчеву.
Kонтакт-телефон: 013/352-148.

Малена улична породица
Ови малени несрећници живе
прекопута пумпе на Новосе-
љанском путу. Налазе се
одмах поред пута и питање
је дана када ће настрадати
заједно с мајком, ако брзо не
пронађу нове домове.

Биће савршени љубимци
уколико им неко пружи шан-
су и мало места у свом стану
или дворишту. Kонтакт-теле-
фон: 066/617-34-27.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДРЖАНА ПРВА ВЕСЛАЧКА РЕГАТА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА „СПОРТИКО” 

ДАН КАД СЕ ГРАД ПРЕСЕЛИО НА РЕКУ

ВРАТА „СПОРТИКА” УВЕК СВИМА ОТВОРЕНА

Иван Миливојевић из Спортског

клуба „Спортико” каже да је ова

регата заправо још један сигнал

свим суграђанима добре воље

да су им врата те организације

(чије су просторије у Црвеном

магацину) увек отворена.

– Свако ко жели да се укљу-

чи, може да се јави и ми ћемо га

обучити за двадесетак минута

да комотно управља пловилом.

Имамо и бесплатне термине

уторком и четвртком у 17 сати, а

недељом у 9, па ко воли, нек

изволи. Гарантујем да се неће

преварити – каже Иван.

НИ ПАДОВИ НИСУ ТАКО СТРАШНИ

Један од малобројних разлога

за избегавање бављења пре-

дивним спортом као што је кајак

и кану јесте евентуално страх од

превртања. Међутим, у стварно-

сти тога нема превише, пре све-

га због ширих пловила која су у

понуди за рекреативце.

Тако Ана каже да се изврну-

ла једино из такмичарског чам-

ца, који је мало ужи, али је успе-

ла и у њему да извесла плани-

рану руту. Она додаје да је нај-

важније бити смирен и само

полако ићи чамцем до обале,

где се испразни чамац, и наста-

вити даље.

Зоран наводи да је битно што

пре изаћи и извући ноге. Каже

да сви ови новији чамци имају

коморе, па су непотопљиви, као

и да је у случају пада битно само

ухватити се за њега и не би тре-

бало да буде последица.



После четири године паузе у
нашем граду је прошлог викен-
да одржан пливачки митинг под
називом „Карневал Панчева”,
који је организовао ПК Динамо.
Учествовало је преко 200 мла-
дих пливачица и пливача из 17
клубова, а домаћин се предста-
вио са 50 својих чланова, који
су освојили чак 90 трофеја!

Медаље за Динамо освојили
су: Сара Бокун (четири), Нина
Чича (три), Мартин Ћирковић
(три), Даница Дивљак (три), Олга
Гавриловић (две), Дагмар Хуса-
рик (четири), Мартин Хусарик
(три), Милутин Јоцић (четири),
Даница Константинов (четири),
Јелисавета Лазић (две), Ђорђе
Лукета, Михајло Мандарић,
Миона Марин (три), Мила
Матић (три), Дамјан Милоса-
вљев (две), Стефан Милтеновић
(три), Срна Милутиновић (три),
Огњен Митић (четири), Андреа
Нађ (четири), Виктор Нађ, Маг-
далена Пантић (четири), Милош
Пантић (три), Катарина Периз
(две), Андреа Ратковић (две),
Вук Самарџија (четири), Лена
Шдику (три), Лазар Станчул
(четири), Миона Тинтор, Небој-

ша Васовић, Дарија Величков-
ски и Лука Вукомановић.

У штафети 4 x 100 метара
мешовито, у саставу: Дагмар
Хусарик, Андреа Нађ, Стефан
Милтеновић и Мартин Ћирко-

вић, Динамо је освојио најсјај-
није одличје. У трци штафета на
8 x 50 метара прсно тим из Пан-
чева је такође био најуспешни-
ји, а пливали су: Андреа Нађ,
Марта Константинов, Лазар Стан-

чул, Михајло Мандарић, Нина
Чича, Стефан Милтеновић, Даг-
мар Хусарик и Мартин Ћирко-
вић. У истој трци Динаму је при-
пало и сребрно одличје, које су
заслужили: Даница Константи-
нов, Даница Дивљак, Олга Гаври-
ловић, Вук Самарџија, Ђорђе
Лукета, Вида Раниславић, Огњен
Митић и Магдалена Пантић.

СПОРТ
Петак, 1. јул 2022.
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ФК ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ У ВИШЕМ РАНГУ

ИСТОРИЈСКИ ПОДВИГ КАЧАРЕВАЦА

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ПАНЧЕВУ

ЧАК ДЕВЕДЕСЕТ ТРОФЕЈА ЗА ДИНАМО!

АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРЕ

КСЕНИЈА ВИЦЕШАМПИОНКА

ЕВРОПСКИ РЕЛИ У ЗАГРЕБУ

УДЕС ЗАУСТАВИО БОРКОВИЋА

Без тежих повреда

Наредно искушење
на домаћем терену

Српски аутомобилиста
Душан Борковић и његов
сувозач Игор Марковић
доживели су удес на релију
у Загребу. Наши возачи су
ударили у дрво при брзини
од 97 километара на час, али
на сву срећу нису озбиљније
повређени.

Борковић је одлично запо-
чео 48. издање релија „Загреб
опен” у својој „шкоди Р5”.
Од самог почетка било је
евидентно да је наш ас један
од најбржих возача и да ће
водити велику борбу с
фабричким возачем „Хјун-
даија”, Словенцем Роком
Турком. Већ током шејкдау-
на Борковић је био најбржи,
испред Турка и Аустријанца
Симона Вагнера.

У суботу, 25. јуна, поред
шејкдауна, вожена су и два
специјална испита на Јастре-
барском, недалеко од Загре-
ба. Током првог од укупно
осам специјала Борковић и
Турк су имали готово иден-
тично време, Словенац је био
бржи за једну десетинку и
очекивала се велика борба
током другог специјалног
испита.

Публика је од самог стар-
та релија у Загребу била оду-
шевљена новим ривалством
двојице асова у „Европском
рели трофеју”.

Веома захтевна стаза на
којој је почетком априла одр-
жан и Светски рели шампионат
у Хрватској потпуно је одго-
варала нашем асу, који је
маестрално возио током
читавог релија и стекао гото-

во три секунде предности у
односу на Турка.

Борковић је деловао убе-
дљиво, повећавао је пред-
ност у односу на конкурен-
те, али онда му се догодио
велики пех. Наш суграђанин
је изашао задњим левим точ-
ком са асфалта, незгодно
захватио земљани и шљун-
ковити део пута и при брзи-
ни од 97 километара на час
ударио право у дрво.

Брзо је реаговала екипа
хитне помоћи, српска поса-
да је одведена у болницу на
детаљна испитивања и уста-
новљено је да нема тежих
повреда код обојице.

Уз много среће Борковић
и Марковић избегли су
озбиљније повреде, иако се
сумњало на преломе кључ-
не кости и ребара код обоји-
це, али услед оштећења на
аутомобилу нису били у
могућности да наставе так-
мичење.

Другог дана релија на про-
граму је још шест специјал-
них испита, а у генералном
пласману води Словенац Рок
Турк с 35,6 секунди предно-
сти у односу на Вагнера из
Аустрије. Укупна дужина
итинерера током овогоди-
шњег релија у престоници
Хрватске износи 533 кило-
метра, са 155 километара
специјалних испита.

Иначе, после више него
успешних наступа у свет-
ским и европским шампио-
натима на кружним стазама
Борковић је одлучио да ове
сезоне каријеру настави у
релију.

Наш аутомобилиста ће од
23. до 25. септембра поново
возити „Србија рели”, на
којем је побеђивао 2019. и
2020. године.

ТРИ ЗЛАТА ЗА
БЛАГИЋА

На Летњем

п р в е н с т в у

Србије за

в е т е р а н е

заблистао је

члан Динама

В л а д и м и р

Благић.

Он се надметао у групи

пливача од 60 до 64 године

и освојио златне медаље у

тркама на 50 м краул и 50 и

100 м прсно.

Владимир је остварио и

две норме за Европско

првенство у Риму.

УСПЕШНА И СПАРТА

На митингу „Карневал Пан-

чева” надметали су се и

чланови ПК-а Спарта из

нашег града, које је предво-

дио тренер Ненад Јовић.

Вук Ранђеловић је освојио

три медаље, Жељана Златко-

вић је заслужила два одлич-

ја, а до вредног трофеја сти-

гла је и Лена Живановић.

На атлетском стадиону у Срем-
ској Митровици у суботу, 25.
јуна, одржано је Отворено првен-
ство Војводине за пионире. Било
је то последње такмичење на
коме су пионири могли да испу-
не норме или да уђу у квоте за
наступ следећег викенда на пио-
нирском Првенству Србије. Баш
због тога такмичење је било
доста квалитетно.

Временски услови су мало
покварили цео угођај, а највећи
проблем је био недостатак елек-
тронског мерења на такмичењу.

Из Атлетског клуба Динамо
наступиле су две атлетичарке, а
освојена је једна медаља.

Ксенија Мркела је у трци на
800 метара, иако три године
млађа од својих ривалки, осво-
јила сребрно одличје. Она је
храбро повела трку и до послед-
њих 100 метара била у предно-
сти, али је у самом финишу ипак
изгубила од девојке из Црвен-
ке, која је заслужено победила.
Ксенија је велики атлетски тале-
нат, из такмичења у такмичење
показује своју надареност и нема

сумње да њено време тек
долази.

Друга атлетичарка Динама на
овом такмичењу била је Дуња
Атанацковић. Она се надмета-
ла у трци на 300 метара у нај-
квалитетнијој групи и на крају
заузела пето место. Дуњи је ово
прва озбиљна такмичарска годи-
на, а већ је освојила медаљу као
члан штафете на Првенству
Србије. Од ње се озбиљнији
резултати очекују тек у наред-
ном периоду, јер је она вредна
и одговорна.

Од тешког пораза
до велике победе

Опет у Војвођанској
лиги

Спортско славље у Качареву!
Фудбалери Јединства Стевић
остварили су истински подвиг у
баражу за попуну Војвођанске
лиге група „Исток”. Нису губи-
ли наду ни после тешког пораза
у Накову (6:2), веровали су у
себе, у свој тим и у величанстве-
ној представи, у правом фудбал-
ском трилеру, успели су на свом
терену у реваншу да савладају
Полет са 4:0 и после шеснаест
година свој тим врате на мапу
војвођанског фудбала.

Пред препуним трибинама
стадиона у Качареву домаће
Јединство је од првог минута
кренуло офанзивно, верујући у
фудбалско чудо.

Први погодак је постигао Мла-
деновић, када је са око 25 мета-
ра савладао голмана Полета за
вођство. Гости су могли да дођу
до изједначења, али је голман
Драговић два пута сјајно реаго-
вао и спречио погодак. У 36.
минуту, после добре акције, Лази-
ница је лобом удвостручио пред-
ност Качареваца.

После одмора домаћи фуд-
балери наставили су добру игру,
а капитен Атанасов је главом
затресао мрежу за трећи пого-
дак Јединства Стевић. У послед-
њим минутима утакмице гости
су могли да реше питање конач-
ног победника, али је голман
Драговић сјајном интервенци-
јом сачувао мрежу домаћина.
Мало ко је тада веровао да Кача-
ревци могу стићи до подвига,
али у четвртом минуту надок-
наде времена Лазиница је иско-

са шутирао по земљи и помоћу
стативе постигао погодак за
велико славље домаћих нави-
јача. Качаревци су успели да
постигну четири поготка, да не
приме ниједан и да остваре дуго-
годишњи сан и врате се у четвр-
ти ранг такмичења.

– После шеснаест година
остварили смо велики успех и
вратили наше Јединство Сте-
вић на мапу војвођанског фуд-
бала. Током целе сезоне пру-
жали смо добре игре и очеку-
јем да ћемо тако наставити и у
новој сезони. Дошло је полако
до смене генерација, у проте-
клих шест месеци тим је пред-
водио наш млади тренер Сло-
бодан Спасковски, што се пока-
зало као добар рецепт, јер су
његове заслуге за овај успех заи-
ста велике. После првог меча
баража с Полетом у Накову и
убедљивог пораза мало ко је
веровао у успех. Али ми смо
веровали! Играчи су најзаслу-
жнији, али велику подршку смо

имали и у нашим навијачима.
Као клуб с богатом фудбалском
традицијом желимо још више
да побољшамо организацију
нашег колектива и да се у лепом
светлу представимо у четвртом
рангу такмичења – рекао је
председник ФК-а Јединство Сте-
вић Ненад Шаренац.

Тренер Слободан Спасковски
је као играч био члан Обилића,
Графичара, Лознице, Долине,
Динама 1945, Железничара и
неколико клубова у Немачкој.
Своје богато искуство успешно
је пренео на наследнике...

– Момцима свака част, јер
нису ниједног тренутка посуста-
ли и веровали су да можемо да
надокнадимо велики минус. У
првом мечу смо имали лош дан,
али смо после само четири дана
показали свој квалитет и учи-
нили немогуће, али то је фуд-
бал. Сада предстоји мали одмор
и славље, па нове обавезе за нову
сезону – истакао је Спасковски.

Најискуснији у тиму Качаре-

ваца, Предраг Окука, целог себе
уткао је у успех Јединства.

– После величанственог успе-
ха сада могу да окачим копачке
о клин. Качарево је место спорта
и фудбала и овај успех је показао
да смо на правом путу и да се у
клубу добро ради. Имамо доста
играча који играју у околним клу-
бовима вишег ранга и сада је при-
лика да се они врате и да заједно
с младим и талентованим мом-
цима буду лепа будућност клуба
у вишем рангу – додао је Окука.

Дрес Јединства Стевић у про-
лећном делу сезоне у Првој
јужнобанатској лиги носили су:
Бранислав Катанић, Бошко Дра-
говић, Матеја Додевски, Стефан
Пешовски, Иван Пешовски, Сло-
бодан Спасковски, Драган Кља-
јић, Предраг Окука, Стефан Ата-
насов, Вук Живаљевић, Немања
Младеновић, Дејан Балножан,
Јован Ангеловски, Стефан Мом-
чиловић, Душан Шаша, Марко
Шаренац, Сретен Новаков и
Ненад Лазиница.



На овогоди-
шњем међуна-
родном тени-
ском турниру за
ветеране „ИТФ
Златибор 2022”,
који је одржан
од 20. до 23.
јуна, учествова-
ло је 66 играча
из целог
региона.

Ово је годи-
нама један од
најлепших турнира, а Тениски
клуб Спрингс, с председником
Милошем Дедићем на челу,
поново је био на висини задат-
ка када је организација такми-
чења у питању.

У веома јакој конкуренцији
најуспешнији су били чланови
екипе Тенис центра „Pop Co -
urt” из Панчева, који су осво-
јили три прва места од могу-
ћих шест категорија.

Дарко Миливојев је тријум-
фовао у групи такмичара пре-
ко 35 година, пошто је у фина-
лу савладао Дарка Исаиловића
са 6:2 и 6:1. У категорији 45 +
Бобан Рајковић је у финалу
добио Владимира Вучићевића
са 6:3 и 6:2, док је у надметању

тенисера преко 50 година Вла-
димир Поповић надвисио Тихо-
мира Михајловића са 6:0 и 6:2.

Ово је први пут у истори-
ји турнира да су три прва
места однели такмичари јед-
ног клуба.

СПОРТ
Петак, 1. јул 2022.
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ЗАПАЖЕН УСПЕХ ТЕНИСКИХ ВЕТЕРАНА

ТРИ ПЕХАРА НА ЗЛАТИБОРУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ ПОЈАЧАВА РЕДОВЕ

СЈАЈАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ АТЛЕТИЧАРКЕ

МИЛАНА НАЈБРЖА У СРБИЈИ, 
ТРЕЋА НА БАЛКАНУ

Наша суграђанка Милана Тир-
нанић, чланица Атлетског клу-
ба Црвена звезда, заблистала је
недавно на Првенству Балка-
на, које је одржано у Крајови.

Панчевка је на овом прести-
жном надметању трку на 100
метара завршила с временом
11,70 секунди и освојила брон-
зану медаљу.

Милана је још успешнија
била протеклог викенда, на
Првенству Србије, које је одр-

жано у Крушевцу.
У најатрактивнијој атлетској

дисциплини девојка из Пан-
чева је деоницу од 100 метара
истрчала за 11,63 секунде и
освојила шампионску титулу.

Она је на најјачем домаћем
такмичењу освојила још једно
златно одличје. Била је члани-
ца штафете Црвене звезде у
трци на 4 x 100 метара, која је
такође била најбржа у Србији.

Свака част!

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ПОСЛЕ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА,
МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” У ВОЈВОЂАНСКОМ ВРХУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР СКЛАПА ПОБЕДНИЧКИ МОЗАИК!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Df4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Рано лето... Време када лопте
мирују у већини спортова. Доба
када су играчи и играчице на
заслуженим одморима.

Ипак, у Кошаркашком клу-
бу се вредно ради, ништа се не
препушта случају, а управа овог
популарног спортског колек-
тива полако прави ростер за
нови сезону у Кошаркашкој
лиги Србије.

Најновије појачање КК-а
Тамиш јесте Алекса Којадино-
вић, момак који игра на пози-
цији центра. Алекса је рођен
1998. године и висок је 206
центиметара. Прошлу сезону
је провео у Колубари из Лаза-
ревца, где је имао учинак од
7,6 поена и 2,8 скокова по утак-
мици. У досадашњој каријери
наступао је за Динамик, Мла-

дост из Земуна, Порторож и
Колубару.

Алекса Којадиновић је пот-
писао уговор на две године и
не треба сумњати да ће с њего-
вим доласком конкуренција у
тиму Бојана Јовичића бити
знатно појачана.

Још два вредна
појачања за „дизелку”

У суботу против Рада

У нови поход ка фудбалском
сазвежђу Србије популарна
„дизелка” с Тамиша кренула је
у понедељак, 20. јуна. Тог дана
је шеф стручног штаба Игор
Савић, заједно са својим сарад-
ницима Бојаном Павловићем,
Иваном Тасићем, тренером гол-
мана Стефаном Радуловићем и
кондиционим тренером Душком
Љубичићем извршио прозивку
првотимаца, којом су започеле
припреме за нову сезону у Првој
лиги Србије.

За то време агилно руковод-
ство панчевачког клуба вредно
ради на довођењу појачања, па
се већ сада може рећи да „Жеља”
има топ-тим за велика дела!

Жеља свих у Фудбалском клу-
бу Железничар јесте да се до
одласка на припреме на Злати-
бор (11. јула) „скоцка” побед-
нички мозаик који ће бити кадар
да „дизелку” успешно спроведе
кроз прволигашке воде и оства-
ри генерацијски сан свих љуби-
теља спорта у јужном Банату –
да Панчево наредног лета доби-
је суперлигаша!

Пре неколико дана у просто-
ријама клуба на Содари, уз при-

суство председника Железнича-
ра Зорана Наунковића, предста-
вљена су још два вредна појача-
ња. Бело-плаву опрему задужи-
ли су Огњен Димитрић и прека-
љени фудбалски ас Марко Јова-
новић.

– Јако ми је драго што сам
постао део једног од најоргани-
зованијихклубовауСрбији. Желе-
зничар има свој циљ, жели пла-
сман у елиту, а ја сам ту да помог-

нем и дам свој допринос вели-
ком успеху. Одрадио сам и прве
тренинге с новим саиграчима,
мада многе момке познајем и
одраније, па верујем да неће бити
потребно много времена да се
уклопим у систем рада – рекао је
Огњен Димитрић, офанзивни
везни, левоноги играч, који је у
Железничар стигао из сремско-
митровачког Радничког, а кари-
јеру је градио и у ИМТ-у и Рад-
нику из Сурдулице.

Њега и није потребно посеб-
но представљати љубитељима
фудбала. Годинама је носио
црно-бели дрес београдског Пар-
тизана, играо је за Вислу из Кра-
кова, шпартао теренима у
Израелу, наступао и за грчку
Ларису, бранио боје Вождовца,
Борца из Бањалуке и новосадског
Пролетера. Нови члан Железни-
чара постао је и искусни
дефанзивац Марко Јовановић.

– Брзо сам се договорио с
представницима клуба. Драго
ми је да сам постао део ове лепе
фудбалске приче. Људи су ми

представили пројекат, који обу-
хвата и нови стадион, изградњу
инфраструктуре, Панчево је бли-
зу Београда и ето мене у Желе-
зничару. Одраније знам Мило-
ша Стојчева, Александра Сим-
чевића и Марка Кнежевића, али
верујем да ћу се лако уклопити
у нову средину. Наш циљ је јасан,
желимо у Суперлигу, па иако
неће бити нимало лако, јер ће
неколико клубова конкурисати
за највиши пласман, даћемо све
од себе како бисмо обрадовали
љубитеље фудбала у Панчеву –
рекао је Марко Јовановић.

„Дизелка” с Тамиша је у пуном
залету... Момци вредно раде у
Панчеву, а од наредног викенда
почињу и да играју контролне
утакмице. Прва провера је зака-
зана за 2. јул, када ће Железничар
наБањициодмеритиснагесдома-
ћим Радом. Пре одласка на Зла-
тибормомцитренераИгораСави-
ћа гостоваће и у Вршцу, где ће се
састати с новим прволигашем,
истоименим домаћим тимом. Тај
меч је заказан за 9. јул.

Завршено је Европско првен-
ство за кадете, јуниоре и млађе
сениоре, које је недавно одржа-
но у Прагу. Карате репрезента-
ција Србије остварила је добар
резултат, освојивши једну сре-
брну и три бронзане медаље.

Карате клуб Динамо је имао
своје представнике и на овом
значајном такмичењу, и то два
такмичара и два тренера. Пре-
драг Стојадинов у улози савезног
селектора и Слободан Битевић
као тренер репрезентације дали

су велики допринос припреми и
вођењу младих такмичара у мече-
вима током шампионата.

Дарко Спасковски се надме-
тао у категорији до 60 кг за мла-
ђе сениоре и већ у првом колу је
са 4:0 изгубио од изванредног
такмичара из Италије, који је
на крају освојио бронзану меда-
љу. Никола Ивановић је насту-
пио у категорији до 84 кг за мла-
ђе сениоре, али и он је изгубио
са истим резултатом, али од
ривала из Црне Горе, који је на

крају такође освојио бронзану
медаљу.

Репрезентација Србије се уве-
лико такмичи на Медитеран-
ским играма, које се одржавају

у алжирском граду Орану. Поред
тренера Предрага Стојадинова,
у саставу селекције Србије су и
такмичари Динама Марина
Радичевић и Ђорђе Салапура.

Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано Првенство Војводи-
не у гађању из малокалибарског
спортског оружја по А-програ-
му, на коме је успешан наступ
имало и шест јуниора Стрељач-
ке дружине „Панчево 1813”.

Алекса Ракоњац је освојио сре-
брну медаљу у гађању из малока-
либарске пушке у дисциплини
тростав 3 x 20 метака, с резулта-
томод571 круга, аулежећемста-
ву са 60 метака и резултатом од
606,7 кругова заслужио је бронзу.

Теодора Кондић се окитила
бронзаним одличјем у дисци-
плини тростав 3 x 20 метака, с
резултатом од 558 кругова, а у
лежећем ставу је зарадила сре-
бро, с резултатом од 586,2 круга.

Ива Ракоњац је у лежећем ста-
ву освојила бронзану медаљу,
погодивши 578,5 кругова, док је
у троставу била четврта, с 547
кругова.

У дисциплини 60 метака мало-
калибарскимпиштољемслободног
избора (ПСИ) на 50 метара разда-
љине у категорији јуниора екипа
СД-а „Панчево 1813” била је једи-
на комплетна, а све три медаље су
освојилипанчевачкијуниори. Мар-
ко Нинковић је тријумфовао с 512
кругова, сребро је зарадио Стефан
Кешишјан(490), аспогођених479
круговаВелимирНинковићјеосво-
јио бронзану медаљу.

У дисциплини малокалибар-
ски спорт пиштољ са 30 + 30
метака прецизне па брзе паљбе,
на растојању од мете од 25 мета-
ра, екипа јуниора из нашег гра-
да убедљиво је освојила прво
место, испред Кикинде и Уљме.

Велимир Нинковић је зарадио
злато, с резултатом од 538 кру-
гова (266 прецизна паљба + 272
брза паљба), Марко Нинковић је
заслужио сребро с 532 круга, а

Стефан Кешишјан је био пети са
478 кругова, јер му се позајмље-
ни пиштољ често кварио.

Наредно такмичење које пред-
стоји панчевачким стрелцима
јесте Првенство Србије у гађању
малокалибарским спортским
оружјем за јуниоре, које ће бити
одржано средином јула у Новом
Саду. Сви такмичари су стекли
право да се надмећу и на Првен-
ству Србије за сениоре.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Воде
Сви путеви воде некуда.

    Чак и слепа улица води човека.

    До свог краја.

    А кад се удари у зид, треба остати на ногама.

    Или се, после пада, на ноге подићи.

    У томе могу да помогну и умирујуће слике.

    Сетиш се своје дечје безбрижности.

    Или водоскока који те, кад је у глави врело, прска.

Завеслаји
Кроз животне кривине неки тек тако пролазе.

    Не окрзну их, и не огребу.

    Други пак не иду кроз њих, већ преко.

    Најчешће морају, због околности.

    Понекад, чак, то и желе.

    Да би им остало урезано искуство.

    Како би следећи пут знали како да их премосте.

    Пењањем преко планине или мирним завеслајима.

До подршке
Кажу да је најбоље да особа своје проблеме решава сама.

    Јер, тако се најболније пале погашене лампице.

    И нерви постају јаки као струјни каблови.

    А треба да боли, због нареченог урезивања искуственог.

    Па, није сигурица да то мора да иде баш тако.

    Зато што не постоји један тачан одговор.

    Рецимо, сасвим је природно потражити подршку блиских.

    И подржати их чак и када то не траже, већ их само видиш.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

16. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Светлана и Драга,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.
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