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Број 4969, година CLIV

Стварају се услови за изградњу нових индустријских садржаја
у панчевачком петрохемијском комплексу
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Где је место Србије
у сукобу ЕУ и Русије

ЕНЕРГЕТСКИ РАТ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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Панчевци освојили
деведесет медаља

ПРАВИ ПУТПРАВИ ПУТ



Радови у пуном капацитету
седам дана у недељи

Следи затварање Улице
Бранка Радичевића

У понедељак, 30. маја, настављени су
радови на инфраструктурном опрема-
њу „америчких зграда”. Тим поводом
је Маја Витман, градска менаџерка,
замолила грађане за стрпљење и
сарадњу. Она их је обавестила да је
неопходно затворити комплетно дво-
риште за саобраћај.

Рекла је и да ови радови захтевају
рад грађевинских машина и тран-
спортних средстава и слободан при-
ступ и простор за њихову манипулаци-
ју, као и простор за депоновање грађе-
винског материјала. Пошто је конфе-
ренција за новинаре одржана пре
претходног викенда, она је тада замо-
лила све станаре да изместе возила из
круга дворишта, како би извођач орга-
низовао радове. Маја Витман је још
једном апеловала на грађане, који су и
писаним путем о томе обавештени, да
не улазе возилима у двориште и да
уклоне сва паркирана возила.

Становници „америчких зграда”
озбиљно су схватили ову молбу градске
менаџерке, па није било потребе да се
из дворишта, у сарадњи с ЈКП-ом
„Хигијена” и комуналном инспекцијом,

возила принудно уклоне због извођења
радова. Градска менаџерка је додала:

– Зелено острво ће бити измештено
у Улицу Бранка Радичевића, те моли-
мо грађане да отпад не остављају на до
сада познатој локацији. Радови се
настављају у пуном капацитету седам
дана у недељи, како би се што пре при-
вели крају. Разлог зашто није била у
потпуности коришћена механизација,
него се углавном ручно копало, јесте то
што подземне катастарске инсталаци-

је нису уписане
или су погрешно
уписане, па нису
одговарале самом
пројекту. Због
ових дешавања
одлучили смо да
буде присутан
надзор свих има-
лаца јавних овла-
шћења, како
бисмо могли син-
хронизовано да
радимо, јер ово је
једна од наших
најзначајнијих
инвестиција. У
сарадњи са имао-

цима јавних овлашћења, стручним
службама града Панчева и извођачима
радова, верујем да ћемо ове радове
завршити у најкраћем могућем року.

Следи и затварање Улице Бранка
Радичевића, од улаза у „америчке згра-
де” до раскрснице улица Бранка Радиче-
вића и Светозара Милетића, а о тачном
термину грађани ће бити благовремено
обавештени. На овом потезу ће бити
спроведени радови на изградњи кишне
канализације, па ће и двориште „аме-
ричких зграда” бити повезано на њу.

Да подсетимо, на неколико локаци-
ја у Панчеву у току су важни радови.
Почела је изградња кружног тока код
Плинаре, што ће битно побољшати
саобраћај и безбедност у једном од нај-
фреквентнијих делова града. Плинара
је место где многи Панчевци купују
бензин и бутан, Војвођански булевар
води до најмногољуднијег панчевачког
насеља Стрелишта, које има преко
15.000 становника, а Улица Милоша
Обреновића до посећеног ритејл пар-
ка, великог насеља Тесла и пута ка
околним мањим градовима. Сада се,
када сте у колима, на предметној 
раскрсници чека минутима, а када се
„роди” кружни ток, све ће ићи брже.

Маја Витман је казала:
– Планирамо извођење радова у три

фазе, с тим што нећемо имати зауста-
вљање саобраћаја у овом делу, изузев у
трећој фази на неколико дана када
будемо спајали подземне инсталације.
Тренутно се саобраћај одвија у оба
смера, једино што није могуће искљу-
чење из Улице Милоша Обреновића ка
Војвођанском булевару.

Рок за завршетак изградње кружног
тока је крај августа. До тада би требало
да буду приведени крају и радови на
градском кеју.

– Кренуло је поплочавање из правца
тамишког моста и радиће се каблира-
ње подземних инсталација, односно
полагање електрокаблова за поставља-
ње нових стубова јавног осветљења.
Такође, облагаћемо валобране и
направићемо прелепо шеталиште с
пешачким и бициклистичким стазама
и додатним мобилијаром – рекла је
градска менаџерка.

Истовремено, ради се на рекон-
струкцији Улице цара Лазара. Ово ће
бити модерна улица, додатно озеле-
њена и с већим бројем паркинг-
-места. У првој фази радова урађена
је комплетна реконструкција од
фасаде до фасаде с обе стране улице,
што подразумева замену подземних
инсталација, где спадају фекални и
кишни колектор, електроенергетске
инсталације... Биће постављена
модерна LED расвета. Саобраћајница
Цара Лазара дугачка је 1.410 метара.
Ради се пешачко-бициклистичка ста-
за са обе стране улице, где ће пешач-
ка стаза бити широка два метра, а
бициклистичка један метар. Велики
део средстава за овај пројекат издво-
јила је Управа за капитална улагања
АП Војводине.

Приводи се крају и реконструкција
Трга краља Петра I и најужег центра
града. У току су радови на Корзоу.
Инсталирана су два дечја игралишта, а
у плану је постављање нових клупа и
осталог мобилијара.

Како надлежни најављују, већина
ових радова треба да буде завршена до
почетка септембра. С. Трајковић
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Мултиплицирање
Добро је да постоје датуми у годи-
ни када се буди свест људи о неким
догађајима и појавама. О другим
људима. То буди и емпатију.

Светски дан борбе против мул-
типле склерозе, аутоимуне болести
која напада централни нервни
систем и има веома непредвидив
ток, обележава се 30. маја. У нашој
земљи, претпоставља се, јер не
постоји национални регистар за
мултиплусклерозу, од МС-а је обо-
лело око 12.000 пацијената, а само
2.500 њих има приступ терапији!

Шта раде и они и сви преостали
без терапије? Како се боре? Пре
свега са својим мислима и осећа-
њима, јер је познато да се, често,
мултипла склероза „наслеђује”
генетски: тресу се од страха, шта
друго. И покушавају да на то не
мисле, да остану психички стабил-
ни, баш због своје деце.

Од 2020. године на позитив-
ној листи је 15 лекова, а пре тога
постојала су само четири лека
прве генерације. Оболели стичу
озбиљан инвалидитет и сваки
случај је за себе. Нема универ-
залног правила, али тежак ход
или инвалидска колица скоро
да не могу да се избегну. С тим у
пару иду и дискриминација или
сажаљење, што су одлике непро-
свећеног друштва попут нашег.
Држава не улаже довољно у
Републички фонд за здравстве-
но осигурање, да би се повећао
број оболелих којима је лечење
доступно.

Оболели се међусобно називају
саборцима. Знају да их мало ко ван
њиховог круга разуме. Хајде да се
мултиплицирамо, ми здрави, да
буде више оних који разумеју.

Овај дан обележило је и пан-
чевачко Удружење оболелих од
мултипле склерозе. Оно има
педесетак активних чланова, а у
претходних годину дана реали-
зовало је неколико пројектних
активности. Надају се подршци с
више нивоа, од Града до Репу-
блике, а кажу да су прошле годи-
не успели да добију новац конку-
ришући где год су могли.

Једна од оболелих активистки-
ња ових дана је поручила: „Немој-
те да се предате – колико год да
падате, устаните, поносно наме-
стите шешир, јер живот је један, а
много је оних који вас воле и који-
ма сте потребни!” Просто је неве-
роватно да особе које имају здрав-
ствене проблеме, било које врсте,
бодре и оне здраве. То је, изгледа, у
људској природи.

Окренимо ствари, вратимо се
емпатији, односно дефинисању
тог појма. Емпатични смо када
имамо способност да емоцио-
нално разумемо шта друга особа
доживљава, када знамо да се
уживимо у туђу позицију и
доживимо осећања других да
бисмо барем пробали да им
ублажимо патњу.

Је л’ то тешко.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ДВОРИШТЕ „АМЕРИЧКИХ ЗГРАДА” НА ПАНЧЕВАЧКИ НАЧИН

Весеље се шири на све стране.

Код Гимназије, ових дана

Снимио: Милан Шупица

И ФУНКЦИОНАЛНО И ЛЕПО ЗА ОКО

ГРАД ДОБИТНИК НАГРАДЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Хала реконструисана након пола века

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО УЛАЖЕ У БОЛНИЦУ

Стижу нови ултразвучни апарати

Град Панчево је добитник награде за
пројекат прекограничне сарадње
„Енергетска ефикасност – предуслов за
бољу животну средину у прекогранич-
ном региону Румунија–Србија”. Бран-
ко Ћурчић, потпредседник Покрајин-
ске владе, и потпредседници жупанија
Тимиш и Чонград–Чанад награду су на
седници Скупштине Регионалне сарад-
ње Еврорегије Дунав–Криш–Мориш–
Тиса у Новом Кнежевцу уручили Маји
Витман, градској менаџерки.

Она је подвукла да је циљ пројекта
био допринос енергетској ефикасно-
сти коришћењем обновљивих извора
енергије и смањењем емисије гасова
који производе ефекат стаклене баште.
Након презентације је додала:

– Град Панчево учествује у програ-
му прекограничне сарадње Румунија–
Србија више од десет година. Кренули
смо с малим туристичким и еколо-
шким пројектима, да бисмо данас

представили први, успешно реализо-
ван, инфраструктурни пројекат Хале
спортова у Панчеву. Овај пројекат је
имплементиран у оквиру програм-
ског приоритета „Заштита животне
средине и управљање ризицима”, с
циљем заштите животне средине и

одрживог коришћење природних
богатстава. За 27 месеци, колико је
трајао пројекат, Панчево је добило
енергетски ефикасну спортску халу,
енергетски санирану и реконструиса-
ну након педесет година. Овим про-
јектом знатно су унапређени услови

за тренинге и развијање
спортских вештина спор-
тиста, али и гледаоци
сада могу да прате спорт-
ске манифестације и
утакмице у много пријат-
нијој атмосфери.
Пројекат су заједно спро-

вели Град Панчево и
општина Решица, вред-
ност му је око 1.400.000
евра, а реализован је у
периоду од 2017. до 2019.
Финансиран је у оквиру
Интеррег – ИПА програма
Европске уније. С. Т.

Нема листа чекања чак 
ни за кардиолошке и 
ендокринолошке прегледе

Ради унапређивања дијагностике у
Општој болници у Панчеву, Покрајин-
ски секретаријат за здравство издвојио
је више од 80 милиона динара за
набавку медицинских апарата. Ради се
о ултразвучном апарату за кардиоло-
гију са две сонде и новом ултразвуку за
абдоминалну хирургију.

Портпаролка Опште болнице др
Слађана Ковачевић објашњава:

– Биће набављен и апарат за интра-
оперативно спасавање крви, па ће први

пут бити могуће да се крв преради и
врати пацијенту док је операција у
току.

Она је додала да се болница у Пан-
чеву, која покрива подручје читавог
јужног Баната, потпуно вратила у
редован режим рада. То значи да се у
пуном капацитету спроводи хируршки
програм и да се обављају сви прегледи
и дијагностика у Специјалистичком
центру, а да је чекање на термин краће
од месец дана.

Др Слађана Ковачевић подсећа на
то да се у Општој болници све време
пандемије радило и у зеленој и у црве-
ној зони, па је сада повећан број и
пацијената и интервенција, али да

лекари и медицинско особље успевају
да се носе с тим.

– Амбуланте Специјалистичког цен-
тра раде у пуном капацитету, преко
ИЗИС-а се заказују специјалистички
прегледи. Немамо листе чекања чак
ни за кардиолошке и ендокринолошке
прегледе, који су најтраженији. За
ендоскопију, гастроскопију и колоно-
скопију чека се минимално, док
хируршка вертикала, операциони
блок, ради нормално – подвукла је др
Слађана Ковачевић.

Према информацијама од пре неко-
лико дана, на Инфективном одељењу
Опште болнице лечило се шест паци-
јената, од којих је један био на кисео-

нику. Епидемиолози процењују да је у
граду и околини епидемијска ситуаци-
ја у вези с ковидом 19 повољна, али и
да опрез мора да постоји јер се наја-
вљује нови талас заражавања у септем-
бру. Портпаролка Опште болнице
наглашава да је у здравственим уста-
новама ношење маске обавезно. С. Т.
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Удружење „Моја Србија” упути-
ло је Влади Србије и Министар-
ству трговине, туризма и телеко-
муникација Републике Србије
позив да одобре додатне количи-
не ваучера за субвенционисани
одмор у Србији за 2022. годину.

Влада Србије је почетком ове
године одобрила квоту од 100.000
ваучера за одмор у Србији, која
је потрошена за само месец дана.
Многи грађани који нису успели
тако брзо да скупе потребну доку-
ментацију ускраћени су за могућ-
ност добијања овог вида подр-
шке. Због потребе да одмах дефи-
нишу време и место одласка на
одмор дешавало се да грађани
резервишу термине које касније
неће моћи да искористе, тако да
ће и из ове квоте многи ваучери
остати неискоришћени.

– Вртоглави раст цена ума-
њио је вредност ове субвенције,
али и та мала подршка има вели-
ки значај за подстицање грађа-
на да део свог одмора проведу у
Србији – рекао је Милан Ристић
из удружења „Моја Србија” и
додао да се тиме пуне наши
буџетски фондови, а многоброј-
ни грађани који привређују у
сфери домаћег туризма прихо-
дују, преживљавају, хране своје
породице и колико год могу
инвестирају у своје објекте и у
додатну туристичку понуду.

У туристичком сектору, а и
надлежном министарству, сагла-
сни су да је добрим резултатима
које бележи сеоски туризам
допринело и коришћење вауче-
ра за одмор у Србији, а сада су,
додају, већ сигурни да ће се тури-
стички промет у селима и даље
кретати узлазном линијом.

У удружењу „Моја Србија” кажу
да су се недаће које су у прет-
ходне две године погодиле Евро-
пу и свет, па самим тим и нашу
земљу, одразиле и на сектор уго-
ститељства и туризма. Многи
угоститељи данас функционишу

на рубу опстанка. Кредити које
су подизали током претходних
година, док је домаћи туризам
бележио константан раст, сада
стижу на наплату. Смањење бро-
ја гостију и мањи приходи за
многе од њих значе губитак посла
и неизвесну егзистенцију.

– У тешким временима неоп-
ходно је да се понашамо одго-
ворно и домаћински. Неопход-
но је да заштитимо своје грађа-
не и да подстичемо домаћу при-
вреду. С обзиром на то да готово
сав новац пласиран у домаћи
туризам остаје у Србији, верује-

мо да ће надлежно
министарство наћи
могућност за пушта-
ње у оптицај нове
количине ваучера и
да ће тиме обезбеди-
ти нашем народу
додатну могућност за
одмор, за зараду и за
преживљавање –
нагласио је Ристић.

У удружењу „Моја
Србија” истичу да се
подела ваучера за
одмор у Србији
током претходних
седам година пока-
зала као једна од нај-
исплативијих и нај-
популарнијих субвен-
ција у српској при-
вреди.

Држава је предвидела, као и
до сада, да се 100.000 ваучера у
вредности од по 5.000 динара
може користити у трајању од
најмање пет ноћења изван гра-
да, општине, односно места пре-
бивалишта или места студира-
ња корисника ваучера, све до
20. новембра 2022. Ваучером се
могу платити искључиво услуге
смештаја, а не исхрана, пиће,
здравствене и друге услуге или
боравишна такса.

Ваучере могу добити пензио-
нери, студенти, незапослени у
евиденцији Националне службе
за запошљавање, корисници пра-
ва на додатак за помоћ и негу
другог лица, запослени с при-
мањима која не прелазе 70.000
динара месечно, ратни војни
инвалиди и цивилни инвалиди
рата с примањима не већим од
70.000 динара, корисници пра-
ва на накнаду на породичну инва-
лиднину по палом борцу, 
носиоци активног породичног
пољопривредног газдинства.
Процедура пријављивања је иста
као и раније, па се захтеви пре-
дају на шалтерима пошта, при
чему је неопходно имати потврду
о примањима. За пензионере је
то последњи пензијски чек, за
запослене потврда о запослењу
и оствареној заради исплаћеној
у месецу који претходи ономе
када се подноси пријава.

САНКЦИЈЕ

Мења се
Статут НИС-а

Одбор директора НИС-а
предложио је промену Ста-
тута тог акционарског дру-
штва и брисање одреднице
по којој „Гаспром њефт” има
право на оперативно упра-
вљање том компанијом.

До ове промене може доћи
већ на редовној седници
Скупштине акционара НИС-а
која је заказана за 29. јун.

Почетком маја „Гаспром”
је од „Гаспром њефта” купио
десет милиона акција НИС-а,
па се удео акција у рукама
„Гаспром њефта” свео на 50
процената.

Оцењено је да се то дого-
дило зато што је „Гаспром
њефт” на удару санкција ЕУ
Русији, док матична компа-
нија „Гаспром” није.

ШАЛТЕРИ

Мање чекањa на
лична документа

Министарство унутрашњих
послова, Управа за управне
послове, због повећаног инте-
ресовања грађана за издава-
ње личних докумената – пасо-
ша, личних карата и возач-
ких дозвола, пред сезону лет-
њих годишњих одмора, уве-
ло је рад шалтера и недељом,
a од 1. јуна je продужено рад-
но време шалтера радним
данима и суботом у седишти-
ма свих полицијских управа
на територији Србије.

Омогућено је и више терми-
на за електронско заказивање
и подношење захтева за изда-
вање личних докумената, и то
у полицијским управама и ста-
ницама у Крагујевцу, Нишу,
Смедереву, Шапцу, Врању, Јаго-
дини, Зрењанину и Панчеву.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ЦЕНА ГАСА

Без поскупљења до
следећег пролећа

Државна секретарка у Министар-
ствурударстваиенергетикеЈован-
каАтанацковићизјавилаје30. маја
да је цена гаса у Србији гарантова-
на и да нису планирана поскупље-
ња до краја следеће зимске сезоне.

– Грађани могу да рачунају да
ће имати довољно енергената и да
ћемоназимубитимирни. Миима-
мо гарантовану цену гаса и она се
неће мењати. Није у плану да се
мењадокрајанареднезимскесезо-
не – рекла је Јованка Атанацковић
иподсетиладајеАлександарВучић
после разговора с Владимиром
Путином саопштио да је постиг-
нутдоговоркојиСрбијиобезбеђује
повољну набавну цену тог енер-
гентаизРусије, алиипаквећунего
што је била до сада.

Она је додала да је за Србију
изузетно повољан аранжман који
су договорила двојица председни-
ка, алијенавеладаћеСрбијамора-
ти да купи додатних 800 милиона
кубних метара гаса по тржишној
цени како би задовољила своје
потребе.

Оно што је сигурно, јесте да ће
цена тих додатних 800 милиона
кубнихметарагасабитивишанего
ова која је уговорена и да ће бити
по тржишним принципима.

МАЂАРСКА

Јефтиније гориво
за наше возаче

Возила са српским и словенач-
ким регистарским таблицама
изузета су од повећаних цена
горива за стране возаче у Мађар-
ској које су ступиле на снагу у
петак у поноћ. То значи да воза-
чи аутомобила из Србије и Сло-
веније могу да точе бензин и
дизел по субвенционисаним цена-
ма од 480 форинти (1,22 евра)
по литру, које важе за Мађаре.

Ово изузеће за Србију и Сло-
венију учињено је због тога што
је у тим земљама такође на сна-
зи одлука власти о ограничењу
цена горива које важе и за мађар-
ске возаче, а не само за домаће.

Влада Србије такође на
месечном нивоу ограничава
малопродајне цене горива, при
чему недељно врши њихову
корекцију. 

Удружење синдиката пензионе-
ра Србије упутило је 26. маја
писмо председнику државе Алек-
сандру Вучићу с молбом да се
састану и разговарају о актуел-
ним пензионерским проблеми-
ма, којих није мало.

– Сматрамо да је председник
једини у држави с којим треба
да разговарамо – каже Љубиша
Бабић из овог удружења.

Разлогзбогкогапензионеривише
немају времена да чекају, како
кажу, јесте драстично погоршање
њиховог материјалног положаја,
узроковано неочекиваним скоком
цена прехрамбених производа.
Такође, чињеница да око милион
пензионера живи с примањима
мањим од 30.978 динара месечно
(од 12.000 до 30.978), што је износ
просечне пензије у Србији.

Чињеница је, додају челници
Удружења, да је током 2021. и
2022. умрло 47.800 пензионера
више од новопридошлих , те је
њихова обавеза, као организа-
ције синдиката пензионера Срби-
је, да председника упознају са
актуелним стањем.

– Пензионери су свесни свих
тешкоћа у којима се Србија нала-
зи и искушења која нашу земљу
у наредном периоду очекују и
зато имате велику подршку већи-
не пензионера (1.600.000 чла-
нова) да на том путу истрајете –
наглашава председник Удруже-
ња синдиката пензионера Срби-
је др Милан Грујић.

Пензионери с правом очекују
да у овој тешкој ситуацији неће
бити заборављени.

– И зато се надамо да ћете у

наредних неколико дана при-
мити делегацију пензионера
на састанак, у времену које
вама одговара, на којем бисмо
покушали да се усагласимо
око измене „швајцарске фор-
муле” ванредног усклађивања
пензија које су пале испод 40
одсто просечне зараде. Тема
разговора биће и увођење
минималних принадлежности
знатно виших од пољопри-
вредних, израда социјалних
карата за пензионере, као и
питање казнених поена за пре-
времени одлазак у пензију –
наводи се у писму председни-
ку Србије.

Званични подаци Фонда ПИО
потврђују да око 1,4 милиона
пензионера прима старосну пен-
зију у износу од 32.942 динара,

колико су добили за март. Исто-
времено 104.869 самосталаца
има просечну пензију 29.489,
док 147.370 пољопривредника у
просеку месечно добија по 13.334
динара.

Пензију до 10.000 динара при-
мају 96.122 корисника, од 10.000
до 15.000 добијају 191.472, а од
15.000 до 20.000 – 259.465 пен-
зионера. Највећу пензију од
100.000 и више динара прима
11.450 пензионера. До 108.804,32
динара добија 835, двоје прима
145.512 динара, а 51 добија
месечно 154.512, што је најви-
ша пензија по закону од 2003.
године.

Према закону од 2015, најви-
ша пензија износи 155.515,95
динара и добијају је 53 пензио-
нера.

ЛЕТОВАЊЕ У ДОБА КРИЗЕ

ВАУЧЕРИ ЗА ОДМОР ВЕЋ ПОДЕЉЕНИ,
ПОТРЕБНЕ НОВЕ КОЛИЧИНЕ

ЦЕНЕ ХРАНЕ ПРЕСТИГЛЕ ПЕНЗИЈЕ

Пензионери траже састанак с председником Вучићем



ЈП „Урбанизам” је израдио и ста-
вио на јавни увид Нацрт плана
генералне регулације комплек-
са „ХИП – Петрохемија”, „ХИП
– Азотара” и НИС – Рафинерија
нафте Панчево, односно јужне
индустријске зоне. Циљ плана
је обезбеђивање одговарајуће
планске регулативе за изградњу
нових индустријских садржаја у
панчевачком петрохемијском
комплексу.

Овде ћемо проћи кроз најва-
жније детаље плана.

Када се ради о „Азотари”, у пла-
ну је изградња постројења за
добијање плавог водоника, енер-
гента будућности, који ће дове-
сти до великог смањења емиси-
је угљен-диоксида. Истиче се да
се планови за проширење и
изградњу нових постројења у
„Азотари” базирају на чињени-
ци да се максимално повећају
утрошци амонијака на дневном
нивоу и на тај начин смањи њего-
во складиштење, а с друге стра-
не да се спремно дочека моме-
нат престанка употребе грану-
лисаних минералних ђубрива у
ЕУ после 2025.

За „Петрохемију”, која је наш
највећи произвођач мономера
етилена, наведени су планови
реконструкције и повећања капа-
цитета фабрика ПЕНГ и ПЕВГ.
У плану је и реконструкција
фабрике Етилен и фабрике за
обраду вода, депоније отпадних
вода, као и изградња депоније
отпадног муља. Такође, плани-
ра се изградња и доградња обје-
ката и погона у фабрикама Елек-
тролизе и Енергетике, као и град-
ња нове фабрике полипропиле-
на. Наглашава се да је пројекат
полипропилена тренутно најва-
жнији стратешки посао на којем
Влада Србије сарађује с компа-
нијом НИС кроз приватизацију
„ХИП – Петрохемије”, те да се
пуштање у рад фабрике поли-
пропилена очекује најкасније до
средине 2028. Нова фабрика обу-

хватиће постројења за производ-
њу и пречишћавање полипро-
пилена и линију за паковање и
ринфузну отпрему готовог 
производа. Изградња постројења
ће смањити број железничких
цистерни и укупан број возова за
транспорт на годишњем нивоу,
јер се изградњом постројења за
полимеризацију у потпуности
елиминише потреба за лагеро-
вањем пропилена, што показује
умањење ризика по становни-
штво које живи у близини желе-
зничких траса.

Предвиђено је и повезивање
фабрике полипропилена с посто-
јећим и планираним системи-
ма у „Петрохемији”, с Рафине-
ријом и осталим субјектима у
оквиру панчевачког петрохемиј-
ског комплекса, постојећим и
новим цевоводима.

У Рафинерији нафте Панче-
во је по завршетку градње
постројења Дубока прерада пла-
ниран наставак модернизаци-
је, односно трећа фаза, која 
подразумева реконструкцију

постројења каталитичког 
крекинга (FCC), изградњу
постројења за производњу ЕТБЕ
(високооктанске компоненте
бензина), нових објеката у функ-
цији енергане и резервоара,
реконструкцију индустријског
колосека у кругу Рафинерије,
градњу објекта за привремено
складиштење опасног отпада,
као и уређење лучког подручја.

Такође, у Војловици постоји
могућност изградње соларне
фотонапонске електране, а пла-
ном је дата и могућност поста-
вљања соларних панела на кро-
вове објеката у Рафинерији за
сопствене потребе.

Када је у питању петрохемиј-
ска Специјална лука, планира
се проширење постојећих при-
станишних капацитета, односно
изградња терминала предвиђе-
них за прихват и отпрему робе
широког спектра, као и склади-
шта за робу широке потрошње,
сировине, полупроизводе и слич-
но, а капацитети ће бити накнад-
но дефинисани.

У вези с предузећем 
„Транснафта”, важно је истаћи да је,
с циљем поједностављења тран-
спортне комуникације нафтним
дериватима између постојећих
и будућих складишних терми-
нала, потребно постојећи систем
два продуктовода оспособити и
интерно повезати на сваки тер-
минал понаособ. „Транснафта”
је тренутно у преговорима с
румунском компанијом „Цон-
пет” око остваривања могућно-
сти пласмана моторних горива
произведених у Рафинерији наф-
те Панчево у регион Темишвар-
ског округа у Румунији. Када се
има у виду примарна делатност
„Транснафте” – обезбеђивање
континуираног снабдевања Рафи-
нерије нафте сировом нафтом –
чак и у случајевима евентуал-
них комплекснијих акцидената
дуж трасе нафтовода на терито-
рији Хрватске или Србије, који
нужно изискују дужи период за
санацију, изградња додатних
резервоарских капацитета има
пуну оправданост.

4 ДРУШТВО

НА ТАКМИЧЕЊУ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА

Панчевци показали
изузетност

О ИЗМЕНИ РЕДА ВОЖЊЕ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗНИКА

Да „седмица” вози
дуже и викендом

Изрицање пресуда за ратне злочине нису уобичајене док
траје конфликт. Тешко је тада веровати у њихову правич-
ност и објективност, а уз то оне могу да затворе врата за
размену ратних заробљеника. И у случају наредника
Шишимарина, емоције и притисак јавности надвладали
су закон, јер је осуђен на доживотну робију, иако је за
кршење правила и обичаја рата прописана казна до десет
година затвора. Али то ће остати његов приватни про-
блем. (...) Прва пресуда за ратни злочин једном Русу нема
само војни значај и њен ефекат се не очекује само на бој-
ном пољу, иако је за Украјину он у овом часу приорите-
тан. Овим процесом, па и пресудом, рат у Украјини улази
у фазу свог епилога, колико год да буде потрајао. Суђе-
њем агресорском војнику, па макар и у ратним условима,
Украјина показује намеру да се против нецивилизациј-
ског насртаја на њену територију и становништво бори и
цивилизацијским тековинама, као што су суд и право.

(Директор Међународног института 
за безбедност др Орхан Драгаш, „Политика”, 29. мај)

* * *
Пандемија није завршена, али су сада околности разли-
чите. Сада морамо да се усредсредимо на будући одго-
вор који мора бити заснован на доказима и мора се 
разликовати од земље до земље. Протеклих година прошли
смо кроз много тога, много људи је умрло широм света,
затваране су школе, радна места, постоји огроман утицај
на ментално здравље, али пандемија није завршена. (...)
Две су важне ствари – прво, морамо да учимо из про-
шлости, вирус нас не сме изненадити. Али када вирус
циркулише у заједници, он мутира, имунитет се смањује,
а ми се окупљамо у малим и препуњеним просторима.
То омогућава вирусу да настави да циркулише. Друго,
морамо да се боље припремимо за будућност. А то значи
инвестирати у здравље и здравствени систем, не само у
ковид већ у примарну здравствену заштиту, улагати у
управљање здравственим системом.

(Директор СЗО у Србији Фабио Скано, Н1, 1. јун)

* * *
Ова појединачна биљка можда је заправо стерилна јер
нема репродуктивних органа, због чега је њено прежи-
вљавање и ширење прилично збуњујуће. За биљке које се
шире без полног размножавања обично је карактери-
стична смањена генетска разноликост, што им је у уоби-
чајеним околностима потребно да би се носиле с проме-
нама у околини.

(Научник Мартин Брид о највећој биљци 
на свету – морској трави старој 4.500 година,

„Ал Џазира Балканс”, 1. јун)

* * *
„Топ ган: Маверик” стиже као прави „Топ ган”, са главом,
крилима и репом. И, омажно, репризира и почетну и одјав-
ну шпицу првенца. Том Круз је мотор овог филма који сам
у превише тренутака доживео емоционалније него што сам
очекивао. Повратак његовог Маверика у „Топ ган” школу у
којој за мање од три недеље треба да спреми елитну екипу
пилота – међу којима је и син његовог покојног пријатеља
Гаса, због чије смрти и даље осећа кривицу – за самоуби-
лачку мисију, у исто време делује и као Крузова мета-борба
са старошћу и позицијом „вечитог акционог хероја” коју у
Холивуду држи већ неприродно дуго. Али и Круз и Маве-
рик су се неочекивано херојски изборили за наше симпати-
је и подршку и филм заслужено носи своје име.

(Филмски критичар Слободан Вујановић, 
nova.rs, 1. јун)

* * *
Политиколози упозоравају, на пример Фукујама, да нас
очекује талас конзервативизма због старења популације.
Најглупља реченица је да клинци нису информисани. Или
образовани пошто не знају за Крлежу. Нама је, видим,
много помогао деведесетих. А ко то прича? Ми који смо
одрасли на два канала, имали три новине, и „Темпо”, и
онда међусобно препричавали лажи које смо прочитали.
Па смо зато што нисмо много знали мислили да знамо све.
Генерације одрасле уз паметне телефоне, друштвене мре-
же, интернет, не трпе глупости. Општа места која могу да
провере на „Гуглу” за пет секунди. Ту се рађа поларизаци-
ја. Али и треба да се рађа. Пошто клинци имају мишљење
о свему што их занима. Једина ствар коју можемо данас да
урадимо јесте да им дамо право гласа, са 16 плус...

(Новинар Вељко Лалић, 
„Недељник”, 27. мај)

КОНЦЕПТ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ УГЉЕН-ДИОКСИДА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Петак, 3. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Републичко такмичење тален-
тованих ученика одржано је 28.
маја у Земуну. Ове године је 16
полазника Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин” из
Панчева освојило награде. Ради
се о државном такмичењу које
организују Систем регионалних
центара за таленте и Министар-
ство просвете, науке и техноло-
шког развоја.

На овом надметању ученици
имају прилику да, поред такми-
чења у познавању градива, пред-
ставе своје истраживачке радо-
ве на којима су радили целе
школске године. Области из којих
ученици одмеравају знање јесу:
историја, географија, информа-
тика, физика, математика, хеми-
ја, биологија, енглески, техника
и технологија, српски језик и
књижевност.

Када су у питању „пупинов-
ци”, највише је било награђе-
них младих историчара. Алек-
сандар Јевтовић, Наталија Цвет-
ковски, Сандра Илић и Тамара
Блануша освојили су прво место,
док је Душан Милојевић осво-
јио треће. Њихови ментори су
Никола Конески и Илија Теп-
шић. Као одлични у познавању

географије показали су се Михај-
ло Кнежић и Емилија Чоругић,
који су заслужили друго место,
а Урош Тегелтија и Мила Мили-
војевић освојили су треће. Мен-
торка им је била Биљана Крстин.

Под менторством Марије
Михајлов, награде су у Панчево
донели и млади математичари:
Урош Гашпар је био други, а
Предраг Златановић и Ленка
Гавриловић били су трећи. Мла-
ди физичари су добили две награ-
де. Хелена Грујић је освојила
друго место, а Стефан Анђелко-
вић је био трећи. Њихови мен-
тори су Марија Поповић и Дра-
гољуб Цуцић.

У нашем граду постоје млади
људи који су изузетни и у срп-
ском језику и књижевности –
Хана Тадић је освојила треће
место из српског језика, а Дуња
Костић друго место из књижев-
ности; менторке су им Марија
Поповић и Вања Јекић.

Браво за памет!

У акцији прикупљања потписа
за измену, односно, како иници-
јатори петиције мисле, побољ-
шање реда вожње на линији број
седам, Јабука–Стрелиште–Ра-
финерија, до сада је прикупљено
и кабинету градоначелника, сао-
браћајној полицији и „Пантран-
спорту” предато око 800 потписа
грађана. Потписници ове пети-
ције траже од Градске управе и
„Пантранспорта” промену реда
вожње на поменутој линији град-
ског и приградског превоза.

Грађани сматрају да поласци
„седмице” треба да постоје од 5.30
до 22.30 на сваких сат времена.
Такође, траже да „седмица” сао-
браћа и радним данима и субо-
том и недељом, а уместо „тројке”
која сада саобраћа викендом.

Линија број седам од Јабуке
до Рафинерије за врло кратко
време показала се као изузет-
но функционална и сврсисходна
и користи је велики број пут-
ника и у смеру према Јабуци и
према Стрелишту и Рафинери-
ји. На ту трасу упућен је велики
број Панчеваца, становника

Стрелишта, Тесле, као и оних
из Маргите, Војловице и Јабуке.
Јабучани користе градски пре-
воз у великој мери, али у
последње две године остали су
ускраћени за градски превоз у
вечерњим сатима и радним
данима и суботом и недељом.
Предложена промена реда
вожње решила би тај проблем.

„Седмица” је значајна и зато
што повезује cеверни и јужни
део града, односно северну и
јужну индустријску зону и олак-
шава радницима одлазак на
посао. Подсећамо да фабрике
раде у три смене, како радним
данима, тако и викендом. Пот-
писници петиције сматрају да
је увођењем „седмице” путања
коју покрива „тројка” изгуби-
ла на значају, јер „седмица”
покрива две трећине трасе
„тројке”, и то тамо где има нај-
више путника (од Јабуке до
Тесле) и целокупну трасу
„шестице”.

Због великог броја заинтере-
сованих грађана прикупљање
потписа ће се наставити.



Деца уче о
здравом одрастању

Брига о животној средини

У жељи да најмлађе чланове наше
заједнице едукује о значају очу-
вања животне средине као једног
од основних циљева одрживог развоја,
компанија НИС је у сарадњи са
удружењем „Чепом до осмеха” реа-
лизовала едукативни циклус за
ученике основних школа. У еко-
лошким радионицама, које су одр-
жане под слоганом „Еколошко
васпитање, здраво одрастање!”,
учествовало је више од 450 
ученика из Ниша, Кикинде, Ковиља,
Чачка и Београда. Ученици су,
поред интерактивних предавања,
имали прилику да заједно са
члановима Клуба волонтера
компаније НИС учествују и у
различитим креативним активностима.

Еколошке радионице, прилаго-
ђене узрасту учесника, омогући-
ле су ученицима да се упознају с
тим како рециклажа утиче на ста-
билизацију климатских промена,
да науче више о примарној сепа-
рацији отпада и времену потреб-
ном за разградњу различитих
материјала у животној средини,
као и да сазнају бројне друге важне
природне законитости и занимљи-
вости.

Улагање у децу

Завршној радионици, која је одр-
жана у Основној школи „Драган
Лукић” на Новом Београду, при-
суствовали су представници Гра-
да Београда, компаније НИС и
удружења „Чепом до осмеха” и

руководство школе. Они су, након
предавања, заједно са ученицима
учествовали у креативним актив-
ностима у дворишту школе.

Вадим Смирнов, заменик гене-
ралног директора НИС-а, рекао је
да компанија континуирано ула-
же у младе и екологију.

– У НИС-у сматрамо да су ула-
гања у децу и заштиту животне
средине најбоља инвестиција у
будућност. Овим пројектом, који
реализујемо у сарадњи с пријате-
љима из удружења „Чепом до осме-
ха”, постижемо оба циља, јер мла-
де учимо и подстичемо да се бри-
ну о животној средини. Посебно
нам је драго што кроз еколошке
едукативне радионице имамо при-

лику да разговарамо са ученици-
ма о значају ове теме, јер ће они у
наредним годинама преузети бри-
гу о еколошкој слици наше земље.
Када је реч о НИС-у, ми ћемо
наставити да улажемо у еколошке
пројекте. До сада смо у ту област
инвестирали више од 120 милио-
на евра и учествовали у бројним
акцијама за заштиту природе. И у
наредном периоду наставићемо да
улажемо у младе и развој зајед-
нице у којој послујемо, у складу с
нашим слоганом „Будућност на
делу” – истакао је Смирнов.

Лични допринос

Вања Петковић, председница удру-
жења „Чепом до осмеха”, изрази-

ла је захвалност компанији НИС
на вишегодишњој успешној сарад-
њи и бројним заједнички реали-
зованим пројектима.

– Све се то наставило кроз ове
еколошке радионице с циљем да
се унапреди положај особа са
инвалидитетом и да се деца еду-
кују на тему ширења емпатије и
солидарности према нашој живот-
ној средини. Јако нам је важно
да едукујемо наше омладинце да
је њихов лични допринос веома
важан и да схвате да својим лич-
ним деловањем директно утичу
на екосистем. Тако кроз конкрет-
не примере тога како људи ути-
чу на животну средину деца јако
лепо усвајају ова знања. Веома
сам захвална на овако лепој
сарадњи – рекла је Вања Петко-
вић.

Компанија НИС дуги низ годи-
на активно подржава заједницу, с
посебним акцентом на заштити
животне средине и улагању у мла-
де. Само у еколошке пројекте ком-
панија је од 2009. године инве-
стирала 120 милиона евра, док
сарадња са удружењем „Чепом до
осмеха” траје годинама. Донаци-
ја комби возила за превоз чепова
и подршка изградњи првог ком-
бинованог игралишта за децу у
Новом Саду неки су од пројеката
које је подржала компанија НИС.
Такође, прикупљањем пластичних
чепова у пословним центрима и
на бензинским станицама компа-
нија НИС пружа континуирану
подршку раду овог удружења, очу-
вању животне средине и прику-
пљању новца за помоћ деци са
инвалидитетом или сметњама у
развоју.
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Палета од 1,05 тона пелета
прошле године коштала
22.000, а сада је
37.000 динара

Кубик дрва стигао и до
9.000 динарa с превозом

Наши суграђани који се током зиме
греју на чврсто гориво ових дана су
озбиљно забринути. Наиме, ем што
су цене огрева одлетеле у небо, ем
је несташица неких производа. Цене
су од почетка године непрекидно
расле, па тако метар дрва, који је
прошле сезоне с превозом коштао
око 6.000 динара, ових дана стаје
око 9.000, с тим што продавци твр-
де да то неће бити коначна цена и
да ће бити још поскупљења. Када је
реч о угљу, према подацима с јед-
ног сајта, цена се, рецимо, на јед-
ном стоваришту креће од 17.000 до
21.000 динара по тони. Како кажу
трговци, новац не узимају унапред,
већ засад само уписују купце и пра-
ве резервације за следећу сезону.

С пелетом је ситуација још гора –
поскупео је више од 50 одсто. Пале-
та од 1,05 тона је, наиме, прошле
сезоне могла да се набави за око
22.000 динара, а у овом тренутку
готово да је немогуће купити је за
мање од 37.000 динара.

Гашење пожара

Управо због свега наведеног држава
разматра да у наредном периоду уве-
де одређене мере како би помогла
великом броју грађана. Прва у низу
је одлука Владе Републике Србије
да, због светске енергетске кризе,
прогласи „Србијашуме” енергетским
предузећем, јер оно снабдева сиро-
вином друга предузећа која
производе енергенте. Још увек није
јасно шта то заправо значи, али пре-
ма наводима надлежних у том пред-
узећу, „Србијашуме” спремно доче-
кују ову кризу и у стању су да под-
мире све потребе грађана и испуне

задатке које пред њих постави Вла-
да Србије. Како кажу, у овом преду-
зећу је кубик дрва око 4.000 динара,
а на стоваришту готово 8.000 дина-
ра. Сматрају да су цене пелета, које
иду и до 40.000 динара, апсолутно
неоправдане када се узме у обзир да
сировина за једну тону пелета
(потребне су две тоне дрвета) из
„Србијашума” кошта максимално
8.000 динара.

Директор тог предузећа најавио
је састанак са својим купцима на
којем ће им рећи да морају да „при-
коче” с ценама огрева, јер ће у
супротном „Србијашуме” размисли-
ти како ће се понашати у вези с
новим испорукама. У овом предузе-
ћу сматрају да држава мора да огра-
ничи прво извоз, а онда и цену, јер
је нереална, и Србија ће, према речи-
ма струке, имати проблема, јер мно-

ги грађани немају да издвоје преко
1.000 евра за грејање.

Нисам ја, мајке ми!

Код произвођача тона кошта 270
или 280 евра, а испоруке за мај су
закључене, док је за оне с роковима
у јуну цена од 300 до 330 евра. На
ову суму треба додати превоз, који
се креће од калкулације динар по
килограму до „ђутуре” погодбе, која
зависи од количине и раздаљине. Да
подсетимо, пре две сезоне произво-
ђачи су пелет у пролеће продавали
за 160, највише 180 евра, касније ка
зими је било нешто скупље, али је
ове године још од априла цена екс-
плодирала. Произвођачи се правда-
ју да од средине прошле године од
„Србијашума” не добијају довољно
сировина које су уговорили, док у
„Србијашумама” тврде да су коли-

ч и н е к о ј е
усмеравају ка
произвођачима
довољне да се
снабдеју сви
потрошачи тре-
нутно у Србији,
односно око
100.000 дома-
ћинстава која
пелет користе за
огрев. Проблем је
што се пелет
извози, јер је
зарада далеко
већа преко гра-
нице него у
Србији.

Групација за
обновљиве изво-
ре у Привредној
комори Србије
тврди да је јавно
предузеће одго-
ворно за газдова-
ње српским
шумама од почет-
ка године испо-
ручило свега 40
одсто сировина
уговорених за овај

период. Како кажу, то је привредни-
ке натерало да смање производњу,
али постоје фиксни издаци чији удео
у коначној цени у таквим условима
расте. Понеке ставке у трошковнику
изузетно су поскупеле, попут елек-
тричне енергије, која је ове године
виша за 55 одсто. Па ипак, највећи
проблем је тај што дрво мора да се
купује тамо где га има и најчешће је
то тржиште приватних шума, где се
кубик креће 9.000 или 10.000 дина-
ра, што значи да у једној тони пелета
само сировина, без других трошкова,
кошта од 17.000 до 20.000 динара.
Тако се правдају произвођачи.

Пошто се лоптица пребацује на
једну или другу страну, јасно је да
ће држава једног тренутка морати
да интервенише како би се увео ред
и обезбедио пелет по прихватљивој
цени.

ДРЖАВА РАЗМАТРА ДА УВЕДЕ МЕРЕ КАКО БИ СТАБИЛИЗОВАЛА ТРЖИШТЕ ОГРЕВА

ЦЕНЕ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ПЕЛЕТА
НЕОПРАВДАНО ВИСОКЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРЕСТОНИЧКИ МЕДИЈИ
ОТКРИЛИ ТАЈНУ

Српска „мечка”
или српска „тојота”!?

Према наводима престоничких
медија, Србија преговара с пред-
ставницима „Мерцедеса” и „Тојо-
те” о отварању њихових ауто-фабри-
ка у нашој земљи. Како кажу, уве-
лико трају разговори с неколико
светских произвођача аутомобила,
а најдаље се отишло у преговори-
ма с „Мерцедесом”. Непознато је о
којој се врсти фабрике преговара
(аутомобила, доставних возила,
мотора, делова или батерија).

С друге стране, велика јапанска
аутомобилска компанија послала
је Општини Инђија писмо о наме-
рама у коме тражи детаљније изме-
не Просторног плана плаца на коме
треба да се гради фабрика аутомо-
била вредна милијарду евра. Пре-
ма наводима медија, иза будуће
фабрике аутомобила у Инђији кри-
је се јапанска компанија „Тојота”.

НЕИСКОРИШЋЕНИ
СОЛАРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Јачи смо
од Немачке!

Према истраживањима, соларни
потенцијал Србије је 30 до 40 одсто
већи него потенцијал северне Евро-
пе, што значи да, ако узмемо у
обзир Немачку, у којој је изграђе-
но 100.000 мегавата, наша земља
има 30 до 40 одсто више соларног
потенцијала. Рачуна се да има 1.400
номиналних сати рада соларне
електране под номиналним капа-
цитетом, а разлика у броју сунча-
них сати у Србији у односу на пози-
цију соларне електране износи
између 1.850 на северу и 2.250 сун-
чаних сати годишње на југу.

Струка истиче да је наш солар-
ни потенцијал недовољно искори-
шћен и да има много простора за
напредак и развој. Очекивана
производња у Србији креће се између
1.200 и 1.400 kWh по kWp инста-
лисане соларне снаге. Простом
рачуницом, то значи да ако гради-
те соларну електрану снаге 1МW,
можете очекивати у просеку око
1.300 МWh на годишњем нивоу.

ЈЕДИНСТВЕНО
ТРЖИШТЕ РАДА

Слободан
приступ

Према најавама Привредне комо-
ре Србије, грађани Србије, Север-
не Македоније и Албаније ускоро
ће моћи да се уз идентификацио-
не бројеве „Отвореног Балкана”
запосле у тим земљама без ика-
квих даљих административних
баријера. Издавање првих иденти-
фикационих картица, које ће омо-
гућити слободан приступ тржишту
рада на Западном Балкану, очеку-
је се током самита „Отвореног Бал-
кана”, који ће се одржати 7. и 8.
јуна на Охриду.

Наша привредна комора зајед-
но с привредним коморама Север-
не Македоније и Албаније и послов-
ном заједницом активно учествује
и даје подршку владама у спрово-
ђењу иницијативе „Отворени Бал-
кан”, а приоритет је даља импле-
ментација договорених споразума.
Најважнији циљ иницијативе је да
допринесе бољем животу грађана
у региону кроз омогућавање сло-
бодног протока робе, капитала,
услуга и људи.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ НИС И УДРУЖЕЊА „ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА”

Радионице о еколошком васпитању
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Популација старија од 65 годи-
на убрзано се увећава у разви-
јеним и средње развијеним
земљама света. Та чињеница
је постала неминовност кад
узмемо у обзир демографска
кретања становништва, дужи
животни век и напредније стан-
дарде здравствене заштите. С
друге стране, старење доноси
физиолошке
промене орга-
низма и опте-
рећење хро-
ничним боле-
стима које је и
даље веома
велико без
обзира на раст
животног стан-
дарда. Важно је
зато разумети
патофизиоло-
шке процесе
које проток
времена доноси нашем орга-
низму, а како бисмо боље раз-
умели симптоме болести и како
бисмо реаговали на примерен
начин. Неопходно је нагласи-
ти да највећи број позива јед-
ној ургентној служби долази
управо од лица старијег живот-
ног доба.

Позније животно доба доно-
си већи ризик од готово свих
врста повреда и великог броја
болести. Због тога морамо с
посебном пажњом узети у обзир
специфичности организма
повезане са животним добом,
али и с терапијом која се већ
користи у третману одређене
хроничне болести. Ове специ-
фичности ће променити и
начин на који се одређена хит-
на стања испољавају код ста-
ријих пацијената. Већи број
хроничних болести које су се
развијале годинама умањиће
заправо активну „резерву” орга-
низма у борби с неком боле-
шћу или повредом која је акут-

но наступила.
Промене на кардиоваскулар-

ном систему заузимају веома
важно место у овој тематици
због тога што наше виталне
функције кретања и физичке
активности у највећој мери
зависе од наше срчане пумпе
и крвних судова који разносе
хранљиве материје и кисеоник
до сваке ћелије нашег тела.
Срчани залисци имају у том
задатку кључну улогу како би
се осигурао добар проток крви
према нашим мишићима и
другим ткивима, и како би се
истовремено спречило враћа-
ње крви према плућима и вена-
ма нашег тела. Гомилање кал-
цијума у залисцима и њихова
смањена еластичност пореме-
тиће управо ове две важне
функције. Замарање и губитак
снаге биће међу првим знаци-
ма упозорења о неопходности
провере функције кардиова-
скуларног система, док ће развој
плућног едема упалити 

црвени аларм
који нам гово-
ри да се веро-
ватно нешто
лоше дешава с
левом комором,
преткомором
или срчаним
залиском који
одваја ова два
сегмента срца.

Нису то
једине последи-
це старења

срца. С годинама нефункцио-
нално везивно ткиво све више
замењује мишићно ткиво срча-
ног мишића. Ово доводи до
задебљања зидова срца и до
смањеног ударног волумена –
количине крви испумпане у
телесни крвоток, а што ће
додатно умањити нашу спо-
собност адаптације на стрес,
акутну болест или повреду. Не
захвата дегенеративни процес
само мишићно ткиво, већ и
систем који је задужен за пра-
вилан ритам нашег срца. Поре-
мећај стварања и спровођења
срчаног електричног импулса
доводи до аритмије и смањене
могућности да срце убрза сво-
је контракције када је то неоп-
ходно. Управо аритмије и недо-
вољна еластичност крвних судо-
ва постају значајни фактори
који доприносе већем броју
падова код старијих.

О неким другим специфич-
ностима које године доносе
говорићемо у наредним тек-
стовима.

Ризици позног доба

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Позније животно
доба доноси већи
ризик од готово 
свих врста повреда 
и великог броја 
болести.

У случају да има-

те цисте на дој-

кама, траварка

Милена Марић

предлаже тинк-

туру од једнаких

количина вирка,

невена, русе,

здравца и хај-

дучке траве.

Добро усит-

њену биљну

мешавину сипај-

те у стаклену

теглу и напуните

до две трећине.

До врха налијте

алкохол јачине

45% или домаћу

ракију. Држите на собној температури две недеље уз свакодневно

протресање и мућкање. Kада процедите, држите у стакленој посуди

на тамном месту, такође на собној температури.

Пијте три пута дневно по кафену кашичицу – било би идеално

пола сата пре јела. Ујутру и увече нанесите неколико капи на дој-

ку и благо утрљајте. Требало би да овакав третман траје три месе-

ца. После тога можете урадити преглед. По потреби циклус може

да се понови. Пре употребе препарата консултујте се са својим

лекаром.

Тинктура за 
цисте на дојкама

Да ли вам се често дешава да се
ујутру осећате уморно иако сте
добро спавали?

Ако је одговор позитиван, а
поготово ако се та ситуација сва-
кодневно понавља, лако се може
десити да је реч о стању које
има своју медицинску дијагно-
зу, а то је – синдром хроничног
умора.

Ако имате осећај да се већ месе-
цима вучете као пребијени, а на
послу нисте довољно продуктив-
ни и пречесто грешите, па вас
колеге и шеф већ гледају попре-
ко, застаните и размислите. Не,
нисте лењи, нити неспособни, а
вероватно нисте ни нагло оста-
рили и занемоћали због прото-
ка времена. Ви заправо врло
вероватно патите од синдрома
хроничног умора. И не, то није
изговор размажених особа, већ
медицинска дијагноза.

Ако вам је за утеху, ово је врло
чест проблем нашег доба с којим
се сусреће чак петина попула-
ције. Управо зато га је Светска
здравствена организација још
1969. уврстила у списак званич-
них обољења. Поред назива „син-
дром хроничног умора”, кори-
сти се још један назив који зву-
чи стручније и много озбиљни-
је: мијалгички енцефаломије-
литис. У овом називу комбина-
ција речи описује бол у миши-
ћима, као и запаљење мозга и
кичмене мождине. И заиста, то
звучи много озбиљније, а овај
назив је делом и одабран јер је
синдром хроничног умора често
банализован, потцењен и самим
тим недовољно лечен.

Ко је угрожен

Синдром хроничног умора је
врло сложен поремећај. Карак-
терише га осећај екстремног умо-
ра који траје најмање шест месе-
ци и не може се објаснити ника-
квим конкретним здравственим
поремећајем.

Овај синдром не бира године,
расу ни пол, мада највише пога-
ђа особе средњег доба и доста
чешће жене него мушкарце.
Такође, највише од њега пате
особе у градским срединама, па
само на основу те чињенице већ
можемо закључити да су њего-
ви главни узрочници брз темпо
живота, „мултитаскинг” (обавља-
ње више задатака истовремено),
одвојеност од природе, лоша
исхрана, загађење, недовољно
кретањa...

Симптоми

Ово стање прати цео низ симп-
тома који се појављују и нестају
спонтано: малаксалост, губитак
памћења и концентрације, гла-
вобоља, болови у грлу, увећани
и болни лимфни чворови на вра-
ту или испод пазуха, необјашњив
бол у мишићима, као и бол који
се „премешта” од једног до дру-
гог зглоба (без црвенила или ото-
ка), несаница и екстремна исцр-
пљеност која траје више од 24
сата.

Особе које пате од хроничног
умора неретко имају пробавне
тегобе у виду болова у стомаку,
надутости и пролива. У неким
случајевима јављају се алергија
или преосетљивост на неке
намирнице, мирисе, хемикали-
је или лекове, вртоглавица, несве-
стица, сува уста, бол у уху, гру-
дима или вилици, аритмија,
јутарња укоченост зглобова, муч-
нина и ноћно знојење.

Међу симптомима који могу
да буду последица хроничног
умора јесу и депресија, анксио-
зност, напади панике, отежано

дисање, замагљен вид, осетљи-
вост на светло, бол у очима, као
и нагло мршављење или дебља-
ње. Још један израз га одлично
описује: bur no ut или изгарање –
осећај да смо потпуно сагорели,
као шибица.

И физички и ментални

Хронични умор може бити
физички и ментални, мада је
најчешће комбинован и један
активира други: дуготрајна
физичка исцрпљеност може иза-
звати психички умор, али често
и ментална изнуреност краде
физичку енергију.

Није ни чудо, човек је ком-
плексно биће, па при покушају
да се ово стање отклони мора-
мо размишљати о телу и пси-
хи заједно. Додатну потвр-
ду тој теорији даје чиње-
ница да такво стање
често прати здравстве-
не поремећаје, најче-
шће оне психосомат-
ске природе, хормо-
нални и ендокрини
поремећај, астму,
поремећај рада орга-
на за варење, дијабе-
тес, артритис...

Kада нам је нарушен
имуносистем, обично одмах
наступа и хронични умор, што
потврђује и искуство током пан-
демије коронавируса. Наиме,
један од ту увек присутних симп-
тома јесте осећај интензивног
умора, који може потрајати и
месецима након оздрављења.
Додатну со на рану у условима
изолације и социјалне дистанце
сипа и емотивни умор, који поја-
чава осећај усамљености и оту-
ђености.

Да ли се препознајете?

Хронични умор може бити врло
снажан, али притом није резул-
тат неке тешке физичке актив-

ности. Не пролази ни након
одмора или спавања. Чак и нај-
баналније активности, као што
је одлазак до продавнице или
туширање, могу довести до тотал-

н о г
физич-

ког краха.
Већина особа која пати од овог

синдрома није у стању да нор-
мално размишља, памти и опа-
жа детаље. Симптоми се често
погоршавају у седећем или сто-
јећем положају. Бол је често при-
сутан и интензиван, у глави,
мишићима и зглобовима. Лим-
фни чворови могу бити отече-
ни, варење отежано, рад срца
неправилан, као и дисање. Услед
пада имунитета може лакше
доћи до вирусних инфекција.

Истраживања су показала да

код неких особа овај синдром
прати и успорен рад штитне жле-
зде, али и дисбаланс репродук-
тивних хормона, посебно поре-
мећај рада јајника, односно син-
дром полицистичних јајника и
чести ановулаторни циклуси.
Још једна „епидемија” нашег
модерног доба је преурањена
менопауза, која се такође пове-
зује са синдромом хроничног
умора.

Превенција

Синдром хроничног умора је
озбиљно и дуготрајно обољење
које утиче на низ телесних функ-

ција, па самим тим може пого-
дити све сфере нашег живота.
Често особе које пате од њега
нису у стању да устану из креве-
та, а нажалост недостаје им и
сан, који им је преко потребан,
јер хронични умор може иза-
звати озбиљну несаницу. Ово
стање захтева стручну медицин-
ску помоћ, али и промену начи-
на живота.

Здравствени проблеми у ком-
бинацији с хроничним умором
само ће се још више појачати
претераним уносом кофеина,
никотина, алкохола и нездра-
ве хране, предугим боравком
пред екранима, било телеви-
зијским, било компјутерским
или мобилних телефона, пре-
малим излагањем сунчевој све-
тлости, недовољним или непо-
стојећим шетњама у природи,
недостатком квалитетног дру-
жења, добрих књига или нама
пријатног спорта.

Хронични умор је озбиљно
стање које се не сме занемари-
ти, па поред консултовања струч-
њака и промене стила живота
који је до њега довео, један од
најбољих начина да му се супрот-
ставимо јесте да унесемо више
природе у своју свакодневицу.
Уз шетње по шуми и уз обале
река, природи се можемо при-
ближити и помоћу лековитог
биља.

ПРЕПОЗНАЈТЕ ХРОНИЧНИ УМОР И РЕАГУЈТЕ

ШТА КАД САН НЕ ДОНОСИ ОДМОР?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЧЕКАМО БИОМАРКЕРЕ

До сада се хронични умор

дијагностиковао на основу

симптома које изазива, али

у великом броју случајева

дошло је до превида јер се

веровало да је болест уми-

шљена.

Међутим, изгледа да ће

наука ускоро имати решење:

научници Универзитета

Станфорд су још 2019. годи-

не најавили биомаркере

који ће откривати да ли неко

пати од мијалгичног енцефа-

ломијелитиса. Kако овај

синдром утиче на низ мета-

боличких процеса, тако ће

помоћу абнормалности у

њима моћи да се утврди

постојање болести. Заправо,

тест у основи региструје

како наше имуне ћелије реа-

гују на стрес, а дијагностич-

ка платформа би могла да

понуди и могућа решења за

лечење овог синдрома.

ОПАСНА КАНДИДА

Неправилна исхрана која

обилује шећером и произво-

дима од белог брашна, као и

прекомерна употреба анти-

биотика доприносе расту

кандиде, па организам мора

да троши више енергије како

би се одбранио од гљивица.

Услед тога јавља се хро-

нични умор, а многи струч-

њаци сматрају да кандида,

поред уобичајених тегоба,

може узроковати алергију,

артритис, па чак и рак.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА



Једини гас који Србија има је
руски гас. До сада је један део
гаса набављала по цени од 270
долара за 1.000 кубика, а оста-
так по тржишној цени. Међудр-
жавни споразум с Русијом исте-
као је 21. маја, а управо се пре-
говара о новом, који подразуме-
ва и нову цену гаса. Како је наја-
вљено, Вучић ће о томе разгова-
рати с Путином 25. маја. Уко-
лико би Србија увела санкције
Русији, плаћање гаса по тржи-
шној цени било би велики уда-
рац за српски буџет. А у ЕУ се
спрема шести пакет санкција,
који се односи и на забрану уво-
за руских енергената.

Шести пакет санкција Русији,
којим се забрањује увоз руске
нафте, а који Европска унија
управо спрема, биће, како рече
Виктор Орбан, „за привреду
разоран као атомска бомба”.
Само се не зна за кога: европску
или руску привреду. А после две
недеље преговора не зна се ни
када ће шести пакет бити усво-
јен.

Урсула фон дер Лајен, пред-
седница Европске комисије, убе-
ђена је да ће економске после-
дице бити разорније по руску
него по европску привреду.
Мађарски премијер Виктор
Орбан, с друге стране, мисли да
ће ембарго на увоз руске нафте
бити „атомска бомба” за Евро-
пу, а не за Русију.

Кад се погледају подаци о уво-
зу енергената из Русије, јасно је
и зашто: 95 одсто гаса и 70 одсто
нафте Мађарска увози из Руси-
је. То су подаци које је недавно
објавио „Фајненшал тајмс”. Али
Мађарска није једина земља у
Европи која је зависна од руских
енергената и која због тога тра-
жи изузеће из шестог пакета
санкција.

Изузеће тражи и Словачка,
која од Русије увози 90 одсто
гаса и 70 одсто нафте. Ипак, ту
није крај овом списку, јер изу-
зеће траже и Бугари, који од
Руса увозе 75 одсто гаса и 40
одсто нафте.

Али од руског гаса су зависне
и Чешка и Летонија, које скоро
половину нафте увозе из Русије.
А негодује чак и Грчка, која од
Русије толико енергетски не зави-
си, али грчки танкери превозе
руску нафту, па ће губитке пре-
трпети и грчка економија.

Пољска историја и економија

Ипак, има и земаља ЕУ
које упркос својој енер-
гетској зависности од
Русије гласно заговарају
усвајање ембарга на увоз
руске нафте. Иду чак и
корак даље и траже забра-
ну увоза руског гаса. Пољ-
ска је такав пример. Пре-
ма подацима Евростата,
званичне статистике ЕУ,
Пољска из Русије увози
54 одсто гаса и 67 одсто
нафте. Пољска је послед-
њих година чак и сма-
њила зависност од руског
гаса и обезбедила друге
изворе снабдевања. На
јесен би требало да поч-
не да ради балтички
гасни ток, којим ће Пољска гас
добијати из Норвешке преко
Данске и Балтичког мора.

Иако је, међутим, пре десет
година удео зависности од руске
нафте и гаса био око 90 одсто,
Пољска и даље од Русије енер-
гетски зависи.

Марко Бабић, професор уни-
верзитета у Варшави, каже да се
то што је Пољска најгласнија када
је о усвајању шестог пакета санк-
ција реч, не може објаснити само
економијом, већ историјом.

– Од почетка деведесетих годи-
на Пољска на Русију гледа као на
политичког ривала. За Пољаке

ослобађање од руског гаса значи
и ослобађање од руског утицаја.
Пољаци су данас спремни да пла-
те било коју цену да би у тој наме-
ри успели – каже Бабић за еми-
сију „Четвртком у 9” на РТС-у.

Милијарду долара дневно

Ипак, усвајање шестог пакета
санкција Пољска није успела да
убрза. Није га убрзала чак ни
Украјина, која је 11. маја, први
пут од почетка рата, зауставила
транспорт руског гаса ка Евро-
пи. Украјина је тада затворила
транзитну тачку Сохранивку,
преко које трећина руског гаса
иде у Европу.

Јер, парадоксално, све време
док траје рат у Украјини, Евро-
па која санкцијама кажњава
Путина, како би му смањила
извор прихода за рат, заправо је
највећи Путинов финансијер.
Куповином руске нафте и гаса
Европа Путину обезбеђује ста-
билан извор прихода за рат. У
зависности од цене и количине,
Путин на продаји енергената
заради од 800 милиона до мили-
јарду долара. Дневно!

Али Европа не може да се
ослободи руских енергената пре-
ко ноћи. Све и да шести пакет
санкција буде усвојен, нафта неће
преко ноћи престати да стиже у
Европу. Да би се потпуно осло-
бодила зависности од руских
енергената, и то у наредних 10
година, Европска унија мора да
уложи чак 300 милијарди евра.
То је огроман новац, поготово
ако се зна да је у пројекат „Север-

ни ток 2”, којим је било предви-
ђено да гас од Русије до Немач-
ке стиже преко Балтичког мора,
уложено чак 10 милијарди евра.
Тај пројекат је замрзнут још првог
дана рата у Украјини. Међутим,
руски гас је у Немачку наставио
да стиже пуном паром „Север-
ним током 1”.

Немачка је у протеклих неко-
лико недеља зависност од руске
нафте смањила на око 35 одсто.
Међутим, најмоћнија европска
привреда своју конкурентност је
добрим делом заснивала и на
јефтиним руским енергентима.
„Бундесбанка” је већ направила
процену. Уколико би Немачка

потпуно престала да купује руске
енергенте, то би немачку при-
вреду увело у рецесију, а пад еко-
номске активности износио би
пет одсто.

Цена трговинског рата

Горан Радосављевић, професор
на ФЕФА факултету, каже да
алтернатива руском гасу посто-
ји, али је скупља и мора дуго да
се чека.

– Европска позиција је изу-
зетно незавидна. Европа се није
припремила за овај сукоб. Све
њихове прогнозе базирале су се
на енергетском увозу јефтиних
енергената из Русије, алтерна-
тива је било врло мало и није се
улагало у њих. Што је потпуно
нормално, јер ако имате стабил-
ну линију градског превоза којом
се довозите до посла, нећете
куповати авион, који је много
скупљи – каже Радосављевић за
„Око магазин”.

На питање да ли је амерички
течни нафтни гас тај авион који
се нуди Европи, Радосављевић
одговара да то није само авион,
већ за њега треба да се изгради
и писта – мислећи на термина-
ле за течни нафтни гас које Евро-
па нема.

Али шести пакет санкција биће
„атомска бомба” и за руску еко-
номију. Мада је и претходних
пет пакета санкција темпирана
временска бомба за Русију.

На први поглед, чини се да
Путин овај трговински рат доби-
ја. Рубља је ојачала и сада вреди
више него пре почетка ратних

операција. Русија сада чак има
и суфицит у спољној трговини
са Европском унијом, који је због
скупљих енергената још додат-
но повећан.

Међутим, Русија од Европе
трговински зависи. Европа је
главни спољнотрговински парт-
нер Русије. Из Европе у Русију
годишње стиже роба вредна 90
милијарди евра. Међутим, од
Европе Русија увози високу тех-
нологију у вредности од око девет
милијарди евра годишње. А без
технологије нема ни раста. Што
значи да ће руски привредни
раст на дуги рок бити ошишан.

Јелена Жарковић, професор-

ка Економског факултета, каже
да Русија тренутно пуни буџет
приходима од енергената, али
на дуги рок гледано, руска при-
вреда ће због санкција патити.

– Три четвртине страних инве-
стиција у Русију стиже из Европ-
ске уније. То су компоненте које
су неопходне за неке гране руске
индустрије, које Русија неће моћи
да набави из Кине. Руска при-
вреда не може да буде самоодр-
жива. „Сименс” је после 170
година пословања у Русији одлу-
чио да се повуче из ње – каже
Јелена Жарковић.

А како ће шести пакет
санкција погодити неу-
тралну Србију, која од
Русије зависи енергет-
ски, а од Европе трго-
вински?

Између две ватре

Србија у Русију годишње
извезе робе у вредности
од 800 милиона долара,
докуЕвропскуунијуизве-
зе чак 17 пута више! При-
лив страних инвестиција
из Европе износи неко-
лико милијарди евра
годишње. Највећа страна
инвестиција из Русије у
Србију била је куповина
Нафтне индустрије Срби-
је за 400 милиона евра.

Међутим, СрбијаодРусијегоди-
шње увезе енергенте у вредности
од пола милијарде евра. Једини
гас који Србија има јесте руски
гас. До сада је један део гаса наба-
вљала по цени од 270 долара за
1.000 кубика, а остатак по тржи-
шној цени. Тај међудржавни спо-
разум истекао је 21. маја.

Уколико би Србија увела санк-
ције Русији, плаћање гаса по
тржишној цени било би велики
ударац за буџет. На пример,
Народна банка Србије је 18. маја
објавила Извештај о инфлаци-
ји. У њему се наводи да је цена
гаса на тржишту за годину дана
порасла и до 500 одсто. А било
је дана, као почетком марта,
када се гас на берзама продавао
и по цени већој од 3.000 долара,
дакле чак 1.000 одсто у односу
на исти период прошле године.
То значи да би нам само за гас
годишње требало од три до шест
милијарди евра, а цео буџет изно-
си 14 милијарди евра.

Такође, Србији је, због санк-
ција које је Европа уводила Руси-
ји, већ претила нафтна криза.
Четвртим пакетом санкција, који
је усвојен 15. марта, компанија-
ма из Европске уније забрањена
је било каква трансакција с фир-
мама у којима 12 руских преду-
зећа има власнички удео већи
од 50 одсто. На црној листи
Европске уније био је и „Гаспром
њефт”, који је тада у НИС-у имао
56,15 одсто акција.

Свеобухватни пакет

НафтауСрбијустижепрекохрват-

ске компаније Јадрански нафто-
вод (ЈАНАФ), па је та забрана
била јасна и недвосмислена. А
НИС на српском тржишту мало-
продаје нафтних деривата има
удео већи од 70 одсто. Само јед-
на четвртина сирове нафте вади
се на српским нафтним пољима.
Остатак долази из увоза.

Петим пакетом санкција
Европска унија је направила изу-
зетак, па се Србији није догоди-
ла нафтна криза. Хоће ли нам
се, међутим, нафтна криза дого-
дити након што Европска коми-
сија консензусом усвоји шести

пакет санкција?
Ако се компанијама из ЕУ

забрањује увоз руске нафте,
како ће онда ЈАНАФ (компа-
нија из ЕУ) да увезе нафту за
НИС? Значи ли то да у Срби-
ји нафте неће бити? У ЈАНАФ-у
нису могли да одговоре на ово
питање, јер су, како кажу,
„компанија која се листира на
берзи”.

Горан Радосављевић, профе-
сор на ФЕФА факултету, тврди
да снабдевање Србије нафтом
неће бити угрожено.

– Шести пакет санкција био
би усмерен на нафту која је поре-
клом из Русије. А НИС не увози
доминантно руску нафту – обја-
шњава Радосављевић.

Удео руске нафте у НИС-овом
увозу тренутно износи од 10 до
20 одсто.

У сусрет шестом пакету санк-
ција НИС је на Београдској бер-
зи променио власничку струк-
туру. „Гаспром њефт” у НИС-у
сада има 50 одсто власништва.

Ова трансакција се одиграла у
кругу „Гаспромове” породице, јер
је купац 6,15 одсто акција ћерке
фирме „Гаспром њефт” управо
мајка фирма – „Гаспром”.
Суштински се није променило
ништа јер су Руси задржали
већинско власништво. Формал-
но, променило се све. Јер, европ-
ске компаније послују с „Гаспро-
мом”, који није на европској црној
листи. Преко ове компаније Евро-
па и купује руски гас. „Гаспром
њефт” је фирма с којом Европа
не сарађује и која је под ембар-

гом. Може ли, ипак, неким новим
пакетом санкција већинско руско
власништво у НИС-у поново за
Брисел да буде спорно?

Урош Делевић, професор Уни-
верзитета у Лондону, каже да,
када је та прича први пут потег-
нута, нама је саопштено да је на
неки начин Србија била уцење-
на и да је морала да гласа про-
тив Русије у Уједињеним наци-
јама како би јој се омогућило да
добија нафту.

– А сада смо опет дошли у
ситуацију да тиме могу да нас
уцењују. Политика константног
уподобљавања наше политике
страним захтевима веома је лоша
и то може тако да иде унедо-
глед. Ми морамо да заступамо
став да ми нисмо Русија и да се
не треба преко наших леђа бори-
ти с Русијом – каже Делевић.

Међутим, нема само Европа
простор за уцене када је о Срби-
ји реч. Има га и Русија.

Лајк и дислајк

Актуелни гасни споразум с Руси-
јом истиче крајем маја и у току
су преговори о новом. Влади-
мир Путин зна да за Србију нема
решења гасне једначине без
руског гаса, а простор за руски
утицај у Србији оставља и већин-
ско руско власништво у НИС-у.

По којој год цени да се набав-
ка гаса из Русије договори (а
спомиње се износ од 600 до
800 долара за 1.000 кубика),
врло вероватно је да ће се при-
ликом потписивања међудр-

жавног споразума председник
Александар Вучић састати с
руским председником Влади-
миром Путином. Језиком дру-
штвених мрежа речено, пред-
седница Европске комисије
Урсула фон дер Лајен и немач-
ки канцелар Олаф Шолц неће
лајковати слику на којој се
рукују српски и руски пред-
седник.

Неће је лајковати ни један
део домаће јавности. Оне која
тврди да је од Александра Вучи-
ћа лицемерно то што Русији
неће да уведе санкције, док Срби-
ју води ка Европској унији.

Да ли су у праву они, или је
можда у праву други део јавно-
сти који тврди да је лицемерна
Урсула фон дер Лајен, која Вла-
димира Путина кажњава санк-
цијама, а у ствари је Европа глав-
ни финансијер његових ратних
операција? Све док од Русије
купује нафту и гас.

Или је лицемер Владимир
Путин, који земље ЕУ ставља на
списак непријатељских земаља,
али није гадљив на милијарду
долара дневно којим Европа пла-
ћа руски гас и нафту?

Или је лицемер Володимир
Зеленски, који на транспорту
руског гаса кроз Украјину годи-
шње заради две милијарде евра?

Какав год да је одговор на сва
ова питања, једно је сигурно: сви
заједно ћемо ући у врли нови
свет у коме ће храна бити скупа,
а енергенти још скупљи.

(Аница Телесковић
за портал Јавног сервиса

ТЕМА БРОЈА
Петак, 3. јун 2022.
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Радови на гасоводу



Радници ЈКП-а „Хигијена” у Панчеву
већ дуги низ година у априлу и окто-
бру организују традиционалне акције
одношења кабастог опада с територи-
је целог града. Акције се реализују по
унапред одређеном распореду, а одно-
се се стари намештај, бела техника,
амбалажа, ауто-лимарија, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад
изузев грађевинског шута.

Ако имате кабасти отпад којег жели-
те да се ослободите у осталим месе-
цима током године, у „Хигијени” кажу
да имате две опције. Једна је да отпад
у сопственој режији однесете сами на
стару депонију, код надвожњака на
Јабучком путу. Друга је да, у случају
да, на пример, обављате грађевинске
радове и отпада има заиста много, од
„Хигијене” изнајмите контејнер од пет
кубика. Комплетна услуга заједно са
одвожењем и депоновањем плаћа се,

а број телефона путем којег можете
обезбедити ту услугу јесте 310-203.

Неки наши суграђани очито бирају
трећу опцију: да се направе блесави.
Поређају фино све што имају поред
првог контејнера и оставе другима да
ломе кичму и решавају њихов проблем.
Далеко било да потроше новац и одло-
же свој отпад на цивилизован начин и у
складу с прописима. Такви, чији је образ
као ђон, и заслужили су да оно што
нису платили на мосту, искеширају на
ћуприји. Следећи пут кад их затекнете
да овако нешто раде слободно позовите
комуналну милицију. Јер неки, нажа-
лост, уче само кад их бију по џепу.

Петак, 3. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Панчевачки одред извиђача „Црне роде”
протеклог викенда организовао је тро-
дневни бивак под називом „Буди изви-
ђач, Поњавица 2022”.

У околину Банатског Брестовца у петак,
27. маја, отпутовала је изузетно велика
група деце, али и одраслих, који су тамо
остали до недеље, 29. маја, по подне.
Наравно, тамо су се запутили јер су, по
добром старом обичају, имали да обаве
нешто важно, али и корисно за све.

– Већ четврту годину заредом бивак се
одржава на Поњавици, недалеко од
Банатског Брестовца. Ове године оку-
пљен је рекордан број извиђача: 60
малишана школског узраста и преко
40 одраслих, од којих су сви имали
понеки задатак. Тема овогодишњег бив-
ка, посебно за старије основце, била је
прављење осматрачнице, док су мали-
шани били задужени за израду макете
осматрачнице. Родитељи извиђача има-
ли су прилику да нам се придруже, да
уживају у природи и логорској ватри,
али и да активно помогну деци у сти-
цању вештина кроз радионице о леко-
витом биљу, кулинарству и многим дру-
гим областима – рекла је Лејла Пур-
кар, старешина „Црних рода”.

Иначе, радни део бивка представљао
је за извиђаче својеврсну проверу зна-
ња пред почетак сезоне такмичења.
Подизање кампа, прва помоћ, сигна-
лизација и шифровано писмо само су
неке од дисциплина које су током ова
три дана увежбавали. Уједно, ово је
била прилика и да се извиђачима доде-
ле признања за стечене нивое знања.

Сара Kракер је овом приликом добила
чин начелника одреда, Анђела Гоја је
постала заменик начелника, а Тамара
Хајл заменик четовође.

– Средства за бивак обезбеђена су
путем пројекта и донацијама спонзо-
ра. Kористимо прилику да свима њима
захвалимо. Уколико сте у пролазу, свра-
тите на нашу осматрачницу јер, као
што пише на табли, сви људи добре
воље су добродошли – позвала је Лејла
Пуркар наше суграђане и све друге људе
добре воље.

Ове године се на Поњавици
окупио рекордан број
извиђача: 60 малишана
школског узраста 
и преко 40 одраслих.

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Какво је моје право на
одмор после три деценије

рада у локалној самоуправи?

Прошли су априли...

Наш суграђанин обратио нам се с
питањем да ли као намештеник
запослен у државном
органу с навршених
више од 30 година рад-
ног стажа може да
оствари неке повољно-
сти на послу. Првен-
ствено га је интересо-
вало има ли нека додат-
на права када је реч о
годишњем одмору.

Одговор је следећи:
Изменама и допунама
Посебног колективног
уговора за запослене у
јединицама локалне
самоуправе, које су ступиле на сна-
гу 7. маја 2022, утврђена је нова

максимална дужина трајања годи-
шњег одмора која се може приме-

нити на запослене с више од 30 годи-
на радног стажа. Годишњи одмор
који се утврди након примене свих
критеријума не може се користити
у трајању дужем од 35 радних дана
(што је пет дана више у односу на
раније решење). Такође, повећана је
дужина трајања годишњег одмора
за запослене с навршених 30 година
рада проведених у радном односу.
Они сада имају право на годишњи
одмор у трајању од 35 радних дана.
Напомињемо да је споразумом про-
дужено важење Посебног колектив-
ног уговора за запослене у једини-
цама локалне самоуправе, и то до
31. маја 2023. године.

Утврђена је нова 
максимална дужина 
трајања годишњег одмора
која се може применити
на запослене у локалној
самоуправи с више од 
30 година радног стажа.

Редакција „Панчевца” тражи новинаре са
искуством и новинаре почетнике за рад у
редакцији штампаног издања и на порталу.
Могуће је заснивање сталног радног односа.
  Биографије до 10. јуна шаљите на адресу
pan ce vac @pan ce vac-onli ne.rs.
  Само кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор.
                                                          Редакција

НУДИМО ПОСАО!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

ГДЕ ИЗАЋИ ОД 8. ДО 12. ЈУНА

Јубиларни 50. „Екс театар фест”

У НЕДЕЉУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Концерт „Абрашевића” поводом 85-годишњице
Први од укупно три концерта којима
ће КУД „Абрашевић” обележити 85
година постојања биће одржан у неде-
љу, 5. јуна, у 19 сати, у дворани Кул-
турног центра.

Према речима председнице дру-
штва Леле Стојнов, на концерту ће,
као што је публика већ навикла, насту-
пити све групе – од најмлађих до нај-
старијих.

– Премијерно ћемо извести „Дубоч-
ке краљице”, влашки обичај. Као гости
на концерту наступиће Данка Стојиљ-
ковић и хор СМШ „Јован Бандур” под

руководством Јелене Миљевић. Они
ће нас пратити у кореографији „Го
пратиле дедо”. Момци ће одиграти
чувено „Тројно” Добривоја Путника.
Програм ће водити глумац Миленко
Павлов – најавила је Лела Стојнов.

Упоредо са овим великим концер-
том, чланови „Абрашевића” припре-
мају се и за турнеју по Бугарској, која
је планирана за јул. По повратку ода-
тле настављају увежбавање кореогра-
фија за наредни концерт у Панчеву,
који ће се, ако све буде текло по пла-
ну, одржати у октобру.

Јубиларни 50. фестивал експеримен-
талног, алтернативног, нискобуџетног
и ангажованог позоришног израза „Екс
театар фест” одржаће се у нашем граду
од 8. до 12. јуна. Организатор фестива-
ла је Дом омладине, а овогодишњи сло-
ган манифестације је „БИТИ или не
бити ЧОВЕK”.

Бесплатне карте за све представе могу
се преузети на билетарници Дома омла-
дине.

Сваки дан фестивала има свој назив,
односно тему, а у наставку је програм.

Среда, 8. јун – ЧОВЕК
18.00, Дом омладине Панчево: отвара-
ње изложбе „50 година ’Екс театар
феста’”
19.00, „Аполо”: свечаност отварања 50.
„Екс театар феста”
19.30, „Аполо”: представа „Kисеоник”,
НП Сомбор и Kултурни центар Панчево
21.00, Летња сцена Дома омладине: пред-
става „Дрвеће плеше”, „Дахтеатар”, Београд

Четвртак, 9. јун – ЖЕНА
10.00, ОШ „Јован Јовановић Змај”: пред-

става „Жабац и странац”, „Хоп.Ла!”,
Београд
12.30, „Аполо”: представа „Вредност жене”,
Наташа Милојевић, Мина Ћирић, Тама-
ра Јеремић, Марко Нектан, Београд
19.30, „Аполо”: представа „Хасанаги-
ница”, Новосадско позориште за публи-
ку изнад 18 година
21.15, двориште Народног музеја: пред-
става „Пламени врт”, Јелена Станојевић,
Филип Јевтић, Горњи Милановац, Београд
21.30, „Синхро хаб” (кућа Милана Ћур-
чина): представа „Ружа”, Роза Тина Перић,
Дорћолско народно позориште, Београд

Петак, 10. јун – МУШKАРАЦ
18.00, „Аполо”: представа „Мушкарчи-
не”, „Рефлектор театар”, Београд
19.30, кафе „Погон”: „Драги ја”, видео,
„Рефлектор театар”, Београд
20.30, „Аполо”: представа „Body Con -
fes si ons”, Алекс Заин уз подршку
Kанцеларије Савета Европе у Београду
22.00, кафе „Погон”: „Dre ki Kro –
The One Man Show”, Дражен Хорва-
тић, Kолектив Дајаниних синoва,
Београд

Субота, 11. јун – ИСТИ, ПОСЕБАН
12.30, „Аполо”: комад „Искрица у мојој
глави”, ПАТОС, Смедерево
18.00, „Атеље младих”: комад „О сјећа-
њу и отпору спектра”, Подгорица
19.30, „Аполо”: комад „Ајдуци”, Народ-
но позориште Приштина и Стеријино
позорје
21.00, „Атеље младих”: комад „Пресу-
да: тиха ликвидација”, Сеад Ђулић,
Мостарски театар младих

Недеља, 12. јун – ПОД ЗВЕЗДАМА
12.30, „Аполо”: представа „Јулија &
Јулија”,  Драмски студио „Дада”,
Kазалишна дружина „Пинклец”, Чако-
вец
18.00, „Аполо”: комад „Талентовани, па
шта”, Омладинско позориште ПОKУС
БАЗААРТ, Београд
19.30, Летња сцена Дома омлади-
не: комад „Colo ri bus nostri”, Позо-
ришно удружење „Летњи биоскоп”,
Kелебија
21.00, „Аполо”: комад „Mole ku lar: Noor -
dung”, Драган Живадинов, Завод
„Делак”, Љубљана

ЧАK 100 ИЗВИЂАЧА У СУПЕР АKЦИЈИ

„ЦРНЕ РОДЕ” НАПРАВИЛЕ 
ОСМАТРАЧНИЦУ НА ПОЊАВИЦИ



Излагало шеснаест
организација из 
Панчева и околине

Богат и разноврстан
програм

Седма манифестација „Етно-дан”
одржана је у суботу, 28. маја, на
платоу испред Месне заједни-
це, у организацији Удружења
жена „Етно-кутак”.

Тог дана приређен је разно-
врстан садржај, сачињен од кул-
турно-уметничког програма, так-
мичења и базара, у оквиру којег
су се представиле чланице орга-
низација жена из Панчева и око-
лине, а на њиховим штандови-
ма све се шаренело од веза, штри-
кераја, декупажа и наравно 
неизбежне домаће хране.

Размена позитивне енергије

Сам догађај најавила је Зора
Чубрић, председница „Етно-кут-
ка”, удружења на чију иниција-
тиву је 2015. године и осмишље-
на ова манифестација и потом
јој удахнута душа, која је поже-
лела добродошлицу свим посе-
тиоцима. Она је изразила и задо-
вољство што ово окупљање расте
из године у годину.

– Циљ нам је да очувамо и
традицију, а у томе су нам помо-
гли Град Панчево и други спон-
зори, на чему им захваљујемо,
као и пријатељицама из шесна-
ест удружења из нашег окруже-
ња. Надам се да ћемо се још
много пута овако лепо дружити
– рекла је Чубрићева.

Манифестацију је отворила
чланица Градског већа задуже-
на за културу Марија Јевић, која
је била и једна од оснивача Удру-
жења жена „Етно-кутак”.

– Морам да истакнем да је
овде, поред дружења, које је сва-
како веома битно, од великог
значаја и размена креативне
енергије, искустава и свега што
се чини у оквирима удружења.
Стога ће Град и у будућности
наставити да подржава овакве
манифестације – навела је чла-
ница Градског већа.

Њој је потом Зора Чубрић
доделила признање, поред оста-
лог и зато што је те 2015. године
дошла на идеју о формирању
удружења „Етно-кутак”.

Потом је на платоу испред
Месне заједнице одржан богат
културно-уметнички програм,
када су наступили KУД „Чигра”,
Певачко удружење „Тоше Прое-
ски”, ансамбл „Златна јесен”, као
и новоосновано културно-умет-
ничко друштво из Kачарева. За
то време се одвијала изложба
рукотворина, а чланице шеснаест
удружења изнеле су на штандове
оне лепе ствари које су умесиле,
сашиле, иштрикале и створиле
на било који други начин.

Од кроасана до зелника

Тако је поменуто удружење
„Етно-кутак” изложило разне
домаће „шпеције”, од колача
попут ванилица, лењих пита с

маком и штрудли,
до кроасана које
је за ову прилику
припремила Јул-
ка Спасковска.

Н е д а л е к о
одатле своје место
нашле су и чла-
нице старчевачког
„Неолита”, које су
изнеле много уни-
катних радова, од
плетених рукави-
ца, преко укра-
сних кутија, до
штриканих мин-
ђуша, а председ-
ница Љиљана
Зарић истакла је
да су цене попу-
ларне, али да је
могућ договор.

Славица Ракашћан је рекла да
је задовољна што је недавно поста-
ла чланица удружења „Доловке”
и додала да је понуди на штанду
много жена дало допринос, па је
тако „тетка Борка правила штру-
дле са орасима и с маком, а Сека
с вишњама, док је Бранка прави-
ла слане пите са сиром”.

Зуза Чријепок из војловачког
СКПД-а „Ђетван” направила је
кифле по старинској рецептури.
Поред тога, на штанду је било
много радова од белог веза, сли-
ка, хеклераја, штрикераја, а могла
се видети и специјална корпа за
ускршња јаја.

Јелка Ђорђевић из удружења
„Веште руке” каже да су овог
пута изложиле привеске од пусто-
ване вуне и додаје да имају и
нове чланице, које су подмла-
диле удружење.

Сима Најдовски из Удружења
Македонаца „Вардар” наводи да
су за ову прилику припремили
сируп од маслачка и зове, ком-
поте и ракију, као и зелник од
блитве, који је направила Ратка
Младеновска ручно, без маши-
на, помоћу оклагије. Она каже
да се учила одмалена, као и да
се зељаник прави и од купуса,
коприве и, наравно, зеља.

И још много тога лепог и уку-
сног било је на седмом „Етно-
-дану”...

Петак, 3. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Најстарији Доловци уживају уз излете и рођендане

Новосељанска Основна шко-
ла „Жарко Зрењанин” обеле-
жиће у петак, 3. јуна, Међуна-
родни дан бициклизма, а у тој
акцији учествоваће сви учени-
ци и полазници вртића. Пла-
нирано је да деца тог дана возе
бицикле кроз насеље од школе
до зелене зоне на утрини, где
ће их дочекати ученици Музич-
ке школе „Јован Бандур” (исту-
рено одељење) који ће одржа-
ти краћи концерт, а затим ће у
шест летњиковаца бити демон-
стриране игре у природи, као
што су мице, пиљци, кликери,
шах, карте...

Ученици седмог и осмог 
разреда имаће фудбалску утак-
мицу и играће бадминтон; пета-
ци и шестаци учествоваће у
„Играма без граница”, док ће
ђаци од првог до четвртог
разреда играти ластиш, „између 

две ватре” и фризби, а мали-
шани из вртића бацаће вор-
текс.

Идеја целе акције је промо-
ција бициклизма и здравих сти-
лова живота и уживање у при-
роди.

Новосељанска школа тако
обележава и Дан демократске
школе у оквиру пројекта Саве-
та Европе и Министарства про-
свете под називом „Квалитет-
но образовање за све”, у којем
учествује већ пет година, прво
као једна од 20 одабраних обра-
зовних установа из целе Срби-
је, а затим, у другој фази про-
јекта, и као менторска школа.

Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена је
наступом ученика ОШ „Олга
Петров”, мажореткиња „Пан-
чевачке лавице”, ансамбла
KУД-а „Неолит” из Старчева и
музичким концертом бенда
„Лагуна”, а у петак, 3. јуна, у
19 сати, у галерији Дома кул-
туре биће отворена изложба
фотографија Жељка Ђурића
под називом „Цртице из пра-
вославног живота”.

Банатско Ново Село: Наред-
них дана биће направљен дета-
љан распоред за сеоску славу
Духови, која се ове године обе-
лежава 12. јуна. У току проте-
кле недеље више пута се кон-
тактирало са службом „Зоохи-
гијене”, јер је све више паса
луталица. Готово сва улична
расвета је поправљена. На 60.
музичком фестивалу деце Вој-
водине у Бачкој Тополи у неде-
љу, 29. маја, оба дечја ансам-
бла освојила су златна одлич-
ја, а Народни оркестар је добио
специјалну награду за најбољи
оркестар на фестивалу.

Глогоњ: Удружење пензионе-
ра организовало је у суботу, 28.
маја, у својим просторијама,

послужење гулаша по промо-
тивним ценама. KУД „Весели-
ја” учествовао је истог дана на
меморијалном концерту у
Долову у знак сећања на Лучи-
јана Данилова. Ученици виших
разреда били су на екскурзији
у Новом Саду и Сремским
Kарловцима.

Долово: Меморијални концерт
у знак сећања на Лучијана

Данилова приређен је у субо-
ту, 28. маја, у Дому културе.
Такмичење у гађању глинених
голубова одржано је у недељу,
29. маја, на локалном стрели-
шту. Поводом Светског дана
борбе против дуванског дима,
у уторак, 31. маја, патронажна
сестра Мира Јовановић одр-
жала је предавање у простори-
јама Месне заједнице „Мита
Вукосављев”. Удружење жена
је прикупило 20 џакова пла-
стичних чепова у акцији
„Чепом до осмеха”.

Иваново: Асфалтирани су пар-
кинзи испред православне
цркве и чека се још насипање
банкине. Радници Месне зајед-
нице настављају сређивање пла-
же на Дунаву.

Јабука: Ускоро почиње уређи-
вање парка. Дечја представа
„Оздравила лисица” позори-
шне групе „Максимус арт” из
Београда биће изведена у уто-
рак, 7. јуна, у 10 сати, у Дому
културе.

Kачарево: Асфалтиране су
ударне рупе на уличним коло-
возима на основу јавно-при-
ватног партнерства. Седма
манифестација „Етно-дан” одр-
жана је у суботу, 28. маја, на
платоу испред Месне заједни-
це, у организацији Удружења
жена „Етно-кутак”. Радна акци-
ја ради уређења СРЦ-а „Језе-
ро” приређена је у понедељак,
30. маја, у организацији Месне
заједнице и комуналног 
предузећа.

Омољица: Удружење жена
„Омољчанке” представило се
на качаревачкој манифестацији
„Етно-дан”.

Старчево: И даље трају радо-
ви на уређењу главног парка.
Дом културе ове недеље запо-
чиње завршну фазу сређивања
улаза и ходника у другом делу
зграде постављањем керамич-
ких  плочица.

Месне актуелности

У ПЕТАК У НОВОСЕЉАНСКОЈ ШКОЛИ

Дан бициклизма

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НИЗ ОД ВИШЕ ИЗЛОЖБИ У БРЕСТОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

„Православни живот” за Спасовдан

СЛАВИЦА РАКАШЋАН УМЕСИЛА 
НАЈБОЉЕ РЕЗАНЦЕ

На овогодишњем „Етно-дану”

уведена је и једна новина, а то је

такмичење у прављењу резана-

ца на традиционалан начин.

Било је пријављено пет так-

мичарки, које су на простору

испред Месне заједнице ручно

месиле и секле.

На крају је одлуком жирија

победила Славица Ракашћан из

Долова, у конкуренцији још две-

ју жена из Црепаје и по једне из

Качарева, Опова и Долова.

Председник стручне комисије

Влада Стоицовпрочитао је конач-

не резултате, а награде и призна-

ња доделила је Зора Чубрић.

План организатора је да се

ово такмичење претвори у тра-

дицију, будући да има потенци-

јал, чему у прилог говори и

интересовање публике.

Удружење свих пензионера
наставља своје активности, а у
питању су веома разноврсни
садржаји који се одвијају из дана
у дан.

Тако су, поред осталог, нај-
старији житељи Долова овог
месеца ишли на једнодневну екс-
курзију до Овчарско-кабларске
клисуре, с посетом манастири-
ма.

Према речима главног орга-
низатора излета и председника
Удружења Владе Димитријева,
ово путовање је обухватило и
обилазак града Чачка, галерије
познате сликарке Надежде
Петровић, брда Љубић и бање
Горња Трепча.

Дан је био прелеп и сви чла-
нови су били веома задовољни.

Поред тога, као што је већ
познато, доловачки пензионери
имају лепу традицију да једном
месечно праве заједничку про-

славу за све чланове Удружења
рођене у текућем месецу.

Тако је средином месеца, 14.
маја, уприличено обележавање
рођендана свих чланова који су
рођени у мају, а весељу је уз иће,

пиће, торте и музи-
ку присуствовало
дванаесторо сла-
вљеника. За њих је
обезбеђен пун уго-
ђај с церемонијом
паљења свећица и
прскалица, као и с
певањем рођендан-
ске песме, а за заба-
ву је био задужен
локални акустич-
ни оркестар.

Том приликом је предложено
да се Удружењу свих пензионе-
ра града Панчева – Месни одбор
Долово дода и назив „Треће
доба”, што је једногласно при-
хваћено, уз аплауз.

Изложбe фотографија у послед-
ње време постале су редовна поја-
ва када је реч о културном живо-
ту у Банатском Брестовцу, а само
у последњих месец и нешто дана
била су укупно три оваква дога-
ђаја у организацији Дома култу-
ре и КФФА „Поњавица”.

Тако је у галерији поменуте
установе, која се налази у Ватро-
гасном дому, најпре своје радо-
ве обједињене под називом „Пре-
киди стварности” приказала
Александра Лековић. Ауторка је
пореклом из Косовске Митро-

вице, а живи и ради у Београду.
Фотографијом се бави од 2009.
године, имала је више самостал-
них и колективних изложби и
члан је Фото-савеза Србије и
УЛУПУДС-а.

Потом је излагао Влада
Милинковић, који је своју
поставку назвао „Пролазне
релације”, а после њега своја
искуства с Црног континента
с љубитељима осме уметности
поделио је Чедомир Биуковић,
чија је изложба носила име
„Лица Африке” и приказива-

ла је бројне аутентичне пор-
трете.

И, на крају, шлаг на торти
биће догађај који ће бити одр-
жан поводом сеоске славе Спа-

совдан. Заправо
то ће бити дан
касније, у петак,
3. јуна, од 19
сати, у галерији,
када ће бити
отворена изло-
жба Жељка
Ђурића под
називом „Црти-

це из православног живота”.
За све ове догађаје најзаслужни-

ји су Невена Ђурић, директорка
Дома културе, и Здравко Симијо-
новић из КФФА „Поњавица”.

КАЧАРЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА СЕДМИ ПУТ ПРИРЕДИЛО ПРЕПОЗНАТЉИВУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

„ЕТНО-ДАН” АФИРМИСАО ПРОДУКТЕ
КРЕАТИВНИХ РУКУ

Марија Јевић и
Зора Чубрић

Свега на платоу испред Месне заједнице
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Јубиларно 20. Бијенале уметно-
сти у Панчеву под називом „рафи-
неријаманастир” свечано је отво-
рено 27. маја у Народном музеју
Панчево, а овом догађају прису-
ствовао је велики број уметника
и љубитеља уметности из нашег
града, Србије и иностранства.

На церемонији отварања кусто-
скиња др Маја Ћирић присут-
нима је објаснила концепт ово-
годишњег Бијенала:

– Kада помислим на први
одлазак у манастир Војловица,
који опстаје упркос претњи коју
Рафинерија годинама изазива,
помислим и како би требало
подићи видљивост тог феноме-
на. Нећу заузимати страну, нека
свако за себе каже да ли је за
Рафинерију или манастир, или
у свом животу култивише и мало
Рафинерије и мало манастира.

Премијерни радови

Маја Ћирић је рекла и нешто
више о томе како је бирала радо-
ве за Бијенале:

– Желела сам да представим
уметнике премијерним радови-
ма, радовима који нису били
много дистрибуирани у другим
просторима. Уметничке праксе
које овде можете да видите вео-
ма су свеже, разнолике су. Оне
се крећу од спектра реализма
до апстракција и потпуно нових
технологија, уметничког истра-
живања. Наравно, радови не одго-
варају директно на симболе
Рафинерије и манастира, то би
било сувише лако и банално, већ
у индиректном смислу рефери-
рају на њих и на неки начин
указују на нови пут. Овде су при-
казана уметничка истраживања,
формалне праксе које имају кон-
цептуалну подлогу.

Рођенданска жеља

Бијенале у Панчеву није једино
на коме је др Маја Ћирић анга-

жована, напротив. Она је, изме-
ђу осталог, кустоскиња и коме-
сарка павиљона Србије на Бије-
налу у Венецији и велико име у
свету уметности, па је стога и
одабрана да селектује радове на
једном од најзначајнијих кул-
турних догађаја у нашем граду,
баш у години када он слави две
деценије постојања. За њен избор
постоји још један разлог, а упра-
во га је сама кустоскиња поде-
лила с присутнима на отварању
Бијенала.

– Водим порекло из Панчева
и осећам овај град као део своје
личне приче. Волела бих да у
будућности ово бијенале још
више засија, да постане важна
тачка на путу сваког уметника.
То је моја рођенданска жеља
Бијеналу: да све више расте и да
у њему учествује што више зани-
мљивих људи – поручила је Маја
Ћирић.

Бијенале је отворила Марија
Јевић, чланица Градског већа
задужена за културу и омладину.

– Уметност нуди простор у
коме дух може да дише, рекао
је Џон Апдајк. Уметност свака-
ко није пуко репродуковање око-
лине. Учи нас да будемо бољи,
мења наше погледе и тера нас
да промишљамо. Панчевачко
Бијенале у сваком новом изда-
њу нуди нешто ново. Тера наш
дух да дише, отвара нам нове
видике. Панчево има привиле-
гију да има ово бијенале, а Град
обавезу да подржи и сачува Бије-
нале за генерације које долазе.

Три перформанса

Током вечери отварања изведе-
на су и три перформанса, уз јед-
ну филмску пројекцију.

У Светосавском дому свој пер-
форманс „Poten tial Energy” извео
је дански уметнички дуо Хесел-

холт и Мајлванг. У
биоскопу „Војводи-
на” перформанс
„Bolog na St. 173”
извела је Муна Муси
из Еритреје, а у згра-
ди СK12 румунска
уметница Kатинка
Малајмаре предста-
вила се перформан-
сом „Best Boy Elec -
tric”. Програм отва-
рања завршен је про-
јекцијом филма
„Pop corn” уметника
Адрије Жулије из
Шпаније, у
Kултурном центру
Панчева.

У понедељак, 30.
мајa, у оквиру пра-
тећег програма
Бијенала, у Гале-
рији Милорада
Бате Михаиловића
изведен је парти-
ципативни перфор-
манс „Terms of Ser -

vi ce Fan tasy Rea der” Дарије
Медић. Ово дело је, како је
објаснила уметница, „јавна про-
ба драматизације уговора о
условима коришћења са потен-
цијалом за микротерапијским
сусретом”.

Бијенале ће трајати до 27. јуна,
а заинтересовани ће за то време
моћи да погледају дела 22 умет-
ника/уметнице и колектива из
Србије и 12 из иностранства.
Партнери Kултурног центра Пан-
чева у реализацији овогодишњег
Бијенала уметности јесу: Danish
Art Foun da tion, Аустријски кул-
турни форум, Народни музеј
Панчево, „Гете институт” Бео-
град и Музеј савремене уметно-
сти у Београду. Традиционални
покровитељи манифестације су
Град Панчево, Министарство
културе и информисања Репу-
блике Србије и Покрајински
секретаријат за културу.

ОТВОРЕНО ЈУБИЛАРНО 20. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

ШЕЗДЕСЕТИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Киша награда за „Пауновић” и „3. октобар”

ТИТУЛА ПОТВРЂЕНА

Александар Таушан је
први гуслар Србије

ОДРЖАНИ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Празник писане речи

Наш суграђанин Александар
Таушан проглашен је за најбо-
љег гуслара у држави на 29.
фестивалу гуслара Србије, одр-
жаном у суботу, 28. маја, у
Ужицу, а то је други пут како
му је припала та титула! Већ ју
је освојио 2017. године.

Фестивал је одржан 27. и 28.
маја у организацији Савеза
гуслара Србије и ужичког удру-
жења „Право у жицу”, под
покровитељством Града Ужи-
ца и Министарства културе и
информисања. Први такмичар-
ски дан почео је аудицијом на
којој су се представили сви при-
јављени такмичари, њих око
80. У полуфинале овог великог
такмичења пласирало се потом
40 гуслара из свих крајева наше
земље, а пролаз у финале 
обезбедило је њих 20, међу којима
је био и наш суграђанин.

Наступе гуслара оцењивао је
стручни жири сачињен од

вишеструких првака, народних
гуслара, професора, етномузи-
колога и доктора наука.
Kонкуренција је била изузетно
јака, а наш Панчевац је певао

песму „Иво Сенковић и ага од
Рибника”. Kолико је био успе-
шан у томе, сведочи чињени-
ца да је од жирија добио мак-
сималну просечну оцену 10!

– Много ми значи ова награ-
да, јер потврђује мој квалитет,
труд и рад – рекао је Алексан-
дар Таушан након што му је
уручено признање.

Другопласирани на фести-
валу био је Милан Мрдовић, а
трећепласирани Срђан Авда-
ловић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Манифестација „Мајски дани
књиге” одржана је у Панчеву
од 24. до 28. маја, под слога-
ном „Уметност – последње при-
бежиште индивидуалности и
слободе”. Током овог више-
дневног празника писане речи
реализован је богат програм у
оквиру кога је представљено
неколико значајних и квали-
тетних књижевних, али и
музичких и филмских издања.

Програм је
почео у уторак,
24. маја, свеча-
ним обележа-
вањем дана
Г р а д с к е
библиотеке и
славе те уста-
нове – Светог
Kирила и
Методија.

– По дваде-
сети пут се оку-
пљамо да
бисмо обеле-
жили Дан сло-
венске писмености и културе,
али и да бисмо се молитвено
опсетили великог дела и под-
вига светих апостола, браће
Ћирила и Методија, који су
својим подвигом нас као срп-
ски народ, али и друге сло-
венске народе превели из таме
у светлост. Они су учинили да
ми, вођени њиховом сигурном
руком, пређемо пут од бив-
ствовања у телу племена до
словесности и освешћене егзи-
стенције и до свести о самима
себи као појединцима, као при-
падницима породице словен-
ских народа и, у крајњој лини-
ји, као достојним људским
цивилизованим бићима. На
томе им хвала – рекао је у
уводној речи Дејан Боснић,
директор Градске библиотеке.

Током овог свечаног скупа
уредник Горан Траиловић
представио је најновији број
часописа „Панчевачко чита-
лиште”, док је о трећем броју
зборника радова насталих про-
шле године на научном скупу
„Библиотеке и идентитет”,
одржаном у панчевачкој
библиотеци, говорила др Бран-
ка Драгосавац. Опширан текст
на те две теме прочитајте у
наредном броју „Панчевца”.

Такође, у присуству пред-
ставника Амбасаде Бугарске,
отворена је и изложба уља на
платну „Живопис” бугарске
уметнице Радославе Манове
из града Перника. О изложе-
ним уљима на платну говори-

ли су Немања Ротар и сама
ауторка. Још једна мини-изло-
жба приређена је и на паноу у
доњем нивоу библиотеке, а
цртеже су специјално за ову
манифестацију урадила деца
из школе „Ђура Јакшић” и из
СМШ „Јован Бандур”, уз подр-
шку сликара Саше Алимпића.

Истог дана у вечерњим сати-
ма у читаоници је филозоф
Владимир Меденица одржао

предавање под називом „Заве-
штање Светих Ћирила и Мето-
дија”. Још једно предавање
уследило је сутрадан, 25. маја.
Дечји писац и педагог Биља-
на Грбовић говорила је о теми
„Kако да васпитавате дете без
критиковања”. У среду је у
Народном музеју представљен
најновији компакт-диск Феа-
та Сејдића „Blu es Ant ho logy”.
О албуму су говорили Петар
Јањатовић, Наташа Цајић, Воја
Пантић, Бранислав Глуваков
и Небојша Сејдић.

У четвртак су у библиотеци
одржане две промоције. Нај-
пре је представљена књига за
децу и одрасле „Kолиба у хра-
стовој шуми” Данијеле Човић,
а поред ауторке, о том делу је
говорила и професорка Дра-
гана Цуцић. Одмах након тога
уприличено је вече лауреата
НИН-ове награде, а у пуној
читаоници о роману „Деца” са
ауторком Миленом Марковић
разговарао је Вуле Журић.

У петак, 27. маја, предста-
вљена је монографија о Неди
Арнерић „Чаробна меланхо-
лија” Аните Панић, а програм
је заокружен у суботу, 28. маја,
пројекцијом филма „Музич-
ка биографија Шабана Бајра-
мовића”. У оквиру пратећих
програма манифестације обја-
вљено је специјално издање
емисије „Book Box” под нази-
вом „Филозофија неслагања”
и одржан је мини сајам књи-
га у Градском парку.

Да се Панчево може поносити
својим фолклорашима, одавно
је јасно, па смо зато с правом
очекивали лепе вести са 60.
музичког фестивала деце Војво-
дине, односно с Покрајинске
смотре фолклорних ансамбала,
која је одржана у Бачкој Тополи
у недељу, 29. маја. Тамо су наш
град са по два дечја ансамбла
(виших и нижих разреда) пред-
стављали KУД „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП и Дом културе
„3. октобар” из Банатског Новог
Села. Они су се на фестивал пла-
сирали као најбољи на претход-
но одржаним градским и зон-
ским смотрама.

И наравно да су из Бачке
Тополе стигле добре вести: сви
ансамбли су освојили златне
плакете! И не само то, још мно-
го награда припало је на фести-
валу управо нашим суграђани-
ма. KУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП освојио је укупно
пет признања. У категорији
нижих разреда припало им је
златно одличје за извођење
„Игара Срба са простора Kосова
и Метохије”, са освојених 96,75
бодова. „Пала” је и специјална
награда за Ђурђа Пешића за

најбољи вокални наступ у окви-
ру исте кореографије.

У категорији виших разреда
млади фолклораши су освојили
златно одличје за извођење ига-
ра из Шумадије, са освојених 98
бодова, а специјална награда
уручена је Грацијану Петровићу
за најбољи музички аранжман
за ту кореографију. Поред тога,
и руководилац КУД-а „Станко
Пауновић” НИС–РНП Дејан Три-
фуновић заслужено је добио спе-

цијалну награду за изузетан
допринос и истрајност у амате-
ризму и раду с дечјим групама.

Kада је реч о КУД-у Дома кул-
туре „3. октобар”, млађем фол-
клорном ансамблу припало је
златно одличје за извођење вла-
шких игара из Ђердапског Поду-
навља „Папа руда”, са укупно 95
бодова. Њихови нешто старији
другари остварили су врло сли-
чан пласман, са само пола бода
мање: њима је златно одличје

припало за извођење српских
игара из Неготина „Тече Дунав
Јагно”. Оркестар Дома културе
„3. октобар” добио је специјал-
ну награду за најбољи оркестар
читавог фестивала.

Најбољи ансамбли на Музич-
ком фестивалу деце Војводине
обезбеђују пласман на одгова-
рајуће републичке фестивале и
манифестације. Музички фести-
вал деце Војводине је иначе нај-
масовнија дечја културна мани-
фестација у покрајини и састоји
се из два дела: такмичења хоро-
ва и оркестара, које је већ одр-
жано 15. маја, и такмичења фол-
клорних ансамбала. Организа-
тори фестивала су Савез умет-
ничког стваралаштва аматера
Војводине и Српски културни
центар „Вук Стефановић
Kараџић” Бачка Топола, а покро-
витељи су Покрајински секре-
таријат за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским
заједницама и Туристичка орга-
низација Општине Бачка Топо-
ла. У три категорије (хорско,
оркестарско и фолклорно ства-
ралаштво) на завршном фести-
валу у Бачкој Тополи укупно је
учествовало близу 2.500 деце.

МЕСЕЦ ДАНА УДИШЕМО 
„РАФИНЕРИЈАМАНАСТИР”
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ЧАК ДЕВЕДЕСЕТ МЕДАЉА ЗА ПАНЧЕВО
Ученице и ученици из
нашег града и околине
бриљирали и у Зрењанину

Деца за пример
и сваку похвалу

Спортска олимпијада школске омла-
дине Војводине, много познатија и као
СОШОВ, одржана је у Зрењанину од
19. до 22. маја. Пласман за најмасов-
није школско спортско такмичење на
територији наше покрајине ученици су
стекли освајањем првог места на окру-
жним надметањима у школској
2021/2022. години, а Град Панчево је
представљало укупно 338 ученика у
једанаест спортских дисциплина и јед-
ној ревијалној.

Сваки ученик је својим учешћем дао
велики допринос првенствено својој
школи коју је представљао, али и Саве-
зу за школски спорт Панчева, Спорт-
ском савезу Панчево и свом граду.

Од укупно 90 медаља, највећи број
трофеја у конкуренцији основних шко-
ла освојили су ученици ОШ „Стевица
Јовановић”, док је у конкуренцији сред-
њих школа најуспешнија била Гимна-
зија „Урош Предић”.

Објављујемо имена освајача медаља
по спортским дисциплинама.

ЏУДО

Златне медаље:

ВукашинБачевић– ОШ„ИсидораСекулић”
Радан Чигоја – ОШ „Свети Сава”
Павле Радивојевић – ОШ „Бранко Ради-
чевић”
Кристијан Лехни – ОШ „Братство–је-
динство”
Урош Ђуришић – ОШ „Вук Стефано-
вић Караџић” Старчево
Дејан Долинга – ОШ „Бранко Радичевић”
Милена Секуловић – ОШ „Стевица Јова-
новић”
Наталија Стригић - ОШ „Вук Стефано-
вић Караџић” Старчево
Филип Максимовић – Машинска шко-
ла Панчево
Матеја Зубовић – ЕТШ „Никола Тесла”
Андријана Кртенић – Медицинска шко-
ла „Стевица Јовановић”
Милица Секуловић – Гимназија „Урош
Предић”
Огњен Ђуришић – Електротехничка
школа „Никола Тесла”
Сребрне медаље:
Урош Зубовић – ОШ „Исидора Секулић”
ВуканРаниславић– ОШ„ВасаЖивковић”
Тодор Дубак – ОШ „Свети Сава”
СташаСиманић– ОШ„ИсидораСекулић”
Емилија Илић – ОШ „Жарко Зрења-
нин” Качарево
Павле Ћосић – ОШ „Свети Сава”
ФилипФаркаш– ОШ„ИсидораСекулић”
Лена Ранчић – ОШ „Мирослав Антић”
Василије Стајчић – ОШ „Стевица Јова-
новић”
Дејан Стригић – ОШ „Вук Стефановић
Караџић” Старчево
Наталија Новаковић – ОШ „Стевица
Јовановић”
Петар Новаковић – ОШ „Стевица Јова-
новић”
Јана Пејновић – ОШ „Жарко Зрења-
нин” Качарево
Јелена Стојановски – Техничка школа
„23. мај”
Михајло Анђеловић – Медицинска шко-
ла „Стевица Јовановић”
Бронзане медаље:
СтефанЗубовић– ОШ„ИсидораСекулић”
Вук Станковић – ОШ „Исидора Секулић”
Огњен Пантић – ОШ „Ђура Јакшић”
Тамара Грабунџија – ОШ „Свети Сава”
ДавидМамојка– ОШ„ИсидораСекулић”
Страхиња Пантић – ОШ „Ђура Јакшић”
Илија Анђеловић – ОШ „Жарко Зре-
њанин” Качарево
Владимир Михајлов – ОШ „Бранко
Радичевић”

Голуб Стригић – ОШ „Вук Стефановић
Караџић” Старчево
Нада Стајчић – ОШ „Ђура Јакшић”
Петар Стојић – ОШ „ОШ „Вук Стефа-
новић Караџић” Старчево
Марија Стојановски – ОШ „Гоце Дел-
чев” Јабука
Марија Пеневска – ОШ „Жарко Зре-
њанин” Качарево
Алекса Милићев – Машинска школа
Панчево
Марјана Милановић – Техничка шко-
ла „23. мај”

ПЛИВАЊЕ

Златне медаље:

Ивона Бисак – ОШ „Бранко Радичевић”
Нина Чича – ОШ „Мирослав Антић”
Марта Константинов – ОШ „Стевица
Јовановић”
Андреа Нађ – Гимназија „Урош Предић”
Сребрне медаље:
Магдалена Пантић – ОШ „Доситеј Обра-
довић” Омољица

ВукСамарџић– ОШ„СтевицаЈовановић”
Олга Гавриловић – ОШ „Стевица Јова-
новић”
Даница Константинов – ОШ „Стевица
Јовановић”
Андреа Пољак – ОШ „Вук Стефановић
Караџић” Старчево
Мартин Ћирковић – ОШ „Свети Сава”
Стефан Милтеновић – ОШ „Јован Јова-
новић Змај”
Катарина Периз – ОШ „Јован Јовано-
вић Змај”
Бронзане медаље:
Андреа Ратковић – ОШ „Мирослав
Мика Антић”
Дуња Стоев – ОШ „Мирослав Мика
Антић”
Лука Глигорић – Гимназија „Урош
Предић”
Љиља Игња – Медицинска школа „Сте-
вица Јовановић”
Виктор Нађ – Електротехничка школа
„Никола Тесла”
ЈеленаВрховац– Гимназија„УрошПредић”

АТЛЕТИКА

Златне медаље:
Урош Ђурић – ОШ „Доситеј Обрадо-
вић” Омољица
Ксенија Мркела – ОШ „Свети Сава”
Јордан Дичић – ОШ „Стевица Јовано-
вић”
СтефанЈованов– Техничкашкола„23. мај”
Сребрне медаље:
Нина Штркаљ – ОШ „Ђура Јакшић”
Бронзане медаље:
НиколинаРадовановић– ОШ„СветиСава”

Страхиња Стевшић – Електротехничка
школа „Никола Тесла”

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Златна медаља: ОШ „Доситеј Обрадо-
вић” Омољица – први разред
Сребрна медаља: ОШ „Мирослав Мика
Антић” – други разред
Бронзана медаља: ОШ „Доситеј Обра-
довић” Омољица – трећи разред

СТРЕЉАШТВО

Златна медаља: Ива Ракоњац – Гимна-
зија „Урош Предић”
Сребрна медаља: Теодора Кондић –

Гимназија „Урош Предић” и екипа Гим-
назије „Урош Предић”

КАРАТЕ

Златне медаље:
Лука Доброта – ОШ „Васа Живковић”
Лазар Николић – ОШ „Јован Јовано-
вић Змај”
МилошМилутиновић– ОШ„ЂураЈакшић”
Емануел Димитрије – Медицинска шко-
ла „Стевица Јовановић”
Александар Здешић – Гимназија „Урош
Предић”
Милутин Цветковић – ЕТШ „Никола
Тесла”
Миљан Урошевић – Медицинска шко-
ла „Стевица Јовановић”
Сребрне медаље:
Матеја Степанов – ЕТШ „Никола Тесла”
Бронзане медаље:
Андреј Закић – ОШ „Јовај Јовановић
Змај”
Никола Јаворац – ОШ „Васа Живковић”
Миљана Романов – Гимназија „Урош
Предић”

СПОРТСКЕ ИГРЕ

Баскет 3 x 3 – сребрна медаља, ученице
Медицинске школе „Стевица Јовановић”
Кошарка – бронзана медаља, ученици
ОШ „Стевица Јовановић”
Одбојка – златна медаља, ученици ОШ
„Вук Стефановић Караџић” Старчево
Рукомет – бронзане медаље, ученице
ОШ „Гоце Делчев” Јабука и ученице
Техничке школе „23. мај”

РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ

Сребрна медаља у екипном пласману
(Аљоша Каначки – ОШ „Стевица Јова-
новић”, Лука Мишковић – ОШ „Јован
Јовановић Змај”, Алекса Опачић – ОШ
„Стевица Јовановић”, Сара Смуђа – ОШ
„Јован Јовановић Змај”, Ања Радмано-
вић – ОШ „Јован Јовановић Змај”, Кали-
на Милчић – ОШ „Стевица Јовановић”)

Браво, децо! Свака вам част на труду
и залагању. Још једном сте показали да
Панчево не треба да брине за своју
будућност! 

Похвале свакако заслужују и трене-
ри и професори физичког васпитања
који ову сјајну децу изводе на прави
пут! Александар Живковић

Овај трилер Александре Ендруз тера
нас да преиспитамо двосмислену
природу идентитета и моћну, изу-
зетно опасну снагу амбиције.

Kо је Мод Диксон? Само две осо-
бе на свету то знају. Једна је списа-
тељица која се крије иза овог псеу-
донима, друга је Грета Фрост, њен
агент. Ускоро ће, међутим, још неко
сазнати њен прави идентитет. Мод
је потребан помоћник и тако се мла-
да Флоренс појављује у њеној кући.
Док прати Мод на путовању у Маро-
ко, Флоренс се једног јутра буди у
болници, без сећања, и јавља јој се
опасна мисао. Шта ако је сада на њу
ред да постане Мод Диксон и узме
оно о чему је одувек сањала: славу,
богатство и прилику да пише?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали који
период вашег живота је био најузбу-
дљивији и зашто. Књиге из „Вулка-
на” добиће аутори следећих порука:

„Пошто сам рођена осамдесетих,
сваки. Сви знамо шта смо све пре-
турили преко главе од тад.”

„Онај кад током пандемије није
радила библиотека. Такво узбуђење
не бих поново преживљавала, хвала
лепо.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта никад не бисте
опростили:

„Никад другима не бих опрости-
ла изговор да не читају зато што
немају времена.”

„Не опраштам кад ми неко не вра-
ти позајмљену књигу. Мајо, надам
се да ћеш ово прочитати.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „Пред
каквим искушењем ви увек поклек-
нете?”, наградићемо по једном књи-
гом. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

У роману „Дрипачка рапсодија” Алек-
сандар Билановић нас води кроз
одрастање главног јунака Едварда
Николића на суровим београдским
улицама, потом кроз мрачни живот
у Лондону, одакле у потрази за собом
одлази до најегзотичнијих предела
Јужне Америке.

Навучен на лепе жене и опојне
чари тамошњег света, Едвард умало
да изгуби главу, растрзан између оно-
га што жели и онога што мора да
буде. Kада напокон постанемо сигур-
ни да се Едвард скрасио, у његовом
животу се јавља ново, неодољиво
искушење...

У основи овог авантуристичког
романа, колико год то читаоцу после
читања изгледало невероватно, нала-
зи се истинита животна прича.

Дрипачка 
рапсодија

Псеудоним

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Под којим
псеудонимом бисте ви написали
књигу и каква би то књига била?”,
наградићемо по једном књигом.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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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 Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

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

КОВИНСКИ КОМАД

Испорука одмах.

061/176-34-08 (6/284221)

ПАСАТ нови, регистрован,

бензин, гас, зимска опре-

ма. 064/187-57-13, Урош.

(284089) 

ПРОДАЈЕМ форд фокус

2007. годиште, 1.6 ТДЦИ,

дизел. Информације на

тел. 060/580-10-95.

(284255)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2004,

клима, серво, даљински,

гаражиран. 064/142-55-

93. (284282)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, кли-

ма, серво, петора врата,

одличан, металик.

064/856-60-65. (284282)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,

2003, петора врата, очу-

ван, регистрован до де-

цембра, 1.200 евра.

062/287-055. (284324)

JEPP kom pas, 2007. li mi ted

плави, кожа, одржаван,

гуме зимске и летње, од-

личне, 6.000 евра, вла-

сник. 064/246-05-71.

(28438)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,

рестајлинг, фул опрема,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (284390)

ПУНТО 3, 1.2, 1.6 в, 2004,

петора врата, фул опрема,

регистрован. 064/130-36-

02. (284390)

ПУНТО 3, 1.2, 2008, пето-

ра врата, ван теретни, фул

опрема. 064/130-36-02.

(284390)

КОРСА 1.0, 2004, троје

врата, клима, регистрован

годину. 064/587-50-24.

(284390)

ШЕВРОЛЕТ спарт, 800,

2009, хаварисан, у дело-

вима, мало прешао.

064/587-50-24. 

(284390)

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 аутомобила у било

ком стању, од 100 до

2.000 евра. 063/161-08-19.

(284381)

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте

аутомобила за рециклажу

и делове. Плаћамо одлич-

но. 062/193-605.  

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (284402)

МЕШАНО дрво прве класе

са превозом и истоваром,

6.000. 064/347-50-72.

(314415)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92.

(314415)

ПРОДАЈЕМ у Старчеву

прекрупач-круњач, мало

коришћен, 20.000 или 200.

065/250-69-56, 311-606.

(284254)

ПРОДАЈЕМ камин алфа

плам са штедишом, одли-

чан. 065/228-94-55.

(284283)

ПОЛОВНА ауто приколи-

ца, ограда за затварање

тераса 4 м, алуминијум,

половна бицикла „рог”.

013/236-71-50. (284265)

ПРОДАЈЕМ бродску нову

радио станицу и антену.

064/144-37-65. (284280)

СВИЊСКЕ полутке на про-

дају, може и живе свиње.

Тел. 013/632-145,

060/500-30-91. (284238)

ПРОДАЈЕМ два гробна ме-

ста на православном гро-

бљу у Старчеву. Тел.

061/663-19-37. (284246)

ПРОДАЈЕМ пекарску

опрему: пећ мива, миксер

за тесто, дупла витрина,

пица-пећ. 064/218-15-72.

(284335)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер, веш-машина, мини

електрични шпорет, кауч,

телевизор. 063/861-82-66.

(284341)

ПРОДАЈЕМ бицикл делта ,

полован, очуван, 6.000 ди-

нара. Тел. 060/099-33-68.

(284349)

ПРОДАЈЕМ веш-машине

две, марке mil le. 063/158-

27-50. (284378)

ШПОРЕТ сименс, веш ма-

шина бош, електро хелиос,

Тесла, Панчево. 063/759-

11-36. (284384)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92. (314415)

ИЗДАЈЕМ на годину шест

ланаца младе детелине,

Новосељански пут.

062/403-241. (284408)

ПРОДАЈЕМ покућство,

коћни тросед са две фоте-

ље, два кауча, ормари и

остало.  064/587-50-24.

(284390)

ОТКУП свих врста катали-

затора, плаћање по ката-

логу. 060/141-43-07.

(283893)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, пенкала,

сатове. 013/313-458,

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

40-22. (283264)

КУПУЈЕМ: перје, старе

слике, сатове, стари но-

вац, стрипове, сифон фла-

ше, бићутерију, старо по-

кућство. 063/705-18-18,

335-930. (284252)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (284367)

МРСЕЉИ, Пожега, наме-

штена викендица, струја,

вода, гаража, воћњаци,

цена повољна.Тел.

064/216-63-62 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48. 

МИСА, СУ, ПР, I, ПК, у

фулу,  гаража, 2.09 ари,

двориште, ЕГ, 261 квм,

215.000 евра. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (284387)

ПРОДАЈЕМ градско грађе-
винско земљиште на Ново-
сељанском путу, дељиво
на мање целине. Струја,
вода. 062/403-241.
(284408)

ЦРЕПАЈА, кућа, фул, при-
земна, зидана, сређена,
153 квм, 21 ар, 45 квм, на-
мештена + помоћна,
85.000 евра. (67),
063/744-28-66, „Милка
М”. (284387)

МЕЊАМ кућу, нову, 90
квм 90 + 90 квм, високо
поткровље и 15 ари плаца
за већу гарсоњеру или ма-
њи стан, уз доплату. Куде-
љарски насип, прва 7. Тел.
063/229-690. (284035)

ПРОДАЈЕМ четири плаца

на Караули, рибарска, 300

евра по ару. Тел. 060/534-

68-69, 060/736-72-58.

(284251)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари са

темељем од 80 квм, на

плацу струја, вода, вла-

сник 1/1. Тел. 063/303-

365. (284356)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева. 064/212-52-52.

(284260)

НЕЗАВРШЕНА кућа 675

квм, викендица 25 квм,

плац 32 ара, Лазаревих

кћери 113-д. 064/668-87-

78. (284401)

КУЋА, бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем.

011/274-80-67. (284271)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац на Караули, Рибар-

ска улица, 60 ари, 200 м

дужина, 30 метара шири-

на. 064/315-97-83.

(284274)

ПЛАЦ, Миса, Златарска

26, 2.5 ари, сва инфра-

структура, власник, 32.000

евра. 065/258-87-77.

(284386)

ПРОДАЈЕМ пола ланца зе-

мље прве класе – градско

грађ. Земљиште, на Ново-

сељанском путу, излази на

асфалт. Без посредника.

Тел. 063/897-23-54.

(284291)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

53 квм, ТА, Тесла и нова

Миса. (470) „Дива некрет-

нине”, 064/246-05-71.

(284299)

СТРОГИ центар, трособан,

80 квм, изузетан, ЦГ,

лифт. 95.000 евра.

060/033-15-98. (СМС)

КОТеж 2, поткровље, 58

квм, празан, ЦГ, 45.000.

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

„Милка М”. (284387)

ПРОДАЈЕМ стан, призе-

мље, код Суда, погодан за

канцеларије, 47 квм.

064/668-87-78. (283819)

ПРОДАЈЕМ нов стан у

центру, 65 квм. 060/043-

52-98. (284411)

МИСА, трособан, I, призе-

мље, код школе, тераса,

91 квм, 70.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (284387)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

фул, II, ЦГ; намештен, 55

к вм, тераса, 63.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (284387)

ГАРСОЊЕРА, Пепељара,

II, TA, комплетно сређена,

16 квм, 23.500. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (284387)

ЦЕНТАР, ВП, 51 квм, сре-
ђен, ТА, 1.300 евра/ква-
драт. 069/744-286.
(284387)

СОДАРА, 58 квм, ЦГ, I,
реновиран, леп распоред.
063/836-23-83, „Трем 01”.
(284383) 

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата.
064/348-05-68 , „Пер-
фект”. (312948)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

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 ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 3. ДО 16. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Potkrovlje

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

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

ПОТРЕБАН
радник 

за цепање 
и паковање

дрва. 
Може и као додатни
посао са договором
око радног времена. 

061/383-80-00. 
(2/284319)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан у Панчеву, ул.

Св. Саве 60, на дужи вре-

менски период 300 евра +

депозит, у цену су урачу-

нати сви трошкови. Тел.

062/860-20-02. (284279)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у центру Стрелишта.

064/170-94-15. (284249)

ЈЕДНОСОБАН намештен,

дворишни стан за издава-

ње. 061/175-00-15.

(284250)

ИЗДАЈЕМ једноиособан

стан на дуже, Стрелиште,

зграда, ЦГ. Тел. 064/170-

47-43. 

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, преко пута Дис-

а, ТА. 063/748-66-49.

(284240)

ИЗДАЈЕМ нов лукс наме-

штен трособан стан у цен-

тру Панчева. 063/892-00-

07. (284284)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 квм,

стара Миса. 065/408-66-

56. (284281)

ИЗДАЈЕМ леп једнособан

дворишни намештен стан

+ грејање, Стрелиште.

013/362-406, 064/218-83-

45. (284311)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипо-
собан, Тесла, ЦГ. 064/986-
21-75. (284287)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
60 квм, Тамиш капија.
063/784-71-34. (284289)

ГАРСОЊЕРА, стан за из-
давање, зграда, први
спрат, нова Миса.
064/908-02-67. 
(284296)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
В. Жестића 31. Тел.
064/565-41-96. (284298)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Стрелиште, усељив од пр-
вог јула, можда и пре, 150
евра. 064/410-25-86, звати
после 16 сати. 8284309)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,
озбиљним особама, на Со-
дари. 063/351-709.
(284310)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру, лифт,
64 квм, централно.
064/582-22-68. (284313)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, намештена, комплет-
но 100 евра, са свимм ра-
чунима. 065/520-53-00.
(284314)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двоипособан стан, Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(284329)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај, центар.
063/502-211. 
(284349)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у
кући у центру Старчева.
063/502-211. (284349)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, на Содари, II
спрат, ЦГ; 130 евра + де-
позит. Тел. 631-212,
061/165-81-88. (284348)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
реновиран, ЦГ, 58 квм,
усељив, 60.000. „Јанко-
вић”, 348-025, 064/167-
55-72. (284357)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
48 квм, комплетно наме-
штен. 064/440-42-07.
(284351)

СТАН за издавање, једно-
собан, полунамештен, у
Војловици. 013/348-139,
069/260-69-51. (284358)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Котежу 2.
065/689-85-12. (284360)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са купатилом. 063/827-26-
20. (284369)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли.
062/816-16-46. (284373)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари, 30 квм, на
приземљу. Контакт
064/067-08-07. (284379)

ТЕСЛА, издајем намештен

мањи двособан стан.

061/235-35-99. 

(284389)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (284395)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

поштеној породици, на ду-

же време, обавезан депо-

зит. Ул. Иве Курјачког

97/3, Панчево, 064/164-

12-56. (284405)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Тесли, први

спрат, на дужи период,

250 евра + депозит. Од-

мах усељив. 063/157-17-

77. (284407)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоње-

ру, намештену, центар, од-

мах усељива, wi/fi, пар-

кинг,. Повољно. 060/691-

88-23. (284410)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стана, Цара Лаза-

ра 119-а. 064/252-47-87.

(284412)

ИЗДАЈЕМ намештену, ЦГ,

Котеж 2. Тел. 064/142-68-

65. (284413)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у центру Стрелишта.

064/170-94-15. (284249)

МЕЊАМ локал у ТЦ. Зе-

мун за гарсоњеру у Панче-

ву!! 063/809-88-48 (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал, Стрели-

ште, зграда, приземље,

17,2 м х 3.60 м, радни

простор + санитарни чвор.

Тел. 063/478-480.

(284277)

ИЗДАЈЕМ локал од 20 квм,

у Панчеву. Жарка Зрења-

нина 13. Тел. 064/184-87-

50. (284305)

ИЗДАЈЕМ локал 61 квм, П.

Бојовића 14, Панчево.

Тел. 063/540-209.

(284306)

ИЗДАЈЕМ локал, Жарка

Зрењанина 87. 063/369-

296. (284315)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

Милоша Обреновића 5.-а,

преко пута Диспанзера.

064/218-15-72. (284335)

ENIG MA ka fe ba ru потреб-

на особа за рад.  063/864-

63-30 (СМС)

ПОТРЕБНИ конобари и

точиоци на бензинској

станици „Кутко Петрол”.

ПОТРЕБНИ продавци за

Маркет „Идеал”, на Стре-

лишту и у медари код Цр-

не Мачке. 013/333-160,

013/333-162, 063/855-65-

56. (315111)

САЛОНУ „Биља” потребан

маникир са искуством, по-

жељно знати. Педикир и

депилацију. Искључиво

кандидати до 30 година.

061/187-86-86.  (315127)

ПИЦЕРИЈИ Попај потреб-

не раднице, са или без без

искуства. 062/339-279.

(284226)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/533-44-13. (28430)

ТРАЖЕ се раднице за сор-

тирање и паковање елеме-

ната за гајбице. Информа-

ције: 060/555-23-74,

060/555-23-72 (284076)

ТРАЖЕ се достављачи са

сопственим возилом или

фирминим. Услови и зара-

да одлични. 060/141-43-

07. (283893)

ДИПЛОМИРАНИ правник

потребан јавнобележнич-

кој канцеларији. 064/643-

54-08. be le zni kju kic -

@gmail.co m

ПОТРЕБНА радница за

разношење кафе на бу-

вљаку од 5.30 до 12.30,

плата 45.000. 064/132-98-

12. (284252)

Контакт: Небојша,

063/213-877; Маријана,

063/693-944. (ф)

ВЦЕЛЕПРОДАЈА опрема

за купатило тражи радни-

це. Возач комбија Б кате-

горије, радник у магацину.

063/379-722. (284252)

ПОТРЕБНА жена за услу-

жно шивње гардеробе

(конфекција). 061/725-71-

54, 062/638-840. (284258)

ПОТРЕБАН радник на по-

зицији вулканизер у АЦ

Кртола, са искуством и

без. 060/145-10-90.

(284262)

ПОТРЕБНА продавачица и

помоћни радник у пекари.

CV na mail: pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs  064/217-48-56.

(284266)

ПОТРЕБНИ радници, по-

зиције – конобар, шанкер,

чекер. 060/734-36-37.

„Коноба 32”. (284325)

ПОТРЕБНА поуздана жена

за чишћење стамбених

зграда на територији Пан-

чева. Контакт телефон

064/800-15-51, 060/030-

46-11. (284333)

РЕСТОРАНУ Код Ђенера-

ла потребан радник/ца са

искуством. 063/318-896.

(284334)

РЕСТОРАНУ Еden у Пан-

чеву потребно особље за

рад у продаји., 060/505-

13-84. (284363)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (284621)

РЕСТОРАН „Трешњица”

потребан: кувар, пица мај-

стор. 064/361-02-63.

(284406)

ПОТРЕБНА продавачица и

радница у пекари.

062/404-144. (284268)

ПОТРЕБНИ зидари и теса-

ри. 064/206-50-91.

(284297)

RO MAN TIC EVENT CEN -

TRU,  потребни кувар, по-

моћни кувар, спремачица

и сарадник у области ме-

наџмента. Звати на тел.

064/644-10-76 или посла-

ти CV на mail> ro ma -

tic.cen tar@g mail.com

(284382)

ИЗДАЈЕМ самцу или брач-
ном пару стан двособан,
50 квм, Миса, намештен.
061/600-49-00  (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже нови
полунамештен функцио-
налан стан у Глогоњу,
одвојена струја, гас, пар-
кинг посебан улаз
063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, кружни ток, Ра-
дова зграда, намештен.
064/408-82-58. (284085)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, у Синђелићевој ули-
ци. 063/647-720.
(284232/р)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПРЕВОЗ РОБЕ ПИКАПОМ.

Брзо, лако, повољно.

065/413-75-42. 
(1/284302)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требан КВ електричар и

приправник. Све регулиса-

но, храна, плата и превоз.

065/847-00-95. (284388)

ПОТРЕБНА кувбарица са

искуством. 013/377-230,

064/643-41-24. (284385)

ПОТРЕБНИ продавци за

рад у ресторану. 013/377-

230, 064/643-41-24.

(284385)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи воза-

че таксија. Неопходни

услови: пребивалиште на

територији Панчева, завр-

шена средња саобраћајна

школа и пет година иску-

ства на пословима возача

или поседовање Ц катего-

рије и квалификационе

картице или код 95. Пред-

ност поседовање сертифи-

ката о познавању Града

Панчева. 064/863-13-76.

(284397)

ИСКУСНА наставница

француског држи часове

основцима и средњошкол-

цима. Долазим. 064/196-

47-23, 064/992-62-81.

(СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338 (СМС)

ИСКУСНА наставница

француског држи часове

основцима и средњошкол-

цима. Долазим. 064/992-

62-81. (СМС)

МОЛЕРСКО ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината, вр-

шимо селидбе. 062/816-

66-78 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз робе са

радницима, превоз ауто-

мобила и мотоцикала.

062/816-66-78 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

к анализације, кабине,

славина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (284108)

БУШЕЊЕ бетона и осталих

материјала до фи 160 ,

теч сечење и разбијање

истих. 063/278-147.

(284227)

ВРШИМ радове: молер-

ско-фарбарске радове,

гипс и фасада. Тел.

064/171-32-57. (284850)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова, без праши-

не. 061/233-49-97.

(284140)

НАСТАВНИК са искуством

даје часове немачког јези-

ка, ученицима., 066/425-

193. (284253)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром. 064/932-52-86.

(284058)

ПРЕВОЗ камионом кипе-

ром: шљунак, песак, сеја-

нац.... Утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(283806)

КОМБИ превоз, повољно.

Тел. 064/243-82-85.

(283952)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, индикатора,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (314253)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-

је, бојлери,, индикатори,

ТА пећи, климе. 060/521-

93-40. (284273)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

овера гаранције. „Фриго

Матић”, 060/521-93-40.

(284273)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња, канализационих це-

ви, машинским путем.

062/640-741. (284275)

КОМБИ превоз, селидбе,

наш утовар/истовар, чи-

стимо подруме, таване.

064/144-37-65. (284280)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (284097)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29.

(284285)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

бетонирање, одношење

ствари. 064/122-69-78.

(284288)

КОШЕЊЕ траве, корова,

обарање стабала, вађење

дрвећа, чишћења подру-

ма, итд. 064/122-69-78.

(284288)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

стаза, ископи, кречење,

кошење, обарање стабала,

итд. 060/035-47-40.

(284288)

НЕГА покретних, непо-

кретних, мењам пелене.

061/282-48-28. (284295)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ка-

да. 063/706-39-97.

(284312)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКи радови, кречење, гле-

товање, гипс, фасаде,

украсни камен. 061/692-

23-85. (284292)

ШЉУНАК од 1 до 8 м, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање путева. 063/472-

669, 013/332-066.

(284342)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

кипером, сепарисани

шљунак, сејанац, песак,

одвоз шута. 013/344-645,

064/354-69-94. (284303)

КОШЕЊЕ траве, корова,

шишање ограде, двори-

шта, викендице. Све де-

стинације. 063/844-61-13.

(284320)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (284304)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије,

обрада шпалетне, пензио-

нерима попуст. 062/564-

494. (284344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења поправци, замена

бојлера, коктлића, батери-

је, замена инсталације.

064/317-03-56. (284372)

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
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

28. маја 2022. у 93. години, напустила нас је мај-

ка, бака и прабака

НАДА ЈАКИМОВИЋ
1929–2022.

Сахрана је обављена 1. јуна 2022. године.

Заувек ћемо је се сећати с љубављу и болом.

Ћерка БИЉАНА и унука ДАРИЈА са породицом

(31/284323)

U cilju proširenja našeg tima, Privredno društvo
„Pantransport” Pančevo raspisuje 

KONKURS
za sledeća radna mesta : 

1. Referent opštih i kadrovskih poslova

– pravnik , VI ili VII stepen stručne spreme 
– poznavanje rada na računaru 
– izražene komunikacijske I organizacijske sposobnosti 

2. Vozač autobusa

Zainteresovani kandidati mogu poslati CV na adresu
office@pantransport.rs 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ

ОДНОСА

1. Два НАСТАВНИКА за ужу научну област 
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Доктор медицинских наука – стоматологија, спе-
цијализација из области стоматолошке протетике,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Статутом Стомато-
лошког Факултета.

2. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Доктор медицинских наука - стоматологија, спе-
цијализација из области пародонтологије и оралне
медицине, као и остали услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању („Сл. Гласник Републи-
кеСрбије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Стату-
том Стоматолошког Факултета.

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

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-
њанина бр. 179.

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

У складу са чланом 45а 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
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.16072/1, 16072/3 КО ПАНЧЕВО и
деловима парц. 16072/2 и 16072/4 КО Панчево, за
изградњу предшколске установе Стрелиште, Пан-
чево, за инвеститора Град Панчево, израђен од
стране ЈП „Урбанизам”, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2- 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-
вештења о јавној презентацији можете добити на те-
лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 10. 06. 2022. године.

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

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radno mesta

– RADNIK U SILOSU

Opis posla:

– Upravljanje kip platformom i prijemnim bunkerima;

– Upravljanje transportnim uređajima silosa;

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

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

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

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

DOO „VOJVODINA STARČEVO”

traži izvršioca sledećeg profila:

RUKOVALAC POLJOPRIVREDNOM 
MEHANIZACIJOM – TRAKTORISTA

USLOV: Obavezno posedovanje vozačke dozvole F
kategorije

DOO „VOJVODINA” STARČEVO nudi redovna pri-
manja i mogućnost prijema u stalni radni odnos.

MESTO RADA: STARČEVO 

Prijave sa radnom biografijom poslati na adresu:
DOO „VOJVODINA” STARČEVO, Pančevački Put 10,

26232 Starčevo, ili doneti lično.

Kontakt telefon: 063/10-62-056.

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваз-
духа у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда
за заштиту животне средине Града Панчева за
2022. годину планирана су подстицајна средства, за
коришћење гаса као енергента, у износу од
5.500.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити
као помоћ за прикључење индивидуалних домаћин-
става на гасну мрежу, односно за суфинансирање
трошкова типског кућног гасног прикључка у току
2022. године, на тај начин што ће Град Панчево ре-
фундирати део средстава утрошених у те сврхе, у
износу од 40.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници
индивидуалних објеката, са територије  МЗ Горњи
Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице, Топо-
ле, Тесле, дела Мисе, дела Котежа, и дела терито-
рије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби
улична гасна инфраструктура чији је власник мреже
и дистрибутер ЈП „Србијагас”, и који су потписали
одговарајући Уговор о прикључењу објекта на ди-
стрибутивну гасну мрежу са ЈП „Србијагас” у току
2022. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили у
целости средства ЈП Џ0132Србијагас” за куповину
типског кућног гасног прикључка. Грађани који су се
определили за плаћање гасног прикључка ЈП
„Србијагас” у ратама немају право на рефундацију
средстава по овом јавном позиву. Такође, заинтере-
совани подносилац захтева има право на рефунда-
цију само за један гасни прикључак.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене
услове могу се обратити Граду Панчеву за  рефун-
дирање дела средстава утрошених на куповину
типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град
Панчево са њима закључити уговор и на текући ра-
чун уплатити 40.000 динара.

Документација коју је потребно поднети за јављање
на јавни позив је следећа:

1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средста-
ва утрошених на куповину типског кућног гасног
прикључка (образац траженог Захтева се може
преузети на сајту Града Панчева или преузети у
Услужном центру града Панчева, Трг Краља Пет-
ра I 2 - 4, Панчево),

2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,

3. Копија признанице којом се доказује уплата у цело-
сти за куповину типског кућног гасног прикључка,

4. Копија или очитана лична карта подносиоца,

5. Копија платне картице за текући рачун.

Наведена документација може се поднети од
06.06.2022. год преко Услужног центра Града Пан-
чева, у Градској управи Града Панчева, Трг Краља
Петра I 2 - 4, Панчево, Секретаријату за заштиту жи-
вотне средине. 

Рефундирање средстава заинтересованим грађа-
нима, од стране Града Панчева, вршиће се до
утрошка средстава намењених за ову сврху, према
редоследу поднетих захтева.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  од-

гушења,  замена старих

делова, адаптације купа-

тила. Повољно. 013/377-

930, 064/586-85-39.

(284372)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (284380)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, славине, поправке,

одгушење канализације.

061/1893-00-09. (284393)

КОШЕЊЕ травњака, воћ-

њака, дворишта, триме-

ром и косачицом. Могућ-

ност одвоза траве.

061/682-78-95. (284391)

ПРАЊЕ тепиха најповољ-

није у граду. Бесплатан

превоз. Позовите.

061/685-64-26. (284391)

ВЕТЕРИНАРСКА амбулан-

та Me di cal Vet . Дођите и

уверите се у квалитет на-

ших услуга. Димитрија Ту-

цовића 20. 069/707-668,

013/344-821. (284389)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза,,

065/334-23-38. (284224)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

063/278-117, 064/176-91-

85. (284233)

КЛИМЕ свих типова и по-

ризвођача сервисирамо,

поправљамо и уграђујемо

са овереном гаранцијом.

Фриготехник, 064/122-68-

05. (284394)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљива-

ње маказастих и телескоп-

ских платформи. 063/218-

894.(313926) 

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (284404)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(313926)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 18 тона.

063/218-894. (313926)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67. Владимир.

Л(284352)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(313926)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (313926)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (313926)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткреси-

вање дрвећа из камиона

до 30 м висине. 064/648-

24-50.  (313926)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-24-50.  (313926)

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. (284358)

ОГЛАШАВАМ неважећом

дозволу за управљача чам-

цем Б категорије, бр. Па

2975 на име Милија Перо-

вић. (284256)

АКО си усамљена, имаш

до 55 година, желиш дру-

жење, брак, јави се.

064/437-63-59. (284293)

СМЕШТАЈ у Сутомору, на

шеталишту уз обалу. Мо-

гућност пансионске исхра-

не. Превоз Фудекс. Теле-

фон за контакт 064/596-

03-03. (284169)

МОРЕ, издајем апартмане

четворокреветне, ТВ, кли-

ма, кабловска, Котор –

Доброта. Тел. 069/172-75-

43. (284241)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем

апартман, центар: пар-

кинг, клима, интернет, те-

раса. Тел. 036/631-784,

065/288-20-83. (284364)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

ТВ СЕРВИС „Тесла

електроник”, бесплатан

превоз и преглед.

060/078-47-89, 063/778-

47-89. Ул. Јована Рајића 1,

код поште на Тесли.

(284402)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (284322)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, Lux Wolls, Панче-

во. 061/689-96-44.

(283969)

ЦЕНТРАЛА 301-150, 

БЛАГАЈНА 300-830
WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS
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25. маја 2022. напустио нас је наш драги тата и супруг

МИЛАН Д. РАСУЛИЋ
дипл. инж. машинства

1931–2022.

Сахрана је обављена 26. маја 2022. на Старом православном гро-

бљу у Панчеву.

Живеће вечно у нашим мислима.

Син МИЋА и супруга ГОРДАНА

(3/284240)

Последњи поздрав нашој драгој

и вољеној куми

ВЕРИЦИ ЈЕВТИЋ

Породица ЂУРЂЕВ

(9/284259)

3
Заспала је у Христу 26. маја 2022. године

моја прва и једина љубав

ВЕРИЦА ЈЕВТИЋ
рођ. Крстић

Вецо, туго моја голема, несрећан је и пуст

мој живот без Тебе и твоје љубави.

До смрти твој
РАДЕНКО

(30/284318)

Са дубоким поштовањем опраштамо се од драге

ВЕРИЦА ЈЕВТИЋ

Њене дугогодишње комшије у Моше Пијаде 118

(48/284340)

Последњи поздрав драгој

ВЕРИЦИ ЈЕВТИЋ

Вечно ћеш остати у нашим сећањима.
ЦИЦА и МИРА

(51/284346)

Последњи поздрав драгој

тетка

ВЕРИЦИ ЈЕВТИЋ

СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

(60/284365)

31. маја 2022. године престало је да куца срце

најбоље сестре и тетке

МИХОЉКЕ РАКОВИЋ МИКЕ

Мало је рећи колико ћеш нам недостајати.

Остаћеш у нашим срцима вечно.

Твоја ЦАНА са породицом ПЕРИЋ

(61/284366)

МИХОЉКА РАКОВИЋ МИКА

Наша Мими,

успомене и љубав носимо вечно са нама у срцу.

ЧЕДО, СТЕФАН и МАЈА
(62/284366)

С великим болом и тугом обавештавамо

родбину и пријатеље да нас је 30. маја

2022. године, изненада напустио наш во-

љени

НОВАК Душан РАДОЈЧИЋ
1946–2022.

Сахрана је обављена 1. јуна 2022, у Пан-

чеву.

Његови најмилији

(72/284377)

Последњи поздрав стрицу и деди

НОВАКУ РАДОЈЧИЋУ

СНЕЖА, ФИЛИП и ДРАГИЦА

(68/284374)

НОВАК РАДОЈЧИЋ

Драги ујко и деда, чувамо сећање на твој ведри

дух.
ДАДА и НОЛЕ

(69/284374)

Последњи поздрав нашем вољеном

НЕДЕЉКУ ТОПИЋУ

од супруге МИРЈАНЕ, синова МАРКА

и ЂОРЂА, ћерке АЛЕКСАНДРЕ, снаја

ИВАНЕ и МАРИНЕ, унука ТЕОДОРЕ,

ИСИДОРЕ и унука ЛАЗАРА

(37/284331)

Последњи поздрав

НЕДЕЉКУ ТОПИЋУ

од сина МАРКА са породицом

(40/284331)

Последњи поздрав

НЕДЕЉКУ ТОПИЋУ

од сина ЂОРЂА са породицом

(41/284331)

Вољеном куму

НЕДЕЉКУ ТОПИЋУ

последњи поздрав од породице КОСТИЋ

(38/284331)

Последњи поздрав

НЕДЕЉКУ ТОПИЋУ

од породице ПЕШИЋ

(39/284331)

Последњи поздрав

пријатељу и још бо-

љем човеку

НЕЂИ

СТЕВА са породицом

(42/2842331)

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

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!
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Последњи поздрав вољеном

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

1948–2022.

Премало речи, за толико твојих трагова у нама.

Трагова, који сјаје у вечности.

Хвала ти за све.

Твоја супруга БРАНКА, ћерке БОЈАНА и НАТАША, 

зет НИКОЛА и унуке МИЛА и ГАЛА

(44/284338)

Једном, једином, непоновљивом директору

ДОО „Термоинжењеринг”

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

последњи поздрав од његових радника

(46/ф)

Последњи поздрав

ЖИЛЕТУ

од породице ЦВЕТИЋ

(45/ф)

МИОДРАГ ЖИВУЉ

Последњи поздрав драгом пријатељу

и колеги

Kryogas d.o.o. Be o grad

(47/ф)

Последњи поздрав драгом

ЖИЛЕТУ

од породице БОБИЋ

(50/1284345)

Последњи поздрав

колеги и пријатељу

МИОДРАГУ

ЖИВУЉУ
дипл. инж. машинства

Нек те у тишини вечног

мира чувају анђели.

Породица МИЛИЋ

(52/284347)

Последњи поздрав

МИОДРАГ ЖИВУЉ

и хвала за дивно дружење од породице ГРУЈИЋ

(24/284300)

Последњи поздрав нашем драгом Жилету

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

Недостајаће нам његов ведар дух, увек спреман на шалу, често

познатим смешним досеткама у његовом стилу.

Брат БОБАН, снаја БИЉАНА са децом МИЛОШЕМ и ТАМАРОМ

и њиховим породицама

(35/284325)

Драги

ЖИЛЕ

Немоћни да промијенимо тужну стварност,

остаје нам да те с љубављу и достојанством носи-

мо у срцима.

Почивај у царству небеском.

ЂОРЂО, СРЕТЕНКА и ДЕЈАНА са породицом

(36/284330)

Последњи поздрав другу из генерације основне

школе „Жарко Зрењанин” Панчево

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

ТАЊА Р., МИЛИЦА Ж., КОВИЉКА А., 

МИЛАШИНОВИЋ М., ОЛГА П., МИЛЕНА С.,

МАЛЕТИН М., ДЕВЕРКА С., ДРАГАН Ж.

Покој му души. Слава му.

(58/284355)

Последњи поздрав

куму и великом

човеку

ЖИЛЕТУ

од БОЈАНЕ и РАДЕ

(59/284359)

Нашем куму

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

последњи поздрав од БОШКА

РАДОШЕВИЋА са породицом

(70/284375)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Последњи поздрав драгом пријатељу и послов-

ном партнеру

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

Ауторемонт и Аутоцентар „Пивашевић”
(81/ф)
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Драгом и искреном дугогодишњем

пријатељу и сараднику

МИОДРАГУ ЖИВУЉУ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји сарадници из „Be dem”-a

(74/284396)

У петак, 3. јуна 2022. навршава се девет година

откада нас је напустио наш драги

ИЛИЈА РАДИВОЈША
2013–2022.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, 

унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА

(75/284398)

3. јуна 2022. навршава се тридесет година

од смрти нашег вољеног

МИОДРАГА МИЛЕТА

КУНДАКОВИЋА
дипл. правника

1992–2022.

Заувек смо ти захвлани за сву доброту и

љубав коју си нам пружио.

Син БРАНИСЛАВ са супругом ВЕСНОМ

и унучад АЛЕКСАНДРА, ИГОР и СТЕФАН
(80/284403)

После краће болести преминуо је наш

РАДЕНКО ЈАКОВЉЕВИЋ
1935–2022.

Наш вољени је преминуо 23. маја 2022, а сахрањен је

27. маја 2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МАРИЈА, син ЗОРАН, ћерка ВЕРИЦА, 

снаја ЕВИЦА, зет МИРКО, унука СУЗАНА

и унук НИКОЛА са породицом
(12/284271)

Поштовани

РАДЕНКО

ЈАКОВЉЕВИЋ
1935–2022.

Твоја свастика

АНА МИХАЈЛОВИЋ

(13/284271) 

Драгом брату последњи поздрав

РАДЕНКО ЈАКОВЉЕВИЋ
1935–2022.

Престало је да куца срце племенитог човека и

вољеног брата.

Остао сам једини од нас деветоро браће.

Нека те анђели чувају.

Брат МИЛАН са породицом

(22/284294)

30. маја престало је да куца срце наше племените и вољене мајке

НАДИЦЕ МИЛОШЕВИЋ
1943–2022.

Бескрајно захвални на свему.

Остајеш вечно у нашим срцима и мислима.

Сахрана је обављена 1. јуна, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Твоја породица

(65/284369)

Прошло је једанаест дугих и тужних година откако ни-
је са нама наш

АЛЕКСА СТОЈЧЕСКИ
4. VI 2011 – 4. VI 2022.

Сећање је болно, а успомена вечна.
Воле те твоји: супруга СПАСЕНА, ћерке ЉИЉАНА

и МИРЈАНА, зетови БЛАЖЕ и ПЕРА, унучад
СЛОБОДАН, МИРОСЛАВ, СВЕТЛАНА, МАРКО, СОЊА,
МАРИЈА и БОБА и праунучад АЛЕКСАНДАР, ПЕТАР,

АНА, АЛЕКСА и ЛЕНКА
(20/284285)

Прошло је четрдесет

тужних дана откада

није са нама наша

ЉУБИЦА

МИЛЕНКОВИЋ

Чуваћемо те од забо-

рава.

ПЕЂА и БЛАГИЦА
(73/284392)

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕРИ МАТИЈАС
1937–2022.

Наша вољена преминула је 30. маја, али ће зау-

век живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг РАНКО, 

унуци ВЕДРАН и БОРИС са породицом

(26/284307)

27. маја упокојио се у Господу

БОЖИДАР АНДРИЋ
1953–2022.

пензионер „Плинаре” и дугогодишњи председ-

ник Удружења оболелих од МС „Јужни Банат”.

Ожалошћена породица: супруга АНГЕЛИНА,

ћерке СНЕЖАНА и ЈАСМИНА и унук ДУШАН

(28/284316)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и
познаницима да је 31. маја 2022, у 92. години, преми-
нула наша вољена

МИЛКА БОЈИЋ
1930–2022.

Сахрана је обављена 2. јуна 2022, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови МИЛОШ, МИЛОРАД и РАЈКО,
снаја ЦМИЉАНА, унук АЛЕКСАНДАР, 

унука ДАНИЈЕЛА и остала родбина и пријатељи
(71/284376)

ЂУЛА ЧИТАРИ
1934–2022.

преминуо је 28. маја 2022. Сахрана је обавље-

на 1. јуна 2022, на Новом бежанијском гробљу.

Хвала ти што си био са нама у заједничком жи-

вљењу и дружењу и учинио да осетимо лепоте

узајамне љубави и поштовања, које ће трајно

остати да станују у нашим срцима и сећањима,

као прелепе успомене.

Твоји: БУБА, ТИБОР, АНА, ЂУСИ, ПЕЂА, 

АНИТА, НОРА, ДАВИД, КАТАРИНА и МАРИЈА

(34/284327)

5. јуна је година откако није са нама

РУЖИЦА КОВАЧЕВИЋ

Заувек у нашим срцима и лепим сећањима.

Син ВАСА и ћерка СМИЉА са породицама
(33/284326

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

У недељу, 5. јуна 2022. године, у 11 сати, на пра-

вославном гробљу даваћемо шестомесечни по-

мен нашем драгом

СЕРГИЈЕ ЛЕКИН

Недостајеш нам.

Твоји: супруга МАРИЈА, син ДРАГАН

са породицом, ћерка МИМА са породицом

и свастика МИРА
(25/284301)

Вољена

СТОЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ
2012–2022.

Десет година је про-

шло...

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји: супруг САВА,

ћерке МАЈА

и ЗОРИЦА, зетови

и унуци

(83/284415)
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У суботу, 4. јуна 2022. године, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ДРАГАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

ЗДРАВКУ
31. VI II 1960 – 11. XII 2021.

Волели смо те, волимо те и волећемо те заувек.

Твоји: супруга ЉИЉА, ћерке ТИЈА и ГАГА, зет ЖИКА,

унуци АЛЕКСА и ПАВЛЕ и шурак МИЋА
(7/284254)

IN ME MO RI AM

БРАНИСЛАВ

ДАМЈАНОВ

БРАНЧЕ
3. VI 1997 –2022.

Туга и сећање остају за-
увек.

Супруга СОЊА

(19/284284)

Дани пролазе, бол све већи...

МАРКО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2022.

Недостајеш нам сваког трена... 

С нама си ту, сваки дан увек и заувек!!!

Твоји: мама БИЉА, деда НИКОЛА и ЦОЛЕ

(23/284298)

Прошло је тужних четрдесет дана откако

нас је напустио наш вољени брат, ујак и

деда

РАДОМИР ГОШИЋ

Ожалошћени: сестре БРАНИСЛАВА,

ЉИЉАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

(27/284308)

У четвртак, 9. јуна 2022. године, у 10 сати, на Старом православном гро-

бљу, одржаћемо четрдесетодневни опмен нашем драгом

САВИ ПРЕДИЋУ
Много нам недостајеш.

Супруга РАДМИЛА, ћерка ИВАНА, син ЗОРАН, зет ЗОЛТАН, 

снаја МИРЈАНА, унука АЊА, унуци ДАВИД, УРОШ и ДАРКО

(32/384325)

МАРИЈА КОРОЛИЈА
1942–2021.

Мила моја сестро, сваког дана недостајеш ми

све више.

Са поносом и тугом чува те у срцу твоја сестра

ЉУБИЦА са породицом

(43/284337)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН МАЈЕР
2014–2022.

Време пролази, бол остаје. 

Боле сузе, успомене, ћутање, све боли. 

Сваким даном све више и више недоста-

јеш.

Вечно ожалошћени: мајка МИРА, 

отац БАТА, син ДЕНИС и сестра ИВАНА

са породицом

(56/284354)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН МАЈЕР
2014–2022.

Лепото теткина, никад нећеш да ишче-

знеш из мог срца и душе.

Колико год време тече, док сам жива ми-

слићу на тебе, јер празнина коју си оста-

вио је непролазна.

Твоја тетка АНКИЦА са породицом

(57/284354)

ЈЕЛИЦА

МАНАСИЈЕВИЋ
2003–2022.

Драга наша мама, Јело.
Вечно смо захвални на
твојој љубави и бризи.

Твоји: МИЛОЈЕ, 

ЗОРАН и ЗОРИЦА

са породицама
(49/384343)

Прошло је четрдесет

дана од смрти наше

вољене

СТОЈАНКЕ

СТАМЕНКОВИЋ
1963–2022.

Твоја племенита ду-

ша и неизмерна до-

брота заслужују на-

ше вечно сећање и

поштовање.

Твоји најмилији

(55/284350)

3. јуна 2022. наврша-

вају се двадесет две

године откако ниси

са нама

СУНЧИЦА

АРСИЋ

Твоја породица

АРСИЋ
(63/284368)

СУНЧИЦА

АРСИЋ

Прошле су двадесет

две године откако си

отишла, али твој брат

те није заборавио.

Увек си у мом животу

(64/284368)

ДРАГАН КРКАЈЛИЋ

4. јуна 2022, у 12 сати, на гробљу Војловица, да-

јемо помен мом драгом сину Драгану.

Позивамо пријатеље и његове другаре на помен.

Отац МЛАДЕН
(66/284370)

ДРАГАН КРКАЈЛИЋ
1968–2021.

Годину дана бескрајне туге и празнине.

Сестра са породицом
(67/284371)

У суботу, 4. јуна 2022, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, даваћемо шестомесечни по-

мен нашем вољеном

ДЕЈАНУ ЛАКИЋУ

Почивај у миру.

Волимо те

Твоји најмилији

(77/284400)

ДЕЈАН ЛАКИЋ

Волимо те и чувамо од заборава.

Недостајеш нам много... 

ЛУКА, ЛЕНКА, МИЛИЦА и СЛАВИМИР
(76/284400)

Тата

ДЕЈАН

ЛАКИЋ

Са поносом и тугом

чувам те у срцу.

Недостајеш...

(78/284400)

СЕЋАЊЕ

МИЛАНА

ЛАКИЋ
6. VI 1994 – 6. VI 2022.

Увек у наши мислима

и срцу.

Твоји најмилији

(79/284400)

Вољеном

ДРАГАНУ КРКАЈЛИЋУ
1968–2021.

Годишњи помен одржаће се 4. јуна 2022, у 12

сати, на војловачком гробљу

Породица

(82/284414)

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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ЉУБОМИР ЧОЛИЋ
1949–2021.

4. јуна одржаћемо шестомесечни помен у Јар-

ковцу.

У нашим мислима си сваког трена. 

Волимо те до вечности.

Много, много нам недостајеш.

Увек само твоји АНЂА и БОЈАН
(1/284109)

СЕЋАЊЕ

ГЛИШИЋ др ДАНИЦА

ДАНА
2015–2022.

Породица с’ љубављу

(2/284239)

3. јуна навршава се петнаест година откако није

с нама наш

ДИМИТРИЈЕ РОКСИЋ МИТА

Заувек у срцима и мислима

супруге СЛОБОДАНКЕ, ћерке МИРЕ, 

сина МОШЕ, снаје МАРИНЕ

и унука ЕМИЛА, МОМИРА и МАРКА
(4/284247)

5. јуна 2022. навршава се четрдесет дана откако је пре-

минула наша вољена

АНА ХЕРЦБЕРГЕР ЂОРОВИЋ
22. I 1942 – 27. IV 2022.

Помен ћемо одржати у 11 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

Захваљујемо се свима који су присуствовали сахрани и

изјавили саучешће.

Породица
(5/284248)

Тринаест година је про-
шло без нашег драгог

ДАВОРА

ЂОКОВИЋА
1978–2009.

Време пролази, туга
остаје, бол у души не
престаје.

Твоји најмилији
(6/2894251)

9. јуна се навршава шест месеци откада није са нама
наш брат и ујак

ЗЛАТОМИР ЂУРИЋ
1952–2021.

Увек ћеш бити у нашим мислима.
(8/284257)                         Сестре ЗЛАТА и КАТА са породицама

3. јуна 2022.  навршава се двадесет година

од смрти нашег вољеног

ВЕСЕЛИНА БУЛАТОВИЋА
1938–2002.

Заувек са нама.

С љубављу супруга БРАНКА, ћерке МАЈА

и ЉУБИЦА, зет АЛАН и унук ИВО

(11/284270)

У суботу, 4. јуна 2022. године, у 11.30, на Новом гробљу у

Панчеву, обележићемо годину дана откада са нама није мој

вољени ТАТА!

МИРОСЛАВ МАРУНИЋ МИЋА
1949–2021.

ТАТА, цео живот си ме волео целим срцем... 

Само те је срце физички одвојило од мене.

Остајеш у мојим мислима и срцу заувек!

Твоја ћера МИЛИЦА

(14/284272)

Деда, волим те највише на свету!

МИРОСЛАВ МАРУНИЋ МИЋА
1949–2021.

Хвала ти што си ме отхранио, чувао, васпитао и школовао! 

Хвала ти што си ме волео! Хвала ти за сву љубав и радост! 

Никада ми ниси дао разлог да плачем, осим, од онога дана када

си отишао!  Хвала ти за све Деда!

Много ми недостајеш, не пролази ова бол..

И фактор време

Ће проћи,

А утеху неће донети.
Твоја једина унука МАРИНА

(15/284272)

У петак, 3. јуна 2022. го-
дине, у 11.30, на Новом
гробљу у Панчеву биће
одржан четрдесетоднев-
ни помен нашем драгом
супругу, оцу и деди

ЗОРАНУ

ЦВЕТАНОВИЋУ

Породица ЦВЕТАНОВИЋ
(10/284269)

СЕЋАЊЕ

БОРА МИЈАТОВИЋ
1925–2019.

Заувек захвални, породица МИЈАТОВИЋ
(16/284276)

Шестомесечни помен

мојој драгој

ВУКИ

Увек ћу памтити на-

ша лепа дружења.

РУШКА

(17/284278)

У суботу, 4. јуна 2022, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо годишњи помен нашој драгој

РОДНИ ПЕШЕВСКИ
1938–2021.

С тугом у срцу чувамо успомену на њу.

Њени најмилији

(18/1284283)

Шест месеци није са

нама наш драги

ЉУБОМИР

ЧОЛИЋ

Почивај у миру.

Сестра СЕКА

и зет ЦАНЕ
(21/284290)

2. јуна навршило се де-
сет година откада није
са нама наш вољени
брат, стриц и девер

ДРАГОМИР

ТОМИЋ
Твоји који Те никада не-
ће заборавити.
Брат МИЋА, братаница
КАТАРИНА и снаја МАЈА

(29/284317)

У суботу, 4. јуна, у 11

сати, даваћемо ше-

стомесечни помен

нашем

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

За све што је прошло,

за све што долази,

недостајеш.

Нека те анђели чува-

ју.

Мама РУЖИЦА, 

сестра МИЛИЦА

и сестрић МИЛОШ

(54/284348)

У суботу, 4. јуна даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашем

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ

Недостајеш... Мили наш

Твоје девојке: 

ДАНИЈЕЛА и МИОНА
(53/284348)

БЛАГАЈНА

013/300-830



24 ЗАПИСИ
Петак, 3. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Александар Танасијевић је
рођен 1931. године, као дете
просветних радника, што је
очигледно утицало на то да се
и он сам целог живота бави
овом племенитом професијом.

Међутим, овај наш бистроумни
д е в е д е с е т д в о г о д и ш њ и
суграђанин, који је највећи део
живота провео у Омољици,
поред образовања, био је вео-
ма наклоњен култури и обла-
стима као што су позориште,
филм, новинарство...

Тако је био један од оснива-
ча чувеног фестивала „Жисел”,
затим и локалног листа „Живот
села”, а веома успешно се бавио
(и још увек то ради) хроничар-
ском публицистиком. Плодо-
ви његовог вишедеценијског
рада могли су се видети недав-
но када је издао импозантну
монографију о Омољици.

ПАНЧЕВАЦ: Како сте одабра-
ли свој животни позив?

АЛЕКСАНДАР ТАНАСИЈЕ-
ВИЋ: То се малтене од мог
настанка некако подразумева-
ло ако се зна да су родитељи
Савка и Димитрије били про-
светни радници, а и нису једи-
ни у фамилији. За дивно чудо
сећање ме добро служи, па још
увек памтим како је пре Дру-
гог светског рата мој отац про-
менио неких девет места све
до Македоније и Босне, јер
тада, када вас негде поставе,
није се постављало питање да
ли ћете или нећете то да при-
хватите. Памтим и једну сцену
када је 1939. године отворена
нова школа у Нишу, када су
мог оца поставили за управи-
теља. Тој свечаности је прису-
ствовао чак и Драгиша Цвет-
ковић, председник тадашње
југословенске владе, а ја сам у
њој учествовао тако што сам
од свог учитеља добио да нау-
чим песму о Светом Сави од
Милутина Бојића. У једном тре-
ну настао је прекид, па сам у
изнудици погледом потражио
оца у публици. Његов благи
осмех био ми је довољан сти-
муланс да несметано наставим.
Уједно, то је вероватно био и
подстицај да наставим њего-
вим стопама.

• У међувремену сте искуси-
ли и ратне тескобе...

– Прве године Другог свет-
ског рата провео сам у Нишу, а
о мени се бринула само мајка,
јер је отац отишао у рат про-
тив окупатора. Остали смо и
без очеве плате и икаквих при-
хода, па смо се издржавали
тако што смо продавали веш,
намештај и све друго, за шта
смо добијали нешто пасуља,
кукурузног брашна, а меса није
било ни у трговима. Потом смо
прешли код деде у Заблаће,
надомак Чачка, одакле су нам
Немци узимали све што су
могли да понесу, а по ослобо-
ђењу ни партизани нису били
наклоњенији нашој породици.

• Упркос свему успели сте 
да однегујете разне таленте и
преокупације?

– Поред тога што сам био
добар рецитатор, обожавао сам

да одлазим у нишко позори-
ште, у које нас је школа водила
на представе како за децу, тако
и за одрасле. Све ми се то вео-
ма допало, а интересовање за
позориште показивао сам још
од средњошколских дана, па
сам био и ванредни члан ужич-
ког позоришта, када смо тамо
и живели извесно време, а смер-
нице ми је давао глумац Петар
Матић, који је тамо поставио
многе комаде. Касније сам то
и сам радио, а један од поста-
вљених комада била је Моли-

јерова „Мирандолина”. С друге
стране, у једном културно-умет-
ничком друштву пажњу на
филм скренуо ми је извесни
Драган Николић с камером
„шеснаестицом”, која је за оно
време била невероватно достиг-
нуће, па смо сви трчали за њим.

• Када сте кренули да оба-
вљате своју педагошку мисију?

– Било је то педесетих годи-
на прошлог века, након што сам
учитељску школу завршио у
Ужицу, а педагошку у Скопљу,

јер је код нас у Србији није било.
А онда сам добијао дужности
по различитим деловима земље
и, попут многих младих учите-
ља, каријеру започео у Санџаку,
у месту надомак Нове Вароши.
Тамо ме је чекао истински иза-
зов, јер сам у учионици радио с
педесетак ученика из сва чети-
ри нижа разреда. Иако сам
дошао с добрим знањем, то је
било врашки тешко и само они
који су то искусили могу да кажу
колико је компликовано бити
подељен на четири стране. Издр-

жао сам три-четири године, а у
међувремену сам нашао особу
која је, као супруга и саборац,
испуњавала цео мој живот. Доду-
ше, у почетку смо били раздво-
јени, јер Јелена није могла да
издржи ту самоћу, па је отишла
за службом у Суботицу. Били
смо у сталној вези и виђали смо
се о распустима, а 1955. године
склопили смо и брак, након чега
заједнички одлазимо на службу
у Бачки Маглић. Из те љубави,
која је остала до краја, изроди-
ли су се ћерке Славица, нови-
нарка, и Бранка, економистки-
ња, и син Слободан, музички
уредник у Културном центру
Панчево. А од њих сам добио
шесторо унучади и једно прау-
нуче. И мало је рећи да се због
тога осећам предивно.

• Након дужег мењања посла
и места стигли сте и у Омољицу.

– После више баш малих
места дошао сам у Омољицу,
која је била неупоредиво већа.
Ту се развијају и неке моје
нове/старе склоности. Како сам
био и добар одбојкаш, у изве-
сном периоду чак сам и трени-
рао тамошњу екипу, и то са
солидним успехом. Ту се од

1968. године поново одмотава
прича о филму, и то у садејству
с Пантом Марјановићем, како
сам га назвао – локалним фото-
-хроничаром. Имали смо и вели-
ки број чланова и снимили мно-
го филмова, а 1970. године
дошли смо на идеју да оснује-
мо и фестивал о животу села, о
којем је много тога речено, напи-
сано и снимљено. Прве две годи-
не био сам и директор фести-
вала, када је тај догађај личио
на праву фешту, а учесници су
долазили из целе Југославије,

па је у неким
медијима чак и
освануо наслов
„Шта је Пула
према Омољи-
ци”. Наше место
постало је пре-
познатљиво по
„Жиселу”, који
смо радили с
много емоција,
а пројекције смо
држали у парку,
уз толико публи-
ке са свих стра-
на да су људи
седели чак и с
друге стране
платна.

• Како је
било радити у
омољичкој шко-
ли?

– Када смо се
доселили, дуго
времена није
било довољно
наставног осо-
бља, па смо
добијали задат-
ке да предајемо
предмете за које
нисмо квалифи-
ковани, само да
бисмо одржали
живот школе.
Тако сам ја у
том периоду
обухватио све
сем немачког

језика. Исто је важило и за моју
супругу, па смо обоје ноћу учи-
ли, а дању држали наставу. Што
се самих ученика тиче, били су,
како бих рекао, двојство коло-
нистичке и мештанске деце. У
почетку, када смо дошли, у исто
време стизали су и колонисти,
а постојала је страшна нетрпе-
љивост, али време је стварно
лекар, јер су се данас стопили у
једну целину. Што се супруге
Јелене и мене тиче, отишли смо
у пензију деведесетих година
прошлог века и кад год бисмо
сретали бивше ученике, увек су
то били срдачни сусрети, што
је велика сатисфакција.

• Недавно сте издали импо-
зантну монографију о Омољи-
ци, за коју сте грађу скупљали
годинама...

– Почео сам да је пишем још
пре двадесет година, а било је
изузетно тешко скупити грађу,
поред осталог и зато што је
током ослобађања 1944. годи-
не запаљена архива. Трагом тих
архивских докумената прокр-
старио сам Војводином, од
Суботице, преко Новог Сада,
до Сремских Карловаца. Ипак,
морам да признам да је наш
панчевачки Историјски архив
можда и најбогатији грађом.
Чак и из Беча су нам стизали
материјали, које ми је слао про-
фесор који ми је био рецен-
зент, а с немачког су ми пре-
водиле наша суграђанка Кати-
ца Кнежевић и моја Јелена.
Она је и писала, а ћерке су сор-
тирале обиље материјала који
сам ја сакупљао и доносио, да
бисмо супруга и ја бирали нај-
боље. То је прави рударски
посао, а ово је само први том,
јер имам све спремно и за дру-
ги и трећи, па се надам да ће
то изаћи наредних година.

Јордан Филиповић

Цвијићева припада територи-
ји Месне заједнице Стрелиште.
Под овим називом постоји од
1980. године, а простире се од
угла улица Јована Бијелића и
Боре Станковића. Улица је
1992. године продужена.

Јован Цвијић је рођен у
Лозници, 11. октобра 1865.
године.

Отац му је био трговац, мај-
ка из угледне породице, дома-
ћица, и имали су још петоро
деце.

Основну школу и прве
разреде гимназије завршио је
у родном граду, да би потом
школовање наставио прво у
Шабачкој, а затим у Другој
београдској гимназији.

Његови планови за будућ-
ност, после матурирања 1884,
уопште нису подразумевали
даље учење географије, већ сту-
дије медицине.

Због тога се вратио у Лозни-
цу у нади да ће пронаћи новац
за школовање у иностранству.

Међутим, тамо га је дочека-
ло прво разочарање јер општи-
на није имала довољно пара
да финансира његово студира-
ње у Бечу, Пешти или Паризу.

Изневерених очекивања Цви-
јић се враћа у Београд, где сре-
ће професора географије из
гимназијских дана – Владими-
ра Карића, коме се пожалио
на незавидну ситуацију.

Видноодушевљен, про-
фесор му је предложио
да слуша студије гео-
графије на Великој
школи, претечи Бео-
градског универзитета,
стављајући му на
располагање своју
библиотеку, уз обећање
да ће му помоћи око
даљег усавршавања и
студирања у иностран-
ству. Тако је Цвијић
1884. запливао гео-
графским водама и
постао студент Природ-
но-математичког одсе-
ка при Филозофском
факултету на првој
високообразовној уста-
нови у Србији.

Током студија је
написао и први науч-
ни рад, „Прилог гео-
графској терминоло-
гији нашој”, којим је
у литературу увео
бројне термине који-
ма се и данас науч-
ници служе.

Ни данас није јасно
како је Цвијић знао да Енгле-
зи, Французи, Шпанци имају
географску терминологију, а
да Србија нема.

После дипломирања Цвијић
је годину дана радио у Другој
београдској гимназији, да би
онда, 1889, уписао докторске
студије у Бечу. Стипендију му
је својим заузимањем код
министарства просвете и цркве-
них дела обезбедио Владимир
Карић.

Докторску дисертацију на
више од 100 страна под име-
ном „Феномен краса” одбра-
нио је на немачком крајем
1892. године. Доживела је вели-
ки успех и убрзо постала опште-
прихваћена у целом свету као
основ за дефинисање научне
дисциплине под називом кар-
стологија. После објављивања
овог рада термини „поље”,
„понор”, „увала” и „долина”
постали су званични научни
термини у студијама карста у
целом свету.

По повратку у Србију краља
Александра Обреновића мар-
та 1893. постао је редовни про-
фесор на београдској Великој
школи, где је предавао физич-
ку географију и географију Бал-
канског полуострва. У јуну исте
године основао је Географски
завод, претечу Географског
факултета. Поред Географског
завода, Цвијић је 1910. године

основао и Српско географско
друштво, које и данас постоји,
а две године касније покренуо
је „Гласник”, који се још увек
штампа...

Око четири деценије Јован
Цвијић је лутао по беспућима
Србије, Грчке, Македоније,
Бугарске, Словеније и других
балканских и европских зема-
ља у потрази за материјалом
који ће му користити у даљим
истраживањима.

Оловка, папир и понекад
фото-апарат били су његово
оруђе на екскурзијама по
неприступачним теренима, које
је углавном обилазио пешице
или на коњу, често уз војну
пратњу. На тим путешествији-
ма су знале да га задесе и
непријатности.

Приликом мерења дубине на
делу Скадарског језера 1901.
године, тада на граници изме-
ђу Црне Горе и Турске, Албан-
ци су запуцали на посаду, пого-
дивши прозоре на лађи. Непри-
јатно искуство је имао и седам
година касније на теренском
истраживању по Херцеговини,
која је тада била у саставу
Аустроугарске. У Мостару су
њега и колегу аустроугарски
жандарми привели и отели му
филм са снимцима, док су му у
Требињу одузели све бележни-
це и карте, а онда га протерали
у црногорски Херцег Нови.

Током Првог светског рата
Јован Цвијић и супруга Љуби-
ца најдуже су се задржали у
швајцарском граду Нешателу,
где се географ бавио научним
радом, али и организовањем
помоћи српским ученицима и
студентима у Швајцарској.

По окончању рата, на Миров-
ној конференцији у Паризу,
активно је учествовао у прего-
ворима о територијалном
разграничењу међу државама.
Захваљујући Цвијићу, Краље-
вина СХС је добила Банат и
„лепо трасирану границу пре-
ма Румунији”, као и део Дал-
мације, иако су Италијани
инсистирали да је „Јадранско
море њихово са свих страна”.

Поред немерљивих заслуга
на пољу физичке географије,
Јован Цвијић је оставио вели-
ки допринос и у друштвеној
географији. Најзапаженија су
његова дела из антропогеогра-
фије – научне дисциплине која
проучава односе између при-
родне средине и човека, пита-
ња географског размештаја
људи, културних и привредних
одлика простора. Најзначајни-
је његово дело из ове области
је „Балканско полуострво”, обја-
вљено на француском језику
1918. током боравка у Паризу,
где је предавао на Сорбони.

Јован Цвијић је преминуо
1927. године у Београду.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЦВИЈИЋЕВА

Одан науци и
свом народу

Јован Цвијић

ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ ОМОЉИЦЕ

У књизи „Монографија Омо-

љица” наведени су и многи

знаменити грађани тог места.

Један од њих је Јефта Бара-

јић, учесник у српској војво-

ђанској револуцији 1848.

године, па је ту доктор Кениг,

надалеко чувен по својој пле-

менитости средином проте-

клог века, којег су колонисти

прозвали „српска мајка”.

Ту је и др Ђурица Грга,

декан Стоматолошког факул-

тета, а у данашње време брат

и сестра Душан и Весна Бор-

ка, научници и сарадници

института у Винчи.

ЖИВОТ СЕЛА

Александар Танасијевић био

је, поред осталог, и покретач

најпре омољичког билтена, а

потом и локалног листа, који

се звао исто као популарни

филмски фестивал.

– Издавање месних нови-

на „Живот села” започето је

1995. године, а први уред-

ник био је тада млади сту-

дент Горан Лупинка. Касни-

је је он то морао да напусти,

па сам ја преузео уредни-

штво на извесно време. То

су биле прве колор-новине у

панчевачкој општини и, пре-

ма мишљењу многих, веома

садржајне и читане. Лист је

потрајао петнаестак година

и у почетку је излазио сва-

ког месеца, да би касније то

било све ређе, док нажалост

није угашен – каже Танаси-

јевић.

НАШ ГОСТ: АЛЕКСАНДАР ТАНАСИЈЕВИЋ, БИВШИ УЧИТЕЉ И КУЛТУРНИ ПОСЛЕНИК

БРИЉАНТАН ХРОНИЧАР И 
СВЕДОК МНОГИХ ВРЕМЕНА

Александар Танасијевић



гестова људи који су нас срета-
ли на том путу. Тако смо у При-
јепољу свратили у апотеку и иза-
шли са две кесе, а власница, када
је сазнала о чему се ради, није

хтела да наплати. И многи дру-
ги су слично поступили, па смо
у Шавнику у етно-селу од једне
конобарице добили 20 евра, а
од власница кампа 50. Кад смо
прешли скелу у Бегаљици, зау-
ставио се човек из „мерцедеса”
и без много приче дао нам 4.000
динара – каже овај ходочасник.

Сам пут, без обзира на то што
је подразумевао и пролазак кроз
дивље пределе, није донео нека
непријатна изненађења.

– Није било никаквих пробле-
ма те врсте, а једини „озбиљни-
ји” сусрет са животињама био је
при спуштању са Жабљака, када
нам је мноштво крава блокира-
ло пут. Тај део трасе око Дурми-
тора уједно је био и најлепши,
као и наравно онај на прилазу
Острогу. Било је искушења, мало
и нервозе, али генерално је све
прошло у најбољем реду. Сем
жуљева, једини проблем у наја-
ви био је када је Аца Шекуларац
искренуо стопало, али га је у
следећем тренутку вратио на
место, бандажирао и наставио
без проблема. С друге стране, и
мени се много слошило другог
дана, када ми је број откуцаја
скочио на 180. Исте вечери имао
сам и грозницу, па сам попио
један „тајлолхот” и ујутро сам
био као нов – наводи Панчевац.

Ови ходочасници, као што је
и очекивано, били су свугде пре-
лепо дочекани.

– Долазак у Острог 22. маја
био је више него дирљив. То је
тешко описати речима, а тамо-
шње свештенство нам је указало
заиста велику част. И уопште у
целој Црној Гори имали смо фан-
тастичан пријем. Након свега,
дан пошто смо завршили миси-
ју, спустили смо се и на море, у
Рисан, како бисмо помочили ноге,
што је фантастично пријало. И
тако, док су нам се жуљевита, а
некима и крвава стопала опора-
вљала, почеле су да нам се вра-
ћају слике – присећа се Славко.

И тек ће им се враћати сећа-
ња на све те кораке, којих је за
тих десет дана било невероват-
на три милиона. Браво, момци!
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Ако се дубље сагледају ствари
када је реч о формирању става
према животном смислу, најве-
ћи су они такозвани мали људи
илити обични смртници који
захваљујући величини свог срца
постану величанствени.

У преводу, то су они који
искључиво снагом воље поме-
рају своје границе које су им
оивичене рођењем. Ипак, веро-
ватно је најважније да иза сва-
ког таквог људског подвига сто-
је и племенити циљеви који ће
помоћи неком коме је то заиста
неопходно.

Е, управо то су недавно ура-
дили наши суграђани из удру-
жења „Огњиште”.

И то им није први пут. Овог
пута су у име виших циљева,
сакупљајући помоћ за „Родитељ-
ски кутак” за лечење деце обо-
леле од рака, препешачили гото-
во 500 километара од Панчева
до Острога.

Удружење „Огњиште” већ се дуже
време истиче хуманитарним
радом, а само ове године успело
је да, уз помоћ добрих људи,
обезбеди куће за три породице с
више деце.

Све то била је на неки начин
увертира за истински подвиг који
су недавно урадили чланови те
организације – одлазак пешке у
манастир Острог, с намером да
се привуку људи добре воље како
би се помогло деци која се боре
с раком.

Десет дана по просечних
40 километара

Према речима једног од осни-
вача „Огњишта”, Славка Радој-
чића, идеја је настала приликом
једног ходочашћа пре око годи-
ну дана.

– Акција је спроведена у дело
у сарадњи са удружењем „Увек
са децом”, основаним пре три-
десет година при Институту за
радиологију и онкологију. Глав-
ни циљ је био да се обезбеде
средства за лечење деце обелеле
од рака, односно за „Родитељ-
ски кутак”. Иначе, то је место
где се смештају малишани који
долазе на лечење, што им је
додатни велики трошак будући
да терапије трају и по месец-
-два, а тамо им је све обезбеђе-
но – од смештаја и хране до све-
га другог неопходног. Наша зами-
сао била је да људи добре воље
„купују” кораке и могу да кажем
да смо на крају имали одличан
одзив, па се на наш рачун слило
око 700.000 динара, што би уз
новац преко СМС порука треба-
ло да буде око милион динара –
каже овај хуманиста.

А Славко Радојчић је у овај
несвакидашњи одважан поход
кренуо са екипом старости од 35
до 48 година, коју су чинили и
Александар Прешерн, Алексан-
дар Шекуларац, Јован Црњин и
Станко Балабан. Њих су пратили
Јован Опалић и Бојана Ћутковић,
који су им све време били верна
пратња и подршка на овом више
него жуљевитом путу од Чачка,
Ивањице, Увца и Милешева, па
преко Пљеваља, Жабљака, Шав-
ника и Никшића, све до Острога.

– Кренули смо 12. маја и првих
осам дана ходали смо у конти-
нуитету преко 50 километара, а
последња два око 30 километа-
ра. Нас тројица – Јован, Станко
и ја – нисмо чак ни рекреатив-

ци, а камоли активни спорти-
сти. Велику улогу у свему томе
имали су Јоца и Бојана, који су
нас све време у стопу пратили
комбијем и припремали све за

наше путешествије – од санира-
ња рана до прибављања разних
потрепштина. Морам да напо-
менем да су нам неки наши при-
јатељи и фирме обезбедили сме-

штај и храну, а добили смо и
благослов од патријарха Порфи-
рија и других великодостојника,
па смо коначили и у неколико
манастира – говори Радојчић.

Он додаје да су овако напо-
ран пут ипак мало олако схва-
тили...

– У Никшићу нам се придру-
жио Дарко Шекуларац, који се
пењао на Хималаје и трчао у
цугу 400 километара, и он нам
је, као човек с таквим способно-
стима и толиким искуством,
рекао да нисмо нормални, јер је
прихватљиво да у таквој физич-
кој кондицији пешачимо евен-
туално по двадесетак километа-
ра, али 50 је било сулудо. Наро-
чито у прва три дана, кад је вре-
ме било паклено, и преко 30 сте-
пени Целзијуса. Имали смо и
подршку од Ивана Младенови-
ћа, човека који је поред осталог
препешачио залеђено Бајкалско
језеро. Он нам је рекао да после
три-четири дана таквих напора,
када се споје глава и тело, све
некако легне и буде лакше. И
заиста, након тог времена, огу-
глали смо и на жуљеве и на боло-
ве – каже Славко.

Фантастична реакција
на сваком кораку

Касније је ове људе, када су им
се организми навикли, послу-
жило и време.

– Једино смо из Пљеваља ишли
по киши око два сата, али смо
имали добре кабанице и при-
лично лако изгурали без зауста-
вљања. Морам да кажем да су
сви били веома срдачни према
нама, нарочито у Црној Гори.
Рецимо, у Пљевљима су нас доче-
кали и људи из тамошње Хитне
помоћи, као и физиотерапеут
Фудбалског клуба „Рудар”, који
нам је много помогао правим
масажама. Било је много лепих

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.

Добрила
Женка, мешанац, тражи нови
дом. Добрила је пронађена у пар-
ку без чипа, али људи који су је
пронашли не могу да је задрже.

Ова куца је предивна, изузет-
но умиљата и добра.

Пре удомљавања биће стери-
лисана и ветеринарски сређена,
а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон
063/479-805.

Ушица
Ова женка, мешанац с генима бал-
канског гонича, стара је око две
године и у потрази је за новим вла-
сницима. Ушица је мања растом у
односу на наведену расу, али је
невероватно питома и мазна.

Ово је заиста добар пас, који ће
сигурно свакодневно показивати
љубав и заслужује исто тако брижног власника. 

Она се тренутно налази у градском прихватилишту (352-
148) и, попут свих других тамошњих паса, стерилисана је,
микрочипована и вакцинисана против беснила.

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

ВЕЛИКИ ПОДВИГ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА „ОГЊИШТЕ”

У ИМЕ ХУМАНОСТИ ПЕШАЧИЛИ СВЕ ДО ОСТРОГА

ВЕЛИКА ПОДРШКА ЗА

„РОДИТЕЉСКИ КУТАК”

Вреди споменути да је,

поред благослова патријар-

ха, подршку овој племенитој

мисији дао и велики број

уважених јавних личности,

попут Јована Мемедовића,

Биљане Крстић, Николе

Роквића...

То је условило да је за „Роди-

тељски кутак” прикупљено око

милион динара, а сви који желе

да помогну ову акцију још увек

то могу да учине уплатом на

текући рачун удружења „Огњи-

ште” 340-11024157-94 у „Ерсте

банци”.

ПАКЛЕНА ПРЕЧИЦА

Славко Радојчић каже да је на

путу чланова „Огњишта” од

Панчева до Острога било и

великих искушења.

– Могу да кажем да је најте-

жи део био од Манастира Светог

Дамјана и Козме и Милешеве.

Ми смо заправо кренули пречи-

цом, али се испоставило да је

тих паклених 14 километара

било наше највеће искушење. У

питању је била права дивљина,

али и стрма низбрдица и таман

кад помислиш да је крај спушта-

њу, указао би се још стрмији

део, а ми смо већ били ионако

измрцварени. Е, ту смо се баш

уништили – каже Славко.

Мукотрпан, али племенит пут

Након свега, море вида ране

Славко на циљу

Ни киша их није омелаОва екипа је битно помогла лечење оболелих малишана



Динамо окончао
шампионат на
четвртом месту

Време је за одмор

Стала је и лепљива лопта. Завр-
шена је још једна сезона. Покло-
ници рукомета у нашем граду и
околини били су у прилици да
на делу виде најбоље екипе у
Србији, да присуствују добрим
утакмицама, а после свега могу
да буду задовољни оним што је
Рукометни клуб Динамо оства-
рио.

Популарни „жуто-црни” су
шампионат у Суперлиги окон-
чали на четвртом месту, иза Вој-
водине, Партизана и крагујевач-
ког Радничког, али оно што све
љубитеље овог спорта може да
охрабрује јесте податак да је
направљена добра база за наред-
но првенство у коме би Динамо
сигурно могао стићи до још боље
позиције на табели.

У последњој утакмици плеј-
-офа Аркус лиге, која је одигра-
на у петак, 27. маја, у Хали спор-
това на Стрелишту гостовао је
београдски Партизан. За „црно-
-беле” овај меч није имао резул-
татски значај, јер су још раније
обезбедили друго место, док су
Панчевци морали да победе и
да притом чекају кикс Раднич-
ког у Крагујевцу од Металопла-
стике, што би им донело трећу
позицију на табели.

Од почетка сусрета било је
јасно да момци у жуто-црним
дресовима више желе тријумф,
да су мотивисанији, па су на
крају и стигли до заслужене побе-
де: Динамо–Партизан 34:29
(18:16).

Иако су момци последњу
утакмицу дочекали прилично
уморни и исцрпљени од напор-
не сезоне, играо се добар руко-
мет на Стрелишту. Тим који
предводи тренер Ненад Кра-
љевски добро је започео утак-
мицу, у уводним минутима ство-
рио је и осетнију разлику, али
онда је и Партизан показао због
чега се налази на другом месту,
одмах иза неприкосновене Вој-
водине. Београђани су успели
да изједначе на 11:11, било је
потом и 13:13, а онда је ефика-
сни Марко Перовић са два уза-
стопна поготка поново донео
Динаму „плус два”.

Рукометна битка је наставље-
на и у другом полувремену.

Домаћи су одржавали предност
од два гола, али су гости у 38.
минуту успели да дођу до новог
изједначења (21:21). На радост
навијача из Панчева, било је то
све од њих у овом дуелу. Капи-

тен Костадиновић је повео саи-
граче у нове нападе, а Радовић,
Голубовић и Павловић почели
су да решетају мрежу Партиза-
на из свих позиција. На другој
страни, голман Динама Биркен-

хојер успео је да одбрани чак
три пенала играчима Партиза-
на, а један седмерац „скинуо” је
и Огњен Тонић, па се разлика у
корист жуто-црног тима само
увећавала...

Динамо је последњи меч у
сезони одиграо у саставу: Нико-
ла Стаменковић, Урош Павло-
вић (четири гола), Вељко Чабри-
ло, Милан Бошковић, Никола
Бекић (два), Радован Остојић
(један), Никола Перић, Марко
Перовић (осам), Огњен Тонић,
Иван Дистол, Борислав Урта,
Милан Голубовић (осам), Милош
Костадиновић (четири), Дани-
ло Радовић (шест голова), Алек-
са Милошевић и Адриан Бир-
кенхојер.

– Честитам Партизану на вице-
шампионској титули. Честитам
и мојим играчима на доброј утак-
мици и важној победи. Није било
лако наћи мотив на крају шам-
пионата, али успели смо.
Мислим да можемо да будемо
задовољни сезоном, а верујем да
у наредном шампионату може-
мо да направимо још један иско-
рак напред – рекао је на конфе-
ренцији за новинаре после меча
први тренер Динама Ненад Кра-
љевски.

Пласманом на четврто место
рукометаши Динама изборили
су се и за учешће у ЕХФ купу.

Пред играчима је сада време
за одмор, али људима из управе
клуба прави посао тек предсто-
ји. Тако је то сваког лета...
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Кажу неки: чуда се не догађају,
она се стварају. И тачно је то. Нај-
бољи пример је Џудо клуб Тамиш
из Панчева. Овај млади спортски
колектив, који постоји тек нешто
више од годину дана, успео је да
створи право спортско чудо. Да
постане најбољи у Србији.

Прошлог викенда у београд-
ској дворани „Шумице” одржа-
но је Првенство Србије за ста-
рије пионире, а наши суграђани
су остварили фантастичан резул-
тат – у екипној конкуренцији

ЏК Тамиш је поделио прво место
с клубовима Трудбеник Кортега
и Партизан (сви по 25 бодова),
који представљају праве џудо-
-институције у Србији. Па, ето,
и Џудо клуб Тамиш је ту негде...

Поредсјајнихтакмичара, нарав-
но, огромандоприносновомвели-
комуспехупанчевачкогџудадали
су одлични тренери: Марко Ата-
насов, Неда Остојић, Рајко Стај-
чић и Иван Остојић, који су на
прави начин предводили своје
талентоване борце ка трофејима.

Михајло Вуковић се попео
на највиши степеник побед-
ничког постоља, са златном
медаљом око врата, али фан-
тастични су били и нови вице-
шампиони Србије, дечаци који
су одавно потврдили свој ква-
литет, Дејан Долинга и Петар
Новаковић. Вредне трофеје, оне
који сијају као злато, освојили
су Алекса Лехни и Милена
Секуловић, који су се окитили
бронзаним одличјима. Ком-
плетном успеху допринели су

и петопласирани Никола
Долинга и Матеја Стојановски,
а боје свог клуба поносно су
браниле и Нађа Стајчић и
Марија Пеневски.

Упоран и квалитетан рад тре-
нера, сјајна организација клу-
ба, изванредни услови за децу,
јаки тренинзи, али и дружења,
путовања – предуслови су за
успех. Све то треба испунити
да би клуб био најбољи. Није
лако, али Џудо клуб Тамиш
засад то одлично ради.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ СПОРТСКОГ КОЛЕКТИВА

ЦРНО НА БЕЛО – ЏУДО КЛУБ ТАМИШ НАЈБОЉИ У ЗЕМЉИ

Једна од најтурбулентнијих
сезона Тамиша у Кошаркашкој
лиги Србије успешно је окон-
чана. Док су га многи отписи-
вали и прогнозирали му испа-
дање у нижи ранг, Кошарка-
шки клуб Тамиш је полако и
стрпљиво радио, савлађивао
све препреке и потешкоће и
наравно – остварио циљ.

У феноменалном
финишу трке за
бодове тим Бојана
Јовичића низао је
победу за победом,
па је шампионат
окончао у средини
табеле. До пласмана
у Суперлигу недоста-
јала му је једна побе-
да... Али да се више
никада не понови
таква сезона. С толи-
ко пехова, повреда и
болести играча...

И док су момци на
заслуженом одмору,
управа клуба с пред-
седником Дарком
Јовичићем на челу
вредно ради и пола-
ко припрема екипу
за следећи шампио-
нат.

Један од најважнијих посло-
ва окончан је ових дана. Нај-
бољи кошаркаш Тамиша Иван
Смиљанић продужио је сарад-
њу с клубом из Панчева и за
наредну сезону. Смиљанић је
у прошлој сезони бележио про-

сечно 13,8 поена и 6,2 скока
по утакмици.

И то није све када је КК
Тамиш у питању. Џош Нико-
лас је ново појачање овог спорт-
ског колектива.

Момак који је рођен 1998.
године и висок 190 центиме-
тара покрива обе бековске пози-
ције. У НЦАА лиги је наступао

за Универзитет Луизијана Мон-
ро, а у последњој сезони, у
сениорској конкуренцији, имао
је десет поена и 3,5 скокова по
мечу, уз одличан проценат шута
– 52 посто за два и 45 посто за
три поена.

РАДНО У КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ТАМИШ

СМИЉА ОСТАО, ЏОШ ДОШАО
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ – ТРИЈУМФ НАД ПАРТИЗАНОМ

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У БЕОГРАДУ

ТРОФЕЈИ НИНИ И ДАНИЦИ

У суботу и недељу, 28. и 29.
маја, у нашем главном граду
одржан је традиционални међу-
народни пливачки митинг „Тро-
феј Београда”, на коме су се
надметали и чланови Пливач-
ког клуба Динамо.

Панчевачку „експедицију” на
овом престижном надметању
чинило је петоро такмичара,
који су у врло јакој конкурен-

цији успели да освоје четири
вредна трофеја.

Нина Чича је тријумфовала
у трци на 100 м прсно, док је
на дупло дужој деоници, у над-
метању истим стилом, заради-
ла сребрно одличје.

Даница Константинов је дру-
га стигла на циљ у трци на 400
м краул, а на 200 м мешовито
припала јој је бронзана медаља.



Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано друго коло Купа Срби-
је у стрељаштву, које је било вео-
ма успешно за петоро такмича-
ра Стрељачке дружине „Панче-
во 1813”.

Ива Ракоњац је погодила 586
кругова у категорији кадеткиња
у дисциплини тростав 3 x 20
дијабола у гађању из ваздушне
пушке, а тај резултат јој је донео
бронзану медаљу и осам нових
бодова за финале.

Алекса Ракоњац се такође оки-
тио бронзаним одличјем. Он је
до трофеја стигао у финалу тро-
става 3 x 20 метака у конкурен-
цији осам најбољих сениора који
су пуцали из малокалибарске
пушке, а претходно је у катего-
рији јуниора заузео четврто
место, с резултатом од 570 кру-
гова. Алекса је такође освојио
важне бодове за финале Купа
Србије, које ће бити одржано
после трећег кола.

Марко Нинковић је бриљи-
рао у дисциплини 30 + 30 мета-
ка у гађању из малокалибарског
спорт-пиштоља. Он је у надме-
тању јуниора освојио сребрно
одличје, с погођена 553 круга
(278 прецизна и 275 брза паљ-
ба), а заслужио је и десет нових
бодова. Марка су од најсјајнијег

одличја овог пута делила само
четири круга...

Стефан Кешишјан је заузео
шесто место, док је Велимир
Нинковић био седми, мада је
након прецизне паљбе био тре-
ћи.

Велимир Нинковић је осво-
јио бронзану медаљу, погодив-
ши 498 кругова у дисциплини
60 метака ПСИ (пиштољ сло-
бодног избора) на 50 метара.
Марко Нинковић је у овој дисци-
плини био пети, а Стефан
Кешишјан шести.

Треће коло Купа Србије биће
одржано за десет дана у Новом
Саду и Смедереву.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНИ” ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ

СПОРТ
Петак, 3. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

27

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ

Субота, 17.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПАРТИЗАН (Г)

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ПАРТИЗАН (У)

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ВУЛТУРУЛ

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – Ц. ЗВЕЗДА

Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛОВО

Ковин: РАДНИЧКИ–БУДУЋНОСТ

Све утакмице су у недељу, од 17.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Самош: ПОБЕДА – ОМЛАДИНАЦ 1927

Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ

Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БСК

Баранда: РАДНИЧКИ–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 34:29

Фудбал

БАРАЖ ЗА СУПЕРЛИГУ

Крагујевац: РАДНИЧКИ 1923 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ (Ш) 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ 0:5

Омољица: МЛАДОСТ–НАФТАГАС 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–БУДУЋНОСТ 2:1

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ 1:5

Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ 5:1

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА 2:0

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ХАЈДУЧИЦА 2:1

Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 7:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – СПАРТАК 1911 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Баранда: РАДНИЧКИ–ПОБЕДА 7:1

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ОМЛАДИНАЦ 0:0

Баваниште: БСК–УНИРЕА 3:4

Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ 0:3

Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 2:0

Европско првенство
одржано у Турској

Добри резултати
најмлађих бораца

Завршено је педесет седмо
Европско сениорско првенство
у каратеу, које је ове године
одржано у турском граду Гази-
јантепу. Чланови сениорске
репрезентације Србије на нај-
већој карате смотри на Старом
континенту овог пута су осво-
јили једну медаљу.

Нажалост, након пуних четр-
наест година успешних насту-
па на европским шампионати-
ма, овог пута у кимону с држав-
ним грбом није било Слобода-
на Битевића, нашег најтрофеј-
нијег такмичара, који је завр-
шио активну такмичарску кари-
јеру.

Иако није наступио као так-
мичар, Битевић је био велика
помоћ тренеру Предрагу Сто-
јадинову, који је водио такми-
чаре на шампионату. Битеви-
ћев задатак је био да све так-
мичаре пре мечева добро при-
преми и то је са успехом ура-
дио.

Марина Радичевић се над-
метала у категорији до 68 кг и
добро је стартовала, остварив-
ши победу у првом колу над

ривалком из Украјине. Нажа-
лост, у другом мечу је претр-
пела пораз од каратисткиње из
Шведске... Такмичарка КК-а
Динамо наступила је и за еки-
пу Србије и једина остварила
победу у мечу с прејаким тимом
Азербејџана.

Ђорђе Салапура се такмичио
у категорији до 75 кг, али већ у
првом колу претпрео је пораз
од неугодног такмичара из Јер-
меније. Ђорђе се надметао и
као члан екипе наше земље и
једини остварио победу у мечу
против Грчке, од које је наша
селекција изгубила.

Предраг Стојадинов је као
тренер предводио већину так-
мичара у мечевима на Европ-
ском шампионату, а својим
искуством допринео је осваја-
њу златне медаље Иване Перо-
вић.

Најмлађи каратисти Динама
су за то време учествовали на
међународном турниру „Рода
куп”, који је одржан прошлог
викенда у нашем главном гра-
ду. У конкуренцији од око 900
такмичара млади Панчевци су
освојили шест медаља.

Златне медаље су заслужиле
талентоване пионирке Невена
Новаков и Ана Васић у катама.
Оне су до најсјајнијих одличја
стигле доминантно, са по пет
изванредних победа над сво-
јим ривалкама. Бронзе су зара-
дили наде Мартина Пузић и
Лука Доброта у катама, Лазар
Николић у борбама и кадетки-
ња Доротеа Бугарин у катама.
Одличан наступ су имали и Вук
Воркапић и Миљана Милен-
ковић, али су овог пута остали
без пласмана.

Такмичарима Динама сада
предстоји важан наступ на Бал-
канском првенству за сениоре
и децу, које ће бити одржано
од 3. до 5. јуна у Београду.

Захваљујући изванредним
резултатима током пролећне
такмичарске сезоне чак десет
такмичара добило је поверење
од савезних селектора да насту-
пи у кимону репрезентације
Србије.

Вук Воркапић, Лука Добро-
та и Лазар Николић такмичи-
ће се у конкуренцији нада, а
сениоре ће представљати:
Марина Радичевић, Ђорђе
Салапура, Урош Петровачки,
Михајло Поповић, Никола Ива-
новић, Дарко Спасковски и
Александар Здешић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Db4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ТАЊИ ЗЛАТО,
НИКОЛИ СРЕБРО

У суботу, 28. маја, у спортској
хали „Тиквара” у Бачкој Палан-
ци одржано је Првенство Срби-
је у дизању тегова, у дисципли-
ни бенч-прес, за кадете, јуниоре
и ветеране.

Организатори шампионата
били су Клуб дисциплине снаге
Мајевица из Бачке Паланке, уз
покровитељство Пауерлифтинг
савеза Војводине и Пауерлиф-
тинг савеза Србије.

Клуб дизача тегова Динамо и
овог пута је био на висини задат-
ка, па су у Панчево стигла вред-
на одличја са овог престижног
такмичења.

Тања Калинић је победила у
конкуренцији ветеранки, у гру-
пи такмичарки од 40 до 50 годи-
на, и то у категорији преко 84
кг. Никола Главоњић, дебитант,
наступио је у категорији до 93
кг и у јуниорској конкуренцији
освојио сребрно одличје.

Такмичаре је предводио пред-
седник КДТ-а Динамо Филип
Влајић, који је био и главни суди-
ја на овом првенству.

За такмичаре Динама у пауер-
лифтингу сада следи летња пау-
за, док се такмичари из секције
олимпијског дизања тегова при-
премајуза„ТрофејБеограда”, који
ће бити на програму 19. јуна.

„АЉЕХИН” МЕЂУ
НАЈБОЉИМА

Кадети панчевачког Шах клуба
„Аљехин” још једном су потвр-
дили да су међу најбољима у
држави. На 15. кадетском фести-
валу Србије, који је одржан недав-
но у Новом Саду, млади шахи-
сти из Панчева постигли су запа-
жене резултате.

Најуспешнија је била Мили-
ца Амиџић, која је освојила прво
место у конкуренцији девојчица
до 14 година у брзопотезном
шаху. Милица је одиграла седам
партија и није претрпела није-
дан пораз.

Одлични су били и Андреј
Добричан, који је освојио сре-
бро у групи дечака до 10 година
у убрзаном шаху, и Аљоша Канач-
ки, који је заслужио сребро у
истој групи, али у брзопотезном
шаху.

Запажени су били и Петар Ста-
менковић, Јана Стошић и Нина
Јочић, јер су се пласирали међу
десет најбољих такмичара у Срби-
ји у својим категоријама.

КАРАТИСТИ ДИНАМА НА БРОЈНИМ ИСКУШЕЊИМА

НА РЕДУ ЈЕ БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Тражи
Не треба се уљуљкивати.

    Чак и кад пут делује проходно.

    Без препрека и проблема.

    Успаваност духа вуче са собом обамрлост.

    Самим тим и подложност повређивању.

    А то уме да буде опасно.

    Када те крене, онда баш треба појачати потрагу.

    Тражи се, увек.

Поглед
Кажу да је лепота у оку посматрача.

    Није то сасвим тачно.

    Шта ћемо са искром у погледу посматране особе?

    Да, и посматрани посматрају.

    И, можда баш ту искру видимо.

    Као и неко други „блиц” у нашим очима.

    Изгледа да је прва тврдња тачна.

    Небитно. Важно је да имамо поглед на свет око нас.

Љубав
Љубав је као прозор.

    Отвориш га и видиш ширину.

    Сопствену, као и особе коју гледаш.

    Заиграш, ноге цупкају саме од себе.

    Најежиш се, „накожиш”.

    Обузму те луде идеје, помислиш да умеш да летиш.

    Па, умеш!

    Отвори прозор и рашири крила.

µМ. Шупица?С. Трајковић

„Дизелка” с Тамиша
спортски понос града

Утакмице баража за историју

Најлепша спортска бајка која се послед-
њих месеци одвијала у граду на обали
Тамиша прекинута је у недељу, 29. маја...
Али само привремено, јер је Фудбалски
клуб Железничар показао и доказао да
заслужује место међу најбољим српским
клубовима. Нова бајка почиње ускоро,
већ средином јуна, када ће „Жељини”
првотимци започети припреме за поче-
так нове сезоне у прволигашком карава-
ну и када ће кренути у нови јуриш...

У реванш мечу баража за попуну Супер-
лиге Србије „дизелка” је била одважна у
Крагујевцу и потпуно је надиграла супер-
лигаша, а да је било само мало више
спортске среће, коначан епилог је могао
да буде и другачији: Раднички 1923 –
Железничар 0:1 (0:1).

На жалост свих правих љубитеља спор-
та у Панчеву, па и у целом јужном Бана-
ту, о коначном победнику је одлучила
прва утакмица, у Смедереву, која је оди-
грана у среду, 25. маја, где је тим из Пан-
чева био формални домаћин, а изгубио је
тада с 1:3.

Упркос томе што су у срце Шумадије
отишли као потпуни аутсајдери, фудба-
лери Железничара су храбро истрчали
на терен стадиона „Чика Дача”, нису губи-
ли наду, желели су преокрет, веровали су
у спортско чудо.

И мало је недостајало да се оно заиста
и догоди...

„Бело-плави” из Панчева су на време
„начели” ривала. У 25. минуту је Дарио
Гргић довео „дизелку” у вођство, пошто
је пре тога Матеја Зувић одрадио велики
посао... Стрелац јединог поготка на утак-
мици могао је још неколико пута да мати-
ра голмана Крагујевчана, прилике су има-
ли и Зувић и Гигић, али лопта једностав-
но као да није хтела у мрежу. Нада нијед-
ног тренутка није напуштала табор „дизел-
ке”, без обзира на то што је домаћи тим
имао и очигледну наклоност судије Лаза-
ра Лукића.

„Жеља” је ломио ривала и у другом
полувремену, али у овом тренутку више
није могао. Да су момци тренера Игора
Савића морални победници овог баража,
потврдили су и сви стручњаци који су
коментарисали и анализирали меч, као и
бројни медији који су сложни у једном –
испао је бољи тим.

– Играли смо добро током целог сусре-
та и можемо да жалимо за пропуштеним
приликама. Да смо постигли бар још један
гол у првом полувремену, а имали смо
колосалне шансе, у наставку би ситуаци-

ја била сасвим другачија. Ипак, заоста-
так из првог меча био је превелик, па су
Крагујевчани успели да сачувају пред-
ност од 1:3 из Смедерева. Честитам мом-
цима, показали су да имају квалитет и да
Железничар заслужује елитни ранг. Сада
следи мала пауза и одмор за фудбалере
који су изнели највећи терет сезоне, а
убеђен сам, ако будемо сви били на оку-
пу, да Железничар може да буде још бољи
од лета – рекао је тренер Игор Савић,
који је преузео „дизелку” непосредно пред
реванш у Крагујевцу.

Нека остане записано да су дрес Желе-
зничара, на прагу елите, носили: Младен
Живковић, Мирољуб Костић, Марко Кона-
тар, Лука Петровић, Петар Гигић, Дарио
Гргић, Бојан Балаж, Данило Дашић, Мате-
ја Зувић, Реган Обенг, Александар Сим-
чевић, Немања Андријанић, Душан Плав-
шић, Стефан Дабић, Јордан Јовановић,
Лазар Милошев, Лазар Марковић, Пре-
драг Станимировић, Милош Стојчев, Бојан
Трипковић и Ненад Аџибаба.

Завеса је спуштена на такмичење, али
Фудбалски клуб Железничар подигао је
завесу велике сцене. „Дизелка” с Тамиша
показала је да уме, да може и да вреди...
Панчево има чиме да се поноси! Панче-
во има клуб за највећа фудбалска дела!

Утакмице на Спортском центру „Мла-
дост”, поготово у финишу сезоне, потвр-
ђују да Панчевке и Панчевци воле свог
„Жељу”, да су се ужелели доброг фудбала
и да се с правом надају да ће њихов оми-
љени клуб из свега овога изаћи још јачи и
организованији и да ће ускоро испунити
сан... А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАРУ ЈЕСТЕ МЕСТО У ЕЛИТИ!

Крагујевац је прошлог викенда окупио
најбоље младе рваче у нашој земљи. У
граду у срцу Шумадије одржано је Првен-
ство Србије у рвању слободним стилом, а
у веома јакој конкуренцији чланови пан-
чевачког Динама остварили су запажен
успех.

Опет су бриљирале девојке из нашег
града, које су у екипној конуренцији осво-
јиле вицешампионску титулу.

Најбоље у Србији, у својим категорија-
ма, биле су кадеткиње Милица Секуло-
вић и Мина Милосављевић, које су осво-
јиле најсјајнија одличја и окитиле се титу-
лом првакиња државе. Одлична је била и
Лена Ећимовић, која се из Крагујевца
вратила са сребрном медаљом око врата.

Дечаци из Динама до тринаест година

заузели су четврто место у екипном над-
метању, а веома добре резултате пости-
гли су и у појединачним наступима.

Артур Ховакимијан и Павле Радивоје-
вић окитили су се златним медаљама,
док је Матеја Ченејац заслужио сребрно
одличје.

У још јачој конкуренцији, у надметању
дечака до седамнаест година, Огњен Тодо-
сијевић је зарадио вицешампионску титу-
лу, Вук Цицуљ се пласирао на четврто, а
Милош Јовановић на пето место.

Екипу Рвачког клуба Динамо предво-
дили су тренери Вујо Шајић и Миливоје
Тодосијевић.

Захваљујући одличним резултатима
које постижу у овој сезони, кадеткиње
панчевачког клуба Милица Секуловић и

Мина Милосављевић добиле су позив
селектора репрезентације Србије, па ће
нашу земљу представљати на Европском
првенству, које ће бити одржано у Буку-
решту. А. Ж.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У РВАЊУ

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЦА
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