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НафакултетимауБеограду
још има слободних места
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n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.
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У току прва фаза
рехабилитације
лице Вељка Влаховића

У насељу Горњи град у кратком вре-
менском року бројне улице су асфал-
тиране. Нов асфалт је урађен у улица-
ма Танаска Рајића, Јове Максина, Син-
ђелићевој, Иве Курјачког и у пет улица
у насељу Косовских јунака. Град је обе-
ћао грађанима да ће се изглед Горњег
града знатно променити пројектом
јавно-приватног партнерства и, како је
рекла почетком ове недеље градска
менаџерка Маја Витман, „успевамо
ефикасно да напредујемо с радовима и
држимо дато обећање”.

На недовршеном делу Улице Иве
Курјачког радови се изводе од 31. авгу-
ста, а за викенд и почетком следеће
недеље асфалтирање се завршава у ули-
цама Стевице Јовановића и Уроша Пре-
дића, чиме ће бити заокружен процес
пресвлачења коловоза у Горњем граду.

Надавно су завршени радови на
Содари. На Стрелишту је актуелна
прва фаза радова у Улици Вељка Вла-
ховића; улица неће бити потпуно
затворена, скида се постојећи дотраја-
ли асфалт како би „легао” нов. Прва
фаза улице изводи се до раскрснице са
Улицом Вељка Петровића. Због своје
дужине и значаја циркулације саобра-
ћаја радови ће се изводити у три фазе.
Саобраћај у Улици Вељка Влаховића
биће преусмерен у другој и трећој
фази, најпре на потезу до Цвијићеве, а
онда до Улице Иве Андрића.

Маја Витман је рекла:

– Свесни смо свих проблема, али
желимо грађанима да поручимо да смо
све узели у обзир: упоредо се раде и
пројекти кишне канализације, како би
се створила могућност за асфалтирање.
Ове недеље асфалтирамо Улицу Стоја-
на Новаковића на Тесли. С радовима
ускоро крећемо и у насељу Младост,
као и у насељеним местима. Убрзо, град
почиње с рехабилитацијом Карађорђе-
ве и реконструкцијом Улице Бранка
Радичевића. Такође, близу краја је про-
јекат за Улицу Светозара Шемића.

Рехабилитација Улице Димитрија
Туцовића завршена је у предвиђеном
року. Градска менаџерка каже да је коло-
воз био лош, о чему су говориле и дотра-
јале шахте, које су замењене новим. Маја
Витман је објаснила и да је подигнут
ниво коловоза, како би грађанима било
омогућено једноставније паркирање.

Од 1. септембра радници и машине су
у Улици војводе Петра Бојовића: дакле, на
реду јепотезодТргаслободедораскрсни-
це Доситејеве и Улице Жарка Фогараша.

– У оквиру ових радова предвиђено
је да се заштити траса топловода у
сарадњи с ЈКП-ом „Грејање”. Из
безбедносних разлога саобраћајница
ће бити затворена до 20. септембра.
Сходно томе да су се одмори завршили
и да је почела школска година и имају-
ћи у виду фреквентност предметне
улице и измењене трасе аутобуских
линија, трудићемо се да радове изведе-
мо у предвиђеном року. Замолила бих
грађане, приватне субјекте и комунал-
ни сектор за стрпљење и овим путем им
захваљујем на разумевању – изјавила је
Маја Витман.

У току је тотална обустава саобраћа-
ја на овој деоници, уз измене на лини-
јама јавног градског превоза 5а, 6, 14,
25 и 27. Измена у траси састојаће се у
томе што се возила неће кретати Тргом
слободе и Улицом војводе Петра Бојо-
вића, већ Улицом Жарка Зрењанина и
даље старом трасом. Грађани неће
моћи да користе аутобуско стајалиште
код „Снежане” С. Т.

С обзиром на то да је ово уједно, као
што смо рекли, слава Храма Успења
Пресвете Богородице, градоначелник
Стевановић ју је честитао часним оцима
и свештенству, као и окупљеним сугра-
ђанима, и исказао задовољство што се
ове године указала прилика да Храм и
Град заједно обележе славу. Он је подву-
као да се на овај начин, у складу с нашим
верским, културним и историјским
наслеђем, наставља традиција окупљања
и ширења пријатељства, љубави и соли-
дарности међу свима у Панчеву.

Иначе, Српска православна црква и
верници славе један од највећих хри-
шћанских празника Успење Пресвете

Богородице као празник мајки и деце.
Велика Госпојина је слава Светоуспен-
ског храма у Панчеву, а од 2019. годи-
не и слава нашег града.

Према предању, Мајка божја наджи-
вела је сина, наставила његову мисију
и била сведок многих славних догађа-
ја. До краја живота била је у Јерусали-
му, окружена пажњом апостола и прве
хришћанске заједнице. Као што јој је
некад архангел Гаврило саопштио да
ће родити сина божјег, тако ју је обаве-
стио да ће се, на овај дан, упокојити.
Према једним изворима, Богородица
је живела 60, а према другим 72 годи-
не. Празновање Успења Богородице

установљено је 528. године, у знак
сећања на победу над Персијанцима.

Празнику претходи двонедељни
пост, али с обзиром на то да празник
пада у петак, пост се наставља и у субо-
ту, уз трпезу обогаћену рибом и вином.
По обичајном календару, не раде се
послови у кући и око ње и не би треба-
ло да жене започињу нове послове, већ
само да настављају започето.

Дани између Велике и Мале Госпо-
јине, 21. септембра, сматрају се најбо-
љим временом за брање лековитог
биља, а јаја прикупљена у овом перио-
ду су, кажу, најквалитетнија и дуго
остају свежа. С. Трајковић

Домаћин био
градоначелник Александар
Стевановић, резан
славски колач испред
зграде Градске управе

У Панчеву је 28. августа светом литур-
гијом и ломљењем колача обележен
празник Успења Пресвете Богородице,
међу верницима познатији као Велика
Госпојина – слава Светоуспенског хра-
ма и Града Панчева. Домаћин славе
био је градоначелник Александар Сте-
вановић, који је ове године био и кум,
док је у Храму Успења Пресвете Бого-
родице, где је обележавање славе запо-
чело, улогу кума славе имао некада-
шњи градоначелник и панчевачки
адвокат Срђан Миковић.

Велики број верника испунио је
велелепни панчевачки храм са два
торња, а у литургији је учествовало и
Панчевачко српско црквено певачко
друштво. Пошто је служба у цркви
окончана, кренула је литија градским
улицама, а у поворци су, поред најви-
ших градских функционера, били и
припадници војске и полиције, члано-
ви КУД-а „Станко Пауновић”, певачи
ПСЦПД-а и приличан број грађана.
Литија је ишла улицама Браће Јовано-
вић, Карађорђевом и Радомира Путни-
ка, па је кроз Сокаче стигла до зграде
Градске управе.

На платоу је пред окупљеним верни-
цима и грађанима уприличено резање
славског колача, а том догађају су при-
суствовали и председник Скупштине
града, одборници, републички и
покрајински посланици, чланови
Градског већа и помоћници градона-
челника, представници Војске Србије
и СПЦ, директори јавних комуналних
предузећа, установа и институција.
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Дај животу
још једну

шансу
Ближи се 10. септембар, Светски
дан превенције самоубиства. Сва-
ке године се тог дана скреће
пажња јавности на суицид као
један од водећих узрока преране
смрти, који је могуће спречити.

О томе колико је важно гово-
рити о овој теми сведочи чиње-
ница да, према проценама СЗО,
сваке године живот себи одузме
око 800.000 људи. У Србији чак
око 1.500 људи годишње изврши
суицид, што нашу земљу смешта
на 13. место у Европи по броју
самоубистава.

Kако би се тај број смањио, у
Kлиници за психијатријске боле-
сти „Др Лаза Лазаревић” отворена
је Национална СОС линија за пре-
венцију самоубистава. Ова линија
ради 24 сата, а број је 011/77-77-
000. Такође, на веб-страници
sos.laza la za re vic.rs стручњаци са
ове клинике доступни су на
онлајн чету 24 сата. Није потребна
регистрација, а са оператером
можете разговарати о свом про-
блему или о проблему вама бли-
ске особе. Појединцима који
размишљају о самоубиству годи-
нама је доступна и СОС линија
центра „Срце”. На број 0800/300-
303 свакодневно од 15 до 23 сата
неко ће вам се јавити.

Поред тога, за особе које су већ
покушале суицид или оне које су
у процесу туговања након самоу-
биства ближњег, клиника „Др
Лаза Лазаревић” отворила је
први Национални центар за пре-
венцију самоубиства у Србији. У
оквиру Центра специјалисти пси-
хијатрије и здравствени сарадни-
ци пружају стручну психијатриј-
ско-психолошку помоћ управо
особама након покушаја самоу-
биства и онима у процесу тугова-
ња након самоубиства ближњег.
У зависности од потреба, за сва-
ког клијента појединачно се пра-
ви индивидуални план лечења,
који, поред професионалног
саветовања, може укључивати
фармакотерапијски и/или пси-
хотерапијски индивидуални
односно групни третман. Центар
ради сваког радног дана од 7 до
14 сати. Број је 0800/309-309 –
опција 1. У Центар можете отићи
и на преглед са упутом надле-
жног дома здравља.

У Србији је самоубиство и даље
табу тема. Зато је јако важно да
овакви видови подршке постоје и
да у било које доба дана и ноћи
можете добити разумевање, лепу
реч и стручни савет. Уколико је
вама или неком ко вам је драг
потребна помоћ, не устручавајте
се да је потражите на било којој
од наведених адреса.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА СВЕТОУСПЕНСКОГ ХРАМА И ГРАДА ПАНЧЕВА

Водени цветови у „Јабуковом цвету”.

У Банатском Брестовцу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЛИТУРГИЈА У ПРЕЛЕПОЈ ЦРКВИ С ДВА ТОРЊА

САСТАНАК ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА И ДИРЕКТОРА ШКОЛА

Све о враћању ученика у клупе

АСФАЛТИРАЊЕ ПО ГРАДУ СЕ НАСТАВЉА

Епицентар ускоро готов, радови на све стране

На састанку у згради Градске
управе претходне недеље
између директора панчевач-
ких школа и мр Татјане
Божић, чланице Градског већа
која је задужена за област
образовања, теме су биле: вра-
ћање ученика у клупе основ-
них и средњих школа на тери-
торији града Панчева 1. сеп-
тембра уз поштовање одлуке
Тима за праћење и координи-
сање примене превентивних
мера у раду школа; формира-
ње комисије за утврђивање
критеријума за награђивање
ученика и предлог за припрему
потреба школа за наредну школску
годину.

Од 1. септембра основне и средње
школе започеле су редован рад и
часови ће трајати 45 минута, уз
обезбеђивање свих услова за рад,

односно уз поступање по упутстви-
ма Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Kризног
штаба. Планира се праћење развоја
епидемиолошке ситуације и даљи
рад ће се одвијати у складу с тим.

На основу иницијативе Града, у

сарадњи с Регионалним цен-
тром за таленте „Михајло
Пупин” Панчево, биће фор-
мирана комисија надлежна
за утврђивање критеријума
за награђивање ученика.
Директори, представници
основних и средњих школа,
др Драгољуб Цуцић, дирек-
тор РЦТ-а, и мр Татјана
Божић предложили су фор-
мирање ове комисије.

Такође, сумирана је прет-
ходна школска година, која
је у условима пандемије
била специфична и тешка

како за школе, тако и за запослене,
децу и родитеље. У том смислу, раз-
говарало се о начину превазилаже-
ња проблема који су се јављали, а
евидентиране су и потребе школа
када се ради о наредној школској и
календарској години. С. Т.
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Најугроженији они
који су примили две
дозе кинеске вакцине

Све комбинације
дозвољене, изузетак
„Спутњик”

Пуца имунитет код старијих људи
који су примили „Синофарм” на
почетку вакцинације у нашој
земљи и они хитно морају да се
поново вакцинишу. Потребно је
да се заштите, да што мање цир-
кулишу док не приме ту трећу
дозу, поручио је заменик дирек-
тора Клиничког центра у Нишу
Радмило Јанковић.

– Моја препорука је да они
који су примили „Синофарм”,
нарочито они старији од 50 годи-
на, промене вакцину и приме
„Фајзер” – казао је Јанковић,
додајући да је свака комбина-
ција вакцина безбедна.

Он је навео да има доста мла-
дих с тешким клиничким сли-
кама.

– Проблем је и у томе што
заражавају старије, оне који су
вакцину примили на самом
почетку процеса имунизације у
нашој земљи – каже Јанковић.

Овај истакнути стручњак види
проблем и у све чешћем зара-
жавању деце.

– Проценат заражене деце је
око 10 до 12 одсто, то је висока
стопа и повећаће се чим ђаци
уђу у учионицу. Подржавам да
они иду у школу што је нормал-
није могуће, али мислим да то
нема перспективу на неке дуже

стазе – оценио је Јанковић.
Међуграђаниманајвећунедоу-

мицу изазива питање да ли трећа
доза треба да буде доза исте вак-
цине коју су неки већ примили.

Свима се оставља могућност

избора вакцине и полази се од
тога да је безбедно и могуће при-
мити допунску дозу другачију
од оних којима су вакцинисани
и ревакцинисани, наводи се у
саопштењу Владе Србије.

Коначан избор цепива особа
ће саопштити лекару током пре-
гледа и консултација на вакци-
налном пункту.

Према истраживањима, све
комбинације су безбедне када је
реч о трећој дози, каже мини-
старка за рад и чланица Кри-
зног штаба Дарија Кисић Тепав-
чевић, указујући на то да се само
у случају вакцине „Спутњик” пра-
ви изузетак.

Наиме, ако сте примили вак-
цину руског произвођача која
има две компоненте, прву и дру-
гу, и уколико се одлучите да
примите и трећу дозу истог про-
извођача, то треба да буде прва
компонента, прецизирала је.

Епидемиолог Предраг Кон
каже да комбинација различи-
тих вакцина може да дође у
обзир, али то није нека званич-
на препорука Светске здравстве-
не организације, осим у ситуа-
цији кад нема исте вакцине.
Додаје да је у вакцинологији до
сада важио став да се вакцина-
ција наставља цепивом истог
произвођача.

Његова порука је да је најбо-
ље да људи добију одговор од
свог изабраног лекара.

Међутим, директорка Инсти-
тута за јавно здравље Верица
Јовановић изјавила је да нема
потребе ићи код изабраног лека-
ра за савет о трећој дози вакци-
не, већ да ће лекари на вакци-
налним пунктовима грађанима
одговарати на сва питања.

– Најзначајнија је нова доза,
која треба да повећа заштиту
вакцинисане особе, није важна
врста вакцине – каже она.

ВРЕМЕ

Врућине тек
догодине

Метеоролог Недељко Тодоро-
вић најавио је какво нас време
очекује наредних дана.

– Јутра постају све хладнија
и хладнија, поготово када су
ведра јутра. У Војводини је било
десетак степени, нека јесења
температура. С летом смо завр-
шили, али нисмо ушли у праву
јесен – казао је Тодоровић.

Додао је да смо „завршили с
топлим делом лета”.

– После више од два месе-
ца врелог ветра завршили смо
с топлим делом лета. Првих
дана септембра имаћемо не
врућину, већ пријатно умере-
но топло време, у већини дана
сунчано. После 7-8. септем-
бра следи даљи пораст темпе-
ратуре, максималне темпера-
туре око 27 до 30 степени. И
поред тих високих темпера-
тура, јутра ће бити свежа,
почиње магла да се јавља у
јутарњим сатима. Корак по
корак, вежбамо за улазак у
јесен – додао је он.

ОПРЕЗ

Још обо ле лих од 
гро зни це Запад ног Нила
У Вој во ди ни су забе ле же на два
смрт на слу ча ја иза зва на гро зни -
цом Запад ног Нила.

Нај ва жни ји изво ри боле сти су
дивље бар ске пти це, док се код
људи инфек ци ја пре но си убо -
дом зара же ног комар ца. Иако
посеб не тера пи је про тив те боле -
сти нема, струч ња ци пре по ру -
чу ју додат ни опрез.

У прет ход них месец дана реги -
стро ва но је девет ново за ра же них,
што чини бла го погоршањe епи -
де миј ске ситу а ци је, каже епи де -
ми о лог Сне жа на Медић из Инсти -
ту та за јав но здра вље Вој во ди не.

Како је она обја сни ла, гро зни ца
Запад ног Нила углав ном про ла зи
без симп то ма, а тек сва ки пети паци -
јент има симп то ме слич не гри пу.

– То су пови ше на тем пе ра ту ра,
малак са лост, боло ви у миши ћи ма
и згло бо ви ма, гла во бо ља, осип на
телу и про лив. Они про ла зе спон -
та но у пет до седам дана, а нај те жи
слу ча је ви, који се јавља ју код мање
од један одсто свих инфи ци ра них,
има ју упа лу мозга и можда ни ца –
изја ви ла је Сне жа на Медић.

ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Подршка челника града првацима

КО МОЖЕ И КО ТРЕБА ДА ПРИМИ ТРЕЋУ ДОЗУ

Трећу дозу вакцине могу

добити они грађани код којих

је прошло 180 дана од прије-

ма друге дозе.

Допунска односно трећа

(бустер) доза вакцине посеб-

но се препоручује следећим

категоријама становништва:

особама с нарушеним имуни-

тетом, особама старијим од 70

година, особама старијим од

60 година које стално бораве

у домовима за стара лица и

другим установама социјалне

заштите, запосленима у

здравственим установама и

установама социјалне зашти-

те и путницима у међународ-

ном саобраћају – грађанима

Србије који често путују у ино-

странство, било због посла,

било из приватних разлога.

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

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

Тако, на пример, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Сваки школарац који се у уто-
рак, 31. августа, у вечерњим сати-
ма нашао на платоу испред Кул-
турног центра одабрао је савр-
шен начин да обележи крај лет-
њег распуста и прослави поче-
так нове школске године: уз музи-
ку и песму. Наведеног дана цело-
вечерњи концерт одржао је деч-
ји хор „Вокал кидс”, а Kорзо је
био претесан за све оне који су
се ужелели наступа ове мулти-
талентоване екипе.

На репертоару су се нашле
дечје песме, али и обраде попу-
ларних рок и поп хитова, а публи-
ка није штедела дланове. „Вокал
кидс” је, иначе, Панчевкама и
Панчевцима добро познат хор.

Мало је градских манифестаци-
ја и програма које они нису опле-
менили својим звонким гласо-
вима, увек новим и занимљи-
вим репертoаром, сјајно осми-
шљеним аутфитом, добро уве-
жбаним наступом и надасве –
шармом, који имају и за извоз.

Неповољна епидемиолошка
ситуација одразила се у про-
теклом периоду и на активно-
сти хора.

– Пробе смо одржавали оно-
лико колико су нам прописане
мере то дозвољавале. На срећу,
велике паузе нисмо имали, па
нисмо ни испали из форме. У
мају и јуну били смо активни на
фестивалу БУДИ, где смо уче-

ствовали на три концерта. Сада
су деца једва дочекала прилику
да поново запевају пред публи-
ком, што се и видело на сцени –
истакла је после концерта про-
фесорка Јелена Цветић, дири-
генткиња хора.

Она је подсетила на то да хор
с почетком септембра улази у
своју осму годину постојања и
да су нови певачи добродошли.

– Очекујемо сву заинтересо-

вану децу узраста од пет до пет-
наест година која воле да певају,
наступају и да се друже да нам
се прикључе. Нови чланови могу
доћи на упис током наших про-
ба. Оне се одржавају у изабин-
ском простору Kултурног центра
четвртком од 19 и суботом од 11
сати. Пријемни испит за хор се
не полаже, јер се деци слух 
развија управо певањем – пору-
чила је Јелена Цветић. Д. К.

КОНЦЕРТ ХОРА „ВОKАЛ KИДС”

Распевани дочек нове 
школске године

ЛЕКАРИ ОБЈАШЊАВАЈУ ЗАШТО ТРЕБА ДА ПРИМИМО ЈОШ ЈЕДНУ ДОЗУ ВАКЦИНЕ

ТРЕЋА – СРЕЋА!

Руководство града је 1. сеп-
тембра посетило основне шко-
ле на територији Панчева, како
би нашим најмлађим ђацима,
родитељима и учитељима поже-
лело срећан полазак у школу.
Заменица градоначелника Дра-
гана Купрешанин рекла је да
је у први разред уписано 1.179
ученика у 20 школа – 10 град-
ских, девет сеоских и у ШОСО
„Мара Мандић”. Она је уз ове
речи поздравила ђаке у ОШ
„Исидора Секулић”:

– У ову школу уписано је 75
ђака првака у три одељења. Кроз
рад Комитета за безбедност сао-
браћаја за све ученике уписане у
првиразредобезбеђенисусаобра-
ћајни прслуци, како би били уоч-
љивијиосталимучесницимаусао-
браћају, а ове године додатно и
флуоресцентне торбе. Свим уче-
ницима, а посебно ђацима прва-
цима, желиммногосреће, успеха,
дружењаистеченихзнања.

Народни посланик Марко
Младеновић и члан Градског
већа Предраг Живковић, који
је и председник Комитета за
безбедност саобраћаја, посети-

ли су ОШ „Гоце Делчев” у Јабу-
ци. Предраг Живковић је апе-
ловао на све учеснике у саобра-
ћају и возаче да смање брзину,
да буду посебно опрезни у бли-
зини школа и замолио да ђаци
прваци обавезно носе светлеће
прслуке. Младеновић је додао:

– Први септембар је важан
за све нас и буди увек лепе успо-
мене на школске дане, погото-
во ако имамо децу која полазе
у школу данас први пут да сти-
чу нова знања, искуства и при-
јатељства. У Јабуци смо, где је
ове године уписано 59 ученика
у три одељења. У овом тренутку
настава се одвија без икаквих
потешкоћа потенцијално иза-
званих коронавирусом.

Чланица Градског већа мр
Татјана Божић поздравила је
прваке у ОШ „Васа Живковић”
и честитала им полазак у шко-
лу. Новинарима је рекла:

– Највише првака је уписано
упанчевачкеосновнешколе„Све-
тиСава”, „МирославМикаАнтић”
и „Стевица Јовановић”, а када се
ради о селима, највише их је у
Омољици и Старчеву. С. Т.



Једна од највећих
органских фарми у
Европи ускоро у
нашем комшилуку

Словенци Иза и Само Логин,
који су се прославили као твор-
ци чувене видео-игрице „Токинг
Том”, продали су своју компа-
нију за милијарду долара и купи-
ли више од 4.000 хектара земље
у Банату, на којој планирају да
се баве органском производњом.
Како пише „Данас”, то је потвр-
дио и министар пољопривреде
Бранислав Недимовић рекавши
да „на 3.800 хектара они желе
да успоставе органску пољопри-
вредну производњу и то ће бити
највећа платформа такве про-
изводње у Европи”.

Он је тада додао како се све
више људи у Србији бави
органском пољопривредном,
те да и сам зна све више оних

који из IT сектора одлучују да
се окрену пољопривреди. Логи-
нови су пре 12 година основали
IT стартап и направили аплика-
цију која им је донела новац:
„Токинг Том” је мачак који с
вама разговара, кога храните и
играте се с њим – данас на „Јутју-
бу” „мачак који прича” има чак
25,8 милиона пратилаца, а њего-
ви видео-клипови бележе на десе-
тине, поједини и стотине мили-
она прегледа. Апликација је ски-
нута више од три милијарде пута,
а све то је његовим творцима из
Словеније омогућило да 2017.

године продају своју компанију
Кинезима за милијарду долара.

Тада су одлучили да се окре-
ну неким другим стварима, а
део њихове стратегије било је
окретање органској производњи.
Због тога су у Србији основали
фирму „Логин еко”, која се, пре-
ма подацима из АПР-а, бави
гајењем жита, легуминоза и уља-
рица. Фирма је активна у Срби-
ји од 2016, а последње две годи-
не под овим именом.

Иза Логин недавно је рекла
за словеначко „Дело” да њихов
пројекат у Војводини има сврху
да омогући здраву храну за све
људе. Додала је:

– Желимо да развијемо тех-
нологије и системе о томе како
се органска храна може узгајати
на великим фармама без ком-
промиса, тако да не мора да се

смањи профитабилност. Знамо
да су органске фарме мале, али
након три године тестирања ове
године ћемо добити цертифи-
кат за органску производњу и
постаћемо једна од највећих
органских фарми у Европи.

Казала је и да ће њихова фар-
ма бити и највећа „мирна” фар-
ма на свету, што значи да неће
користити никакве животињске
препарате, ђубрива, па чак ни
стајско гнојиво.

– Потребно је пронаћи
одржива решења. Ми сами
ђубриво од детелине, а један

део њива је намењен за раст дете-
лине која служи као ђубриво.
Када берете пшеницу, косите
детелину и пребацујете је на
житно поље, ђубрећи тло.
Мислим да то људи никада нису
радили на тако великим повр-

шинама. Овај начин производ-
ње хране требало је да започну
Немци после Другог светског
рата, када је криза глади мора-
ла брзо да се реши. Али то се
никада није догодило. Стручња-
ци упозоравају да, рецимо, земља
у Немачкој или Енглеској која
је најинтензивније експлоатиса-
на више неће бити плодна за
тридесет година – објаснила је
Иза Логин за „Дело”.

Логинови су основали и
фондацију „Логин5”, на чијем
сајту истичу да им је идеја да
својим примером органске
фарме дају подстрек и
локалном становништву, да га
инспиришу да се здравије
храни и да покажу да одржи-
ва пољопривредна производња
има своју перспективу.
Органска производња коју
започињу прилика је и људи-
ма у Србији за посао, а визија
њиховог пројекта јесте успо-
стављање једне велике
пољопривредне методе која би
била прихватљива за природу,
али и људе – цео екосистем.

„Токинг Том” је Изи и Саму
Логину донео и титулу најбога-
тијих Словенаца. И Иза и Само
су по струци мастери компју-
терских наука.

Проректор за наставу Универ-
зитета у Београду изнео тачан
број слободних буџетских и
самофинансирајућих места

Матуранти који нису успели да
се упишу на неки од седам уни-
верзитета у Србији имаће уско-
ро нову шансу. Убрзо ће сви
факултети организовати други
уписни рок. Највише слободних
места, као и обично, остало је
на Београдском универзитету.

Професор др Петар Булат,
проректор за наставу Универ-
зитета у Београду, рекао је за
национални јавни сервис да има
1.286 слободних буџетских места
и 1.495 самофинансирајућих,
што су укупно 2.872 слободна
места за други уписни рок.

Према његовим речима, из угла
студената има мање слободних
места него прошле године, када
је било око 3.300 слободних места
у другом уписном року.

– Увек остане понеко место, а
ове године у првом уписном
року владало је велико интере-
совање за све факултете који
имају било шта од скраћенице
за информационе технологије у
називу програма. Када сам ја
студирао, медицина је увек била
популарна; ове године је био
већи број пријављених него прет-
ходних година на стоматологи-
ји, расте интерес на фармацији,
ветерини, као и за биомедицин-
ске науке – рекао је Булат.

Техника је стандардно попу-
њена, а остала су места на
факултетима која воде ка настав-
ничким занимањима: хемија,
физика, математика и језици.
Булат је истакао да Пољопри-
вредни факултет у Земуну има
највише слободних места – 214
буџетских и 125 самофинанси-
рајућих. Следe Технички факул-
тет у Бору и београдски Техно-
лошко-металуршки и Шумар-
ски факултет.

Проректор за наставу је обја-
снио да се многи будући студен-
ти опредељују за факултете који
су им у близини због економске
ситуације, како би родитељима
смањили трошкове за смештај и
путовање. Булат је додао:

– Има и оних који се опреде-

љују за Београд. Што се тиче
Медицинског факултета, ми тра-
диционално имамо крајеве

земље из којих се уписују сту-
денти на Медицински факул-
тет у Београду, као што колеге у
Новом Саду имају студенте који
се традиционално уписују тамо,
тако да сваки од тих факултета
има своју популацију одакле
долазе будући студенти.

Када се ради о томе шта сту-
денти морају да остваре у дру-
гом року, он каже да је ситуа-
ција различита, те да има оних
који су се већ уписали негде, па
ће покушати на неком програ-
му који им је атрактивнији од
оног који су уписали.

– Има случајева да су канди-
дати били сигурни да ће се упи-
сати на одређени факултет, па
се то није десило и у другом
року траже неко своје место и
има оних који се из неких дру-
гих разлога нису уписали у
првом року или кандидата који
су завршили средњу школу у
иностранству, па нису могли да
конкуришу у првом уписном
року – за њих има посебних
места, један одсто свих места је
остављен за њих у другом упи-
сном року – подвукао је Булат.

Иначе, сви држављани Срби-

је који су завршили средњу шко-
лу могу да студирају о трошку
буџета државе и да освоје дово-
љан број бодова.

– Ако бисмо гледали највећи
број појединачних слободних
места, таквих је највише на
Филолошком факултету, јер
тамо има 185 буџетских и 228
самофинансирајућих. Ако бисмо
гледали укупне бројке, онда би
то био и Шумарски факултет,
на коме има 88 буџетских и 123
самофинансирајућа – прецизи-
рао је Булат.

Постоје места и за физичку
хемију, а према његовим речи-
ма, углавном су интересантни
програми и попуњени. Говоре-
ћи о епидемијској ситуацији,
Булат је рекао да ће се трудити
да за бруцоше буде организова-
на класична настава.

– Универзитет у Београду се
буквално за две недеље реорга-
низовао. Тешко је било студен-
тима бруцошима: нису осетили
студентски живот и због тога
ћемо пажњу и фокус ставити и
на прошлогодишње бруцоше да
стекну тај осећај – закључио је
Булат.

4 ДРУШТВО
Петак, 3. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

СЛОВЕНЦИ КУПИЛИ 4.000 ХЕКТАРА ЗЕМЉЕ

Органскa пољопривредa у Банату

За суштинска питања која је покренула пандемија потреб-
но је време, стрпљење и, такође, дубље и дуже разми-
шљање о томе зашто пандемија изгледа овако како изгле-
да и зашто има баш овакво трајање. То није само про-
блем вируса и његовог ширења, него је очито да је вирус
ударио у систем који је већ био у дубокој кризи и свог
функционисања и својих вредности. С друге стране, наш
је очај у томе што не видимо решења у која бисмо могли
веровати и за која бисмо се желели борити. Глобално
друштво је имало два велика проблема и пре пандемије
– један је сама логика неолибералног капитализма која
нас је довела до зида, до девастације како друштва, тако
и саме планете, а с друге стране, оно је боловало од
раширеног нарцисоидног поремећаја који структурира
начин живота највећег броја људи. Тај поремећај је додат-
но погоршала спектакуларизација приватног живота кроз
друштвене мреже.

(Писац и филозоф Игор Штикс, 
„Данас”, 30. август)

* * *
Отказ у „Атељеу 212” дао сам на свој 35. рођендан, 17.
новембра 1995. године, јер сам осетио неку врсту – круп-
на је то реч, али употребићу је – гађења на репертоарску
и кадровску политику, а био сам, или сам бар тако осе-
ћао, у том моду. Отказ сам образложио чињеницом да
ми је рођендан, па хоћу да се почастим слободом. Тај
укус слободе најдрагоценије је искуство у мом професи-
оналном животу. Иако је тај гест, којим сам себе оставио
без плате, социјалног и здравственог осигурања, а био
сам подстанар и имао сам дете са женом која није била
запослена, многима деловао као хир и глупост. Нисам
заборавио како су ме многе колеге вређале и нападале
како се правим важан и како би и они могли дати отказ и
шта то мислим да сам ја и тако унедоглед. Ипак, немам
никакву горчину ни злопамћење, већ се искључиво башка-
рим у уверењу да интуиција и ослушкивање сопствених
амбиција, критеријума и жеља воде сваког уметника до
делте у коју његов таленат судбински увире.

(Глумац Тихомир Станић, 
портал УГС „Независност”, 25. август)

* * *
Пре него што се рат догоди, политичке елите системат-
ски раде на дехуманизацији противника, па их потпуно
дехуманизују како су грозни, убице, кољачи, „увек нас
нападају јер су зликовци” и слично. Тако се људи моти-
вишу за рат, а кад се рат заврши, треба причати о својим
искуствима јер кад ја видим да неко кога сам сматрао за
непријатеља, зликовца, убицу, усташу, балију, четника
има нешто људско у себи – то је тренутак трансформаци-
је. Није лако пуцати у човека. У непријатеља, гада, врага
да, али у човека није лако и зато све војске света систе-
матски раде на дехуманизацији непријатеља. Питам се
шта је било у глави америчком пилоту који је узлетео са
аеродрома у Кабулу знајући да му с крила и точкова висе
живи људи. Једино да их дехуманизује, да каже да то
уопште нису људи и да само да гас.

(Психолог и психотерапеут Владан Беара, 
„Бука”, 27. август)

* * *
Повукао се на село, гајећи козе и пецајући, свестан да
се, сам са собом, налази у најбољем друштву. Склонио
се у самоизолацију одавно пре пандемије, наслућујући
пре свих у каквом клаустрофобичном свету живимо и у
каквом свету ћемо тек живети… Играјући комедије, при-
казао је сву травестију српске драме! Његов кабаре кра-
јем осамдесетих и почетком деведесетих година био је
шокантни и бритки шоу пред наступајућу катаклизму, а
само је Лане својом фацом могао да је најави кроз цини-
зам – смејали смо се, заједно с њим, падајући у прова-
лију. Није нам нудио илузију да ће на дну, уместо каме-
ња, бити душек. Није се чак ни трудио да да колективну
анестезију, да би они који су преживели лакше устали.
Сећам се добро његовог смртно озбиљног лица и њего-
вих фора. Питао је – чему се смејете, а ми смо знали да
се смејемо сами себи, пред колективно нарицање. При-
чао је да је оболео од емоционалне куге. Није могао да
ужива довољно у ономе што је лепо, нити да довољно
презире оно што је лоше. Зато се осамио, рекох већ.
Умео је да бира друштво!

(Новинар Александар Апостоловски, 
„Политика”, 29. август, 

In memo ri am Милан Лане Гутовић)

КОНЦЕПТ ДРУГИ УПИСНИ РОК НА ФАКУЛТЕТИМА

ГДЕ ИМА СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ТАЧНИ ПОДАЦИ
О УПИСУ

На сајту Универзитета у

Београду могу се наћи све

информације и сви подаци

неопходни за упис. Процес

почиње 2. и 3. септембра

пријавом кандидата, при-

јемни испити су 6. и 7, а

резултати ће бити истакнути

8. септембра.

Коначна ранг-листа треба

да буде истакнута 13, а упис

завршен 16. септембра.
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У рекон струк ци ји 
уче ство ва ли и 
рад ни ци НИС-а

Наја вље на сарад ња и 
с дру гим здрав стве ним
уста но ва ма

Желе ћи да пру жи допри нос уна пре ђе -
њу ква ли те та рада здрав стве них уста -
но ва у нашој земљи, ком па ни ја НИС је
дони ра ла вози ло за потре бе патро на -
жне слу жбе Дому здра вља „Др Симо
Мило ше вић” у Бео гра ду. Тако ђе, НИС
је подр жао рекон струк ци ју оде ље ња
гине ко ло ги је Дома здра вља Жар ко во,
који послу је под окри љем Дома здра -
вља „Др Симо Мило ше вић”. У изво ђе -
њу поје ди них радо ва током рекон струк -
ци је уче ство ва ли су и запо сле ни у НИС-у,
чла но ви Клу ба волон те ра. Овом при -
ли ком ком па ни ја НИС је дони ра ла воду
„Јазак” за запо сле не и паци јен те Дома
здра вља.

Др Ненад Бје ли ца, дирек тор Дома
здра вља „Др Симо Мило ше вић”, захва -
лио је ком па ни ји НИС на дона ци ји,
наво де ћи да 227.000 људи има здрав -
стве не кар то не у тој уста но ви.

– Прет ход ни пери од нас је као дру -
штво нау чио да је држав но здрав ство
нешто што је, наро чи то у про те кле две
годи не, спа сло мно го живо та. Али
држав но здрав ство је теко ви на коју тре -

ба да очу ва мо као дру штво у цели ни.
НИС нам је пока зао да здрав стве ни
рад ни ци нису оста ли сами да се о њему
ста ра ју и да га очу ва ју, већ се јавио као
поу здан парт нер када је то било нај по -
треб ни је. Нала зи мо се на уми ве ном и
лепом оде ље њу гине ко ло ги је, које је
захва љу ју ћи ком па ни ји НИС рекон -
стру и са но, а испред згра де се нала зи
вози ло које је тако ђе доби је но дона ци -
јом НИС-а, које кори сти наша слу жба
поли ва лент не патро на же, која оба вља
нај о се тљи ви ји део посла ове уста но ве,
а то је рад с ново ро ђен ча ди ма и тешким
боле сни ци ма – изја вио је дирек тор ове
бео град ске здрав стве не уста но ве.

Ту су кад затре ба

Миле на Спа сић, руко во ди лац Сек то ра
за дру штве но одго вор но посло ва ње ком -
па ни је НИС, наве ла је да је ула га ње у
глав не сту бо ве нашег дру штва стра те -
шко опре де ље ње НИС-а.

– С циљем подр шке Дому здра вља
„Др Симо Мило ше вић” дони ра ли смо
вози ло за потре бе патро на жне слу жбе.
Веру је мо да ће оно омо гу ћи ти и меди -
цин ском осо бљу да лак ше сти же на
лока ци је и у кућ не посе те герон то ло -
шким и онко ло шким паци јен ти ма, али
исто тако и паци јен ти ма који нису у
могућ но сти да дођу у Дом здра вља на
лече ње и тера пи је. Поно сни смо и на
наше запо сле не, чла но ве Клу ба волон -
те ра, који су уче ство ва ли у рено ви ра њу
оде ље ња гине ко ло ги је и који су сво јим

радом и зала га њем омо гу ћи ли да бора -
вак у овом дому здра вља буде при јат -
ни ји сви ма – наве ла је Миле на Спа сић
и дода ла да ће НИС, у скла ду са сво јим
кор по ра тив ним сло га ном „Будућ ност
на делу”, наста ви ти да пру жа подр шку
локал ној зајед ни ци у којој послу је, а
посе бан допри нос пру жи ће, као и до
сада, здрав стве ном систе му Срби је.

Здра вље пре све га

Да под се ти мо, у мар ту 2020. годи не у
нашем гра ду је све ча но отво ре но рено -
ви ра но Оде ље ње деч је и пре вен тив не
сто ма то ло ги је, чију је ком плет ну рекон -
струк ци ју и набав ку савре ме не опре ме

финан си ра ла
ком па ни ја НИС
у окви ру про гра -
ма „Зајед ни ци
зајед но”. Поред
рекон струк ци је
Оде ље ња деч је
сто ма то ло ги је,
ком па ни ја НИС
је дони ра ла
сред ства за
набав ку сани тет -
ског вози ла Слу -
жби хит не
помо ћи Дома
здра вља Пан че -
во с тран спорт -
ним инку ба то -
ром за ново ро -
ђе не бебе, чиме

су знат но уна пре ђе ни ква ли тет и без -
бед ност у пру жа њу здрав стве не зашти -
те пре вре ме но рође ној деци, ново ро -
ђен ча ди и одој ча ди.

Од 2009. годи не НИС је у подр шку
здрав стве ним уста но ва ма и меди цин -
ским рад ни ци ма, кроз раз ли чи те про -
јек те, инве сти рао више од 215 мили о -
на дина ра. Тако ђе, ком па ни ја је у послед -
њих годи ну дана за здрав стве не рад ни -
ке и паци јен те обез бе ди ла више од
70.000 лита ра пија ће воде „Јазак”. Зна -
чај ну подр шку здрав стве ним инсти ту -
ци ја ма НИС је пру жио и током пан де -
ми је кови да 19, дони ра ју ћи раз ли чи ту
нео п ход ну опре му и мате ри јал.

До кра ја годи не биће ура ђе но 25.000
до 30.000 при кљу ча ка, а зах тев је под -
не ло око 70.000 дома ћин ста ва

Пре ма зва нич ним пода ци ма ЈП-а „Срби -
ја гас”, у Срби ји око 280.000 дома ћин -
ста ва кори сти гас и пла ни ра но је да се
до кра ја иду ће годи не тај број удво стру -
чи. Држа ва је у апри лу пону ди ла гра ђа -
ни ма при кљу чак по дупло нижој цени
– за 780 евра. Након ове мере инте ре -
со ва ње гра ђа на је нагло пора сло, али
уво ђе ње гаса не иде оче ки ва ном дина -
ми ком. Дирек тор „Срби ја га са” Душан

Баја то вић каже је недав но иста као да
ће до кра ја годи не бити ура ђе но 25.000
до 30.000 при кљу ча ка, а да се при ја ви -
ло 70.000 дома ћин ста ва. Стру ка исти че
да је дина ми ка сла ба јер недо ста ју ресур -
си, а и уну тра шња орга ни за ци ја самог
„Срби ја га са” умно го ме допри но си да
при кљу чи ва ње на мре жу иде спо ро. Сам
Баја та во вић је иста као да је нава ла вели -
ка и да слу жбе овог јав ног пред у зе ћа до
нове греј не сезо не неће моћи да одго -
во ре на свих 70.000 зах те ва.

– Ми можда неће мо сти ћи све то да
обра ди мо одмах. „Срби ја гас” има 69

фили ја ла, али ми нема мо дово љан број
рад ни ка – рекао је Баја то вић и додао
да је циљ да кори сте ресур се поди зво -
ђа ча с који ма има ју пот пи са не уго во ре
како би обра ди ли што више зах те ва.

Све у све му, при кљу чак за гас ника -
да није био повољ ни ји, јер ће гра ђа ни
отпла ћи ва ти 780 евра три годи не кроз
месеч не рачу не за гас. Важно је и то
што нема ника кве кама те, на 36 рата, а
то зна чи месеч но 20 евра.

При кљу чак могу доби ти лега ли зо ва -
на дома ћин ства, а дат је пред лог да се
одо бри и они ма који су ушли у про цес

лега ли за ци је. Наи ме, држа ва пла ни ра
да доне се нову уред бу, која ће омо гу ћи -
ти да нај ве ћи број неле гал них обје ка та
тако ђе може да доби је при кљу чак на гас.

Вре ди иста ћи да су гра ђа ни осло бо -
ђе ни висо ких локал них так са за реа ли -
за ци ју овог посла, тако да су локал не
само у пра ве оста ле без свог дела про -
фи та, али не и „Срби ја гас”. Захва љу ју -
ћи Мини стар ству гра ђе ви нар ства, про -
ме ње на је уред ба и так се које се одно се
на могућ ност да их напла ћу је локал на
само у пра ва више не посто је, тако да је
оста ла само цена од 780 евра.

ДРУШТВО
Петак, 3. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ако је у оде ље њу 
вак ци ни са но 70 одсто
ђака, не мора ју да 
носе маске

Кад се дво је зара зи, 
раз ред пре ла зи на 
онлајн наста ву

Поче ла је још јед на школ ска годи на.
За раз ли ку од про шле, сада су сви ђаци
у сво јим школ ским клу па ма и наста ва
се одви ја као нека да. Међу тим, шко ла -
ма су дата вео ма стрикт на пра ви ла која
мора ју да се при ме њу ју. Иако је одлу ка
о поврат ку ђака у шко ле широ ко при -
хва ће на у јав но сти, и струч ној и лаич -
кој, макар три раз ло га за страх, или
барем немо у ми це, посто је пред 1. сеп -
тем бар: како ће функ ци о ни са ти модел
„сема фо ра”, како ће се из јед ног цен -
тра пра ти ти чак 1.760 шко ла и да ли
саме шко ле има ју довољ но капа ци те та
да кон тро ли шу „епи де миј ску сли ку”?

Било како било, нови модел је сту -
пио на сна гу. Њего ва при ме на је раз ра -
ђе на у неко ли ко европ ских зема ља, а
целе про шле годи не овај модел је при -
ме њи ван у Аустри ји и Сло ве ни ји. Да
ли ће редов на наста ва опста ти зави си
од мно го фак то ра, пра ви ла су ту и јасне
су про це ду ре. Држа ва је рекла сво је,
сада је на шко ла ма да спро ве ду мере.

На адре се основ них и сред њих шко ла
сти гао је допис са стрикт ним пра ви ли ма
и про це ду ра ма које мора ју да се при ме -
њу ју током ове школ ске годи не. Има их
мно го и издво ји ће мо само неке од њих.

Маска гла ву чува

На при мер, када су два уче ни ка у јед -
ном оде ље њу или гру пи пози тив на на
ковид, пре ла зи се на онлајн наста ву 10
дана, а цела шко ла то чини када је

више од поло ви не ђака нај ма ње два
дана одсут но. С дру ге стра не, ако је у
оде ље њу/гру пи нај ма ње 70 одсто вак -
ци ни са них уче ни ка, ти пел цо ва ни нису
у оба ве зи да носе маску током часа,
али то мора ју да ура де при ли ком ула -
ска у шко лу, па све до дола ска до сво је
клу пе. Они ђаци који нису при ми ли
вак ци ну у оба ве зи су да носе зашти ту
на лицу и током одго ва ра ња и током
сва ког раз го во ра, при ли ком било којег
кре та ња ван клу пе, одла ска на одмор
или у тоа лет. Маска за настав ни ке током
часа није нео п ход на уко ли ко је од дру -
ге дозе вак ци не про шло нај ма ње 14
дана и/или су у прет ход них шест месе -
ци пре ле жа ли ковид.

Кад је код јед ног уче ни ка у оде ље њу
или гру пи потвр ђен ковид 19, а био је
на наста ви до 48 сати пре поја ве симп -
то ма, сле ди му моди фи ко ва ни кућ ни
каран тин од 10 дана, а целом оде ље њу
непре ста но ноше ње маске. После кућ -
ног каран ти на, ко год био у њему, па и
онлајн наста ве, нема тести ра ња на коро -
ну и кре ће се у шко лу ако нема симп -
то ма. Али до 14. дана од почет ка каран -
ти на зара же ни ђак мора да носи маску
и на отво ре ном и на затво ре ном.

Поло ви на је кључ на

Хро нич не боле сти и ста ња, наво ди се у
пре по ру ка ма, могу пред ста вља ти већи
ризик од раз во ја тежих обли ка кови да

19, без обзи ра на узраст, па таквим се
уче ни ци ма и запо сле ни ма, као и осо -
ба ма у бли ском кон так ту с овим посеб -
но осе тљи вим кате го ри ја ма, пре по ру -
чу је вак ци на ци ја и у зави сно сти од
акту ел не епи де ми о ло шке ситу а ци је (од
уме ре ног до висо ког ризи ка тран сми -
си је виру са) тре ба им омо гу ћи ти уче -
ње/рад  на даљи ну, уз доста вље но
мишље ње лека ра спе ци ја ли сте одго ва -
ра ју ће гра не меди ци не.

Чим се у оде ље њу поја ви коро на,
нема колек тив них спор то ва, а да би
поче ли, нај ма ње 14 дана не сме да
буде потвр ђе них слу ча је ва. А у шко -
ли, ина че, ника ко, без обзи ра на то да
ли је добра или лоша ситу а ци ја, не
тре ба орга ни зо ва ти при ред бе и про -
сла ве. Цело оде ље ње или гру па иде на
онлајн наста ву 10 дана ако су ту два
потвр ђе на слу ча ја, а цела сме на када
је више пове за них слу ча је ва у нај ма -
ње три оде ље ња. Чита ва шко ла пре ла -
зи на онлајн наста ву уко ли ко више од
50 одсто уче ни ка нај ма ње два рад на
дана није било на наста ви, а бар један
је пози ти ван.

Нарав но, уз све ово могу ће је да целе
шко ле оду на онлајн наста ву у зави сно -
сти од епи де ми о ло шке ситу а ци је у
општи на ма и гра до ви ма, о чему је „Пан -
че вац” писао у прет ход ном бро ју.

Пра ви ла су јасна и када се симп то -
ми зара зе реги стру ју у самој шко ли.
Настав но и нена став но осо бље за које
се сум ња да је зара же но виру сом мора
одмах да се јави у ковид амбу лан ту, а
ђак који има симп то ме зара зе тре ба да
се сме сти у пра зну учи о ни цу/про сто -
ри ју одре ђе ну за изо ла ци ју. Потом се
оба ве шта ва ју роди те љи/ста ра те љи, који
мора ју одмах да га одве ду у ковид амбу -
лан ту. О уче ни ку у соби за изо ла ци ју
бри не јед на осо ба, кори сте ћи маску, а
про сто ри ју потом тре ба очи сти ти и 
дез ин фи ко ва ти.

ПОЧЕ ЛА НОВА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

ЕВРОП СКИМ МОДЕ ЛОМ ЂАЦИ ВРА ЋЕ НИ У ШКОЛ СКЕ КЛУ ПЕ

ПРИ КЉУ ЧАК ЗА ГАС НИКАД ПОВОЉ НИ ЈИ

Вели ко инте ре со ва ње гра ђа на

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НЕЋЕ БИТИ ПОСКУПЉЕЊА
ЕНЕРГЕНАТА

Цена гаса остаје иста
до краја године

Министарка рударства и енергети-
ке Србије Зорана Михајловић изја-
вила је недавно да неће бити поску-
пљења гаса у Србији до краја годи-
не. Према њеним речима, цена се
неће мењати јер наша држава има
уговор с „Гаспромом”, а у наредном
периоду треба очекавати нове пре-
говоре „Србијагаса” и руског енер-
гетског гиганта. Реч је о изради новог
анекса или о новом уговору за пери-
од после 1. јануара 2022. године.

Када је реч о нафтним деривати-
ма, министарка је прецизирала да
држава сигурно неће повећавати
дажбине на нафтне деривате и на
тај начин утицати на додатна поску-
пљења. Цена струје остаје иста, нема
никаквих захтева, нити преговора о
евентуалном повећању, тврди Зора-
на Михајловић.

ПОДРШКА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Лакше до посла
у иностранству

Квалификације радне снаге у Срби-
ји ускоро ће бити доступне на енгле-
ском језику, па ће заинтересовани
моћи да виде свој статус и у другим
системима и да сагледају могућно-
сти за запошљавање или наставак
образовања и ван граница. То ће бити
омогућено повезивањем Национал-
ног оквира квалификација Србије
(НОКС) са европским оквиром, који
је кроз пројекат „Развој интегриса-
ног система националних квалифи-
кација” помогла Европска унија (ЕУ).

Реализацијом овог пројекта успо-
стављен је Национални оквир ква-
лификација и тако је обезбеђено боље
повезивање образовања и тржишта
рада, али је и отворена могућност за
образовање одраслих јер је успоста-
вљањем горенаведеног система обра-
зовни систем Србије повезан са систе-
мима других европских земаља и са
Европским оквиром квалификација.

НОКС је оквир у коме су пописа-
не, по нивоима разврстане и детаљ-
но описане све квалификације које
се могу стећи кроз формално, нефор-
мално и информално учење и омо-
гућава да се прецизније евидентира
квалификациона структура радне
снаге и креирају тржишно релевант-
не политике у области образовања.

Све квалификације могу се сада
наћи у Регистру квалификација, елек-
тронској бази која постоји од ове
године и доступна је на сајту Аген-
ције за квалификације.

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ

Усвојена уредба о
соларним панелима

Влада Србије је усвојила Уредбу о
критеријумима, условима и начину
обрачунапотраживањаиобавезаизме-
ђу купаца-произвођача и снабдевача,
чиме језначајнопоједностављенапро-
цедура по којој грађани могу да поста-
ну купци односно произвођачи. На
тај начин се у једном кораку долази
до соларних панела, док је раније
било потребно испунити читав низ
административнихпроцедура, апосту-
пак је трајао и дуже од шест месеци.

Новом уредбом је омогућено да
нема контакта с државном админи-
страцијом и да нису потребни лока-
цијски услови, решење о грађевин-
ској дозволи, одобрење о инсталаци-
ји и пробни рад. Једино што грађани
морају да ураде после куповине и
уградње панела јесте да се обрате
снабдевачу, након чега бивају при-
кључени на мрежу. Тада ће сви куп-
ци-произвођачи добити двосмерно
бројило, што значи да сву произве-
дену електричну енергију предају
мрежи, а на крају месеца се види
разлика, па ће, ако су произвели више
него што су потрошили, ту количину
пребацити за следећи месец.

ПОДР ШКА ЗДРАВ СТВЕ НОМ СИСТЕ МУ СРБИ ЈЕ

Нафт ни гигант обно вио оде ље ње онко ло ги је
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6 ЗДРАВЉЕ

Како побећи с
маскенбала?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, сви смо током
живота (на)учили како да се
прилагодимо различитим
ситуацијама и особама с који-
ма се сусреће-
мо свакоднев-
но или по
п о т р е б и .
Наравно да
нећемо бити
исти када смо
на пословном
разговору, на
п о р о д и ч н о м
ручку или у
загрљају воље-
не особе... и то
је сасвим у
реду. Предста-
вљамо се изра-
зом лица који
је најпримере-
нији датом моменту и о томе
не треба да размишљамо. Пра-
тећи емоције које одређују
акцију, аутоматски мењамо
израз лица. Усклађеност оно-
га што мислимо, говоримо и
показујемо је слика наше
целовитости и (не)задовољ-
ства сопственим животом.

Када свесно „намештамо”
израз лица за који сматрамо
да је најпогоднији да прикри-
је или замаскира стварност у
коју смо се уплели, и када то
траје дуже време, тада смо
угазили у глиб самообмане.
Уверавамо сами себе да смо
успели да поставимо лице које
подржава речи намењене при-
казивању оног у шта желимо
да се верује. Заборављамо да
наша душа није на истој
вибрацији с лажним речима
и несклад се пробија у виду
омашки, које су све чешће.
Појединима успева да дуже
време успешно намештају

лице које желе да прикажу у
односу према другима или
нечему. (Само)обмана која
дуже траје, постаје образац
понашања и лако поверујемо
да је исправно претварати се
намештањем лица, у зависно-
сти од намере која нас покре-
ће. После извесног времена,
добро заглављени у сопстве-
ном глибу претварања, не
можемо да препознамо своје
право лице. Изгледа нам
немогуће да донесемо одлу-
ку за предузимање било чега
што би нас покренуло из уста-
јале свакодневице, и то само
зато што не прихватамо да
смо једино ми одговорни за
непријатан осећај који лажне
маске изазивају у нама. Не

прихватамо ни
лажне маске
као такве, јер
смо убеђени да
је исправно да
имамо више
лица и да ни
сами не знамо
које је право. И
то је истина.
Само околно-
сти које наста-
ју од тренутка
када други поч-
ну да примећу-
ју нашу дво-
личност могу
да нас покрену

да преиспитамо сами себе,
прихватимо право „ја” и
коначно узбуркамо смрдљи-
ву устајалост једноличних
дана. Није лако, нарочито ако
откријемо да наше право лице
веома одудара од жеља и
тежњи које имамо. Спознаја
да треба да се одрекнемо при-
вида зарад истине по прави-
лу је болна и отрежњујућа. Да
смо били задовољни одгово-
ром других на наше право
„ја”, не бисмо ни довели себе
у ситуацију (само)обмане.
Жеља за прихватањем или бег
од неминовних животних кри-
за најчешћи су узроци дво-
личности. Тек кад схватимо
да све почиње од нас и из нас,
и мир и срећа и љубав, спрем-
ни смо да прихватимо своје
право лице, које ће одража-
вати поново нађени склад.

Бити у складу или у
(само)обмани – одлука је, као
и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Тек кад схватимо 
да све почиње од
нас и из нас, и мир
и срећа и љубав,
спремни смо да 
прихватимо своје
право лице, које ће
одражавати поново
нађени склад.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сваке године, у
августу и септем-
бру, велики број
особа суочава се
с непријатним
с и м п т о м и м а
алергије на
амброзију, као
што су кијање,
свраб носа и очи-
ју, цурење из носа, кашаљ... У тежим случајевима удисање
полена амброзије може изазвати чак и астматични напад.

Ова једногодишња коровска биљка може да произведе
чак до милијарду честица полена, а средином августа је у
свом пуном цвату. Врућина, влага и ветар доприносе шире-
њу полена, који може путовати и преко 50 километара. Нај-
већа концентрација полена амброзије у ваздуху је у периоду
од 10 до 16 сати.

Ако сте алергични на амброзију, пре почетка њеног цве-
тања започните превентивну терапију, коју ће вам преписа-
ти лекар. Овај природни напитак биће вам такође одличан
савезник у борби против нежељених симптома.

Исцедите бистар сок од свежег лишћа и корена целера.
Сипајте сок у теглу и додајте исто толико меда. Смесу добро
промешајте дрвеном или пластичном кашиком. Теглу држи-
те добро затворену у фрижидеру, најдуже недељу дана. Овај
сок с медом пије се три пута дневно: узима се по једна
кашика пола сата пре јела. Пијте га свакодневно, током
целе сезоне цветања амброзије (у периоду од јула до краја
септембра). Овај народни руски лек одлично чисти органи-
зам и делотворан је и за друге врсте алергија.

Целером против
амброзије

Имате ли и ви осећај да сваког
јутра седате у ролеркостер, који
вас потом махнито носи кроз
дан? Бринете о породици, рад-
ном месту, рачунима, обавеза-
ма, старим родитељима..., а нај-
чешће реченице које изговарате
су: не знам где ударам; распа-
дам се; пуцам по шавовима!

Добро дошли у клуб особа
које су под хроничним стресом.
Желимо вам да из њега изађете
што брже, пре него што овај
проблем остави озбиљне после-
дице на ваше психичко и физич-
ко здравље.

Стручњаци сматрају да стрес
покреће више од 1.400 разних
хемијских реакција у организму
које и те како утичу на наше опште
стање. Амерички институт за стрес
сматра да 70–90% посета лека-
рима опште праксе настаје упра-
во због последица стреса.

Питање од милион долара гла-
си: како спречити, зауставити и
заувек уништити стрес? Одго-
вор обесхрабрује: лек против
стреса нико није изумео, а веро-
ватно и неће због тога што нас је
стресом природа „опремила” из
сасвим оправданих разлога.

– Стрес је еволуцијски меха-
низам који нам служи да спасе-
мо сопствени живот кад се нађе-
мо у опасној ситуацији. Мајка
природа је то замислила овако:
када, на пример, идете шумом
и сретнете тигра, ваш органи-
зам у року од две секунде пре-
конфигурише цео систем како
би створио додатну енергију за
борбу или за бег. Притом се
„гаси” све оно што нам у том
судбоносном тренутку не треба:
пробава, имунолошки систем,
систем за репродукцију, либи-
до... Управо зато људи који су
стално под стресом врло брзо
почну да изгледају старије, рано
оседе, кожа почне да им се суши
и стално су болешљиви – каже у
једном од својих предавања
познати предавач и мотивацио-
ни говорник Срђан Роје.

Окидачи и последице

Режим рада под стресом дизај-
ниран је за периоде опасности
који не би требало да потрају
дуже од пола сата или сат. Ми
смо данас, међутим, смислили
начине како ћемо бити под стре-
сом трајно. Најчешћи окидачи
стреса су: смртни случај, болест
члана породице, развод, пресе-
љење, проблеми на послу, отказ,
одлазак у пензију, сексуални и
новчани проблеми, породичне
размирице и усамљеност.

– Када бурно одреагујемо на
неку стресну ситуацију, нивои
кортизола и адреналина у нашем
телу нагло скачу, срчани ритам
се драстично убрзава, а варење
и метаболизам успоравају. Но,
након кратког времена, све се
враћа у нормалу. Међутим, када
се стресне ситуације нижу једна
за другом, организам нема вре-
мена да се опорави и тако стрес
постаје хроничан – објаснила је
Мирјана Кнежевић, биолог, на
предавању о стресу одржаном у
Градској библиотеци.

Стрес најчешће оставља после-
дице на нашем кардиоваскулар-
ном и дигестивном систему, па
тако особе које су стално под
стресом с временом почну да
пате од хипертензије или про-
блема с варењем, а неретко се
код њих јави и чир на дванаесто-
палачном цреву. Дуготрајан стрес
у стању је да потпуно разори ваш
организам. Многи излаз поку-
шавају да пронађу у лековима и
различитим препаратима за опу-
штање, али то није паметно реше-
ње: такве супстанце не лече узрок

проблема, а уз то стварају и зави-
сност и изазивају читав низ непри-
јатних нуспојава.

Да бисте умањили стрес и
последице које он изазива, тре-
бало би да се придржавате неко-
лико важних правила.

Пазите шта једете

Немојте јести храну која вас
чини тромима и успоренима, то
ће само бити извор додатног
стреса.

Много воћа, поврћа, интегра-
лних житарица, здравих масти

и најмање два литра воде днев-
но добитна су комбинација.

Више спавајте

Потрудите да пружите себи
довољно одмора кад год је то
могуће.

Не устручавајте се да одрема-
те двадесетак минута по подне,
како бисте допунили батерије и
били спремнији за обавезе које
следе.

Правите подсетнике

Један од узрока стреса је тај што
велики број података истовре-
мено држимо у глави, покуша-
вајући да попамтимо све обаве-
зе. Тако никад нисмо фокусира-
ни на оно што радимо, мисли
нам лете и постајемо нервозни.

Користите подсетник на
мобилном телефону или запи-
сујте обавезе у тефтер. Тако ћете
моћи да се опустите и да се у
целости посветите активности
коју тренутно обављате.

Пет минута паузе

Кад схватите да вас је стрес појео,
направите петоминутну паузу.
Зауставите све, испразните гла-
ву од мисли и дубоко дишите.

Кратак предах ће учинити чуда
и помоћи вам да се експресно
ресетујете и умирите.

Будите уредни

Нека вам радни сто и десктоп
буду увек чисти и уредни, јер
нам неред ствара менталну кон-
фузију и подсећа нас на све ства-
ри које нисмо урадили.

Хаос на столу – хаос у глави.
Направите ред.

Физичка активност

Кад се бавимо физичком актив-
ношћу, наше тело лучи допа-
мин – хормон задовољства, који
кочи производњу кортизола и
адреналина, смирује нас, дово-
ди нас у бољу физичку конди-
цију и омогућава нам добар сан.

Имајте у виду да групни, так-
мичарски спортови не делују као
антистрес терапија. Изаберите
активности које имају медита-
тивни карактер: јогу, тај чи, трча-
ње, пливање... Проводите време
у природи и посветите се себи.

ОСЛОБОДИТЕ СЕ НАПЕТОСТИ НА ВРЕМЕ

СТРЕС ЈЕ КЉУЧ КОЈИ ОТВАРА 
ПАНДОРИНУ КУТИЈУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ЈЕ ВРЕМЕ ДА ПОТРАЖИТЕ ПОМОЋ?

Знакови који ће вам указати

на то да је стрес почео да оста-

вља озбиљне последице на

вас јесу: губитак апетита, про-

блеми са спавањем, претеран

замор, лошија концентрација,

разражљивост, осећај беспо-

моћности, безразложна брига,

размишљање о самоубиству,

одавање алкохолизму или

наркоманији.

Уколико имате већину ових

симптома и нисте у стању да

се самостално изборите са

стресом, обратите се за помоћ

психологу или психијатру.

РАДИТИ ВИШЕ СТВАРИ ОДЈЕДНОМ?
ВЕЛИКА ГРЕШКА!

Иако у први мах делује логич-

но да ћемо више постићи ако

обављамо неколико ствари у

исто време, истина је скроз

супротна. Мултитаскинг чини

да радимо спорије и неквали-

тетније, уз честе грешке. Ако

не верујете, уверите се

помоћу овог једноставног

експеримента.

Узмите папир и

оловку и укључите

штоперицу,

па испиши-

те, једно

испод дру-

гог, првих

15 слова азбуке

или абецеде. Кад то

завршите, у другој коло-

ни испишите уназад

све непарне броје-

ве од 29 до 1.

Запишите колико вам је време-

на требало за овај задатак.

Сада, такође мерећи време,

урадите то исто, али тако што

ћете наизменично писати једно

слово па један број (А – 29, Б –

27...). Упоредите

резултате. Већини

људи за други

задатак треба готово

дупло више

времена,

направе

неколико

грешака, а

п р и т о м

пишу неуред-

није и хао-

тичније.

Толико о

с м и с л у

мултита -

скинга.

НАЈЧЕШЋИ 
ОКИДАЧИ СТРЕСА:

• смртни случај,

• болест члана 

породице,

• развод,

• пресељење,

• проблеми на послу,

• отказ,

• одлазак у пензију,

• сексуални и 

новчани проблеми,

• породичне размирице,

• усамљеност.



Домаћицу тегла цвекле изађе и
до 10 пута јефтиније ако је сама
спреми, а слична је уштеда и у
припреми мешане салате

Крај лета је време када све уве-
лико мирише на паприке, а дома-
ћицама се увек буди вечита диле-
ма шта се више исплати: спре-
мати зимницу код куће или купи-
ти паковане тегле?

Свакако је увек најбоље јести
домаће, а рачуница каже да је
тако и јефтиније, јер се, реци-
мо, на тегли цвекле може уште-
дети и до десет пута, па зато
помама на пијацама крајем авгу-
ста не јењава.

Припрема ајвара је посао од
два дана, а за једну велику теглу
потребно је око 400 динара, кажу
познаваоци.

Пуно посла око ајвара

– Килограм паприке је од 100
до 120 динара. Увек се могу
купити и лошије и јефтиније,
али је за ајвар боље да буду
меснате. За теглу ајвара потреб-
но је од три до три и по кило-
грама печених паприка. Ако је

цена 100 динара, то је већ 300
динара само за паприке. Тегла с
поклопцем је 30 динара. Када
се додају уље, со, шећер и, ко
воли, плави патлиџан, то је мини-
мум 400 динара за теглу. Плус
уложено време – каже наша саго-
ворница.

Ко се двоуми да ли да сам
спрема, мора да зна да тегла
правог домаћег ајвара кошта
600–700 динара, а да су оне јеф-
тиније, од око 350 динара, што

се продају у маркетима, најче-
шће од куваних, а не печених
паприка.

Краставчићи „папрени”

Ситним краставчићима, тј. кор-
нишонима цена из године у годи-
нунепадаинемогусенаћииспод
100 динара за килограм, а иду и
до 150 динара ако су квалитетни-
ји, свежији. Од10 килограмаможе
да се добије до 24 тегле. За то је
потребнаједнаесенција, којакошта

230 динара. Џак од 10 килограма
кошта 1.000 динара, а тегле су
(ако их немате) 30 динара. Уз све
додатне зачине, тегла краставчи-
ћа у домаћој радиности може да
буде и испод 100 динара, а тога
ретко има и на снижењима у про-
давницама.

Шарена салата малтене џабе

Шарена (мешана) салата спада
у најмање захтевну и најјефти-
нију зимницу. На пример, за
шарену салату су потребна чети-
ри килограма купуса, чија је цена
30 динара за килограм. Потом
су потребна два килограма кра-
ставчића (100 динара килограм),
два килограма паприка (јефти-
нијих од 60 динара по килогра-
му), два килограма шаргарепе
(40 динара килограм) и исто
толико зеленог парадајза (50
динара килограм). Тако поврће
не кошта више од 700 динара, а
од те количине добије се чак 15
тегли. Тако тегла изађе мање од
50 динара, док им је цена у мар-
кетима и до 420 динара.

Цвекла је једна од најиспла-
тивијих зимница. Од пет кило-

грама цвекле испадне у просеку
око девет тегли зимнице, а уз
њу су вам од додатних састојака
потребни само понека кашика
соли, шећера и конзерванс. Ако

набасате на јефтину цвеклу, тегла
зимнице може да вас изађе и
само 30 динара, док је иста у
продавницама и до 310 динара,
односно чак 10 пута скупља!

Да би први пут послали децу
у школске клупе, родитељи
морају да издвоје целу плату
за књиге, школски прибор,
ранчеве, гардеробу, обућу,
опрему за физичко, лектиру...

На почетку смо. септембра и
почетка школске године, кад
родитељи имају додатни удар
на буџет. Иако је полазак прва-
ка у школу највећа радост за
родитеље, ту су уједно и нај-
већи трошкови, а уколико
породица има два ђака, тро-
шкови се удвостручују.

У трошкове не улазе само
књиге и школски прибор, већ
и ранац, гардероба, обућа,
опрема за физичко, прибор
за цртање и бојење, лектира,
тако да за опремање двају
ђака треба издвојити чак
65.000 динара.

– Колико год да се радујем
што моје дете полази у први
разред, толико и данима уна-
зад пребројавам новац који
морам да издвојим за школ-
ску опрему и прибор. Учите-
љица нам је дала списак оба-
везног прибора који дете мора
да има код себе. Уз прибор
детету морам да купим нове
патике, гардеробу, ранац, а све
то ће ме коштати као једна
минимална плата – каже јед-
на мајка ђака првака која је
желела да остане анонимна и
додаје да су последњих дана
августа огромне гужве у књи-
жарама.

Родитељи обично уџбенике
купују на неколико месечних
рата, које отплаћују током
године, међутим целокупна
школска опрема купује се
непосредно пред полазак у
школу, пише Курир.

Цена комплета уџбеника за
први разред у просеку кошта
око 8.000 динара, док комплет
за осми разред износи око 17.000
динара зависно од издавача уџбе-
ника који је школа одабрала.
Поред књига, ђак мора да има

и свеске различитих формата,
које, зависно од величине, ква-
литета, броја листова и од тога
да ли су укоричене, коштају од
10 до 490 динара. За почетак
године је довољно око пет-шест
свезака, а током године треба
купити двадесетак.

Прибор за писање и цртање
подразумева обавезне три
обичне оловке, плаву и црве-
ну хемијску оловку, пенкалу
и оловку пиши-бриши, дрве-
не бојице, гумицу, резач и
мали лењир, што долази у
склопу пернице, која кошта

минимум 500 динара, док цена
пуних перница иде и до 2.000
динара. Ученику је посебно за
математику неопходан и ком-
плет лењира, који кошта око
100 динара, и шестар, чија је
цена минимум 150 динара.

Што се тиче ликовне култу-
ре, ту је списак мало дужи, па
тако треба обезбедити блок
број два, три, четири или пет,
у зависности од тога у који
разред основне школе дете иде,
затим темпере, водене боје,
воштане боје, комплет четки-
ца, палету, посуду за воду, крпу,
фломастере, пластелин, само-
лепљиви колаж-папир и кесу
за блок, за шта треба издвоји-
ти око 2.500 динара.

Ту је и физичко васпитање,
за које је потребна опрема, у
коју спадају обавезне посеб-
не патике, тренерка, хеланке
или шортс, мајица кратких
рукава и вијача, као и врећа
за опрему. На списку су и
ранчеви, који су једна од
већих ставки, за коју треба
издвојити од 1.200 до 12.000
динара.

Многи наставници и учите-
љи у школски програм укљу-
чују обавезну лектиру, која за
први разред кошта око 500
динара, док је комплет за осми
разред око 1.000 динара.

Подразумева се да је ово
школски прибор за почетак
године, који се с временом

обнавља, па је тако потребно
више пута куповати хемијске
оловке, резаче, гумице, све-
ске, блок за цртање, дрвене,
воштане и водене бојице и
темпере. Током године роди-
тељи имају и додатни удар
на џеп, а то су излети и екс-
курзије. Пре свега, они пред-
стављају авантуру за свако
дете, а циљ ових путовања је
и учење нових ствари и оби-
лазак различитих знамени-
тости и културних установа,
а све то кошта. Тако цена за
три ноћења на некој плани-
ни у Србији кошта око 100
евра, док су цене једноднев-
них излета од 2.000 до 4.000
динара.

ТЕМА БРОЈА
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ЈЕСЕЊИ ТРОШАК (1): ЂАЧКЕ КЊИГЕ

НА ДВА ЂАКА ОДЕ ПРЕКО 500 ЕВРА

Мајка: „Колико год
да се радујем што ми
дете полази у први
разред, данима
пребројавам новац
за школску опрему
и прибор.”

ЈЕСЕЊИ ТРОШАК (2): ЗИМНИЦА

Домаћа туршија сласнија и јефтинија

НА АКЦИЈИ ЈЕФТИНИЈЕ, 

АЛИ КВАЛИТЕТ УПИТАН

Чим из куће изветри мирис

спремања зимнице, сав

труд и рад домаћица може

бити демотивисан. Разлог

томе су велики индустриј-

ски произвођачи који у

већим трговинским ланци-

ма продају зимницу по изу-

зетно ниским акцијским

ценама. Тако се краставчи-

ћи, додуше они мало круп-

нији, могу наћи већ за 99

динара, док они ситни држе

цену и до изнад 200 дина-

ра. Ајвар, за који је упитно

како је припреман и шта је у

њему, на акцији се може

наћи и за 199 динара. Цена

тегле цвекле је 119 динара у

маркету. Шарена салата

често се продаје у продав-

ници и за 89 динара.

УЖИНА ПОСЕБАН

ТРОШАК

За децу која се одлуче да

ужинају у склопу школе

родитељи сваког месеца

за то треба да издвоје око

1.500 динара. Међутим,

уколико се одлуче за само-

стално доношење ужине –

родитељи ће вероватно

морати да одвоје нешто

више пара за храну свог

ђака.

„КОРОНА СЕТ” НЕ СМЕ ДА СЕ РАЗМЕЊУЈЕ

Поред обавезне школске

опреме и прибора, учитељи

и наставници за време пан-

демије коронавируса препо-

ручују да ђаци код себе има-

ју заштитне маске, влажне

марамице, тоалет-папир,

дезинфекционо средство за

руке и папирне марамице.

Строго је забрањено да ову

додатну опрему ученици

размењују између себе.

Цене поврћа на пијацама

Парадајз 30–80

Паприка 50–120

Купус 30–60

Карфиол 60–70

Цвекла 50–80

Корнишо- 40–60

Домаћа или купљена зимница

ВРСТА Д О М А - КУПЉЕНА

Ајвар 400 350–700

Корнишони 80–100 100–200

Шарена салата 50 135–420

Цвекла 30 170–310
* Цене у динарима по

килограму * Цене у динарима по тегли

Цене комплета уџбеника за основце

Први разред 6.520

Други разред 6.780

Трећи разред 7.470

Четврти разред 8.830

Пети разред 14.230

Шести разред 16.800

Седми разред 17.200

Осми разред 17.200

Опрема за физичко

Патике 3.000

Мајица 400

Шортс 2.000

Тренерке 2.000–10.000

Хеланке 1.000

Врећа за опрему 600

Списак потребне школске опреме

ПРИБОР ЦЕНА

Свеска 10–500

Блок за 70

Кеса за блок 120

Темпере / водене боје 250

Колаж-папир 40

Комплет четкица 400

Дрвене бојице 200

Воштане боје 180

Фломастери 200

Перница 500–2.000

Шестар 150

Ранац 1.200–12.000

Лектире 500–1.000

* Цене су у динарима

* Цене су у динарима

* Цене су у динарима
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Почетак школске године сваког септем-
бра обележи појава већег број деце на
улицама и путевима у целој Србији. Деч-
ја радост због повратка у школске клупе
и поновно дружење с другарицама и дру-
говима, нажалост, неретко бива преки-
нута повредама у саобраћају, које нека-
да доводе чак и до фаталног исхода.

Агенција за безбедност саобраћаја, у
оквиру кампање „Пажљивко”, понудила
је родитељиманиз драгоцених савета који
се тичу едукације њихових малишана о
безбедном понашању у саобраћају.

У Агенцији скрећу пажњу на то да недо-
вољна психофизичка развијеност прак-
тично онемогућује деци да добро и пре-
цизно процењују ситуације и расуђују
како да реагују у саобраћају.

С друге стране, понашање возача,
односно неразумевање дечјих могућ-
ности и начина схватања опасности,
али и свесно или несвесно кршење сао-
браћајних прописа, додатно утичу на
већи број ризичних ситуација. Све су
то разлози да се возачима укаже на
грешке које праве, али и да се деца
едукују о томе колико је важно да буду
опрезна када учествују у саобраћају.
Септембар је месец када је о овој теми
посебно важно говорити.

Посетите сајт „Пажљивко”

Уколико са својим клинцима већ нисте
обавили важан разговор на тему безбед-
ног кретања на путу од куће до школе,
време је да то ових дана свакако учините.

Корисне савете на ту тему, али и гоми-
лу занимљивог едукативног материјала
можете потражити на порталу pazljiv ko.rs,
који је покренула Агенција за безбедност
саобраћаја. Упутите и дете на ту веб-адре-
су, јер ће на њој пронаћи различите игри-
це, бојанке, цртане филмове, песме и 
разне друге садржаје прилагођене њего-
вом узрасту, захваљујући којима ће прави-
ла у вези с безбедношћу у саобраћају усво-
јити готово и не приметивши да то чини.

На поменутом порталу можете преу-
зети и књигу за децу „Пажљивкова пра-
вила у саобраћају” у електронском фор-
мату, као и распоред часова, који ће вам
ових дана сигурно бити од користи.

Најважнија правила

У Агенцији за безбедност саобраћаја

скрећу пажњу родитељима на правила
која малишани морају познавати пре
него што се, као пешаци, упусте у аван-
туру звану „саобраћај”.

„У млађем школском узрасту дете
више спонтано него промишљено пре-

лази улицу, теже процењује удаљеност
и брзину возила које му се приближа-
ва. Начин преласка улице је један од
најважнијих елемената у обуци деце за
безбедно кретање у саобраћају. У тре-
нуцима када дете прелази улицу, а у
исто време је заузето нечим другим
(разговор с вршњацима, игра, машта-
ње), његова безбедност je угрожена.
Понашање и кретање детета у тим ситу-
ацијама је непредвидиво, а често га
заклањају паркирани аутомобили и дру-
ге препреке, због чега се оно теже уоча-
ва. Дете морамо научити да безбедно
пређе улицу. У ситуацији када дете при-
ликом обиласка препреке на тротоару
мора да користи коловоз, важно је да
научи да пре ступања на коловоз мора
да се увери да је то безбедно”, саветују
аутори „Пажљивка”.

Види и буди видљив

Jедно од најстаријих и најважнијих пра-
вила на која Агенција упозорава јесте
„види и буди видљив”.

– Уколико возачи не могу уочити
децу на време, они самим тим не могу
ни обратити посебну пажњу када про-
лазе поред њих. Зато посебно треба
повести рачуна о уочљивости деце када
су напољу. Када је време тмурно, облач-
но, кишовито или је магла, то јест у
условима смањене видљивости, потреб-
но је да деца, али и одрасли пешаци
носе одећу светлих и јарких боја, 
флуоресцентну или белу. С друге стра-
не, тамне боје се не могу видети у мра-
ку, стога су рефлектујуће боје и опрема
прави избор за ноћне услове. И када
купујете деци одећу, трудите се да она
на себи има неки рефлектујући еле-
мент – саветују у Агенцији.

Утицај временских прилика на здра-
вље и расположење људи познат је од
давнина, али чини се да је у последње
време метеоропатија све више израже-
на. С друге стране, има људи који ову
појаву не признају и сматрају је изми-
шљотином. Ипак, чињеница је да посто-
ји много особа којима нагла промена
времена не прија, чини их нервозним
и раздражљивим или пак поспаним и
депресивним.

И стручњаци су сагласни да метеоро-
лошке прилике и те како могу да имају
утицај на наше здравље. Питали смо
наше суграђане како су на њих утицали
прошлонедељна нагла промена време-
на и пад температуре од чак десет сте-
пени, те како се осећају након тога.

ИЛОНА АБЦИ, 
пензионерка:

– У два дана температура је значај-
но пала. Велика је то разлика и не при-
ја ми, али шта да радим. Већ сам обу-
кла џемпер. Када су биле оне високе
температуре, нисам могла да идем
никуд, седела сам у кући. У здравстве-
ном смислу овај нагли долазак јесени
није утицао пуно на мене, осим што
ми мало јаче лупа срце. Иначе ми више

прија ово време него кад је температу-
ра четрдесет степени.

АЛЕКСА МАТИЋ, 
радник паркинг-сервиса:

– На мене ова промена времена није
пуно утицала. Нисам метеоропата, па
нисам одреаговао на температурну 
разлику од десет степени која се десила
током само два дана. Прија ми расхла-
ђење након оних високих температура.

МИЛЕНА БАСТА, 
радница у продавници:

– Мени искрено смета промена вре-
мена, једва сам устала из кревета. Ствар-
но утиче чак и на нас младе, који смо
здрави, у пуној снази. Могу да зами-
слим како је тек старијима. Ово време
је мало превртљиво. Не зна се шта је
горе – да ли оних четрдесет степени,
када су у Кнезу пекли јаје на улици,
или сада десет-петнаест степени ниже
у кратком временском распону.

ПЕТАР ПЕЋЕР, 
електроинсталатер:

– Мени прија промена времена. Осве-
жавајуће је, није ништа страшно. Било ми
је мало чудно ујутру када сам се пробудио,

а нисам видео сунце. Више волим топлије
време него хладније, али ово је лепо осве-
жење после високих температура.

НИНА ЈЕРКОВАЧКИ, 
ученица:

– Чини ми се да је сада време погод-
није за боравак напољу него на висо-
ким температурама које су обележиле
претходни период. Али ово је свакако
велики шок за организам. Ово време
ми више прија, само да је дошло посте-
пено. Једино на шта је промена утица-
ла кад сам ја у питању јесте то што сам
морала да дуже ствари извадим из орма-
на пре него што сам планирала.

СЛАВКО ПЕТРОВ, 
дипломирани економиста:

– За мене ово време не представља
неки драстични преокрет, прија ми, за
разлику од оног топлог таласа. С обзи-
ром на моје године, а имам их шезде-
сет, брза промена времена ме иначе
„дира”. Међутим, ову прошлонедељну
некако нисам осетио тако страшно.
Заправо ово и јесте период кад су такве
промене очекиване. Не каже се узалуд:
од Светог Илије сунце све милије.

Сузана Јанковић

П. ПЕЋЕРМ. БАСТА Н. ЈЕРКОВАЧКИ С. ПЕТРОВА. МАТИЋИ. АБЦИ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 3. септембра, од 9
до 11 сати, без струје ће бити део
Улице М. Горког од Б. Ановића до В.
Жестића, део непарне стране Улице
Ж. Зрењанина од „Турске главе” до
В. Жестића, насеље у Б. Ановића, део
парне стране Улице П. Прерадовића
од Улице М. Горког до Улице цара
Лазара и део Улице В. Жестића од Ж.
Зрењанина до Ц. Лазара.

Истог дана, од 11.30 до 13 сати, стру-
је неће имати део Првомајске улице

од Ж. Зрењанина до Цара Душана, део
Улице цара Лазара од броја 111 до
Првомајске, део Улице Ж. Зрењанина
од Првомајске до броја 126 (парна
страна) и од Првомајске до Утве зла-
токриле (непарна страна), Првомајска
2, 4, 6 и 8, као и Железничка станица
Војловица и пошта Војловица 2.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити укљу-
чено пре планираног времена.

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације о
радовима на електродистрибутивној
мрежи ажурирају се свакодневно, а
можете их пратити на порталу elek -
tro voj vo di na.rs.

Када се наставља игра
„Узми рачун и победи”?

Нико као ми

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Понекад заборављамо колико је лепо
живети у Панчеву и имати реку и у
њој чамце, разне птице, рибе, трав-
ке, одсјај сунца и сву лепоту света у
малом.

Врло често не умемо да ценимо
оно што нам је природа дала. Не
умемо ни да поштујемо то што су

нам преци баш овде у мирној рав-
ници, на обали питомог Тамиша,
саградили овакав дом.

Ово је начин да кажемо „хвала”
на свему томе. Ово у води није ништа
друго до наш одраз. Има ли у при-
роди иког себичнијег, саможивијег
и незахвалнијег од нас?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ПОДНОСИТЕ НАГЛЕ ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА?

Од Светог Илије сунце све милије

Прво извлачење другог, јесењег круга
наградне игре „Узми рачун и победи
2021” биће одржано у суботу 18. сеп-
тембра, у 18 сати, уз директан пренос
на Првом програму Радио-телевизије
Србије, објавила је Влада Србије крајем
прошле недеље.

Након паузе од
неколико месеци
наградна игра која
се показала, како
је истакнуто, као
одлично средство
за подизање све-
сти грађана о зна-
чају борбе против
сиве економије,
наставља се кроз
шест јесењих
извлачења.

Прецизирано је
да грађани могу даочекују вредне награ-
де: 30 аутомобила „фијат 500Л” и осам
станова у Београду – седам у насељу
Земунске капије и један стан у „Бео-
граду на води”, као главну премију.

У наградној игри коју организује
Влада Србије, уз подршку НАЛЕД-а,
право учешћа имају грађани који
пошаљу коверте са 10 фискалних рачу-

на или 10 слипова, не старијих од 1.
априла 2021, с минималним поједи-
начним износом од 100 динара.
Фискалне рачуне и слипове не треба
мешати у истој коверти.

На полеђини коверте неопходно је

написати име и презиме, адресу из
личних докумената и контакт-теле-
фон, а на другој страни је довољно
написати „Узми рачун и победи 2021”.
Право учешћа имају сви пунолетни
грађани Србије, док је слање коверата
потпуно бесплатно.

Подсећа се да је током лета, изме-
ђу два круга наградне игре, све време
било дозвољено слање рачуна и сли-
пова, тако да тренутни број присти-
глих коверата премашује 6,5 милио-
на. Све коверте послате од 15. апри-
ла ове године учествују у свим извла-
чењима и током јесени.

Све информације о наградној
игри грађани могу пронаћи на 
сајту www.uzmi ra cun.rs, а на 
располагању им је и имејл адреса
kon tak t@u zmi ra cun.rs.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје више
делова Панчева

Све коверте послате од 15.
априла ове године учествују
у свим извлачењима 
и током јесени.

ОВОМЕ НАУЧИТЕ ДЕТЕ

Почетак школске године је право
време да са својим малишанима
поразговарате о правилима пона-
шања у саобраћају. Стручњаци из
Агенције за безбедност саобраћаја
издвојили су најважнија правила
која ваша деца морају да усвоје или
да их се подсете.

Дете у саобраћају треба да:
• хода тротоаром свуда где га

има, а тамо где нема тротоара мора
знати да је правилно кретати се
стазом уз леву ивицу пута, тако да
му возила долазе у сусрет;

• када се креће у колони, треба
да зна да се деца искључиво крећу
једно за другим;

• нађе најбезбедније место за
прелазак преко улице;

• улицу прелази на обележеном
пешачком прелазу – „зебри”;

• када је на семафору упаљено зеле-
но светло за пешаке, СТАНЕ, добро
погледа и ослушне, обавезно погледа
лево, па десно и још једном лево;

• улицу прелази најкраћим путем;
• не трчи док прелази улицу;
• увек буде опрезно и провери

да ли су сви аутомобили прошли
или се зауставили.

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ КАО ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ

РОДИТЕЉИ, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ВАЖАН
РАЗГОВОР СА ШКОЛАРЦИМА



Важно због адекватног
уноса ђубрива

У питању је известан
трошак који дугорочно
доноси велику уштеду

Да би пољопривредни произво-
ђачи били у могућности да у
право време и у адекватним
количинама унесу ђубрива у
обрадиве површине, пре свега
би требало да утврде плодност
тог земљишта.

Један од оних који годинама
истичу значај такве припреме
њива је и Богдан Гаралејић,
дипломирани инжењер и сарад-
ник за ратарство – саветодавац
Пољопривредно-саветодавне слу-
жбе Институт „Тамиш”.

Поступак понављати 
бар на пет година

Овај искусни стручњак истиче
да проверу параметара плодно-
сти њива произвођачи могу да
ураде путем хемијске анализе
узорака земљишта.

– На основу таквих резултата
можемо дати и препоруку за
ђубрење с највећом прецизно-
шћу. Сама анализа се обавља
према потреби, а најмање јед-
ном у пет година. То је период у
којем може доћи до веома бит-
них промена по питању садр-
жаја лако приступачног фосфо-
ра у облику P2O5 и лако при-
ступачног калијума у облику
K2О. Такође је изузетно битно
на правилан начин узети узорак
земљишта, јер од тога зависе и
исправност закључака анализе
и решења приликом ђубрења –
каже Гаралејић.

Он напомиње да анализа
представља извесни трошак за
произвођача, али успех у про-
изводњи и евентуална уштеда
већих количина ђубрива знат-
но су већи. Важна је и величи-
на парцеле која се прати, као и
препоручени начин узимања
узорака, а напослетку је ипак
за све то одговоран произво-
ђач.

Различите методе узорковања

Само узорковање треба урадити
након жетве озимих усева – у
јулу и августу или на јесен након
жетве јарих усева. Када се ради
о воћњацима или виноградима,

узорковање је пожељно обавити
пре кретања вегетације или по
њеном завршетку.

– С тим у вези има неколико
основних питања која произво-
ђач себи треба да постави. Можда
и најважније је то колико се нов-
ца троши на набавку минерал-
них ђубрива, затим да ли се у
земљиште уноси мало или мно-
го хранљивих елемената и вра-
ћа ли се потрошено односно
изнето приносом зрна и стабла,
а на крају – да ли се тако одржа-
ва производна способност земљи-
шта. Морам да истакнем и да
само примена минералних
ђубрива није довољна за одржа-
вање плодности и производне
способности земљишта, али је

значајна за сваку наредну про-
изводњу. Нису у питању само
трошкови набавке, него и  избор
формулација и количина – исти-
че саветодавац Института
„Тамиш”.

Анализа земљишта или кон-
трола његове плодности даје
податке о хемијској реакцији
земљишта (или рН вредности),
затим о садржају калцијум-кар-
боната и хумуса, па о укупној
вредности азота, лакоприступач-
ног фосфора (у облику P2O5) и
лакоприступачног калијума (у
облику K2О).

– Први корак је узимање
самог узорка, а данас се кори-
сти више начина за то. У неке
старије се убрајају кретање по

парцели дијагонално и шахов-
ски распоред, што се још увек
користи и препоручује за пар-
целе величине до два хектара.
Поред сонде, могу се користи-
ти ашов и канта у коју се ста-
вља земља дубине до 30 центи-
метара, то јест у дубину ашова.
Мрежасти распоред узоркова-
ња на парцели користи се када
су парцеле веће од два хектара
и када их обично поделимо на
приближно једнаке делове. Узо-
рак се узима из средине сваког
дела или се можемо у оквиру
тог дела кретати цикцак, с тим
што се у једну кофу сакупе чети-
ри убода ашовом, измеша се и
извади узорак до једног кило-
грама тежине и стави у обеле-
жену кесу. Данас поједини про-
извођачи користе најсавреме-
није методе узорковања, које
почињу скенирањем парцеле,
израдом мапе различитих
њених делова и узорковањем
сваког тог дела. Све ове три
операције обављају се у једном
дану коришћењем ДГПС тех-
нологије, сензора и програма
који добијена очитавања одмах
сложе и поделе у зоне – наводи
Гаралејић.

Најбоље консултовати струку

Подаци који прате сваки узорак
су име и презиме носиоца пољо-
привредног газдинства, затим
адреса (улица и број, место и
поштански број) и телефон кори-
сника; број пољопривредног
газдинства; катастарска општи-
на; катастарски број парцеле
(или парцела); величина парце-
ле; дубина с које је узет узорак
за контролу плодности је 0–30
центиметара; предусев, то јест,
који је усев био на парцели при-
ликом узорковања; планиране
биљне врсте за гајење у наредне
четири године и подаци о прет-
ходном ђубрењу парцеле.

И, на крају, како наводи Гара-
лејић, за произвођача је важно
да, уколико с једне парцеле узи-
ма више просечних узорака,
нацрта скицу парцеле и обеле-
жи места узимања просечних
узорака.

Договор око избора ђубрива
и количина може се обавити са
саветодавцима ПСС-а Институт
„Тамиш”, као и консултације о
корекцији препорука уколико
је ђубриво набављено пре ана-
лизе.

Петак, 3. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ВИКЕНД ДВАДЕСЕТ ДРУГА „ДОЛОВАЧКА

ШТРУДЛИЈАДА”

Дани чувене
банатске „шпеције”

Светски познати трио „Бал-
канске жице” наступио је у
петак, 27. августа, у малој
сали новосељанског Дома кул-
туре. Иако је било најављено
да ће концерт бити одржан
на отвореном, прохладно вре-
ме то није допустило, али то
није умањило доживљај који
су публици на својим гитара-
ма приредили Зоран Старче-
вић и његови синови Никола
и Жељко. Они су по обичају
изводили најпознатије мело-
дије како с Балкана, тако и
са светске музичке сцене, а
уједно су промовисали нови
албум. Кулминација је била
када су сва тројица засвирала
на једном инструменту.

Наредног дана, поводом
сеоске славе Алибунара, цело-

вечерњи солистички концерт
одржала је позната интерпре-
таторка народне музике Дан-
ка Стојиљковић са својим
саставом, а пратио их је
Народни оркестар Дома кул-
туре из Новог Села.

Када је реч о тој установи,
њена фолклорна секција запо-
чела је нову сезону 1. септем-
бра, па позива све заинтере-
соване да се упишу и на нај-
лепши начин, путем игре и
песме, чувају традиционалне
вредности српског, румунског
и ромског народа.

БанатскиБрестовац:Месназајед-
ница, након дуже паузе, делиће
првацима поклоне у виду школ-
ског прибора. ЈКП „Зеленило”
коситравунаПоњавицииветро-
заштитном појасу између Омо-
љицеиБрестовца. Концертизво-
ђача народне музике под нази-
вом „Брестовчани за Брестовац”
одржан је у среду, 1. септембра,
на платоу испред Дома културе.

Банатско Ново Село: Трио „Бал-
канске жице” представио је
нови албум у петак, 27. авгу-
ста, у Дому културе, а орке-
стар те установе наредног дана
је пратио Данку Стојиљковић
и њену певачку групу на кон-
церту у Алибунару поводом
тамошње сеоске славе
.
Долово: Двадесет други „Дани
штрудле” почели су у уторак, 31.
августа, а финале ће бити одр-
жано у суботу, 4. септембра, од
10.30, на платоу испред доло-
вачкогДомакултуре.Истогдана
у 21 сат домаћи репер Рки Дпб
припрема музички спектакл у
дискотеци, када ће се предста-
вити и седморо младих репера
изцелеСрбије. Удружењеграђа-
на „Сатибара” организоваће
филмсковече„ПоздравизДоло-
ва” унедељу, 5. септембра, у20.30,
на тргу испред Дома културе.

Глогоњ: Дом културе је набавио
нових76 насловазасвојубибли-
отеку.Српскиправославнихрам
добио је новог пароха. Удруже-
ње жена „Глогоњке” завредело
је финансирање пројекта „Ко
рециклира, тај профитира”.

Иваново: Пре неколико дана
Н. Н. починилац прешарао је

делове вишејезичне табле (на
мађарском и банатскобугар-
ском). Овај беспризорни чин
пријављен је полицији, која
спроводи истрагу.

Јабука: Месна заједница је,
у сарадњи с ЈКП-ом „Вод-
-ком” и мештанима добре
воље, уредила и покосила
готово свих четрнаест деч-
јих игралишта у селу. Чека
се побољшање времена за
наставак нових инвестиција
и озбиљнијих радова.

Качарево: Сезона купања на
Спортско-рекреативном цен-
тру „Језеро” окончана је у
среду, 1. септембра, када пре-
стаје да ради и спасилачка
служба. Након овог дана сва-
ко ко жели тамо да се купа,
чиниће то на сопствену одго-
ворност. Засад непознати
вандали у недељу, 29. авгу-
ста, у вечерњим сатима, укра-
ли су бисте народних хероја
Светозара Качара и Милана
Премасунца.

Омољица: Месна заједница
је у уторак, 31. августа, поде-
лила 75 пакетића са школ-
ском опремом ђацима прва-
цима за срећан полазак у
школу. КУД „Жисел” запо-
чиње пробе од петка, 3. сеп-
тембра, тако што ће се мла-
ђа група окупљати од 19 сати,
а старија 45 минута касније.
Стручњаци из ЈКП-а „Зеле-
нило” покушаће да залече
црвенолисну букву у парку,
након што је остала без неко-
лико виталних грана пре око
две недеље.

Старчево: Дом културе оба-
вља последње припреме за
двадесету „Старчевачку там-
бурицу”, која ће бити одр-
жана 11. септембра. Одред
извиђача „Надел” је проте-
клог викенда на републич-
ким извиђачким играма у
Обреновцу освојио прво
место у конкуренцији мешо-
витих старијих извиђача и
планинки.

Месне актуелности

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ДОМА КУЛТУРЕ

„Балканске жице” 
у Новом Селу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Двадесет други „Дани штрудле”
отворени су протеклих дана на
панчевачком Корзоу, када су са
укусно уређеног штанда своју
препознатљиву манифестацију
промовисале чланице Удруже-
ња жена „Доловке”. Оне су изме-
ђу 31. августа и 2. септембра
нудиле разне чувене банатске
„шпеције” – штрудле: од оних
са орасима и рогачем, преко сла-
них, до најчувенијих – с маком,
на шта су сладокусци, као и увек,
одлично реаговали.

Програм ће бити настављен
већ у петак, 3. септембра, у 20
сати, када ће по традицији бити
отворена изложба ручних радо-

ва у просторијама Удружења жена
„Доловке” у згради Дома култу-
ре у Долову. Сутрадан ће на обли-
жњем платоу уз поштовање епи-
демиолошких мера бити одржа-
но и само финале манифеста-
ције – „Доловачка штрудлијада”.

Најпре ће домаћини, од 9.30,
дочекивати госте с разних стра-
на, када ће бити и припремани
штандови. Свечано отварање
биће уприличено у 10 сати, а за
14 сати је предвиђено прогла-
шење победника.

У међувремену, сви који се
тамо затекну моћи ће да дегу-
стирају и купе, поред штрудли,
и многе друге рукотворине.

„ГЛОГОЊКЕ” ДОБИЛЕ ПОДРШКУ

ЗА ПРОЈЕКАТ

Ко рециклира, 
тај профитира

Подршку за пројекат под нази-
вом „Kо рециклира, тај профи-
тира” од Локалне фондације Пан-
чева добило је Удружење жена
„Глогоњке”, чија је председница
Радмила Трајковска недавно пот-
писала и уговор о спонзорству
на 36.000 динара.

– Додељен нам је износ који
смо тражили, па планирамо да
средином септембра кренемо
у реализацију пројекта.
Oдржаваћемо сваке недеље
радионице на којима ћемо да
правимо предмете од рецикла-
жног материјала, попут старих
новина, канапа или пешкира,
пластичних флаша и кутији-

ца, као и саксија и разних дру-
гих предмета. Биће то углав-
ном сувенири, које ћемо про-
давати кад год нам се за то
буде указала прилика, а од
зараде ћемо финансирати
режијске трошкове, евентуал-
на путовања на базаре и хума-
нитарне акције – каже пред-
седница.

Она је додала и то да је тре-
нутно у удружењу седамнаест
активних чланица, које се нај-
мање једном недељно окупљају
у просторијама Дома културе, а
редовно им помажу и локално
јавно комунално предузеће и
привредници из Глогоња.

ПРИМЕР ПРИХРАНЕ ОЗИМЕ ПШЕНИЦЕ

Пример препоруке за
примену активне
материје фосфора и
калијума за озиму
пшеницу за принос
седамтона по хектару
(т/ха): предусев сун-
цокрет приноса три
т/ха; рН је 7; садржај
хумуса 3%; текстура
земљишта: средња
(низијски чернозем):

ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ УЗОРКУЈУ ЗЕМЉИШТЕ

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ АНАЛИЗЕ 
ПЛОДНОСТИ ЊИВА

Ниво P2O5

и K2O у

земљишту

mg/100 g

Планиран

принос т/ха

Потребно

а. м. P2O5

кг/ха

Потребно

а. м. K2O

кг/ха

5–10

7

150–132* 59–47*

11–15 128–106* 44–26*

16–25 100–33* 21*

26 24* 0

30 0 0

Звездица (*) означава да су код овог мањег броја жетвени остаци
остали на парцели и самим тим је мања потреба за ђубрењем
назначеним елементом, што иде у прилог непаљењу жетвених
остатака, а то је веома значајно за озиме стрнине и кукуруз.

Веома је битан начин на који се
узима узорак земљишта.

Дипл. инж. Богдан Гаралејић, 
саветодавац Института „Тамиш”

Вредне и насмејане даме

С промоције на панчевачком Корзоу

Атрактиван наступ Старчевића и синова

Скенирање тла за анализе
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Коста Новаковић, 

професор спорта 

и физичког васпитања

МУЗИКА: Први пут после гото-
во четрдесет година десило се
да се скоро ни на једној листи
за албум године, албум дека-
де, сингл године итд. није
нашао рок албум и рок сингл,
већ су то место преузели реп и
хип-хоп, а нема бољег пред-
ставника данашње реп сцене
него што је Кендрик Ламар.
Његов албум „To Pimp a But -
terfly”, који би требало да сви
обавезно послушају, 2016. годи-
не био је номинован за једана-
ест награда „Греми” и освојио
чак пет. Поред њега, волео бих
да издвојим и бенд „Fle et Foxes”,
који је својим невероватно ори-
гиналним албумом „Hel ples -
sness Blu es” подигао инди фолк
на нови ниво. Овде бих навео
Кањеа Веста, јер сам приме-
тио да доста људи меша његов
приватан живот с његовим
уметничким квалитетима, који
немају везе једно с другим. Он
је умногоме имао утицаја на
то како се развијала данашња
музика и многим тренутно јако
успешним реперима помогао
да нађу свој пут, а његов албум
„My Bea u ti ful Dark Twi sted Fan -
tasy” право је ремек-дело и, по
мишљењу многих светски при-
знатих критичара, представља
најбољи албум који је изашао
у прошлој декади.

ФИЛМ: Као страствени фил-
мофил, са оцењених скоро две
хиљаде филмова, често сам у
прилици да дајем предлоге при-
јатељима за неки добар филм.
Прошле године сам током
карантина био посебно акти-
ван. Нећу овде навести своје
омиљене филмове, већ филмо-
ве за које знам да су јако ква-
литетни, изузетно артистички
и свидели су се скоро свакоме
коме сам их предложио. Још
нешто, неће бити Холивуда,
желео бих тиме и људима који
често гледају филмове да про-
ширим видике и дам нешто

ново, нешто другачије од онога
на шта су навикли, а опет јако
занимљиво и што могу да гле-
дају а да не одустану или заспу
у првих петнаест минута. Први
на овој листи филмова ван
енглеског говорног подручја је
корејски филм „Паразит”. Ако
уопште постоји неко ко овог
добитника „Оскара” за најбољи
филм из 2020. године није
погледао, нека то под хитно
учини. Затим немачка ратна
драма под називом „The Lives
of Others”, па француски филм
„Incen di es” из 2010. године, који
ме сваки пут остави без даха
(доста је тежак за оне који има-
ју слабију концентрацију). Ту
морам обавезно да наведем и
хаотични бразилски филм „City
of God” из 2002. године.

КЊИГА: Kада предлажете
неком књигу, имате у виду
колико та особа често чита и
шта воли да чита. Никако не
треба имати предрасуде о жан-
ровима. Ја лично волим да про-
бам да читам по једну књигу
из сваког могућег жанра и да
на тај начин откријем шта ми
се свиђа. Да, то укључује и
љубавне романе. Ако читаоце
баш занима, један од мојих
омиљених љубавних романа је
„Енглески пацијент”, чији је
аутор Мајкл Ондачи. Некоме
ко ретко чита и ко има одбој-
ност према читању топло бих
препоручио књигу Патрика Рот-
фуса под насловом „Име ветра”.
Куповао сам је већ безброј пута
многим мени драгим људима
за рођендан и предлагао је
људима различитог узраста и
пола и свима се допaла.

Име ветра

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

У Дому омладине Панчево у
среду, 25. августа, отворена је
изложба пионира српског и југо-
словенског стрипа Ђорђа Лоба-
чева, након чега је одржана и
трибина посвећена његовом ства-
ралаштву.

Овим догађајем, који је орга-
низован у оквиру фестивала „Fre -
e dom Art”, Школа цртања и Гале-
рија Дома омладине у Панчеву
крунисале су своју готово четр-
десетогодишњу активност. Три-
бина је одржана у простору драм-
ског студија „Атеље младих”, где
су говорници својим надахну-
тим и професионалним насту-
пом непосредно и с пуно емо-
ција присутнима приближили
инспиративни свет стрипа, кроз
живот и рад једног изузетног
уметника, који је у својој лично-
сти спајао културе двају народа.

На догађају су биле супруга и
ћерка Здравка Зупана, чувеног
историчара и аутора стрипа, чије

име је нераскидиво повезано с
делом Ђорђа Лобачева и о коме
се говорило с великим пошто-
вањем. То је дало целом догађа-
ју посебан емотивни набој. Моде-
ратор трибине био је наш сугра-
ђанин Васа Павковић, писац,
критичар и историчар књижев-
ности, који је отворио тему. Уче-
ствовали су проф. др Ирина Анта-
насијевић, истраживач књижев-
ности и културе, с Филолошког
факултета; проф. Владимир Весо-
вић, уметник и педагог, из Шко-
ле и радионице стрипа, илустра-
ције и концепт арта „Ђорђе Лоба-
чев” из Београда; Кристијан
Релић, издавач и историчар кул-
туре, из издавачке куће „Макон-
до”; Саша Ракезић Зограф, умет-
ник; Зоран Стефановић, писац
и истраживач, из Центра за умет-
ност стрипа при Удружењу стрип-
ских уметника Србије из Бео-
града. Ова изложба је уједно и
премијерно представљање моно-

графије Ђорђа Лобачева, аутора
Здравка Зупана.

Ђорђе Лобачев је аутор који
је стварао преко осамдесет годи-
на и оставио неизбрисиви траг у
нашој уметности и култури пре
и после Другог светског рата.
Материјале о његовом ствара-

лаштву за ову монографију при-
купљао је Здравко Зупан (1950–
2015) преко тридесет година, да
би онда Зоран Стефановић
(1969), додатним истраживањи-
ма са сарадницима, приредио и
припремио коначне материјале.
Монографија садржи изабране
стрипове као представнике жан-
рова којима се Лобачев највише
бавио, изабране књижне, новин-
ске и стрипске илустрације, кари-
катуре, калиграфије, слободне
илустрације и меморабилијске
материјале. Књига садржи и
фотографије из Лобачевљевог
изузетно узбудљивог животног
пута, али и детаљну стрипогра-
фију, библиографију илустрова-
них књига и библиографију тек-
стова о Лобачеву, што ће помо-
ћи у даљим истраживањима о
овом уметнику. Монографија
„Чардак и на небу и на земљи”
је подухват издавачке куће
„Макондо”.

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ

Панчевачки дани
духовне музике

У периоду од 27. до 29. августа
у Панчеву је одржан двадесет
трећи Међународни фестивал
„Панчевачкиданидуховнемузи-
ке”, посвећен градској слави –
Успењу Пресвете Богородице.

Прослава је почела у петак
празничним бденијем у Све-
тоуспенском храму, које је
отпевало Панчевачко српско
црквено певачко друштво.

У истом храму у суботу у
јутарњим сатима служила се
света литургија са учешћем
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва, након чега
су уследили литија кроз град и
резање славског колача у Град-
ској управи. У Свечаној сали
Народног музеја Панчево одр-
жан је округли сто на тему
„Православна духовна музика
данас”, на ком су учествовали
предавачи др Богдан Ђаковић
са Академије уметности у
Новом Саду и Нина Софрон-
ски, професор и хоровођа из
Лозане (Швајцарска), а дома-
ћин је била мр Вера Царина.
Исте вечери у Народном музе-
ју Панчево одржан је концерт
духовне музике са учешћем
Дечјег хора и подмлатка Пан-
чевачког српског црквеног
певачког друштва и Бугарског

колегијума „Осана” из Софије.
У недељу, 29. августа, госту-

јући хорови су учествовали на
светој литургији. У Храму Све-
тих Константина и Јелене (Куде-
љарски насип) у 8 сати певало
је Православно српско певачко
друштво „Корнелије Станко-
вић” из Беча, а у Светоуспен-
ском храму у 9.30 певао је Бугар-
ски колегијум „Осана” из Софи-
је. У 18 сати је одржана моли-
тва на гробу академика Дими-
трија Стефановића.

У недељу увече приређено је
друго концертно вече у Свето-
успенском храму. Наступили
су Дечји хор Културног центра
Београда, затим Православно
српско певачко друштво „Кор-
нелије Станковић” из Беча и
хор „Свети Ђорђе” при Храму
Светог Георгија на Чукарици.

Организатор овогодишњих
„Панчевачких дана духовне
музике” је Панчевачко музич-
ко друштво, у сарадњи с Пан-
чевачким српским црквеним
певачким друштвом и Народ-
ним музејом Панчево и уз тех-
ничку подршку Културног цен-
тра Панчева и Дома омладине
Панчево. Покровитељи су Град
Панчево и Српска православ-
на црквена општина Центар.

Од 16. до 21. августа одржан је
музички камп под називом
„Омладински дувачки оркестар
Србије” у Кикинди. Пројекат су
подржали Министарство култу-
ре и информисања, Град Кикин-
да, Музички центар Панчева и
учесници. Оркестар је сачињен
од тридесет шест свирача из пет-
наест насеља и градова Србије,
узраста од дванаест до тридесет
година. Најбољи свирачи Срби-
је, који су ученици основних и
средњих музичких школа, сту-
денти, али и угледни наставни-
ци у музичким школама, оку-
пили су се у Кикинди, да би
после пет дана проба и вежби
приредили феноменалан кон-
церт, озбиљног репертоара, под
диригентском палицом Бориса
Матијевића, директора Музич-
ког центра Панчева.

На кон церт ном репер то а ру, који
је изве ден испред Град ске скуп -
шти не у Кикин ди 19. авгу ста,
нашло се шесна ест ком по зи ци -
ја, одсви ра них на тру ба ма, фла -
у та ма, кла ри не ти ма, тром бо ни -
ма, буб ње ви ма и дру гим инстру -
мен ти ма

У Кикин ди се про би 
при дру жио и гра до на чел ник

– Ради ли смо у изу зет но добрим
усло ви ма Кул тур ног цен тра
Кикин да, који има адап ти ра ну,
кли ма ти зо ва ну салу. Орке стар
је био рас по ре ђен у чети ри нивоа,
сва тех нич ка опре ма је била ква -
ли тет на. Цело ку пан про грам био
је изве ден на тргу испред Град -
ске куће у Кикин ди. У сре ди ни
у којој смо ради ли има ли смо
изу зет ну медиј ску пажњу и
пажњу сре ди не. Поред дру гих
зва нич ни ка, на про бу „Омла -
дин ског дувач ког орке стра Срби -
је” дошао је и гра до на чел ник
Кикин де Нико ла Лукач, чак сам
му дао уло гу да сви ра у орке -
стру даи ре и добро се сна шао.

Што се тиче музич ког изво ђе -
ња, ја морам да кажем – то је
вре де ло чути. Успе ли смо да
савла да мо знат но теже ком по -
зи ци је од уоби ча је них. Ути сци
су у тој мери пози тив ни, толи ко
је оду ше вље ње да је у пла ну да
се пред Нову годи ну напра ви
још један кон церт. Ја сам се тру -

дио да иза бе рем атрак ти ван и
допа дљив про грам – испри чао
је Борис Мати је вић о усло ви ма
рада и кон цер ту у Кикин ди.

Већ сутра дан након спек та ку -
лар ног кон цер та орке стар је отпу -
то вао у Мађар ску, на два де сет
осми Фести вал дувач ких орке -
ста ра. Тамо су про чи та ли орке -
стар ску био гра фи ју, после чега
нико није могао да веру је да
орке стар из Срби је вежба зајед -
но од 16. авгу ста.

– За непу на чети ри дана, јер
смо има ли и кон церт, ми смо
при пре ми ли тако вели ки, оби -
ман и тежак про грам. То је било
за неве ри цу – испри чао је Мати -
је вић.

Атмос фе ра с фести ва ла

– Место у Мађар ској у које смо
ишли је Мако. Они има ју изу -
зе тан дувач ки орке стар и при -
ват ну музич ку шко лу, чији орке -
стар бро ји сто два де сет сви ра ча
који одлич но сви ра ју, у шта смо
се и уве ри ли. На фести ва лу је
био и орке стар из Руму ни је. Три
ком по зи ци је смо сви ра ли зајед -
но, три мар ша, наиз ме нич но
смо дири го ва ли, по један марш

из сва ке држа ве. Тамо је био
пра зник Све ти Иштван, фено -
ме нал ни су дома ћи ни и орга -
ни за ци ја је била одлич на. Пет
сати смо про ве ли на гра ни ци,
па нисмо успе ли да оде мо на
пла ни ра но купа ње у спа цен -
тру, јако ми је жао због деце.
Поред тога, због про бле ма с
пре во зом мора ли смо оти ћи
рани је, па нисмо саче ка ли ватро -
мет, а то је ватро мет с коре о -
гра фи јом. Уга се се сва све тла у
гра ду и три де сет мину та ватро -
мет тра је и пра ти музи ку,
нествар но. То је један спек такл
и жао ми је што то нисмо одгле -
да ли. Опште је задо вољ ство,
омла дин ци су врло задо вољ ни,
сва ко од њих би волео да се
кон церт одр жи у њего вом гра -
ду. Поку ша ће мо да реа ли зу је -
мо кон церт бар у Бео гра ду.
Реши ли смо да одр жи мо кон -
ти ну и тет рада орке стра, „Пан -
че вач ки дувач ки орке стар”
наста вља рад, па ћемо пози ва -
ти дува че који су бли жи да сви -
ра ју с нама како би одр жа ли
фор му. Све у све му, ово је био
пун пого дак – задо во љан је
Мати је вић. Сузана Јанковић

УТИСЦИ С КОНЦЕРАТА

НАСТУПИМА ОДУШЕВИЛИ 
И КИКИНДУ И МАЂАРСКУ

ИЗЛОЖБА И ТРИБИНА

О пиониру српског и југословенског стрипа

УЈЕДИЊЕНИ У ХУМАНОСТИ

Стихом и песмом за Урошеве прве кораке
Приход од улазница за
Урошево оздрављење

У Народном музеју у петак, 27.
августа, одржано је хуманитар-
но вече под називом „Стихом и
песмом за Урошеве прве кора-
ке”. Догађај је окупио велики
број песника и учесника про-
грама из Београда, Црепаје, Кача-
рева и Панчева. Рецитоване су
углавном дечје песмице, а 

васпитачица Наташа Бабео из
предшколске установе „Бошко
Буха” у Београду одушевила је
публику перформансом, с мали-
шанима који су дошли да подр-
же Уроша на његовом путу ка
оздрављењу.

После програма малишани су
се почастили галетама, док су
одрасли имали прилику да сво-
је библиотеке обогате књигама
присутних песника у замену за
донацију добровољних прилога

за малог Уроша.
Првобитна идеја је била да се

програм одржи испред зграде
музеја у Градском парку, где би
већи број људи био присутан.
Али киша је променила план,
услед чега је програм одржан у
холу музеја. Ипак, то није поква-
рило дружење, ком је присуство-
вао и Урош заједно с мамом.

Песници нису били усамљени
у идеји да помогну нашем сугра-
ђанину Урошу Симину (5) који

болује од церебралне парализе.
ФК „Железничар” и Удруже-

ње добрих људи „Огњиште” у
сарадњи су организовали хума-
нитарну утакмицу, која је оди-
грана у суботу, 28. августа, изме-
ђу ФК-а „Железничар” и ОФК-а
„Бачка”. Улазница за овај спорт-
ски догађај износила је триста
динара, а део прихода од прода-
тих улазница биће дониран за
Урошево лечење.

Сузана Јанковић

ОМЛАДИНСКИ

ДУВАЧКИ

ОРКЕСТАР

Да под се ти мо, до иде је да се

офор ми „Омла дин ски дувач -

ки орке стар” дошли су у 

раз го во ру музи чар Алберт

Нађ, сви рач тру бе и кла ри не та,

и дирек тор Музич ког цен тра

Пан че ва Борис Мати је вић.

Алберт Нађ је реви та ли зо вао

Ватро га сни дувач ки орке стар

у Кикин ди, а љубав пре ма

дувач ким орке стри ма коју

дели с Бори сом Мати је ви ћем

дове ла је до спа ја ња нај бо љих

музи ча ра из целе Срби је.
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ДОЛОВАЧКЕ ЦРКВЕ

СВЕТА МЕСТА БАНАТСКОГ СЕЛА
Долово је једно од ретких места у
којима се налази неколико православ-
них храмова. Када се колима попне-
те на брег и угледате село, видећете
скоро све цркве и тај призор је заиста
несвакидашњи. У селу се налазе Мала
или Горња црква, Велика или Доња
црква и манастир Водице. Наспрам
школе и Мале цркве налази се и
Румунска црква.

Данашња Мала или Горња црква сази-
дана је на темељима старе цркве бла-
таре коју су први насељеници Долова
подигли у славу божју и посветили
Преносу моштију Светог oца Нико-
лаја, а освећена је 23. септембра 1765.
од стране блаженопочившег еписко-
па Викентија Јовановића. Због њене
дотрајалости епархијска управа је про-
гласила стару цркву блатару опасном
за употребу и затворила је 23. фебру-
ара 1877. године. У пролеће 1882.
године расписан је конкурс за поди-
зање нове, данашње цркве, на којем
је победио и посао добио Франц Бран-
дајз из Вршца. Зидање цркве је запо-
чето 9. маја 1886. и послове је над-
гледао Фердинанд Герман из Панче-
ва, а темеље осветио месни парох Сава
Коларски. Црква је завршена и осве-
ћена 2. јуна 1888. године. Освећење
је извршио Фотије Јорговић, архи-
мандрит војловачки. Драгутин Милу-
тиновић, професор београдске Вели-
ке школе, радио је план иконостаса, а
радове су извели Којић и Новаковић,
мајстори из Кикинде, за накнаду од
5.000 форинти. Зидну декорацију и
иконе (фреске) у медаљонима уради-
ли су бечки сликар Едуард Клајн и
његов помагач мајстор Антон Штурм.
Радови су трајали од октобра 1893.
до априла 1894. године. Исте године
је склопљен уговор са чувеним мај-
стором Пајом Јовановићем за осли-
кавање икона у иконостасу. После три
године, у децембру 1897, урађена је
прва партија икона, а следеће, 1898.
године завршен је комплетан иконо-
стас. Од освећења храма и иконоста-
са није било озбиљнијих послова на
одржавању храма до 1969. године,
када је доловачки мајстор Миле Ром-
чев заменио прозоре на храму. Годи-
не 1971. и 1972. урађени су чишћење
фрески од чађи, комплетно малање

унутрашњости храма и рестаурација
икона у иконостасу. До великих,
озбиљних послова на уређењу храма
долази 2005. године по благослову
Његовог преосвештенства епископа
банатског господина Никанора. Том
приликом су урађени нова малтера-
ција и фасада цркве, кров звоника,
нови крст на звонику, нови кров цркве
и рестаурација и конзервација икона
у иконостасу. Наведени послови су
завршени 2008. године. Освећење је
извршио епископ банатски господин
Никанор 20. јула 2008. године.

Одмах по насељавању у Долову је
саграђена једна црква од земље (наби-
јача). Како се село ширило, а број ста-
новника умножавао, појавила се потре-
ба за већим храмом. Велика или Доња

црква „сазидана је од доброг матери-
јала” и посвећена Св. оцу Николају, а
освештао ју је блаженопочивши епи-
скоп Стефан Авакумовић, 15. октобра
1811. године. Доловачка Велика црква
је у основи једнобродна грађевина с
полукружним олтарским простором.
Саграђена је у неокласичном стилу.
Иконостас у Великој цркви рађен је
од 1853. до 1855, а за израду је био
задужен наш познати академски сли-
кар Јован Поповић, који је за свој рад
био награђен са 10.500 форинти. Ико-
ностас је украшен богато позлаћеном
резбаријом са елементима рококоа и
класицистичке орнаментике. Истори-
јат храма данас нам је јако мало познат.
Генерална обнова храма је почела
2005. године. Тада је промењена ком-

плетна кровна конструкција и први
пут у историји храма постављени су
олуци. Отклоњен је стари и нанет нови
слој малтера, испред храма је избето-
ниран плато, а око храма је урађена
бетонска стаза. Комплетни радови на
обнови храма завршени су почетком
октобра 2011, а новообновљени храм
је 15. октобра 2012. осветио епископ
банатски господин Никанор.

На излазу из Долова ка Мраморку
осамдесетих година је почело зида-
ње Водице, посвећене Св. пророку
Илији, али комунистичке власти су
забраниле даље радове на храму и
порушиле до тада озидано. Уз бла-
гослов епископа Амфилохија 1989.
године на истом месту сазидана је
нова капела.

Да ли сте спремни за незаборавну
авантуру коју ће вам донети путова-
ње кроз странице ове књиге? Дру-
жите се с необичним јунацима и
уживајте у јединственом заплету који
укључује петстоједанаестогодишња-
ка по имену Ебенизер Твизер, девој-
чицу по имену Бетани и звер!.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали кога
чекате да се врати. Књиге из „Вулка-
на” добиће аутори следећих порука:

„Мужа. Послала сам га јутрос у
књижару, али он је залутао у кафић
и већ трећи пут пише да ускоро кре-
ће. Тешко њему ако на крају и не оде
по оно по шта је кренуо.” 064/2021...

„Не чекам особу, већ књигу. Чекам
да буде враћена у библиотеку да бих
ја могла да је узмем. Кад год одем,
она је на читању. На крају ћу мора-
ти да је купим.” 063/2612...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање о чему бисте писали
роман:

„О томе како мама, тата, баба,
сестра и два брата живе у четрдесет
квадрата. Укратко – о нама. Била би
то комедија с примесама драме, три-
лера и хорора.” 061/1171...

„О томе колико волим своју прин-
цезу малу попут векне хлеба. Сти-
гла је пре две недеље и о њој би се
стварно могао написати роман. Поно-
сни тата.” 064/0901... Д. К.

Два читаоца који до 8. септембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на питање:
„Како се осећате када неко ћути?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

Јелена (38) новинарка је независног
недељника, а њен муж Борис (42)
филмски је сценариста. Њихов дија-
лог је судар монолога. Између њих су
њихова ћеркица Ленка (4,5) и Милен
(22), Јеленин брат по оцу и – ћутање.

Гласови 
Жуте свеске

Два читаоца који до 8. септембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Кога чекате да се врати?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Вулкан (раз-
мак) текст поруке и пошаљите нa 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Свако насеље има неки свој кутак,
место где људи воле да се окупе, дру-
же и проводе време. Један кутак на
Котежу где група пријатеља воли да се
дружи постао је лепши захваљујући
њиховој иницијативи и креативности.

Становници Котежа 1 одскора, може
се рећи, имају нови симбол насеља.
Реч је о муралу који су насликали
панчевачки сликари Горан Жуле Сте-
фановић и Александар Алимпић, као
дар становницима Котежа 1, а на њему
је представљена панорама града са
свим његовим симболима.

Мурал краси зид стамбене зграде
поред фризерског салона Дејана
Ковачког, који је учествовао у ствара-
њу и реализацији идеје и финанси-
рао сав потребан материјал за ову
зидну разгледницу града.

– Ми се овде окупљамо, дружимо,
причамо. Након карантина и целе
ситуације с короном људи су постали

жељни дружења. Поновно окупљање
желели смо да на неки начин обеле-
жимо и да урадимо нешто лепо. Кроз
причу смо дошли до закључка да
Котеж нема свој мурал, па смо одлу-
чили да га урадимо. Мурал су осли-
кали пријатељи сликари Горан Жуле
Стефановић и Аца Алимпић, али у
свему томе је учествовало много људи
из краја – изјавио је Дејан Ковачки.

Идеја је била да се наслика раз-
гледница Панчева, али детаљи који
су се на њој нашли идеје су сваког од
њих у току самог рада.

– Слика је апстрактна. На њој се
види све оно што представља Панче-
во. Ту су Преображенска црква, Црква
са два торња, као и црква Карла Боро-
мејског, куле светионици, тамишки
кеј и купачи. Ту су, наравно, и тамбу-
раши, ноћни живот, као и маске –
симбол карневала. Горе у углу смо
Аца и ја с кичицама и Деја с маказа-

ма. Трудили смо се да обухватимо све;
мост је изостао на разгледници, јер
нисмо имали места да га осликамо,
али већина симбола града је ту. Пан-
чево у малом – рекао је Горан Жуле
Стефановић, један од аутора мурала.

Творци ове разгледнице су нам
открили да се до самог краја није зна-
ло како ће заправо мурал изгледати.
Планирали су да насликају цркве,
купалиште, Тамиш, а након тога су
додавани детаљи.

– Детаље смо додавали касније, сва-
ко ко је био присутан предложио је
понешто; Деја је, на пример, рекао да
насликамо тамбураше и они су ту.
Тако смо заједничким идејама испу-
нили мурал. Поставили смо рефлек-
торе из зграде, то смо се одмах дого-
ворили, како би се лепо видело ноћу
и с пута – каже Жуле.

Поред панораме града и његових зна-
менитости, на муралу се нашао и цитат

из песме Мике Антића „Панчево, то је
кад се вратиш…”, коју сви Панчевци
воле.

Уметници су задовољни реакција-
ма комшија, који су пружили 
подршку за овај подухват.

– Мислили смо да ће се можда
десити да ћемо наићи на отпор неког
од комшија, да ће неко можда рећи:
шта ови раде, шарају зидове…, али
свако ко је прошао док смо радили
позитивно је реаговао на идеју. Сви
су одушевљени. Два дана, колико је
трајало стварање, сви су нам пружали
подршку, обезбедили су скелу и доно-
сили храну и пиће – није крио задо-
вољство Стефановић.

Креативност изражена на „разглед-
ници” подстакла је и друге комшије
да размисле о украшавању својих згра-
да, па су тако сликари у преговорима
око стварања још једног мурала.

Сузана Јанковић

РАЗГЛЕДНИЦА ГРАДА НА КОТЕЖУ

Ново лице Панчева

„Звер и Бетани”
Џека 

Мегит-Филипса
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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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ПУНТО II, 1.2, 2000/2001,

пет врата, фул опрема,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (307697)

АЛФА 147,бензинац, реги-
строван у добром стању,
2004. 063/803-47-86 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пасат, Б 5,
1998. 061/453-34-61. (307556)

ХИТНО продајем hyun dai
ac cent, бен – тнг. 063/450-
541

ПУНТО III, 1,2, 2010/2011,
пет врата, фабрички плин,
110.000 км, власник.
064/130-36-02. (307697)

МУЛТИПЛА 1.9, рестај-
линг, 2005, шест седишта,
кука, клима, мозе замена.
064/130-36-02. (307697)

ПЕЖО 307, први власник,
пет врата, 1.6 кубика, ме-
талик бордо, бензинац,
2007 годиште. 060/550-59-
76. (307768)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно, исплата одмах.

062/193-36-05. (307586)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Кон-

структоровој колективној

гаражи, Котеж 2. 063/122-

55-22. (307784)

ОГРЕВНО дрво багрем,

исечено, 4.500 са прево-

зом. 063/770-64-22 (СМС)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње. Могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (307051) 

АКЦИЈА. Огревно дрво,

буква, багрем, храст по

цени од 4.000 динара,

превоз бесплатан. Попуст

за пензионере. Тел.

061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-

грем, храст, буква, цер, це-

на од 4.000 по метру/куб-

ном, превоз бесплатан.

065/437-94-23. (306417)

КУПУЈЕМ дачију логан, ка-

раван, очуван, може заме-

на мазда 626. Договор.

062/806-92-21. (307400)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 до 2000 евра. Стање

небитно. 063/165-83-75.

(307747)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Др.

Жарка Фогараша код Вој-

водина шуме. Све инфор-

мације на 063/558-722.

(307620)

ПРОДАЈЕМ гаражу, други

ниво, јавна гаража, Котеж

2, фиксно 1.850 евра.

064/421-62-41. (307784)

УГАОНА гарнитура, сим-

по, као нова, хитно, 150

евра. Фиксно. 062/155-15-

73. (307980)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја, столови од 4.500, кре-

вети од 15.300. 060/600-

14-52. (307580)

ТА пећ на продају. Тел:
013/347-209, 064/319-30-
99. (307644)

ИЗДАЈЕМ собу, Маргита,
Светозара Шемића 70 а,
Панчево. 064/319-85-72,
013/354-703. (307637)

КРЕВЕТИ, комода, витри-
на, теписи, лустери, ТА
пећ, сто и столице.
064/206-30-24. (307603)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
неисправне ТА пећи.
061/209-55-87. (307612) 

ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО са
столицама, кревет, кауч,
орман са ципеларником,
столице, душек. 063/861-
82-66. (307667)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар 240
L, електрични шпорет,
комбиновани фрижидер,
двомоторац, телевизор,
микроталасна. 063/861-
82-66. (307667)

ПРОДАЈЕМ наставак за
ВЦ шољу за инвалиде, ви-
сина 15 цм. 013/681-518,
062/205-395. (307703)

ПРОДАЈЕМ три веш-ма-

шине исправне, два кауча,

два старинска ормана.

064/130-36-02. (307697)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, ре-

монтована. 064/372-88-

42. (307734)

ПРОДАЈЕМ шпорет на др-

ва и пећ на дрва. 013/

258-09-86. (307588)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи. Достава, монти-

рање. 063/705-18-18.

(307730)

ПРОДАЈЕМ врло очуван

меблов регал са одвојивим

деловима, 9.000. 066/281-

789. (307776)

ОТКУП возила, пољопри-

вредне механизације, гво-

жђа, електронског отпада,

шлеп служба, селидбе.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. (307362)

ОТКУП возила, исправна,

неисправна, хаварисана,

трактора, катализатора,

продаја делова, шлеп слу-

жба. 069/203-00-44,

066/409-991. (307632)

КУПУЈЕМ значке, медаље,

ордење, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (307572)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, лимузине,

веш-машине, замрзиваче,

шпотере и све остало. До-

лазим. 061/322-04-94.

(307772)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово, акуму-
латоре, веш-машине, за-
мрзиваче. 061/206-26-24.
(307772)

КУПУЈЕМ перје, старе сли-
ке, сатове, стари новац,
играчке, стрипове, бижу-
терију, старо покућство.
063/705-18-18. (307730)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи свих
kw. Исплата одмах.
061/641-30-36. (307761)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, ка-
блове, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре. Дола-
зим. 061/321-77-93.
(307772)

МИСА, I, 100 квм, код

школе, одлична градња,

две терасе, 70.000 евра.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (307790)

МИСА, поткровље, 66 квм,

укњижено, 38.500, сређе-

но. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (307790)

БАВАНИШТЕ, нова, 15

ари, 60 квм, пом. Објекти,

33.000. евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(307790)

ЗЕМЉА на продају, 2 ла-
наца, Новосељански пут,
уз друм, у близини Зрна.
064/443-07-07. (307569)

ПРОДАЈЕМ плац, Старче-
во, градско грађевинско
земљиште. 2228/2.
064/320-84-32. (307623)

ПРОДАЈА плацева, Стре-
лиште. 063/812-42-09.
(307670)

ПЛАЦ 28.5 ари. Повољно.
Власник 1/1. 061/102-27-
46. (307740)

ПРОДАЈА плацева, град-
ско грађевинско, дозвоље-
на градња. 064/212-52-52.
(307599)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-

на - 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(307618)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, зидана

викендица на спрат, укњи-

жена, повољно. 063/164-

32-26. (307708)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-

ули, 61 ар, ул. Рибарска,

Пеца. 060/534-68-69.

(307695)

НОВА МИСА, приземље +

поткровље, 250 квм, 5 ари,

72.000, „Премиер” (353).

063/800-44-30. 

(307773)

ЗЕМЉА на продају, 1,4
ланаца, Новосељански пут
на раскрсници за Качаре-
во, уз друм. 064/443-07-
07. (307569)

ПРОДАЈЕМ кућу преко пу-

та ТЦ БИГ, Стрелиште.

063/372-551. (307759)

СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, VI II,
ЦГ, комплетно реновиран,
36.000; двоипособан, ВП,
56.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (307550)

ЦЕНТАР, трособан, гледа
на Тамиш, V/VI II, ЦГ,
70.000; трособан, ЕГ,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (307550)

СОДАРА, 54, ЦГ, III спрат,
усељив, укњижен, 46.000.
(679), 063/836-23-83,
„Трем”. (307397/р)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 3. ДО 16. СЕПТЕМБРА

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



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m²

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 m² rezervisan

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 8 – 47,26 m² 

rezervisan

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 11 – 66,62 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 13 – 52,03 m² 

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

АКЦИЈА – ЈЕДИТЕ НЕОГРАНИЧЕНО!

„The loft 21”, Трг Слободе 3, Панчево

За само 299 дин!!!
Доручак од 8 до 13 сати, 

у суботу 4. 9. и среду 8. 9.

Ограничен број места!

Резервиши унапред: 065/420-09-75
(4/307668)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација

за гледање ТВ-а на телефону • Пинков пакет, N1, Nova S,

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

ТЕСЛА, одличан двособан,

II, ЦГ, 55.000; једнособан,

26 квм, 25.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(307550)

ТЕСЛА, 61 квм, I, ЦГ,

62.000; Котеж, I,  тросо-

бан, IV 55.000 евра. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(307550)

ЗЕЛЕНГОРА, 52, ТА, II,

потребно је реновирање,

41.000. (679), 063/836-23-

83, „Трем”. (307397/р)

ШИРИ центар, 32, ТА, I

спрат, усељив, 28.000.

(679), 063/836-23-83,

„Трем”. (307397/р)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68

квм, VI II, лифт, ЦГ, 37.500

евра. „Перфект”, 064/348-

05-68. (307755)

ЦЕНТАР-КЕЈ, трособан,

III, 86 квм, гас, 90.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (307773)

ЦЕНТАР, нови станови по

најповољнијима ценама.

060/043-52.98. (307769)

МИСА, приземље, тераса,

укњижен, 124 квм, 65.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (307790)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,

TA, 52 квм, две терасе,

41.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(307790)

ЦЕНТАР, строги, 57 квм,

фул, стан приземље, нов,

башта, шупа, 55.000 евра.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (307790)

СТРОГИ центар, трособан,

трећи спрат, етажно греја-

ње, комплетно реновиран,

60 квм, 64.000. 063/801-

56-63. (307597)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,

центар, празну или ком-

плет намештену. 060/408-

57-09. (307724)

ЦЕНТАР, троипособан, IV,
ЦГ, 92.000, „Јанковић”.
348-025. (307717)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, подрум 12
квм, укњижен, 75.000, до-
говор. Звати после 17 ча-
сова на тел. 064/119-60-
06. (307638)

ДВОСОБАН, Н. Миса, н.
приземље, 53 квм, усељив,
повољно. „Дива некретни-
не” (470). 064/246-05-71.
(307737)

ДУПЛЕКС, Доњи град,
надградња, 70 квм, 7 квм
тераса, 51.000 е, „Дива не-
кретнине” (470). 064/246-
05-71. (307737)

МЕЊАМ стан уз доплату

за кућу у Панчеву, Стрели-

ште. Стакларине куће

предност. 51 квм, сређен,

7. јули, стан 7. 013/236-

77-25. (307743)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Содари, 60 квм,

ЦГ, III спрат, власник.

066/341-241. (307745)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,

двособан, I спрат, Ружина

20, Панчево. 065/849-71-

94. (307750)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, Кикиндска 4, екстра

сређен, 85 квм. 064/124-

45-07, 064/276-09-97.

(307752)

СОДАРА, 54, ЦГ, III спрат,

усељив, укњижен, 46.000.

(679), 063/836-23-83,

„Трем”. (307397/р)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру града.

Тел. 013/602-401,

064/372-88-19, 064/372-

87-29. (307736)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај, центар.

063/502-211. (307738)

КУЋА за издавање, 100

квм, Синђелићева, погод-

на за боравак до десет љу-

ди, мајстори, спортисти и

сл. 062/222-827. (307700)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

Содара, 60 квм, 200 евра.

064/866-22-26. ()307711)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Котежу. 066/558-23-11.

(307713)

ДВОСОБАН намештен, I

спрат, грејање на гас, код

Хотела „Тамиш”, 200 евра.

Тел. 062/260-194. (307702)

ЛЕП двособан, намештен,

комфоран стан, Содра,

власник, издајем, дуже.

066/344-033. (307705)

НОВ двособан, намештен,

I спрат, централно на

струју, др Фогараша, 300

евра. Тел. 062/260-194.

(307702)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан, на Котежу 1.

Тел. 064/564-82-59.

(307710)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,

50 квм, Котеж 1, ТА греја-

ње. 065/665-75-10.

(307733)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-

штен једнособан стан,

Стрелиште. 063/368-135.

(307670)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, наме-

штен, 45 квм, једнособан,

150 евра и два депозита.

063/804-12-72. (307717)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Тесли.

064/222-39-23. (307654)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, кућа, Карађор-

ђева. 064/994-13-16.

(307665)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код

Народне баште, каблов-

ска, интернет, интерфон,

паркинг. 066/400-702.

(307676)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-

зан стан на Тесли, обаве-

зан депозит. 063/807-74-

48. (307678)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, близина, меди-

цинске школе. 063/810-

92-39. (307680)

ТРОСОБАН, мањи, Тесла,

комплетно намештен,

ПВЦ, ЦГ, интернет, усе-

љив. 064/877-53-09.

(307690)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ дворишну

гарсоњеру и мањи двосо-

бан стан, запосленом сам-

цу или самици. 060/626-

22-48. (307593)

ИЗДАЈЕМ дуплекс наме-

штен, центар, гас.

064/320-84-32. (307623)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан

намештен стан на Котежу

1. 064/115-92-79. (307614)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011-96-
66. (307629)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, ЦГ, I спрат.
Тел. 064/312-85-35.
(307630)

ИЗДАЈЕМ двособан потпу-
но намештен стан у цен-
тру, ТВ, wi/fi, ЦГ, пред-
ност 2 – 3 радника, 170
евра. Тел. 069/113-00-73.
(307649)

БЕОГРАД, Мирјево, изда-
јем једнособан, леп, наме-
штен стан, ЦГ. 063/874-
05-73. (307633)

ИЗДАЈЕМ, Содара, двосо-
бан, полунамештен.
062/852-81-00. (307787)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру, 20 квм,
ТА пећ. Тел. 063/705-60-
09. (3077759

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру. Тел.

064/582-22-68. (307566)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на Стрелишту. 060/465-51-

11. (307766)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у Карађорђевој.
Тел. 069/448-85-45. (307758)

ГАРСОЊЕРА у центру,
изолована, потпуно опре-
мљена, МТС кабловска и
интернет, ТА грејање, кли-
ма, 21 квм. Тел. 064/129-
76-04. (307767)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Стрелишту,
38 квм, 180 евра. 060/332-
02-40. (307771)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм, ду-
плекс, ТА, тотал, полуна-
мештен, Немањина 8.
063/436-828. (307574)

ИЗДАЈЕМ стан за самце –
ученике. Н. Миса, наме-
штено. 064/207-19-88. (307579)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Новосељански пут 113,
Панчево. 063/838-33-97.
(307589)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан у центру,

ТВ, wi/fi, клима, ЦГ, 140

евра. Тел. 069/113-00-73.

(307649)

ПАНЧЕВО, издајем једно-

собан стан, нова Миса,

Спортски центар, све по-

себно, полунамештен.

064/363-60-08. (307650)

ИЗДАЈЕМО трособан на-

мештен стан, центар, ЦГ,

лифт, клима, 300 евра.

063/708-55-66. (307782)

ПОВОЉНО издајем стан

брачном пару (може и са

мањом децом). Намештен.

Тел. 061/612-80-55. Стар-

чево. (307765)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, 36 квм.
063/436-828. (307574)

ПРОДАЈЕМ разрађену
трафику. 063/102-86-41.
(307673)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (307773)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (307790)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси.
Тел. 063/775-29-94 (СМС)

ПОТРЕБАН једноипосо-
бан, стан или кућа, може и
двособан, на дуже, по мо-
гућности празан .Звати на
тел. 062/814-84-25 (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Дорћолу. 064/417-68-77.
(307255)

ИЗДАЈЕМ два намештена
стана преко пута Болнице,
у Улици Милоша Обрено-
вића 3. Двособни и једно-
собни. За све потребне ин-
формације назвати на
контакт тел. 063/460-660
(и)

ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан са гаражом, двори-
штем. 063/301-151.
(306906/р)

ИЗДАЈЕМ кућу од 100
квм, као пословни простор
у строгом центру Панчева,
Ул.  Вој. Живојина Миши-
ћа 6. 064/575-57-04,
023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру, кли-
ма, кабловска, интернет.
Тел. 064/178-42-42.
(307749)

ЈЕДНОСОБАН дворишни

стан за издавање.

061/175-00-15, 064/145-

47-48. (307741)
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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)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

TOP Ponuda

Kneza Mihaila
Obrenovića br. 69
Žarka Zrenjanina br. 14
Kej Radoja Dakića br. 15

�             

�             
�             

3.9. do 9.9.2021.

199 rsd,
Krem Nutkao, 

više vrsta 
400 g

99

299.99 -33%

79 rsd,
Tost tamni rustik 

Montella 
500 g

99

101.00 -20%

57 rsd,
Pivo Nikšićko 

povratna boca 
0.5 l

99

59.99

119 rsd,
Grožđe belo

 1 kg

99

129.99

59 rsd,
Dimljena 

pečenica 
Mitros rinfuz 

100 g

99

69.99

49 rsd,
Kisela pavlaka 

20%mm 
Moja Kravica 

180 g   

99

59.99 -16%

robna
marka

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад у производном

погону фабрике коже Eltid Tannery d. o. o. из

Панчева. Уговор о раду на неодређено 

уз претходни пробни рад. 

Контакт за пријаве 013/334-444
(ф)

ИЗДАЈЕ се локал 50 квм у
центру града, преко пута
главне аутобуске станице,
С. Саве. 063/817-94-46.
(307298)  

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-
ште, паркинг, башта, обез-
беђен, 35 квм, одлична ло-
кација. 065/966-66-61.
(307463)

ИЗДАЈЕМ халу 300 квм, на
Новосељанском путу. Ви-
сина хале 4 м, шлепер
прилаз. 066/303-999.
(307469)

ИЗДАЈЕМ фризерско-ко-
зметички салон, комплет
сређен. Тесла. 064/514-
05-06. (307786)

ИЗДАЈЕМ локал, угао Ње-
гошеве и Карађорђеве, 60
квм, погодан за све делат-
ности. 064/514-05-06.
(307786)

ЛОКАЛ, центар, била ме-
њачница, 25 квм, празан,
26.000 евра. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(307790)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,
код аутобуске станице.
063/278-421. (307592)

КУЋА за издавање 100
квм, Синђелићева, пар-
кинг, погодан за пословни
простор. 062/222-827.
(307700)

ПРОДАЈЕМ киоск код Но-
ве поште, 12 квм + мокри
чвор. 060/812-66-63.
(307722)

ИЗДАЈЕМ локал, радиони-
цу, магацин, Новосељан-
ски пут. 064/482-65-53.
(307692)

ПОТРЕБНА зена за чишће-
ње зграда. Информације
на 060/604-07-64 (СМС)

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

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(307021)

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333-
162. 

ПОТРЕБНА радница за
припрему хране у месари
„Идеал”. 063/855-55-56,
063/133-14-63. 

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” потребна радница.
060/517-69-18. (307287)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу, Тамиш ка-
пија, Кеј Радоја Дакића
19, локал бр. 10, Никола.
060/506-08-30. (307609)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад на бувљаку. Контакт
тел. 064/110-39-72.
(307442)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије на неодређено
време, са и без искуства,
плата по договору.
060/033-56-10, 061/213-
37-66. (307781)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 064/664-60-06.
(307436)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Кон-
такт: 064/863-13-76.
(307568)

СТОЛАР са искуством у
раду са плочастим мате-
ријалима, потребан сзр
намештај „Комови”. При-
јаве слати на: in fo@ ko mo -
vi.rs  или звати 064/128-88-
80. (307582)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА Го-
луб тражи помоћног рад-
ника за производњу и ад-
нинистративног радника.
Пријаве на 062/680-477.
Радним данима од 8 до 15
сати. (307626)  

СЕРВИСУ акумулатора Ау-
то Оаза потребан радник.
063/234-419, 063/234-419.
(307610)

ПОТРЕБАН посластичар.
062/404-144. (307594)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(307594)

ПОТРЕБНА жена за рад у
шивари, ендларица.
063/766-15-12. (307621)

ПОТРЕБНА радница за
трафику са искуством.
063/102-86-41. (307673)

RO MAN TIK EVENT CEN -
TRU потребна спремачи-
ца. Звати на број 069/224-
42-00. (307666)

РОМАНТИК ЕВЕНТ ЦЕН-
ТРУ потребан помоћни ку-
вар. Звати на број
069/224-42-00. (307666)

RO MAN TIK EVENT CEN -
TRU потребан кувар са ис-
куством. Звати на број
069/224-42-00. (307666)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива и по-
требна радница за кување
и разнос кафе. 065/533-
44-13. (307693)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан достављач хране
са искуством. 062/880-59-
99. (307721)

ПРЕДУЗЕЋЕ „BG PLAST”
из Долова расписује кон-
курс за радно место бра-
вар. Потребно више извр-
шиоца. Стални радни од-
нос. Драган. Позвати на:
063/320-554. (307683)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 066/345-063.
(307691)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи.
063/775-29-92. (307655)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан помоћни кувар
са искуством. 062/880-59-
99. (307721)

ПОТРЕБНИ радници за
брање шипурка, плаћам
50 динара по килограму.
060/161-64-78. (307728)

ПОТРЕБАН тракториста са
искуством и помоћни рад-
ник. 064/200-56-92.
(307732)

АУТОСЕРВИСУ у Панчеву
потребан радник за оба-
вљање аутолимарских и
фарбарских послова.
063/731-11-58. (307735)

CAF FE „Fla min go” тражи
девојку за рад са иску-
ством. 069/364-10-04.
(307739)

CAF FE „Љубичево” тражи

конобара – конобарицу са

искуством. 069/364-10-04.

(307739)

ПОТРЕБНА спремачица за
теретану Октагон, Змај Јове
Јовановића. Пријаве на тел.
063/777-25-57. (307757)

ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром, до два кубика
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(305093)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (307413)

ДАЈЕМ часове енглеског
језика за 5. и 6. разред.
Тел. 063/848-67-64.
(307322)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, 

тракасте завесе – уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (307248)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке пар-
кета и подова, без праши-
не. Квалитетно и професи-
онално. 061/233-49-97.
(306989)

ДУБИНСКО чишћење на-
мештаја ио тепиха. Дола-
зак на кућну адресу.
065/270-80-66. (307788)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29.
(307575)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације табле, бојлере, ТА
пећи, белу технику.
060/521-93-40. (307584)

КЛИМЕ монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
продаја половних. Фриго
Матић. 060/521-93-40.
(307584)

ФАРБАРСКО – МОЛЕР-
СКИ радови, кречење, сто-
ларија, фарбање радијато-
ра. 064/280-26-15.
(306633)

ЧУВАЛА бих старије особе
за некретнине. 061/110-
29-90. (307664)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (306633)

ПОТРЕБАН радник – рад-

ница за рад у рибарници.

062/248-513. (307744)

„SI LEX” доо, Панчево тражи

раднике у производњи, Боре

Шипоша 9 Б, Панчево.

063/103-22-07. (307783)

ПОТРЕБНА искусна кроја-

чица, пожељно искуство

рада на ендлерици и инду-

стријским машинама, ши-

вење коже, стављање нит-

ни и дрикера. 063/174-72-

17. (307753)

МЕСАРИ „Цицварић” по-

требан месар са иску-

ством. 7 до 15 сати.

013/2515-448. (307754)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљњног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (307596)

ПРЕВОЗ кипером до 2 m³,

песак, шљунак, сејанац,

шут. Цена по тури 1.500

динара. 064/141-47-39.

(307600)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (307604)

АЛУ – ПВЦ столарија, ро-

летне, венецијанери, ко-

марници. Уграђујем, по-

прављам, гуртне. 064/181-

25-00. (307608)

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ:

ограде, капије, гелендери,

надстрешнице, терасе,

остало. Злајо. 065/558-45-

17. (307622)

ПРЕВОЗ малим камионом,

шљунак, песак, сејанац,

ризла итд, утовар и одвоз

шута. 060/474-74-57.

(307613)   

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

пријемни, могућност он-

лајн рада, професор. Цен-

тар. 061/603-94-94.

(307712)

ГЛЕТОВАЊЕ – кречење,

гипс. Повољно. Пензионе-

рима попуст. 061/626-54-

06. (307696)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење тавана,
подрума, шупа. 063/772-
64-56. (307698)

МОЛЕРСКО фасадерски
радови, гипс, ламинат, ке-
рамика. Пензионери по-
пуст. Проверите. 061/141-
38-02. (307701)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³, пе-
сак, сејанац, ризла за на-
сипање. 013/332-066,
063/472-669. (307716)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних и непокретних ли-
ца. 061/282-48-28. (307664)

РЕНОВИРАЊЕ и адапта-
ција кућа и станова, ком-
плетно. 062/179-67-25.
(307742)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (307719)

ИЗВОЂЕЊЕ грађевинских
радова од темеља до кро-
ва. Тел: 063/724-36-24.
(307658)

ПРУЖАМО услуге сечење
и бушење бетона од 60 до
160 м, штемовање, руше-
ње зидова, отварање но-
вих отвора. Тел. 063/278-
147. (307658)



РАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

У складу са чланом 63 Закона о планирању и из-

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

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон, 09/2020, 52/2021) 

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 УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парц. бр. 1898 ко панчево, за планирану из-

градњу вишепотодичног стамбеног објекта спрат-

ности П+4+Пс, у Панчеву, Улица Ружина бр. 14-а,

израђен од стране ПР Агенције за пројектовање и

графички дизајн „ACTIVE HOUSE” Панчево, Ули-

ца Светислава Касапиновића бр.14, за инвестито-

рa „B&S IMOBILIEN” ДОО, под бројем 02-06/2021.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 10. 09. 2021.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети 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. 

Последњи поздрав

теча ЖИВИ

од породице

ТОМАШЕВИЋ

(18/307585)

Последњи поздрав

поштованом

ЈУСУФУ

ЛАТИФИЋУ

од комшија у Браће

Јовановић 24-ц

(43/307639)

Последњи поздрав сестри и тетки

НЕВЕНИ МИЛОШЕВ

од сестре МИРОСЛАВЕ и братанаца ЈОВАНА и

НЕНАДА
(104/307785)

С тугом и болом у срцу јављамо да је наша драга

супруга и мајка

МИРА ПЕЈИН

преминула у 85. години

Сахрана је обављена 1. септембра 2021, у 13 сати,

на војловачком гробљу.

Ожалошћени: супруг ВИТОМИР, синови СИМА

и ДУШАН са породицама
(39/307627)

Štampariji Cards Print doo 

potreban 

POMOĆNI MAGACIONER

Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

Poslati CV na mail adresu: jobs@cardsprint.rs

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Све врсте
електро радова

060/320-12-21
(2/307645)

РАДИМО све: обарање
стабала, рушења кућа, шу-
па, бетонирања, кошење.
064/122-69-78. (307671)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења објекта, шупа,
обарање дрвећа, одноше-
ње ствари. 060/035-47-40.
(307671)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и
помоћ у кући, одржавање
личне хигијене, хигијене
простора, третман физио-
терапеута. 062/144-66-94.
(307681)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/334-23-38. (307780)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (307687)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка,
израда инсталација ТА пе-
ћи, бојлера, најјефтиније у
граду. 066/354-412.
(307751)

ИЗГРАДЊА кућа и стано-
ва са нашим материјали-
ма. 27 година искуства.
062/179-67-25. (307742)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, индикатора, раз-
водних табли, инсталаци-
ја. Мића. 064/310-44-88.
(307778)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шутеве, радимо све
послове. 061/321-77-92.
(307772)

ВРШИМ превоз, селидбе у
свим правцима, износим
стари намештај. 064/317-
02-62. (307756)

ОДНОСИМО шут, чистимо

дворишта, таване, радимо

све физичке послове. По-

вољно. 061/641-30-36.

(307761)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправ-

ке славине, санитарије,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (307760)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова.

Поштено, одговорно, пе-

дантно. 061/311-97-69.

(307715)

ЧИСТИМО подруме, тава-

не, шупе, гараже, двори-

шта, избацујем стари на-

мештај. 064/317-02-62.

(307756)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(306665)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (307493)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (306665)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(306665)

ЗАКАЖИТЕ јесење чишће-

ње олука. 060/320-12-21.

(307645)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (306665)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (307679)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43. (306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (306665)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)    

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

ПОВОЉНО превозуим ки-

пером: песак, шљунак, се-

јанац, одвозим шут.

064/354-69-94. (307779)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (306723)

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. (307748)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (307764)

СИРОМАШНА, трочлана

породица чувала би – одр-

жавала кућу на дуже.

067/711-49-83. (307789)

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

УСЛУГЕ

ЦЕЂЕНИ и млевени пара-

дајз и сируп од воћа. Зеле-

на пијаца, између Цицва-

рића и сирнице. 064/176-

20-26, 064/406-73-78.

(307570)  

ПОТРЕБНА масерка за

опуштајућу релакс маса-

жу. Позив или СМС -

061/298-96-69 (307414)

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.

ПОПУСТ

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 25.

августа напустио наш драги

СТОЈАН ИВКОВИЋ
1938–2021. 

Сахрана је обављена 26. августа на Новом гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: син МИЛОРАД, снаја РАДМИЛА,

унуци НЕМАЊА и МИЛОШ
(3/307559)

Последњи поздрав нашем драгом прики

СТОЈАНУ ИВКОВИЋУ

од породице ЦИГАНОВИЋ

(4/307560)

С тугом се опраштамо од маме, баке и прабаке

ДАНИЦЕ ЋУП
4. V 1936 – 26. VI II 2021.

С поносом ћемо те памтити и волети као што си

ти нас волела. Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: син ДРАГОСЛАВ, 

снаја МАРИЦА, унуке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА

и праунуци ЛУКА и МАТЕЈА
(14/307577)

После тешке и кратке болести преминуо је наш

МЕРЏАНОСКИ РИСТЕ
1948–2021.

Отишао си без поздрава. 

Оставио си велику празнину и тугу у нашим ср-

цима.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА

и син АЛЕКСАНДАР
(11/307571)

Последњи поздрав куму

СТОЈАНУ ИВКОВИЋУ

од породице КОСАНОВИЋ

(24/307598)

27. августа 2021. напустила нас је наша вољена мајка, бака и ташта

РУЖА МОРАР
рођ. Недељков

16. VII 1955 – 27. VI II 2021.

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Вечно ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка СВЕТЛАНА, 

(32/307615)
унук ДИМИТРИЈЕ и зет СЛОБОДАН

Последњи поздрав сестри

РУЖИ МОРАР

Заувек у нашим срцима.

Сестре ЈУЛИЈАНА и ЛИНА са породицом
(33/307615)

Последњи поздрав драгој комшиници

РУЖИ МОРАР

Породица ПОПОВ

(35/307616)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и стрицу

СТОЈАНУ ИВКОВИЋУ

Никада те нећемо заборавити.

Твој брат МИЛЕ БАРБИР са породицом
(44/307640)

Последњи поздрав најдражем стрицу

СТОЈАНУ ИВКОВИЋУ
1938-2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на Вас.

(45/307640)
                                                           ЉИЉАНА и СВЕТЛАНА

Последњи поздрав

РУЖИ МОРАР

од породице ДАЖДЕА

(51/307648)

Последњи поздрав

снаји

РУЖИ

МОРАР
1955–2021.

Девер СТОЈАН

са породицом
(59/307652)

Последњи поздрав драгој пријатељици, комши-

ници

РУЖИ МОРАР

Породица МОШОРИНАЦ
(101/307774)

СТАНИЈА

ПЕРИЋ
1946–2021.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоја деца

(77/307686)

Последњи поздрав

СТАНИЈИ

ПЕРИЋ

БОБАН и ЖИВАНА

са децом

из Аустралије

(78/307688)

СТАНИЈА

ПЕРИЋ

Неутешни пријатељи

из Јабуке.

МЛАДЕН, СТЕВКА,

ДРАГАН и ГОЦА

(79/307688)

Последње збогом мом другу и пријатељу из нај-

ранијег детињства

ЖИКИ ЛАЛИЋУ

Међу другарима био си најбољи а напустио си

нас први.

ДРАГИША са породицом

(64/3’7657)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

ЖИКИ ЛАЛИЋУ

СНЕШКА, ГОГА и НЕНА
(94/307729)

Последњи поздрав

мајци и баби

МИЛКИ

ТРИФКОВИЋ
1923–2021.

од сина ДРАГАНА

са породицом
(60/307653)

Последњи поздрав

мајци, баби и прабаби

МИЛКИ

ТРИФКОВИЋ

од ћерке РАДМИЛЕ

са породицом

(61/307653)

Последњи поздрав

мајци, баби и прабаби

МИЛКИ

ТРИФКОВИЋ

од сина РАДОВАНА

са породицом

(62/307653)

Последњи поздрав

кума МИЛКИ

од кума ПЕЈЕ

(91/307725)

Последњи поздрав

стрини и баби

МИЛКИ

од ДУШИЦЕ

и ДРАШКА

са породицама

(92/307726)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав

ЛАЗИН

ВЛАДИМИРУ

Почивај у миру.

Син ЈОВАН

са породицом
(99/307762)

26. августа преминула је наша најдража

ЖИВАНА МИЦКОВСКИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји вољени: супруг БРАНИСЛАВ, ћерке

БИЉАНА и БРАНИСЛАВА са породицама

(54/307651)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ЖИВАНИ МИЦКОВСКИ

од њене ћерке БИЉАНЕ, зета САШЕ

и унуке АЛЕКСАНДРЕ и АЛИСИЈЕ

Увек у мислима и срцу.

(53/307651)

Последњи поздрав нашој вољеној и најдражој

ЖИВАНИ МИЦКОВСКИ
од њене ћерке БРАНИСЛАВЕ, зета МИРОСЛАВА

и унука АЊЕ и ЛАНЕ
(55/307651)

Последњи поздрав сестри

ЖИВАНИ МИЦКОВСКИ

од њене сестре ЈЕЛИЦЕ са породицом
(57/307651)

Последњи поздрав вољеној сестри

ЖИВАНИ

од брата СТОЈАНА и БОЖИДАРА и сестре РУЖЕ

са породицом
(58/307651)

Последњи поздрав тетки

ЖИВАНИ

од сестричине ДРАГАНЕ са породицом

(56/307651)

Последњи поздрав прији

ЖИВАНИ МИЦКОВСКИ

од пријатеља СТАНОЈКОВИЋА из Париза

(52/307651)

Последњи поздрав

ЖИВАНИ МИЦКОВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(102/ф)

Последње збогом нашем драгом

супругу, оцу, деди и свекру

МИШИ СТЕФАНОВИЋУ
1948–2021.

Тугују за тобом твоји најмилији

(73/307684)

Последњи поздрав нашем пријатељу

МИШИ СТЕФАНОВИЋУ

од пријатеља РАДОМИРА и МИЛИЦЕ АЛИМПИЋ

(74/307634)

Последњи поздрав

течи

МИШИ

СТЕФАНОВИЋУ

од ДАЦЕ и ДРАГАНА,

БИЉЕ и БУЦЕ

(75/307684)

Последњи поздрав

супругу и оцу

СТАНИМИРУ

од супруге ДЕСАНКЕ

и сина БОШКА

(27/307605)

Родитељи не умиру

Твоја АНЂА

са породицом

(29/307606)

Последњи поздрав

стрицу

СТАНИМИРУ

од синовца

РАДОМИРА

и БРАНИСЛАВА

са породицама

(28/307605)

Последњи поздрав

пријатељу

СТАНИМИРУ

од породице

ЉУБОЈА

(30/307607)

27. августа 2021. године, у 72. години преминуо је наш вољени

ДРАГАН ЈАЊИЋ
1949–2021.

Сахрана је обављена 30. августа на Новом гробљу у Панчеву.

Неутешни: супруга ЈЕЛЕНА, синови ИВАН и СТЕФАН, 

снаја НЕВЕНА и унук ЈАКОВ

(65/307661)

ДРАГАН

ЈАЊИЋ

Последњи поздрав

од комшија

у Стефана

Стратимировића 5

(66/307662)

ГЕОРГИНА ГОДОМИРОВ
1936–2021.

Са жаљењем обавештавамо да је 26. августа 2021. преминула наша вољена

Гога.

Њени најмилији: ћерка МИЛАНА, зет ИГОР и унуци НИКОЛА и БОРИС
(5/307551)

Последњи поздрав драгој тетици

ГЕОРГИНИ ГОДОМИРОВ ГОГИ
1936–2021.

Памтићемо твоју доброту и љубав коју си нам

пружала.

Породица ОСТОЈИЋ

(71/307677)

Поштованом

ЖИВИ

ЛАЛИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Од супруге АНКИЦЕ,

ћерке НАДИЦЕ, 

сина РОБЕРТА

са породицама

и сестре ЉИЉАНЕ

(76/307685)
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Последњи поздрав

СРЂАНУ

НИНКОВИЋУ

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

ОЛГИЦА ГАВРИЛОВ

са породицом

(9/307565)

11. септембра 2021. навршава се шест месеци

од смрти наше мајке

ДАНИЦЕ БОДЛОВИЋ

Увек си у нашим мислима.

Твоја деца: ВЕРА, ДРАГАН

и РАДЕ са својим породицама

(41/307632)

9. септембра 2021. навршавају се четири године

откако нас је напустио наш драги

ВЕЉКО БРАШОВАН

Заборав не постоји. У сваком трену си са нама.

Недостајеш заувек.

Супруга НАДА, ћерка БРАНКА

и син НЕНАД са породицама

(50/307647)

Сећање на драге родитеље

БОЈОВИЋ

КОНСТАНТИЈА МИЛИСАВ
1935–2008. 1926–2011.

(97/307731)    Синови ДРАГАН и ДРАГОЈЛО са породицом

Сећање на драге родитеље

ЗАРИЋ

СТОЈА ЦВИЈА
1918–2000. 1909–2001.

(96/307731)                                Њихов син СТОЈАН са породицом

У уторак, 7. септембра 2021, у 11 сати, на Старом

православном гробљу, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем тати, деки и свекру

ДРАГАНУ АДАМОВИЋУ
1930–2021.

Породица АДАМОВИЋ

(82/307699)

5. септембра 2021. године навршава се петнаест

година откада није са нама наш драги тата и

деда

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

Недостајеш нам!

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА

и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

(83/307705)

Прошло је годину дана откада ниси са

нама, али и даље живиш у нашим срцима

МИЛИЦА ДАКИЋ

ЈОШАВАЦ
1965–2020.

Твоји најмилији: мама ЕЛЗА, ДРАГАНЧЕ,

сестра МИРЈАНА са децом, 

син ДАНИЛО и ћерка МАРИЈА

(85/807709)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

БРКИЋ
4. IX 1997 – 4. IX 2021.

Успомене чувају

ћерке СВЕТЛАНА

и БРАНКИЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈКО
(86/307714)

НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

Недостајеш,

тако нам недостајеш...

Твоји најмилији

(87/307720)

НЕШО
Живот без тебе је..., 

не постоје речи.

Твоја ДРАГАНА

(88/307720)

Десет година није са

нама наш

МИЛЕ

ДАДАСОВИЋ

Твоји најмилији

(81/307694)

Навршава се најтужнија година без наше

ВИДОСАВЕ ЈОВАНОВ

Вечно ће је волети и чувати од заборава

кћерка ЗОРИЦА и син СРЂАН са породицама

(89/307718)

Прошло је већ четрде-
сет дана откако није ме-
ђу нама драги кум

ИЛИЈА

МИЛЕНКОВИЋ

Сећаћемо се твог лика.

ВИКТОР и САША

(90/307723)

3. септембра навршава
се шест месеци откако
није са нама наша драга

НАДЕЖДА

ЈЕВТИЋ
1946–2021.

Волимо те.

Породица
(93/307727)

8. септембра навршава се десет година откада

није са нама наш вољени

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ ПЕЦА

Волимо те неизмерно анђеле наш, ти вечно

живиш.

Не постоји време које доноси заборав.

Срећни смо што смо те имали.

Твоји најмилији
(98/307746)

4. септембра навршава се шеснаест година откако није
са нама

НУРУДИН АЈДИНОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и нашем сећању.

Твоји најмилији
(103/307777)

Драги наш

РАДОЈЕ

ЛУКИН

Тринаест година ра-

до те се сећамо и чу-

вамо у срцима.

Твоји најмилији

(69/307674)

Последњи поздрав мајци

БОЖАНИ МАРТОН
20. II 1938 – 29. VI II 2021.

Хвала Ти за живот, носила си ме девет месеци

испод срца а цео живот у срцу.

Од сина НИКОЛЕ

(100/30777о)

18. августа 2021, у 72. години, преминуо је изне-

нада мој супруг

ЂЕРЂ ВАРДА
1950–2021.

Сахрана је обављена 21. августа 2021. на Като-

личком гробљу у Панчеву.

Заувек ће бити у мом срцу.

Супруга БОЈАНА
(1/307554)

IN MEMORIAM

прим. др МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ
ото ри но ла рин го лог

2000–2021.

Хва ла ти за све дра ги та та.

Ћер ка БИ ЉА НА са по ро ди цом

(105/ф)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 3. септембар 2021.22

У суботу, 4. септембра, у 11.30, дајемо

годишњи помен нашем драгом

ВАСИ ГАВРИЛОВУ
из Долова

С љубављу и поштовањем чувамо успоме-

ну на тебе. Заувек у нашим срцима

Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН

и САША, брат ПЕТАР, снаха САШКА

и унуци МИЛИЦА и МИЛОШ

(10/307565)

СЕЋАЊЕ

МИЋО

ЈАКОВЉЕВИЋ
2010–2021.

Породица

с љубављу

(19/307587)

4. септембра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни

помен нашој вољеној мајци

СЛОБОДАНКИ САВОВИЋ
Мајко, још увек не верујемо у болну истину да те више нема, али искрено

се надамо да нас и даље гледаш, чуваш и осећаш нашу љубав.

Извини за сузе, јер никада ниси волела да нас видиш тужне, али туга је

превелика... Мало је речи које би описале колико нам недостаје твоја до-

брота, твоје велико и племенито срце, твоја љубав...

Хвала ти за све наше успехе, за све што смо, дугујемо Теби!

Чувај нас наш анђеле, а ми ти шаљемо бескрајну љубав.

Неутешне твоје ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА са породицом

(26/307602)

У уторак, 7. септембра 2021. године, на Ста-

ром православном гробљу, дајемо четрдесе-

тодневни помен

МРКАЉ ЗЛАТКУ

Његови најмилији

(25/307601)

Велика празнина , бескрајна туга и бол у нашим срци-

ма за нашим вољеним и најмилијим

ЂУРА МОРАР
2. VI II 1953 – 5. IX 2010.

(34/307615)
                                                                             Твоји најмилији

1. септембра навршило се годину дана откако

нас је напустио

МОМИР Радивоја ЧАБАРКАПА
1956–2020.

и преселио се у вечност. Остао је да живи у нашим

сећањима. 

Његови: ВЕРА, ГОРДАНА и НИКОЛА

(36/3076178)

Навршава се шест месеци откад није са нама наш драги Брка

НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

Дани пролазе али не бледи сећање на твоју племенитост и добро-

ту. Поносни смо што смо те имали у нашем колективу.

Предузеће Be dem energy So lu ti ons
(42/307636)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 12. IX 2021.

Вољени наш, године пролазе али бол и туга

остају.

Породица

(46/307641)

Чувамо те од заборава

ВЕСНА ЋУП
6. IX 1993 – 6. IX 2021.

Породица

(47/307642)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА КИРХРОТ
5. IX 2018 – 5. IX 2021.

Три предуге године откако ниси са нама.

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(48/307643)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Петнаест година од смрти моје супруге

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ
7. IX 2006 – 7. IX 2021.

Петнаест је година откако те нема а у срцу туга.

На гробу тишина, а у кући велика празнина.

Супруг МИЛАН

(49/307646)

Шестомесечни помен нашем вољеном

БОЖИДАРУ СТОЈАНОВУ

даћемо 4. септембра 2021. године на Новом

гробљу.

Анђеле наш, ту си са нама, у нашим срцима,

одувек и заувек.

Ти нас чуваш.

Синови СТЕФАН и ФИЛИП

и супруга СЛАВИЦА

(70/307675)

Сећање на вољене родитеље

ПЕТАР ЖИВКА

ВУЈИЋ ВУЈИЋ
1924–1991. 1924–2002.

Вечно захвални за сву љубав и доброту.

Заувек у нашим срцима и молитвама.

Син ЈОВАН са породицом
(38/307625)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН РАДОНИЋ
1. IX 2013 – 1. IX 2021.

Много нам недостајеш.
Твоја мама и ЗОРИЦА

(80/307689)

Сећање на драге родитеље

ДОБРИЋ

МИРКО НЕДА
1935–2006. 1940–2011.

(95/307731)      Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА са породицама

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР ИВИЦА

ШКРБИЋ СПАСОВСКИ
1986–2008. 1986–2012.

Након двадесет година састаће се генерација ’86, али

без два добра друга. Боле успомене...

Никада Вас неће заборавити другари из клупе и раз-

редне старешине
(84/307707)

4. септембра наврша-

ва се тужна година

откада није са нама

сестра

КАТИЦА

НИКОЛИЋ

Недостајеш пуно.

Сестре ЉИЉА

са породицом

и КРИСТИНА

са породицом

(72/307682)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

РАДИСЛАВ ПАВЛОВ ТИЋА
1949–2019.

Супруга НАДА, син НИКОЛА, 

ћерка ИВАНА, зет БОЈАН, унучићи

МИНА, НИКОЛИНА и БОГДАН, 

сестрићи ПРЕДРАГ и КАТАРИНА

са породицама

(2/307555)

Сећање на разредног старешину

ЕМИЛА МАРОШАНА, 

другарице

МИЛЕНУ БУБОЊА, 

СЛАВИЦУ ТУРАН, 

другове

МИРОСЛАВА

ПЕТРОНИЈЕВИЋА, 

РОДОЉУБА СТОШИЋА

и НЕБОЈШУ МИЛОШЕВИЋА.

Стота генерција Гимназије, IV/8

(13/307576)

6. септембра 2021. навршава се шеснаест година

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ

С љубављу и поштовањем сећа се супруг СТАНИША

(6/307562)

СЕЋАЊЕ

СПАСЕНИЈА АНЂЕЛКА

ЧКОЊОВИЋ ШУМАНАЦ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.

ДРАГОЈЕ, ЉИЉАНА, МИЛОШ

и МАРКО са породицом

(7/307563)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА

ШУМАНАЦ
Чувамо те од заборава у
нашим срцима.

Твоји: СНЕЖАНА, 
СТЕВАН, СРЂАН
са породицом и

СИНИША са породицом

(8/307564)

Навршава се година

откако нема мог је-

диног вољеног брата

МИОДРАГ

ТЕКИЈАШКИ
7. VI 1963 – 7. IX 2021.

Неутешне сестре

БИЉАНА и ИЛИНКА

и зет САВА

(12/307573)

СЕЋАЊЕ

Две године није са нама

СВЕТИСЛАВ МУНИЋ

Време пролази, сећања не бледе. Почивај у

миру.

Супруга ВЕРИЦА, ћерка ЗАГОРКА

и зет ГОРАН

(15/307578)

IN ME MO RI AM

Прошло је девет година од смрти доброг и вољеног

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА

професора латинског и француског језика у пензији

Никада не можемо заборавити његову доброту, племенитост и

љубав према породици, родбини и пријатељима.

Његов светао лик живеће заувек у нашим срцима.

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи

(17/307583)

ЗОРАН

ВУЈАНИЋ
2001–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Мајка АНЂЕЛКА, 

сестра ДРАГАНА

и остала родбина
(20/307590)

СЕЋАЊЕ на

ДОБРИЛУ

ПАВЛОВИЋ
4. IX 1997.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Супруг ПЕКО
са синовима САШОМ

и СЛАВИШОМ
(16/307581)

Годину дана ниси са нама

ВЕРА

ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.

Нећемо те заборавити.

БРАТИСЛАВ, МИРЈАНА

и СНЕЖАНА
(23/307595)

У суботу, 4. септем-

бра 2021, у 11 сати,

даваћемо годину да-

на нашој драгој

ВЕРИ

ЦВЕТАНОВИЋ
1963–2020.

Супруг ЈОВИЦА, 

ћерка БИЉАНА

и син ВЛАДИМИР

(22/307595)

1997–2021.

БРАНКО

ВУЈАШКОВИЋ

Растали смо се, али

наше душе нису ни-

кад!

Супруга ЗОРА
са децом

(21/307591)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2021.

Породице: ЈОЖИЋ и СОЛЕША

(31/307611)

8. септрембра 2021.

навршава се пет го-

дина откако није са

нама наш вољени

ДРАГАН

КРЧАДИНАЦ

Живиш у нашим сећа-

њима.

Супруга МИРЈАНA 

и син АЛЕКСАНДАР

са породицом

(37/307624)

9. септембра навршава се тужна година откада

није са нама

ВАРГА ЈОЖЕФ ШВАБА

Никако се не можемо помирити са истином да

неће никад доћи да нас обиђе нити назове те-

лефоном.

Тужна мајка КРИСТИНА и ОБРАД
(40/307631)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2021.

Увек си у нашем сећа-
њу.

Твоји: КАЋА, БРАНА,
МИРА и ЉУБА

(67/307663)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2021.

Успомена на тебе ника-
да не бледи.

Брат РАДИША
са породицом

(63/307656)

СЛАВИША МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2021.

Недостајеш нам за све тренутке које живот доно-

си и све оне што смо требали заједно да делимо.

Волимо те.

Твоји: ЉИЉАНА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ

(68/307663)
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Миленко Павлов, наш просла-
вљени глумац, рођен је у Срп-
ској Црњи. Средњу школу је завр-
шио у Зрењанину. Од детињства
је неговао свој глумачки тале-
нат похађајући најпре драмску
секцију у Дому младости, а потом
и у Драмском студију Јована
Путника у Зрењанину, где је први
пут заиграо у позоришту. Позо-
ришну режију на Факултету
драмских уметности уписује
1975. Али прекида и одлази у
војску. Завршава на Факултету
драмских уметности и апсолви-
ра на одсеку позоришне орга-
низације.

За педесет година, колико је
на сцени, остварио се у много-
бројним позоришним и телеви-
зијским улогама. Најзапаженији
је у ТВ улогама Радојице Илића
из „Срећних људи”, Правдољуба
Бабића из серије „Стижу дола-
ри”, Јефте Пикиљића из „Беле
лађе”, као Живојин Грујичић у
„Отвореним вратима”, Сотир у
„Агенцији за СИС”, Гостимир у
серији „Пси лају, ветар носи”...

У својој богатој каријери добио
је велики број признања и награ-
да. Добитник је награде за нај-
бољег комичара за 2008. годину
на Фестивалу балканске коме-
дије у Албанији и за најбољу
монодраму 2009. на Фестивалу
у Сарајеву. Награда „Златни
витез” 2009. коју додељује Мини-
старство културе Русије, као и
награда Удружења књижевника
Србије „Радивоје Домановић”
2005. за укупни допринос срп-
ској књижевној сатири су му,
како признаје, најдраже.

Живи у Панчеву, где је био
градски секретар за културу.
Члан је програмског савета Кул-
турног центра Панчева.

Глумац је у свом дому срдач-
но дочекао екипу „Панчевца” и
уз кафу у пријатном амбијенту
свог дворишта разговарао с нама
о Панчеву, идејама, култури, уло-
гама, новим пројектима, путо-
вањима...

ПАНЧЕВАЦ: Шта је довело до
тога да дођете да живите у Пан-
чеву?

МИЛЕНКО ПАВЛОВ: Живео
сам на Карабурми, али сам у Пан-
чево волео да дођем на кафу. Пре
тридесетак година сам радио пуно
представа у Панчеву, тако да ми
је Панчево одувек било блиско.

• Које је ваше омиљено место
у граду? Где волите да проводи-
те своје слободно време?

– Стално седим на „Секином
салашу”, који држи један мој при-
јатељ, Мића Јакшић – песник, то
је човек који окупља уметнике
око себе и прави добру храну.
Сваког другог четвртка отвара
изложбе, то место је постало један
маликултурницентар. Тамоизме-
ђу снимања одем да попијем кафу
или бело ’ладно вино, ако немам
сутрадан снимање. Мића је поре-
клом Сремац, али се сада поба-
натио, па са мном мора да разго-
вара банатски. Рођен сам на селу
и тиме се веома поносим.

• У одбору сте Културног цен-
тра Панчева и радите на томе
да се Панчево развија што се
тиче културе. Да ли имате неке
идеје које можете поделити са
читаоцима?

– Панчево је филмски град,
има тридесетак људи који су
завршили драмске факултете,
од организације, преко глуме,
до режије. Моја идеја је била да
Панчево има своје професио-
нално позориште; Зрењанин га
има, Кикинда га има, Вршац
такође, требало би да га има и
Панчево. Та идеја ми се није
реализовала док сам био град-
ски секретар за културу, кратко
сам био на тој позицији. Сада
сам у Културном центру у управ-
ном одбору и трудим се да помог-
нем колико могу својим контак-
тима, саветима, искуством. Тре-

нутно се сала адаптира, што је
изузетно добро, купљени су
рефлектори, та сцена је добро
опремљена. Моја следећа идеја
је да се сала код Месне заједни-
це на Котежу претвори у дечју
сцену, да се играју дечје пред-
ставе и да деца играју, да то буде
њихово. Јер деца су нам најва-
жнија, то нам је будућа публи-
ка, неки будући генијалци, и на
нама је задатак да их васпита-
вамо да буду људи. Како је рекао
патријарх Павле: „Будите људи”.
Панчеву недостаје једна велика
уметничка манифестација. Кул-
турни догађаји су веома битни.
Моја велика идеја је да култур-
ни догађај у Панчеву траје 365

дана у години, да се обухвати
део око Тамиша, где је сниман
толики број филмова и где су
била велика имена, подигне спо-
меник Софији Лорен, која је у
Панчеву провела две године сни-
мајући. Да се обележе сви ти
објекти у којима је снимано.
Гарантујем да би била велика
посећеност и да би Панчево
постало туристички град. Пан-
чеву недостају и градски хор и
оркестар који би свирао сваке
недеље у парку.

• Шта је тренутно актуелно на
професионалном плану?

– Тренутно снимам једну вели-
ку серију, чији је радни назив
„Коло среће”, а која ће се еми-
товати од 5. септембра на теле-
визији „Прва”. У серији ће се
наћи велики број глумаца, око
тридесет-четрдесет. Главну уло-
гу игра Нела Михајловић, та уло-
га као да је писана за њу. У пита-
њу је ТВ новела која ће окупити
целу породицу. Радња је зани-
мљива и добра, где има и суза,
чак и мојих. Изузетно ми је дра-
го да то радим, јер ме је народ
одувек сматрао комичаром, у
чему сам се ја и доказао, а сада
је ред да се прикажем и у дру-
гом светлу.

Почетком јула сам отворио
Гардош представом „Љубав до
гроба” заједно са Снежаном
Савић и Марином Воденичар, а
она је рађена у копродукцији с
Културним центром Панчева.
Било је препуно, али придржа-

вали смо се мера. Мало нам је
непријатно да играмо пред
публиком где људи седе на сва-
ком четвртом седишту, али добро
је и тако. Eppur si muo ve – ипак
се креће! Не видим лица, али
могу да осетим емоцију.

• Студирали сте позоришну
режију на Факултету драмских
уметности. Да ли нам можете
рећи шта сте радили на том пољу?

– Радио сам доста представа
које су игране с професионал-
ним глумцима. Радио сам пуно
и са аматерима. Режирао сам
пуно представа на Убу, као и са
аматерским глумцима на сло-
вачком језику у Ковачици, где
сам научио и словачки, све их

разумем, али слабије говорим.
„Фалична погодба” Стевана Васи-
ћа и Стеријина „Женидба и удад-
ба” биле су представе које смо
радили. То је један фантасти-
чан народ, изузетно културан,
фин, васпитан. Постоји једна
анегдота; када су гостовали у
Словачкој – ја, нажалост, нисам
био у прилици да идем с њима –
и када су стигли, домаћини су
рекли: „Ево стигли су наши сло-
вачки Срби”. Обраћао сам пажњу
на детаље. У Стеријиној „Женид-
би и удадби” правио сам сцено-
графију од бала сламе; две бале
сламе са чаршавом су биле сто,
а на две бале седе, или шест бала
сламе је чинило кревет. Лепо
сам се снашао, а и слама је одраз
Баната. У „Фаличној погодби”
сам направио позадину од сли-
ка наивне уметности, што је
заштитни знак Ковачице.

• Која је прва награда коју сте
добили?

– Моја први успех је Војво-
ђанска награда за „Ревизора” у
режији Стеве Жигона, а додела
је те године била баш у Панче-
ву. Тада је један од мојих про-
фесора рекао да награду коју
сам добио потрошим на путо-
вање у Париз и ја сам тако и
учинио. Отишао сам авионом
на десетак дана у Париз. Имао
сам среће, на путу сам упознао
једног сликара из Сарајева, с
којим сам се здружио и захва-
љујући коме сам обишао све
салоне у Паризу.

• Да ли имате неку омиљену
улогу?

– Пре тридесет година у Позо-
ришту на Теразијама смо поди-
гли прашину мјузиклом „Прича
о коњу”, где сам ја играо наслов-
ну улогу. Тања Бошковић ми је
била партнерка, покојни Војкан
Борисављевић је написао сјајну
музику. Сећам се аплауза у Загре-
бу који је трајао седам минута,
нама је срце било пуно. Глумци
живе за аплауз. Месеци напор-
ног рада су били иза нас, ми смо
истраживали како да играмо
коња а да публика поверује да је
стварно коњ. То ми је заиста јед-
на јако драга улога. Чувам сним-
ке и данас. У каријери сам играо
пуно улога, али човек се поноси
само с неколико. Иначе, мјузикл
је специфична форма где је
потребно да певаш, плешеш и
глумиш истовремено. Телеви-
зијска улога која ми је јако дра-
га јесте „Мистер Долар”, где смо
Ђуза и ја играли главне улоге.

• Да ли нам за крај можете
испричати неку анегдоту са сни-
мања?

– На снимању серије „Срећни
људи” редитељ се домунђава са
Сашком Илић, која игра моју
жену. Снимамо сцену где ја као
Радојица клечим код Иване
Михић, која тумачи певачицу
Кети. Сашка дође с репликом:
„Аха, ту си…” и сада треба да ми
удари шамар. Постоји техника
како се то ради, олабави се шака,
то мало боли, али пукне, то се
такође вежба. Снимамо, она дође
и удари ме – не из шаке, не из
лакта, него из кука. Мени зуји,
она притрчи, загрли ме и каже:
„Редитељ је рекао!” Када сам се
окренуо и потражио га, од реди-
теља није било ни трага ни гла-
са (смех).

И на представама се често
дешавају анегдоте. Док сам био
ђак драмског студија, имали смо
гостовање у Орловату, с дивном
представом „Таленти и обожа-
ваоци” Островског. Тада је позо-
риште имало обавезу да гостује
по свим местима, а представе
су се играле у оригиналу по три
сата. Зимско време, ми улази-
мо у салу, с леве стране пећ,
унутра се стави дрво, а около се
набија пиљевина, то се полако
запали, извуче се то дрво тако
да има ваздуха у средини, стави
се метални поклопац и она може
да гори двадесет четири сата.
Када смо ушли, ја сам приме-
тио да се чунак усијао, била је
већа пећ, а они су је добро нало-
жили. Ја излазим на сцену и
чујем комешање. Треба да кажем
неки текст главном глумцу, али
му тихо кажем да нема никог у
сали, на шта ће он са пола уста
кроз зубе: „Ћути и играј”; кажем:
„Али нема никог”. Помислио
сам да је била нека туча, чули
смо само столице и кораке. У
дну сале су била врата, на који-
ма смо видели само главе и јед-
ног који је утрчао пар метара и
узвикнуо: „Беж’те, глумци, горе
сала!” (Миленко нам дочарава
војвођанским дијалектом –
прим. аут.) Када је он истрчао
напоље, између нас и публике
срушио се у пламену каратаван.
Како би било топлије, они су
зазидали задња врата циглом на
кант; срећа је била да је један
од глумаца тренирао карате, па
је успео да ударцем поруши зид
како бисмо изашли. Сећам се
да сам рукама ухватио кабл који
се већ истопио покушавајући да
угасим струју. Спасавали смо
сценографију, која је била сачи-
њена од стилског намештаја и
костима.

С нашим занимљивим гостом
смо провели лепо поподне с пуно
лепих прича, анегдота и смеха.
Оставили смо га да ужива у свом
врту окружен својим најбољим
пријатељима – псима.

Сузана Јанковић

Улица Братства–јединства нала-
зи се у Војловици, а до 1968.
звала се Стара Петефијева, по
великом мађарском песнику
Шандору Петефију. Братство
и јединство сматра се текови-
ном Народноослободилачког
рата и револуције изведене од
1941. до 1945.

Без моћних грађевинских
машина и остале технике, само
снагом мишица, у првој деце-
нији после Другог светског рата
изграђено је пруга и путева,
фабрика и електрана више него
што су нам током последњих
тридесет година само обећа-
вали!

Ово су непорециве чињени-
це: године 1946. у радној акци-
ји за шест месеци изграђено
је 90 километара
пруге Брчко–Бано-
вићи. Учествовало
је 62.268 омлади-
наца, а пруга се
највише градила
ручно, јер је било
врло мало алата и
нимало механиза-
ције.  Од прево-
зних средстава нај-
више је било дрве-
них колица.

Од 1. априла до
15. новембра сле-
деће, 1947. године
направљена је три
пута дужа пруга
Шамац–Сарајево.
На 242 километра
трасе радило је 220.000 омла-
динаца.

Круну акцијашког рада пред-
ставља ауто-пут „Братство–је-
динство”. Званични почетак
изградње деонице између Загре-
ба и Београда био је 1. април
1948. године, а радови су тра-
јали до 15. јула 1950. године.
У том периоду, за нешто више
од две године, омладина је
изградила девет метара широк
коловоз у дужини од 392 кило-
метра и тако повезала та два
града. Већи део пута је био
изграђен од бетонских плоча,
а негде је било асфалта. Траса
се скоро сасвим поклапала с
правом линијом – само пет
одсто је дужа од ваздушне лини-
је!

Од 1947. до 1954. изграђене
су у Југославији хидроцентра-
ле: у Јабланици, Зворнику и у
Винодолу, и системи хидро-
централа у Маврову и на Вла-
сини.

У истом периоду изграђени
су само у Србији: „Иво Лола
Рибар” у Железнику; фабрика
магнезијских опека, данашњи
„Магнохром”, у Краљеву;
фабрика текстила „Рашка” у
Новом Пазару; фабрика кабло-
ва у Светозареву, данашњој
Јагодини; фабрике у Аранђе-
ловцу и Младеновцу; „Крушик”
у Ваљеву и ваљаоница бакра у
Севојну.

Учесници радних акција зва-
ли су се „акцијаши” или „бри-
гадири”, а девојке „бригадист-
киње”. „Бригадирка” је назив
за униформе, блузе, које су
носили акцијаши (бригадири).

На бригадирку су се качили,
пришивали или лепили амбле-
ми. Касних седамдесетих и
раних осамдесетих акцијашка
униформа се састојала од пати-
ка, мајице и бригадирке, а поне-
где и од панталона. Неки су
носили бригадирке и после
акције, „у цивилству”.

На леђима су бригадири
често штампали, помоћу
шаблона, ликове Че Геваре,
Тита, Ива Лоле Рибара...

На акцији се устајало рано.
После збора и подизања заста-
ве, и доручка, излазило се на
градилиште. Послеподне, унасе-
љу су се бавили спортом, или
„културним активностима”. За
многе, акција је значила и обра-
зовање за живот „у цивилу”.

„Омладинци су на акцијама
устајали рано и први део дана
су радили физичке послове на
терену. Након завршетка рада
враћали су се у насеље, где су
се бавили спортским, култур-
ним и идејно-политичким
активностима. Омладинци су
могли да похађају кино, фото
и радио курсеве, да добију
диплому о положеном испиту
за спортског судију, те да уче
за возачку дозволу. Касније су
додати курсеви козметике, ике-
бане, саобраћајне културе, као
и електроварилачки и дакти-
лографски курс.” (Из књиге
„Тито, радне акције, стварао-
ци неодољивог полета” Срећ-
ка Михаиловића и Грујице Спа-
совића, 1979. )

На Омладинској радној акци-
ји „Врњачка Бања 80” спевана
је песма „На Дедињу Тито спа-
ва, најмудрија светска глава.
Што је реко, то остаје, слобода
се не продаје”.

Певало се и ово, осамдесете
године прошлог века: „Херој
Дрвар Словенију пита / како
здравље предсједника Тита /
Словенија њему одговара /
Титово се здравље погоршава
/ Тито зове сва се земља тресе
/ сви народи, уједините се.”

Незванична химна свих
акција била је песма „Хеј, хај,
бригаде”, коју је компоновао
мало познати сарајевски кан-
таутор Слободан Самарџић.
Акцијаши су буђени њом:

„Младе дане, топле, дуге /
прву љубав, прве сне, / враћају
нам наше пруге, уградили ту
смо све...” М. Петровић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: БРАТСТВА–ЈЕДИНСТВА

Тито зове, сва се
земља тресе...
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СМЕХ, СУЗЕ И ЗНОЈ ЗА
ДВА МИНУТА АПЛАУЗА



по педесет на Велики петак, а
док смо ми бесомучно ударали
и хватали, жене су кокале коки-
це. Иначе, то је игра за све узра-
сте која је играна само код нас,
иако је неко меша с банатским

шорама, али то је нешто друго
– наводи Никола.

У публици је био и његов сугра-
ђанин Геза, који је такође играо
пре више од тридесет година.

– Играли смо сваке недеље, и
то на више места у селу. И то је
била више игра за одрасле, попут
мог оца, а ми млађи смо се тек
понекад прикључивали. У сушти-
ни нема неке велике тактике и
технике, једноставно само тре-
ба да навежбаш руку, зато што у
супротном сутрадан може јако
да заболи. Било је свакаквих
ситуација, па и разбијених про-
зора, као и глава, и то код оних
који су се правили важни и желе-
ли да се покажу хватајући руком,
јер је попика тврда и правила се
углавном од точка запрежних
кола. Игра је лагано нестајала
како је долазило ново време, а и
село се у међувремену празни-
ло; због расељавања у иностран-
ство, било је све мање људи и
самим тим све мање потенци-
јалних играча – истиче Геза.

Управо у том тренутку је један
члан екипе с оне стране линије
ухватио попику у своју тренерку
и донео свом тиму предност,
самим тим и потез.

И тако све до последњих зра-
кова сунца, уз неизбежну спорт-
ску мотивацију, понеко хладно
пивце и много добре забаве у
игри коју свакако треба сачува-
ти као културно добро овдашњих
људи...
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Како свако време носи своје, све-
доци смо изумирања многих ста-
ринских вредности и некада-
шњег начина живљења. Састав-
ни део тога биле су и друштвене
игре, попут клиса, кобасичара,
жмурки, киш-киша, арјачкиња-
-барјачкиња и још многих.

Њих су поодавно потиснули
фудбал, кошарка, тенис и други
популарни спортови, који госпо-
даре и малим спортским тере-
нима, а тек понекад и улицама,
будући да се данашња младеж
све више окреће виртуелној
„рекреацији”.

Међу поменуте изумрле дру-
штвене игре свакако се може
убројати и једна баш прастара.
Зове се попике, а на овим про-
сторима могла се видети до пре
више од тридесетак година. И
то искључиво на ивановачким
шоровима.

Пре неких осам година група
тамошњих ентузијаста одлучи-
ла је да је оживи макар за пра-
знике, као што су Велики петак
или Велика Госпојина...

Некада су улице, нарочито у
селима, просто врвеле од живо-
сти. Док су старији у ретким
моментима слободног времена
хватали мало предаха од напор-
них паорских послова седећи на
клупама или пратили јата гуса-
ка на паши, деца су јурцала око-
ло по цео боговетни дан и мал-
тене све време била напољу.

Припадници генерација које
су одрастале до пре тридесетак
година радо и са сетом памте
незаборавне тренутке проведе-
не у ондашњим друштвеним
играма. И док су девојчице ска-
кутале преко ластиша, дечаци
су се сатима кликерали на рупу
или ренту или играли „труле
кобиле”; потом би сви заједно
прешли на кале, а све би се касно
увече завршило неизбежним
жмуркама.

И тако унедоглед, док роди-
тељи не би строго узвикнули
имена своје деце како би их
некако дозвали на вечеру и почи-
нак.

Чуњ који се гађа штапом

Све то одвијало се и у панчевач-
ким селима, али једно је било
оригинално у том погледу.

Наиме, само су Ивановчани,
поред свега наведеног, играли и
попике. Реч је о игри у чијем
средишту је један обликовани
комад дрвета, дугачак десетак и
широк два-три центиметра, који
сваки играч треба да удари мот-
ком с раздаљине од око метар.
Али не директно из руке, већ да
попику заправо гађа поменутим
штапом, како би она што боље
одскочила и одлетела до дваде-
сетак метара удаљене линије.
Иза ње је чекају противнички
играчи, с циљем да је ухвате у
лету, то јест у паду, и на тај
начин да преузму потез.

А када је реч о том „дочеки-
вању”, мало ко се усуђивао да је
ухвати директно рукама, већ су
за то користили изврнуте јакне,
тренерке, мајице или шта су већ
имали на себи.

Интересантно је да ова игра
нема победника. Заправо не бро-

је се поени и нема стриктно
одређеног краја, ни временски,
ни по резултату, већ се игра,
како Ивановчани кажу, док им
не досади. Најчешће до мрака...

Очување традиције кренуло
пре осам година

Један од иницијатора очувања
ивановачке традиције на разне

начине, па и кроз неговање ова-
квих старих и заборављених
видова окупљања јесте Андраш
Немет, који је истовремено и
председник Мађарског култур-
но-уметничког друштва „Боназ
Шандор”.

Он каже да је попике (што на
мађарском значи чуњ) играо још
као мали, а последњи пут пре
четрдесетак година, до када се
још увек могла видети на ива-
новачким улицама.

– Ово је изразито друштвена
игра, коју су у јужни Банат доне-
ли наши преци из Буковине, ода-
кле су се на ове просторе досе-
лили ивановачки Секељ-Мађа-
ри. Дуго је играна, и то само код
нас, бар колико ја знам. Почи-
њала је тако што се сви који
желе да учествују поделе на две
подједнаке групе. За игру су,
поред попике, неопходни и
постоље за њу, као и штапови,
које бацају двојица, назовимо
их, капитена. Ко даље баци, запо-
чиње игру, то јест ударају попи-
ку, док је они други хватају. Сва-
ки играч удара по двапут и, ако
за то време нико од њих не пре-
баци обележену линију, та еки-

па губи потез. Приликом хвата-
ња је битно да попика буде у
ваздуху, то јест хвата се пре него
што додирне тло. Најсигурније
је да се дочекује у изврнутој
мајици, али има и оних одва-
жнијих који би то руком. Игра
практично нема краја и може
да се игра докле је воље. Све у
свему, вратили смо је у живот
од 2013. године, тачније откад
сам ја председник МКУД-а
„Боназ Шандор”, али иако су
игру донели Мађари, оберучке
су је прихватили и овдашњи
банатски Бугари – Палћени и
сви други мештани. Отад је углав-
ном играмо на Велики петак,
јер су тада махом сви слободни,
или као сада за кирвај, односно
Велику Госпојину – каже
Андраш.

Окупљање за кирвај

И тако су се ови млади духом
Ивановчани окупили баш за
Велику Госпојину, надомак моста
на Наделу, на уласку у село. Била
су укупно шесторица играча: с
једне стране играли су Фрања
Дудуј, Никола Мађаров и Ђуси
Пејов, а с друге стране Јанош
Миклош Фаби, Јанош Церник и
Пера Калнок. Уредно опремље-
не реквизитима, као и освеже-
њем пре свега у виду неизбе-
жног мушког пића од јечма и
хмеља, такмичаре су будним
оком посматрали поменути пред-
седник Андраш Немет и десе-
так знатижељних Ивановчана у
публици, међу којима је било и
младих.

Један од играча, четрдесет-
седмогодишњи Никола Мађа-
ров, каже да је то игра која се
преноси с колена на колено.

– Поента је да се попика уда-
ри крајем штапа, то јест да се
он заротира неколико пута, како
би снажније одаламио тај мали
комад дрвета и он одлетео што
даље. Више је то техника него
снага, па ко не зна и није утре-
ниран, може да добије болну
упалу у пределу рамена. Има ту
и падова и разних других гего-
ва; некад је било чак и удараца
у груди или у главу, али увек је
пролазило без озбиљнијих после-
дица. Што се тиче материјала
за реквизите, битно је да се шта-
пови и попике направе од што
тврђег дрвета, попут јасена или
букве, а пре свега то важи за
постоље. Све у свему, лепа је то
разбибрига, коју имам у дивном
сећању, јер сам је често играо
као мали. Рецимо, било нас је и

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.

Сека подрумарка
Ова маца живела је преко годину дана у
мрачном подруму, без контакта с људима, а
храну и воду су јој остављали добри људи на
прозорче, јер се плашила и своје сенке. Касни-
је је заменила подрум баштицом испред згра-
де, али и даље има страх од свега.

Иако живи поред маца комшиница, оне је
не примају у друштво, можда и зато што је
најлепша у крају.

Пре неколико дана је коначно стерилисана и премда се
још увек плаши, обећава да ће узвратити љубав коју јој неко
буде пружио, само тражи мало стрпљења, а такав неко треба
само да позове 064/200-75-07.

Пуфнице
Ови двомесечни лепо-
тани траже сигуран
дом, сада када су очи-
шћени од паразита и
спремни за нове и
одговорне власнике.

Већ неко време ручкају самостално и било би лепо да
зиму не проведу напољу.

Весели су и разиграни као и сви њихови вршњаци, а заин-
тересовани могу да позову контакт-телефон 064/165-09-68.

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

ЈЕДНО ПАНЧЕВАЧКО СЕЛО ИМА НЕШТО ШТО НИКО НЕМА

САМО ИВАНОВЧАНИ ИГРАЈУ ПОПИКЕ

Једни „пуцају”, други хватају

Терен одмах испод наделског насипа

Екипа мала, али одабрана

Бициклом се брже стигне на меч

Како најбоље погодити штапом чуњ



Завршен је летњи шаховски
камп „Летенка 2021”, који су
организовали ШК „Бубама-
ра” из Новог Сада и „Аље-
хин” из Панчева, уз помоћ
Шаховског савеза Војводине.

У кампу је боравило 28
талентованих кадета, међу
којима су били и државни
кадетски и омладински прва-
ци. Предавачи су били веле-
мајстор Александар Коваче-
вић и велемајстор Синиша
Дражић, ФИДЕ мајстор и селек-
тор кадетске репрезентације Јосип
Декић, ФИДЕ мајстор Ненад
Димитријевић, ФИДЕ мајстор и
дипломирани професор шаха
Данко Бокан, као и тренери из
клубова „Бубамара” и „Аљехин”.

Међу гостима су се нашли и
председник Шаховског савеза
Србије и председник Шахов-
ског савеза Војводине, који су
пружили подршку оваквом

начину рада с кадетима.
– Част нам је и задовољство

што је камп „Летенка 2021” наи-
шао на добре критике деце, роди-
теља, тренера, али и самог врха
нашег шаховског света и света
спорта. Поред шаха, деца су у
кампу имала прилику да се баве
разним спортовима и да трени-
рају с најбољим тренерима и
стручњацима. Уз све обавезе и
активности којима им је био

испуњен дан, нашли смо вре-
мена и за дружење и игру –
рекао је први човек ШК-а
„Аљехин” Предраг Томин.
Чланови панчевачког клуба

имали су много успеха и на
два турнира на којима су уче-
ствовали протекле недеље.
На такмичењу у Крагујевцу

„Аљехин” су представљали
Вук и Аљоша Каначки. У ста-
ријој групи дечака, у конку-
ренцији чак 62 учесника, Вук

је освојио прво место. У надмета-
њу дечака до осам година Аљоша
је заслужио бронзано одличје.

Чачак је био домаћин омла-
динског турнира, а Вук Каначки
је још једном бриљирао и осво-
јио сребрну медаљу у конкурен-
цији са знатно старијим против-
ницима. У групи дечака до осам
година Аљоша Каначки је осво-
јио најсјајније одличје, а одлич-
но је играо и Вук Цвејин.

ШАХИСТИ „АЉЕХИНА” НА ПРАВОМ ПУТУ

КЛИНЦИ КОЈИ БАШ ОБЕЋАВАЈУ

Тренер Бојан Јовичић
окупио првотимце

Почињу и контролне
утакмице

Кошаркашки клуб Тамиш је
на новом почетку. Тако је то
у спорту. Нема минулог рада.
Свака нова сезона доноси
нова искушења и нова дока-
зивања. Шеф стручног штаба
једног од најпопуларнијих и
најорганизованијих спортских
колектива у нашем граду,
Бојан Јовичић, окупио је
првотимце 23. августа и тако
означио почетак припрема за
нову сезону у Кошаркашкој
лиги Србије.

Тамиш је током летње пау-
зе знатно изменио играчки
састав, дошли су нови игра-
чи, за које је потребно време
како би се уклопили у систем
рада и како би се сложиле
све коцкице победничког
мозаика.

– Рано је за давање било
каквих прогноза. Тек смо у
уводном делу припрема, али
с обзиром на то да опет има-
мо нови тим, немамо баш ни
много времена. Рад смо запо-
чели 23. августа и засад сам
јако задовољан како се мом-
ци опходе према обавезама.
Сви су позитивни на тренин-
зима, испуњавају задатке који
се пред њих постављају, атмос-
фера је одлична. Што се тиче
појачања, верујем да ће се сви
добро уклопити, али потребан
нам је још један високи играч.
С буџетом који имамо на
располагању, баш и немамо
превелики избор на тржишту,
али верујем да ће и тај про-
блем ускоро бити решен. Прву
контролну утакмицу одигра-
ћемо у суботу, 4. септембра,
против суботичког Спартака.
Биће то тешка провера за нас,
јер су Суботичани знатно оја-
чали тим и у новој сезони има-
ју највише амбиције. Одигра-
ћемо укупно седам мечева

током припрема и надам се
да ћемо спремно дочекати
првенствена искушења – рекао
је шеф стручног штаба КК-а
Тамиш Бојан Јовичић.

Поред дуела са Спартаком,
заказани су и контролни мече-
ви са екипом Младости, Сло-
десом (два), Динамиком и
Радничким, а генерална про-
ба пред старт нове трке за
бодове биће утакмица изме-
ђу Тамиша и Колубаре, која
ће бити на програму 25. сеп-
тембра.

Нови шампионат у Кошар-
кашкој лиги Србије почиње 2.
октобра. Тамиш ће у првом

колу на свом терену играти
против Дунава, потом следи
путовање на Златибор, а у тре-
ћој рунди у Халу спортова на
Стрелишту долази Металац
из Ваљева. Тамиш ће у четвр-
том колу гостовати Слодесу,
потом ће дочекати Нови
Пазар, а у шестом колу КЛС-а
на програму је дуел Здравље–
Тамиш. Седмо коло доноси
меч између Тамиша и Мла-
дости, а онда следи пут у Кра-
љево и дуел са Слогом. У деве-
тој рунди првенства тим Боја-
на Јовичића дочекује Раднич-
ки, потом ће гостовати ОКК
Београду, а затим у панчевач-

ку Халу спортова долази Вој-
водина. У дванаестом колу
Тамиш у Београду игра про-
тив Динамика, а потом и два
пута узастопно пред својим
навијачима, с Колубаром и
Вршцем. У последњој рунди
првог дела сезоне на програ-
му је меч у Ужицу, када ће
тим из нашег града одмерити
снаге са Слободом.

Не треба сумњати да нам
предстоји још једна узбудљи-
ва кошаркашка сезона у којој
ће Тамиш наставити да доно-
си много радости љубитељи-
ма спорта у Панчеву и око-
лини.

СПОРТ
Петак, 3. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Такмичари Карате клуба Дина-
мо имали су низ тренажних и
такмичарских активности
током августа. Такмичарска
група сениора, јуниора и каде-
та редовно је тренирала током
целог месеца, а репрезентатив-
ци су боравили на припрема-
ма на Тари и у Бачкој Палан-
ци.

На Европском првенству за
кадете, јуниоре и млађе сенио-
ре, које је одржано у Тампереу
од 19. до 22. августа, наступи-
ли су јуниор Александар Зде-
шић и млађи сениор Михајло
Поповић. Здешић се надметао
у катама и одлично је одрадио
у првом кругу, али је био свр-
стан у изузетно јаку групу и
није прошао у други круг так-
мичења. Поповић је наступио
у категорији до 75 кг и одлич-
но је стартовао победом про-
тив такмичара из Немачке, али
је и поред изузетне борбено-
сти у другом колу изгубио од

ривала из Белорусије са 8:6.
Сениорска репрезентација

Србије боравила је у Мадриду
од 24. до 29. августа на зајед-
ничким припремама с репре-
зентацијом Шпаније. Тренин-
ге су водили шпански тренери
и Предраг Стојадинов, а од так-
мичара из Динама у саставу
националног тима био је Михај-

ло Поповић.
Активни су били и најмлађи

такмичари Динама. На позив
селектора, у кампу за младе на
Тари боравили су пионири и
наде Мартина Пузић, Лазар
Николић и Вук Воркапић, а све
у склопу припрема за Светско
школско првенство, које по пла-
ну треба да се одржи током
септембра у Панчеву.

Све остале такмичарске гру-
пе и карате школа Карате клу-
ба Динамо почеле су да раде 1.
септембра у сали ДТВ-а „Пар-
тизан”, а у току је упис нових
чланова у карате школу.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ КРЕНУО У НОВУ СЕЗОНУ
АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА ДИНАМО

РАДНО ЛЕТО – МАДРИД, 
ТАМПЕРЕ, ТАРА...



Завршено је велико међународ-
но финале „Спортских игара
младих” за 2021. годину. Дома-
ћин је био Сплит, а око 900 нај-
бољих такмичара, сврстаних у
10 спортова, у граду под Марја-
ном борило се за медаље.

Наш град је у финалу имао
два представника, прваке Срби-
је у тенису и шаху. То су трина-
естогодишња Мина Капор, којој
је ово први наступ у Сплиту, и
њен вршњак, најмлађи ФИДЕ
мајстор шаха Марко Милано-
вић, који се у Сплиту такмичио
већ трећу годину, а оба прет-
ходна пута освајао је прва места.

И ове године учинак наших
младих суграђана био је изван-
редан. Мина је освојила златну
медаљу, а Марко је био други,
али је одлуком организатора
такође добио златну медаљу.

– Мени причињава огромно

задовољство што представљам
Републику Србију у Сплиту и
што можемо да кажемо да смо
партнерским односом подржа-
ли једну акцију која за циљ има
регионално помирење, али и сна-
жну поруку да је важно бавити
се спортом, да је важно уложи-
ти у себе труд, енергију и знање.
И, ако сте довољно искрени пре-
ма себи и ако довољно радите,
труд ће дати резултате – рекао
је министар омладине и спорта
у Влади Републике Србије Вања
Удовичић пред окупљеним нови-
нарима у Сплиту.

Свечана церемонија затвара-
ња „Спортских игара младих”
одржана је на чувеној сплитској
Риви, уз учешће великих свет-
ских звезда спорта као што су:
Луис Фиго, Фернандо Јеро, Пре-
драг Мијатовић, Дејан Томаше-
вић и многи други.

Прошлог викенда у Зрењанину
je одржано Првенство Војводи-
не по Б-програму у гађању из
малокалибарске пушке у кате-
горији пионира. На овом так-
мичењу, у врло јакој конкурен-
цији, надметала су се и четири
такмичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.

Ива Ракоњац је освојила злат-
ну медаљу у троставу 3 x 10 мета-
ка, а у лежећем ставу од 30 мета-
ка окитила се сребрним одлич-
јем. Немања Ђорђевић је такође
освојио два трофеја. Сребром се
окитио у троставу, а бронзом у
лежећем ставу. Огњен Лукић је
тријумфовао у троставу, док је у
лежећем ставу био четврти. Огњен
Бунчић је био најмлађи такми-
чар на првенству, али је и поред
тога успео да освоји бронзано
одличје у троставу, док је у леже-
ћем ставу заузео шесто место.

Сви такмичари су стекли пра-
во да наступе на Првенству Срби-
је, које ће бити одржано 12. сеп-
тембра у Трстенику.

СПОРТ
Петак, 3. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Фуд бал

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Зла ти бор: ЗЛА ТИ БОР –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
петак, 3. сеп тем бар

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ДИНА МО 1945 – ОМЛА ДИ НАЦ
субо та, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Руско Село: Ц. ЗВЕ ЗДА – МЛА ДОСТ
Стар че во: БОРАЦ –ПРО ЛЕ ТЕР
неде ља, 16.30

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО СТЕ ВИЋ – ДОЛИ НА
субо та, 16.30
Гај: ПАР ТИ ЗАН –СЛО ГА
Хај ду чи ца: ХАЈ ДУ ЧИ ЦА – СТА РИ ТАМИШ
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА –БУ ДУЋ НОСТ
Дебе ља ча: СПА Р ТАК 1911 – ДОЛО ВО
Ива но во: СТРЕ ЛА –ВУЛ ТУ РУЛ
Све утак ми це су у неде љу, од 16.30.

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Опо во: ОМЛА ДИ НАЦ 1927 – ГЛО ГОЊ
Вој ло ви ца: МЛА ДО СТ–О МЛА ДИ НАЦ
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ–БСК
Све утак ми це су у неде љу, од 16.30.

Про шло не дељ ни
резул та ти

Фуд бал

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР – ОФК БАЧ КА 1:2

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Кула: ХАЈ ДУК 1912 – ДИНА МО 1945 0:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Црква: БАК –БО РАЦ 1:1
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПО ЛЕТ 4:2

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈЕДИН СТВО СТЕ ВИЋ 3:2
Пади на: ДОЛИ НА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 4:3
Ива но во: СТРЕ ЛА – ПАР ТИ ЗАН (Г) 0:3
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СЛО ГА 4:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –ПО БЕ ДА 4:2
Баран да: РАД НИЧ КИ –МУН ДИ ЈАЛ 4:1
Бава ни ште: БСК–МЛА ДОСТ 3:0

Бачкопаланчани
однели бодове из
Панчева

Тежак испит на
„планинској лепотици”

„Зелена оаза” покрај Пескане,
дом фудбалера Железничара,
још увек чека победу у новој
прволигашкој сезони. После
Мачве одолео је још један бив-
ши суперлигаш, ОФК Бачка...
Да, фудбал понекад баш уме да
буде непредвидљив и – непра-
ведан.

У четвртом колу Прве лиге
Србије, које је одиграно про-
шлог викенда, панчевачки Желе-
зничар је претрпео и други пораз
у шампионату. Ипак, да је било
само мало више спортске прав-
де и среће, освојио би макар
један бод, који је по свему при-
казаном и заслужио: Железни-
чар – ОФК Бачка 1:2 (1:1).

Гости из Бачке Паланке
изненадили су свог ривала већ
на почетку утакмице, искори-
стили су грешку у одбрани
домаћег тима и натерали
„дизелку” да већ од трећег
минута мора да појури резул-
татски минус – 0:1.

Потом је „Жеља” имао пот-
пуну иницијативу на терену,
много више лопту у свом посе-
ду, стварао је прилике, али се
на изједначење чекало до послед-
њег минута првог полувремена.
Одбрамбени играч Бачке Мати-
ја Кошанин играо је руком у
свом шеснаестерцу и зарадио
други жути картон, али и при-
морао судију да покаже на белу
тачку. Сигуран извођач 
једанаестерца био је Брана Илић,
па се на одмор отишло при нере-
шеном резултату – 1:1.

Бројни посетиоци овог дуела
у „зеленој оази” очекивали су

да ће друго полувреме протећи
у знаку „бело-плавих”, али...

Железничар није успео да
искористи бројчану надмоћ у
наставку сусрета. Домаћи су
покушавали на све начине да
што пре дођу до предности, сте-
зали су обруч око гола Бачке,
али лопта као да није хтела у
мрежу. Тачније, голман гостију

је из свих дуела излазио као
победник.

И онда, када се очекивао крај
сусрета, Бачкопаланчани су
искористили још један кикс у
одбрани „дизелке”, буквално у
последњим секундама прона-
шли су пут за лопту до мреже
голмана Живковића и тако одне-
ли цео плен из Панчева.

– Знали смо које је најјаче
оружје Железничара, али добро
смо отворили утакмицу и пове-
ли већ на самом почетку. Током
паузе на полувремену догово-
рили смо се да покушамо да
одбранимо наш гол, јер смо има-
ли играча мање на терену, и
успели смо у томе. У финишу
смо награђени за све оно што
смо пропустили у претходним
утакмицама. Железничару
желим све најбоље. Сјајно смо
дочекани у Панчеву и сигуран
сам да ће овај тим бити у врху
табеле – рекао је после меча
тренер Бачке Срђан Стојчевски.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Живковић, Костић,
Конатар, Плавшић, Марковић,
Петровић, Илић, Ђорђевић,
Бечелић, Јовановић и Протић,
а прилику су добили и: Коваче-
вић, Реган, Томовић и Мићић.

– Честитам гостима. Борили
су се и на крају су награђени за
упорност. Моји момци су изга-
рали деведесет минута, али
поново смо направили недопу-
стиве грешке, што нас је кошта-
ло на крају. По игри нисмо
заслужили да изгубимо. Морам
да проникнем у то због чега нам
се дешава таква деконцентра-
ција. Играч није крив, одговор-
ност је само моја. Морамо да
извучемо поуке и из овог пора-
за и да радимо још јаче – видно
разочаран говорио је на конфе-
ренцији за новинаре после меча
шеф стручног штаба Железни-
чара Драган Аничић.

Већ у петак, 3. септембра,
панчевачка „дизелка” ће бити
на новом великом испиту. На
програму је пето коло Прве лиге
Србије и „Жељин” дуел с још
једном екипом која је летос
напустила Суперлигу. Златибор
у досадашњем току шампиона-
та нема ниједну победу и сигур-
но ће баш у мечу против панче-
вачког тима тражити излаз из
кризе. Ипак, на „планинску
лепотицу” Железничар не иде
с белом заставом, иако ће игра-
ти без неколико стандардних
првотимаца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sf7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ИЛИЈА БРАНИ
ТИТУЛУ

Након прошлогодишњег отка-
зивања због пандемије корона-
вируса, Конгрес светске феде-
рације за проблемски шах биће
одржан на Родосу средином окто-
бра. На тај начин наш суграђа-
нин Илија Серафимовић добио
је прилику да одбрани титулу
најбољег младог композитора
шаховских проблема на свету.

Илија је четвороструки уза-
стопни победник турнира у
шаховској композицији за јуни-
оре до 23 године, који се одржа-
ва од 2016. године, и Конгреса у
Београду. Рад на темама за ово-
годишње такмичење увелико је
почео, јер је рок за слање ком-
позиција 30. септембар. Велики
подстрек овом седамнаестого-
дишњаку јесте и победа на сени-
орском турниру у шаховској ком-
позицији у Бразилу, коју је оства-
рио почетком августа.

Илија ће наступити и на Свет-
ском првенству у решавању
шаховских проблема, које се
такође одржава у оквиру Кон-
греса. Као једно од припремних
такмичења, прошлог викенда је
истовремено и у Риги и у Бео-
граду одржано Отворено првен-
ство Летоније у решавању шахов-
ских проблема. Млади Серафи-
мовић је остварио запажен резул-
тат и са 63 поена од 70 могућих
заузео пето место у укупном пла-
сману, поправивши рејтинг за
нових пет бодова. На овај начин,
са укупно 2.332 бода, додатно се
примакао граници од 2.350 бодо-
ва која га дели од добијања титу-
ле ФИДЕ мајстора у решавању
шаховских проблема.

Надамо се да ће млади Панче-
вац, који је тренутно седмопла-
сиран на рејтинг-листи најбољих
решавача на свету међу јуниори-
ма до 23 године, и овај циљ оства-
рити на предстојећем конгресу.

Срећно!

МАТЕЈА МЕЂУ
НАЈБОЉИМА

Наш суграђанин Матеја Зубо-
вић, ученик ЕТШ „Никола Тесла”
и члан Џудо клуба Црвена зве-
зда из Београда, надметаће се
на Школском првенству света у
џуду, 12. и 13. септембра, у
нашем главном граду.

Матеја тренира џудо од шесте
године и прве кораке је направио
у ЏК-у Динамо, а потом је пре-
шао у београдске „црвено-беле”.

ОДЛИЧАН УСПЕХ НАШИХ МЛАДИХ СУГРАЂАНА

МИНА И МАРКО
ЗАДИВИЛИ И СПЛИТ

„ДРУЖИНА” ИМА
БАШ ЛЕПУ
БУДУЋНОСТ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ПУТУЈЕ НА ЗЛАТИБОР



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Барикаде
Шта зауставља човека кад зна шта хоће...

    Ништа, рекли би они што су напуцани самопоуздањем.

    Па, непредвиђене околности, кажу реалистични.

    Све оно што се нађе око тебе и у теби, вичу песимисти.

    И, сви они су праву.

    Зато себи мораш непрестано да постављаш циљеве.

    Барикаде су око нас.

    То не значи да су незаобилазне и непрескочиве.

Ширина
Постоје људи који нетремице дају околини све од себе.

    Укључује то дељење и енергије и памети и материјалног.

    Или само нечег од тога.

    За такве кажу да су широкогруди.

    Ако је неко назван широким човеком, знаш да је паметан.

    Широко хватају очи.

    И душе, ако их имамо.

    Ширина је и када само ухватиш ширину оног до себе.

С висине
Знаш особе које су само себи важне.

    А не виде да су, парајући небо, поружнеле.

    И да та њихова антилепота штрчи.

    Да личе на лешинаре који круже.

    Или на старе димњаке пропалих фабрика.

    Притом не знају да су им и темељи отишли дођавола.

    Да су пропале особе. Има таквих...

    Није важно кињити их, треба им помоћи да се спусте.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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Александра
и Славице,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу.      Редакција

Срдачан поздрав из Пролом
Бање целој редакцији
„Панчевца”, али и свим
суграђанкама и суграђанима,
шаље верна читатељка
најстаријег недељника на
Балкану.    Александра Тасић

Није било време за купање,

али за загрљај свакако јесте.

Поздрав редакцији и свим

читаоцима „Панчевца” из Неа

Скионија.      Славица Радочај


