
Град
Чишћење 

дивљих депонија

уз помоћ грађана

» странa 8

цена 40 динара

Здравље
Природни лекови за

најчешће зимске болести

» страна 6

Запис

Милан Милошевић:

Помоћи свима 

у точку живота

» страна 12

Фото-репортажа

Владица Ивковић, наш

човек у Јужној Африци

» страна 13

Спорт

Убрзање за 

највеће домете

» страна 30
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Број 4953, година CLIII

ЦЕНТАРЦЕНТАР

Одлуком Владе Србије снижене су цене тестова на корону, али неке
чињенице о њима треба да знате пре него што одете у лабораторију

Конкурс за посао
у Војсци Србије

» страна 3

ПРОМО

страна 4

КАД, ГДЕ И КАКО МОЖЕТЕ ДА СЕ
ТЕСТИРАТЕ И КОЛИКО ТО КОШТА

„Гаспром њефт”
о „Петрохемији”

» страна 5

страна 7

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Хоће ли бити реалног
раста пензија?

ЈОШ СЕ АНАЛИЗИРА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

страна 4

„ДРОГУ ЗА СИЛОВАЊЕ”
ПОДМЕЋУ У КАФИЋИМА

РОДИТЕЉИ, ОПРЕЗ! страна 3

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ
Обавештавамо клијенте да ће током предстојећег празника
Дана државности благајна „Панчевца” за пријем огласа 
и читуља радити уобичајено. Редакција



„23. мај” најдаровитијим младим
хемичарима. На крају, Медицинска
школа „Стевица Јовановић” органи-
зоваће надметање из биологије.

Четворогодишње и трогодишње учење

На почетку календарске године једна
од најбитнијих тема на састанцима
директора јесте упис нове генерације
средњошколаца. Развија се дуални
начин образовања, па се он, тако, пла-
нира у Машинској, Техничкој, Еко-
номској и Електротехничкој школи.

Садашње осмаке и њихове родитеље
интересује и у којим школама су одре-
ђени смерови. Тако, у Економској
школи деца ће моћи да се школују за
економског, финансијског, правно-
-пословног и туристичко-хотелијер-
ског техничара, што су четворогоди-
шњи смерови, као и за трговца, кувара,
посластичара и конобара током три
школске године.

Машинска школа нуди четворого-
дишње образовање за техничаре за
компјутерско управљање машинама,
за машинске техничаре за компјутер-
ско конструисање и за моторна возила,
као и за техничаре друмског саобраћа-
ја и мехатронике. За три године могу-
ће је добити звања механичара мотор-
них возила, оператера машинске обра-
де, бравара-заваривача и возача
моторних возила.

У Пољопривредној школи за четири
године постаје се пољопривредни тех-
ничар, техничар пољопривредне тех-
нике, ветеринарски техничар и пољо-
привредни произвођач, а за три цве-
ћар-вртлар (15 ученика) и руковалац-
-механичар пољопривредне технике
(15 ђака).

Електротехничка школа свршене
основце учи пословима електротех-
ничара мултимедија, информацио-
них система и телекомуникације, као

и администратора рачу-
нарских мрежа, елек-
тротехничара енергети-
ке и електротехничара
процесног управљања.
Сви ови смерови су
четворогодишњи, а за
годину дана мање може
се добити диплома сер-
висера термичких и рас-
хладних уређаја.

У Гимназији постоје
четворогодишњи дру-
штвено-језички, природ-
но-математички и IT
смер. Медицинска школа
четири године образује
медицинске сестре тех-
ничаре и васпитаче, а три
здравствене неговатеље.

У Техничкој школи за
четири године настају
архитектонски, геодет-

ски и прехрамбени техничари, те
техничари за заштиту животне сре-
дине, за хемијску и фармацеутску
фармакологију, за прераду нафте и
гаса и за графичку припрему, а за
три фризери, месари (15 ученика) и
пекари (15 ђака).

У Музичкој школи, као и досад, на
бројним инструментима може се
заслужити диплома музичког извођа-
ча класичне музике, те музичког
сарадника, а нови смер је за дизајнера
звука. Балетска школа подучава класи-
чан балет, савремену игру и народну
игру, а Средња школа „Мара Мандић”
цвећаре-вртларе, конфекцијске шива-
че и лимаре.

Избор је заиста огроман, па сваки
будући средњошколац може прона-
ћи нешто чиме би се бавио када
школу заврши. Наравно, ко ће шта
уписати, зависи и од успеха у основ-
ној школи. С. Трајковић

Разговарало се о квотама
за материјалне трошкове,
као и о средствима 
опредељеним за поправке

Талентовани ученици 
моћи ће да се надмећу 
у знању с вршњацима

Прошле недеље је одржан састанак
Актива директора средњих школа гра-
да Панчева. Поред првих људи ових
образовних установа, састанку су при-
суствовале и чланица Градског већа
града Панчева задужена за образовање
мр Татјана Божић и њене сараднице
Биљана Мајкић и Ивана Иванић.

Као и сваког првог месеца у години,
директори су информисани о квотама
за материјалне трошкове школа одре-
ђеним за календарску 2022. годину,
као и о средствима опредељеним за
текуће одржавање и поправке по сред-
њим школама.

Градска и окружна такмичења

Директори су постигли договор у вези
с тим које школе ће бити домаћини
такмичења по календару такмичења
Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије на
територији Панчева, али и окружних
јужнобанатских надметања.

У Гимназији „Урош Предић” биће
одржани „Књижевна олимпијада” и
такмичења из страних језика, мате-
матике, историје и географије. У
Електротехничкој школи „Никола
Тесла” ученици ће се надметати у
физици и информатици. Економска
школа „Паја Маргановић” биће
домаћин такмичења из српског јези-
ка и књижевности, а Техничка школа
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Година
великих

очекивања
Окренули смо још једну страни-
цу календара. Пред нама је
година великих очекивања како
у српском, тако и у панчевач-
ком спорту.

Лето за нама не може се оце-
нити ни као најбоље, али ни као
најгоре у овој важној друштвеној
грани. Било је лепих, али и
тужних спортских тренутака.
Нећемо сада анализирати оно
што је прошло, укратко подсећа-
мо да сам крај јесење полусезоне
и „зимница” коју су наши спорт-
ски колективи обезбедили у сво-
јим ранговима такмичења улива-
ју оптимизам да ће у 2022. годи-
ни бити много више лепог, да ће
резултати бити успешнији...

Очи највећег дела спортске
јавности у граду на Тамишу
биће уперене у Фудбалски клуб
„Железничар”. Популарна
„дизелка” из Панчева већ је
начинила историјске кораке
када је најважнија споредна
ствар на свету у питању, а како
ствари стоје – не жели да се ту
заустави. Није немогуће да про-
леће 2022. године буде исписа-
но и најсјајнијим словима у
богатој историји панчевачког
спорта.

С великом пажњом пратиће
се и наступи рукометаша „Дина-
ма”. Популарни „жуто-црни”
обезбедили су место у плеј-офу,
предстоје им надметања с најбо-
љим српским тимовима, па ће,
нема никакве дилеме, сваки меч
у Хали спортова на Стрелишту
бити прича за себе.

Панчевци знају да гледају
рукомет, воле игру с лепљивом
лоптом, и због тога ће велику
подршку пружати и девојкама
из ЖРК-а „Панчево”. Ова сјајна
спортска дружина из сезоне у
сезону осваја симпатије наших
суграђана, па не треба сумњати
да ће тако бити и крајем 
фебруара, када се буде настави-
ла трка у Супер Б лиги.

Све очи спортске јавности
биће упрте и у кошаркаше
Тамиша. Колектив који више од
деценије бије битке с најбољим
српским клубовима одавно је
постао спортски понос Панчева.
Тешка је актуелна сезона,
Тамиш је скрхан малерима и
повредама играча, али успеће у
својим намерама. Сигурно!

Град на Тамишу је и место
резервисано за успехе индиви-
дуалаца. Зато ће Панчевке и
Панчевци навијати и за карати-
сте, џудисте, атлетичаре, стрел-
це, стреличаре, боксере, весла-
че...

Срећно свима!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ПАНЧЕВАЧКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Зуб времена.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ОГРОМАН ИЗБОР СРЕДЊОШКОЛСКИХ СМЕРОВА

Услови: решен
имовинско-правни статус
и вредност једне јединице
може бити до 18.500 евра

До избора 13 кућа, односно до 31.
августа ове године, продужен је рок
јавног позива за куповину стамбених
јединица у оквиру пројекта „Одскоч-
на даска” – „Подршка становању и
активној социјалној инклузији осе-
тљивих група у Панчеву”, чија је
вредност 331.300 евра. Пројекат ће
подржати 13 породица с територије
града Панчева.

Поступак за избор кућа спрово-
ди комисија, сукцесивно, према
пристиглим пријавама. Право уче-
шћа на јавном позиву имају вла-
сници непокретности које се нала-
зе на територији града Панчева, у
свим насељеним местима, а пред-

мет куповине су стамбене једини-
це: куће са окућницом, станови и
дворишни станови. Стамбена једи-
ница може бити у власништву
више лице – у том случају прила-
же се пуномоћ свих других сувла-
сника.

Стамбене јединице морају
бити решеног имовинско-
правног статуса, а вредност
једне може бити максимал-
но 18.500 евра, у динарској
противвредности.

Додатне информације и
помоћ при попуњавању
обрасца пријаве могу се
добити од Анђелије Борза-
новић: Градска управа
града Панчева, трећи
спрат, канцеларија 304,
телефон 013/308-951,
имејл: andje li ja.bor za no -
vic @pan ce vo.rs.

Од документације је потребан
образац пријаве с пратећим изјавама
и пуномоћје. Додатне информације
се могу добити и на број телефона
065/866-25-08, а сва потребна доку-
ментација може се преузети са сајта
Града Панчева. С. Т.

КУПОВИНА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ОКВИРУ „ОДСКОЧНЕ ДАСКЕ”

Продужен рок јавног позива

НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Близу усељења у сопствену кућу?
Бира се извођач радова
на обнови објекта
установе превентивног типа

Када овај број „Панчевца” буде био на
киосцима, 4. фебруара, биће отваране
понуде за избор извођача радова на
обнови зграде панчевачког Завода за
јавно здравље. У претходном периоду
комплетирана је конкурсна документа-
ција, расписана је јавна набавка за
извођача радова, па је преостало да
комисија последњег радног дана ове
недеље одлучи коме ће припасти посао
који се тегли већ тринаест година.

Не постоји Панчевац који није за то
време запазио да је зграда чија је
изградња започета 2008. године неза-
вршена, јер поред ње се мора проћи
ако идете ка Дечјем диспанзеру, Лабо-
раторији, ритејл парку, Тесли... Када су
радници и машине пре десетак година
напустили градилиште, нико није
могао да замисли да троспратна зграда

која је стављена под кров и чији је део
унутрашњих инсталација завршен ни
2021. неће бити до краја изграђена.
Како су се мењале власти, тако је и рок
за завршетак радова померан, најпре
до краја 2015, а онда и до финиша
2019. Тадашњи извођач радова на
папиру и институције система заврши-
ли су на суду, а по судском епилогу
дорађен је план изградње. У планови-
ма се нашла и изградња трафостанице,
а због потребе за тзв. манипулативним
простором била је неопходна и пре-
парцелација земљишта.

Менаџмент фирме није седео скр-
штених руку: из сопствених средстава
урадио је пројекат изведеног стања с
новим прорачуном колико је новца
потребно да се зграда заврши, платио
је прикључак на струју, инсталацију за
грејање, текуће одржавање и обезбеђе-
ње објекта... Уз то, да би се око 2.000
квадратних метара ставило у функци-
ју, Завод је одлучио да и сопствена
средства, поред „припадајућег” новца

из покрајинске Управе за капитална
улагања, уложи у свршетак ове саге.

Потенцијалних око 300.000 кори-
сника услуга Завода за јавно здравље
Панчево долази, тренутно, у простори-
је ове специјализоване здравствене
установе превентивног типа које се
налазе у деловима Очне болнице и

Железничке амбуланте, дакле на два
различита места у граду. Завод је нај-
зад, изгледа, пред усељењем у сопстве-
ну кућу.

Мада, боље је да не трчимо пред
руду и да сачекамо суперфинале
изградње троспратнице. И да у то име
куцнемо у дрво. С. Т.



АКТУЕЛНО 3
Петак, 4. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Дрога подметнута у пиће може
изазватиамнезију, несвестицу, јаке
вртоглавице, чак и губитак све-
сти, што траје три до четири сата.
Тадамладипостајужртвесилова-
ња, крађе, отмице, изјавио је за
РТСпсихологистручњакзаодви-
кавање од дроге Зоран Црњанин.

Симптоми су слични пијанству:
малаксалост, мучнина и врто-
главица, због чега млади поми-
сле да им је лоше од алкохола,
па и не траже помоћ лекара. Све
чешће, посебно после празника
и прослава, лекари се сусрећу с
младим људима који сумњају да
им је нешто сипано у пиће.

Када говоримо о тој врсти дро-
ге, веома је тешко рећи какве ће
ефекте изазвати, рекао је Зоран
Црњанин, гостујући у Јутарњем
програму РТС-а.

– Количина активне супстанце
у раствору може бити различита.
Ефекти које ће ова дрога изазвати
зависе од тога да ли се комбинује с
неким другим дрогама, од телесне
конституције, општегздравственог
стања, од тога да ли се конзумира
са алкохолом или не – објашњава
Црњанин. (О овим супстанцама с
медицинског становишта пишемо
опширно на 6. страни.)

Премањеговимречима, „веома
је мала разлика између дозе која
ће довести до позитивних ефека-
та, којима се корисници те дроге
надају, и прекомерне дозе, која

можеоставитиврлоозбиљнепосле-
дице, а могућ је и смртни исход”.

– У малим количинама ова
дрога пружа доживљај који би
нам пружило умерено конзуми-
рање алкохола, уз изостанак про-
блема са сном и јутарњег мамур-
лука, зато је и примамљива за
коришћење. Корисници ове дро-

ге надају се да ће уобичајеним
дозама постићи доживљај еуфо-
рије, жељу за плесом, повећани
сексуални нагон, редукцију анк-
сиозности... – рекао је Црњанин.

Та врста дроге, додаје Црња-
нин, ипак може изазвати врто-
главицу, несвестицу и мучнину.

Он истиче да, уколико се после
конзумацијепићаосећамолошије
него што бисмо се иначе осећали
када толико попијемо, препорука
једасепотражипомоћ, збогмогућ-
ности да нам је подметнута дрога.

– Та дрога у великим количи-
нама – када се злоупотребљава,
подмеће у пиће – доводи до нега-
тивних последица. То су дозе
које су веће од оних које сам
претходно описао. Тада може
доћи до амнезије, несвестице,
врло јаких вртоглавица, па чак
и до губитка свести, што траје
три до четири сата, када млади

постају жртве силовања, крађе,
отмице – упозорава Црњанин.

Према његовим речима, врло
је тешко доказиво присуство те
супстанце у организму, јер се
брзо разлаже, али се зависност
од те дроге веома брзо развија,
те може оставити озбиљне после-
дице по памћење, а може дове-
сти и до шизофреније.

– Дрога је међу конзументима
познатакаотечниекстази, ликвид,
а код нас се одомаћио назив „дро-
га за силовање” – напомиње он.

Порука Црњанина јесте да тре-
ба бити додатно опрезан прили-
ком изласка у ноћне клубове.

– Уколико одлазимо од стола,
да не остављамо своје пиће без
надзора, да оставимо код особе
од поверења, да се флаше и
лименке отварају пред нама. Дро-
га има благо сланкаст укус, а
уколико је пиће које пијемо про-
мењене боје, мириса, укуса, да
га не пијемо – каже психолог.

Истиче да је дрогу данас лако
набавити, има је свугде око нас, а
међуадолесцентимајепостала„уоби-
чајена” токомноћногпровода.

– Информисаност о последи-
цама је врло важна превентивна
мера: да смо упознати с нега-
тивним последицама конзума-
ција дроге, а не само с позитив-
ним, што можемо чути од вршња-
ка – закључује психолог и струч-
њак за одвикавање од дроге Зоран
Црњанин.

Све чешће, посебно
после празника и
прослава, лекари се
сусрећу с младим
људима који сумњају
да им је нешто сипано
у пиће.

У ПОНЕДЕЉАК 
И УТОРАК

Дани словеначког
филма

„Дани словеначког филма”
биће одржани у нашем гра-
ду у понедељак и уторак, 7.
и 8. фебруара.

Програм ће се реализовати
у дворани Kултурног центра
и оба дана ће почети у 18.30.
У понедељак ће публика моћи
да погледа филмове: „Та про-
клета очева камера”, „Отава”
и „Човек који је прелетео сто-
леће”, а у уторак: „Честице
пепела” и „Некада су били
људи”. Улаз на све пројекције
је бесплатан.

Према речима организа-
тора, иницијатива да се сло-
веначки филм прикаже у
Србији произашла је из
потребе за упознавањем
савремене словеначке филм-
ске продукције и компара-
цијом са актуелном српском
филмском сценом. Намера
организатора је да сваке годи-
не представе ауторе и њихо-
ва остварења и да преко кон-
такта с публиком и округлих
столова успоставе мост за
унапређење сарадње и разу-
мевање између словеначких
и српских стваралаца и љуби-
теља филма. Д. К.

СМИСЛИТЕ ИМЕ 
И ЛОГО ВОЗА

Милион динара 
за победника

Kонкурс под називом „Пусти
инспирацију да те вози” за
име и лого новог брзог воза у
Србији отворен је 1. фебруара
и трајаће до 21. фебруара.
Победничка идеја биће
награђена с милион динара.

– Савремени брзи возови,
најмодернији у региону, уско-
ро ће красити српске пруге!
Први од њих већ од овог про-
лећа саобраћаће на колосеку
Београд – Нови Сад брзином
од 200 km/h. „Србија воз” пози-
ва све појединце, студенте,
дизајнере, уметнике, као и све
креативце да доставе своје
предлоге за визуелни иденти-
тет (логотип) и име нових
брзих возова, како бисмо кре-
ирали нови бренд у оквиру
наше железнице, учинили га
препознатљивим и истакли
његову јединственост – наво-
ди се у тексту конкурса.

Право учешћа имају сви
пунолетни грађани и прав-
на лица Републике Србије.
Правила конкурса и остале
детаље можете погледати на
сајту pusti in spi ra ci ju da te vo -
zi.rs. Победник ће бити про-
глашен 3. марта. Д. К.

УСПЕХ 
НАШЕГ СЛИКАРА

Вук Вучковић 
излаже у Њујорку

Изложба слика Панчевца Вука
Вучковића отворена је у гале-
рији „Mou r lot” на Менхетну, у
Њујорку. Изложба носи назив
„Not Two Ali ke” („Не постоје
два иста”), а у галерији су, због
актуелне епидемиолошке 
ситуације, приређена два отва-
рања: 20. и 25. јануара.

На изложби су представље-
ни најновији Вучковићеви радо-
ви, стилски разноврсни и изве-
дени техником акрилних боја
на платну.

„Пресрећан сам како је све
изгледало. Људи су одлично
реаговали, коментарисали,
фотографисали, дружили се,
куповали радове... Интензитет
боја, добро друштво и вино су
потпуно опустили људе и све
је поново личило на добра ста-
ра времена”, написао је умет-
ник на својој „Фејсбук” стра-
ници.

Вучковић је добитник Новем-
барске награде Града Панчева,
члан УЛУС-а и самостални
уметник од 2011. године. До
сада је излагао на 25 самостал-
них и више од 120 колектив-
них изложби у Србији и ино-
странству. Д. К.

НОВИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ

Пријавите еколошки
проблем

Еколошкиинформациони систем
преко кога грађани могу да при-
јаве еколошке проблеме у својој
локалној средини почео је да
ради у понедељак, 31. јануара.

– Администратори ће при-
купљати информације с тере-
на које добију од грађана и
позивати надлежне службе да
реагују. Биће то пре свега
инспекције и друге службе у
локалним самоуправама, као и
републичка инспекција зашти-
те животне средине – рекла је
Ирена Вујовић, министарка
заштите животне средине.

Грађани могу да шаљу при-
јаве преко мобилне и веб апли-
кације „gRe act” (Green Reac -
tion), која може бесплатно да
се преузме с платформи „Goo -
gle Play” и „App Sto re”. Омогу-
ћено је и слање СМС или ММС
порука на број 066/55-55-001,
као и телефонски позиви
Kонтакт-центру на број
0800/003-003, радним данима
од 7.30 до 15.30.

Према речима Ирене Вујо-
вић, систем предвиђа и праће-
ње локација очишћених дивљих
депонија на којима су поста-
вљене камере. Д. К.

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

Министарство одбране и Војска
Србије расписали су конкурс за
слушаоце Курса за резервне офи-
цире Војске Србије рода авијаци-
је, каоипријемподофицирауРат-
но ваздухопловство и ПВО, саоп-
штило је Министарство одбране.

Министар одбране др Небој-
ша Стефановић позвао је младе
да искористе прилику и поста-
ну део елитног плавог строја Вој-
ске Србије.

– Будућим официрима авија-
ције и подофицирима РВ и ПВО
пружамо могућност да раде с
најсавременијим авионима и
хеликоптерима, усавршавају се,
напредују и пре свега служе
нашој отаџбини – рекао је мини-

стар Стефановић.
На јавни оглас за Курс слуша-

лаца за резервне официре могу
се јавити младићи и девојке, са
завршеним основним студијама,
који до краја 2022. године навр-
шавају 27 година или су млађи.

Сви кандидати који задовоље
услове конкурса упућују се на
селекцију, која обухвата психо-
лошку и здравствену процену,
као и селективну падобранску и
летачку обуку која се реализује
у јединицама Војске Србије. Иза-
брани кандидати почињу с кур-
сом 1. септембра ове године.
Они који успешно заврше курс
имају могућност пријема у про-
фесионалну војну службу у свој-

ству официра рода авијације.
Такође, Команда Ратног вазду-

хопловства и противваздухоплов-
не одбране Војске Србије распи-
сала је и конкурс за пријем 89
подофицира у 250. ракетну бри-
гаду за противваздухопловна деј-
ства, 98. ваздухопловну бригаду
и 126. бригаду ваздушног осма-
трања, јављања и навођења.

Прилику да стекну прве подо-
фицирске чинове имају кандида-
ти до 40 година старости, који
испуњавају услове конкурса и
остваренајбољерезултатенаселек-
цији. У зависности од формациј-
ског места, они ће радити у Бео-
граду, Краљеву, Нишу, НовомСаду
и другим местима у којима су

размештене јединице РВ и ПВО.
Кандидатиикандидаткињекоји

буду имали највише успеха током
селекције биће упућени на шесто-
месечни курс за подофицире у
центре за обуку Војске Србије,
где ће стицати неопходна струч-
на знања за послове који их оче-
кују. Полазници који успешно
заврше обуку постају кандидати
за пријем у професионалну војну
службу у својству подофицира на
неодређено време.

КОНКУРС ЗА ОФИЦИРЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПОДОФИЦИРЕ ПВО

Униформа чека на вас!

МЛАДИМА ПРЕТИ НОВА ОПАСНОСТ

СИЛОВАЊА, КРАЂЕИОТМИЦЕУКЛУБОВИМА:
КАКОПРЕПОЗНАТИДРОГУСИПАНУУПИЋЕ
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Једноставна платформа
за учење на даљину,
без инсталирања
додатног софтвера

Директор Националне службе
за запошљавање Зоран Марти-
новић с представницима ГИЗ-а
потписао је примопредају диги-
талне платформе за бесплатне
онлајн обуке – „Активно траже-
ње посла” и „Пут до успешног
предузетника”. Обе обуке које
НСЗ спроводи, а чија је реали-
зација омогућена уз подршку
глобалног програма немачке
развојне сарадње „Миграције за
развој”, који у Србији спроводи
ГИЗ, сви заинтересовани могу
да похађају преко платформе за
учење на даљину.

Обука за активно тражење
посла намењена је незапосле-
ним лицима која желе да овла-
дају техникама тражења посла

и припреме се за тржиште рада
и разговор с послодавцем, док
је обука „Пут до успешног 
предузетника” намењена 
незапосленим лицима која желе
да покрену сопствени посао.

Обукама у онлајн формату
обухваћене су све програмске
целине стандардних обука за
незапослене које се редовно орга-
низују у филијалама Национал-
не службе, али и низ нових тема

као што су:
улога дру-
штвених мре-
жа у тражењу
посла, диги-
тални марке-
тинг или ани-
мације с при-
м е р и м а 
понашања на 
разговору с
послодавцем.
Нове онлајн
обуке НСЗ-а

засноване су на интерактивним
аудиовизуелним садржајима и
омогућавају праћење лекција
темпом примереним сваком
појединцу, по жељи и више пута.
Посебну новину представљају
онлајн верзије ових обука на
ромском језику, намењене 
незапосленим лицима ромске
националности.

Коришћење платформе је вео-
ма једноставно, а незапослена

лица обуку могу похађати пре-
ко било ког уређаја (мобилни
телефон, таблет, лаптоп, деск-
топ рачунар), без потребе инста-
лирања било каквог додатног
софтвера. За све додатне инфор-
мације у вези с похађањем наве-
дених онлајн обука незапосле-
ни суграђани могу да се обрате
свом саветнику за запошљавање
у надлежној филијали НСЗ-а.

Дигитализација и модерни-
зација услуга Националне слу-
жбе за запошљавање у складу
је са стандардима услуга кари-
јерног вођења и саветовања који
се глобално примењују у обла-
сти образовања, запошљавања,
социјалне заштите и омладин-
ске политике.

Милан Кркобабић,
председник ПУПС-а,
очекује промену
начина усклађивања
пензија

У Влади кажу да се
ситуација непрестано
анализира

Најава Милана Кркобабића,
председника Партије уједиње-
них пензионера Србије, да оче-
кује да ће се ове године проме-
нити формула за усклађивање
пензија, као и реченица да посто-
ји његов договор с председни-
ком Србије Александром Вучи-
ћем, поново су у јавности отво-
риле питање шта је јаче – реч
или оно што је написано и
предвиђеноревидираномфискал-
ном стратегијом за 2022. годину
с пројекцијом за 2023. и 2024,
коју је објавио Фискални савет.

Из стратегије се закључује да
ће се кретање расхода за пензи-
је и убудуће одређивати по тре-
нутно актуелној „швајцарској
формули”: 50 одсто с растом
зарада и исто толико с растом
инфлације.

Могуће измене закона

Фискални савет је прошле годи-
не најавио, а касније и више пута
препоручио Влади да се дослед-
но држи постојеће формуле и
приликом израде буџета који је
у међувремену усвојен, те да
евентуалне модификације које
се све чешће помињу у јавности
не би требало спроводити без
свеобухватних анализа, јер су
пензије најосетљивији и најве-
ћи сегмент јавних финансија.

Кркобабић каже да је пред-
седник Вучић на седници Глав-

ног одбора ПУПС-а рекао да пен-
зије прате плате, уз ограду да ће
се трудити да то праћење буде
максимално.ПрвичовекПУПС-а
додаје да је поправљање „швај-
царске формуле” нужно и да је
то основни захтев ове партије,
која се залаже за бољу позицију
пензионера.

За београдске медије пред-
ставници Министарства рада
казали су да је формула за ускла-
ђивање пензија предмет стал-
них анализа.

– Конкретна решења зависи-
ће од капацитета јавних финан-
сија, како се не би нарушила
постигнута финансијска стабил-
ност. Усклађивањем пензија пре-
ма формули која се примењује
од јануара 2020. обезбеђује се
реалан раст њихове вредности –
објашњење је из ресорног мини-
старства.

Поред тога, примања кори-
сника пензија додатно се увећа-
вају исплатом новчаног износа
као увећања уз пензију и повре-

меним додатним једнократним
исплатама помоћи.

Имајући наведено у виду, ово
министарство је преузело и кон-
кретне потезе, па је у непосред-
ном контакту с представници-
ма пензионера, Фондом ПИО и
Комисијом за праћење примене
прописа о пензијском и инва-
лидском осигурању и питања
корисника пензија. Задатак ове
комисије је да предлаже мере
за унапређење стања у области
пензијског и инвалидског оси-
гурања и покреће иницијативе
за измене и допуне прописа који
регулишу питања од значаја за
најстарију популацију.

Уколико би се стекли услови
за промену начина усклађива-
ња пензија, приступило би се
изменама Закона о ПИО, закљу-
чују у Министарству рада.

Следи новчана помоћ

Просечан износ пензије за новем-
бар 2021. године, која је испла-
ћена у децембру, јесте 29.347

динара. Према последњим ста-
тистичким подацима Фонда
ПИО, учешће просечне пензије
у просечној заради за октобар за
све пензионере износило је 45
одсто, иако према закону не би
требало да пада испод 50 про-
цената. Пало је учешће и про-
сечних пензија Фонда ПИО у
просечној заради на 48 одсто,
самосталаца на 43,2 процента,
док се најниже пензије у про-
сечној заради од 19,4 одсто беле-
же и даље код пољопривредних
пензионера.

Иначе, за преко 1,6 милиона
пензионера у фебруару следи
исплата новоусклађених пензи-
ја за 5,5 одсто – што је инфла-
ција већ појела – и по 20.000
динара новчане помоћи. С нај-
новијим усклађивањем, а према
подацима у последњем Билтену
јавних финансија, просечна пен-
зија у септембру 2021. године
била је 29.372 динара, она ће
бити већа за око 1.700 динара и
износиће око 31.100 динара.

4 ДРУШТВО
Петак, 4. фебруар 2022.
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УВЕЋАНЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Повишице од седам до осам одсто

БЕСПЛАТНЕ ОНЛАЈН ОБУКЕ НСЗ-а

Пут до успешног предузетника

Они исти који желе чисту Европу и електричне аутомобиле
најпрљавији део те технологије су наменили Србији. Па, је
л’ Србија депонија Европе? Предстоји нам дуга борба за
чист ваздух, воду, земљиште. Биће потребна велика упор-
ност, то што би требало да буде једноставно – није, јер су
велики новци ушли у игру. Кад дирнете у тако нешто, пову-
кли сте конац из неког клупка за које не знате шта све садр-
жи. Али та борба мора да траје, јер нећемо имати плодну
земљу, пијаћу воду, чист ваздух, као што га већ немамо у
неким деловима Србије... У име чега се то ради? У име
Бога? Да ли је профит заменио Бога? Изгледа да јесте.

(Глумица Светлана Цеца Бојковић, 
Н1, 26. јануар)

* * *
Моја супруга и ја смо активисти Здружене акције „Кров
над главом”. То је неформална организација која се бори
за то да постанемо праведније друштво, али не апстракт-
но, паролама и саопштењима, то су људи који стају својим
телима испред силе једне државе у квару, за сваког човека
и сваку породицу којима прети насилно исељење из једи-
ног дома. Ја сам рођен као бескућник, Сава је поплавила
кућу мог деде железничара у близини сада већ бивше
железничке станице Београд. Првих неколико месеци мог
живота моја породица је становала у сточном вагону, а и
касније смо дуго живели на грозним местима, стрепећи
од исељења и полиције која је увек могла да се појави на
вратима и да нас избаци. Зато ме потреса када видим да
било коме отимају кров над главом. Свим грађанима
Србије мора Уставом да буде гарантовано право на дом из
којег нико ни у ком случају не може да их исели.

(Музичар Владимир Марковић Краков, 
„Данас”, 31. јануар)

* * *
Страх ме је. Видим људе који немају емпатију. Видим
опасне људе којима није стало до твог и мог живота, јер,
да јесте, они не би ни довели „Рио Тинто” у Србију. Све
ми то само говори да њима није стало до нас. Мене је
страх од тих људи. Не волим да живим у страху. Страх у
мени буди озбиљну потребу да се браним. Доводе нас у
ситуацију да бранимо голи живот, а не да се боримо за
бољи, зато мислим да долази озбиљно време.

(Глумица Анита Манчић, 
портал „Нова.рс”, 30. јануар)

* * *
Сада реч слобода користе људи који ни један једини
секунд не морају за слободу да плате. Речи слобода, јед-
накост, братство, правда, заменила је реч – права. Вели-
ки феудални зликовци користе племените речи и наста-
вљају да увећавају своју моћ. Тешке и лаке фигуре сми-
шљају фразе са предумишљајем. Пиони наоружани таста-
турама суде, секу главе, хушкају и бушкају, у собама са
централним грејањем, чекајући доставу. Ови што врше
доставу, они мене занимају. Као јунаци.

(Песникиња и сценаристкиња Милена Марковић, 
НИН, 27. јануар)

* * *
Данас обележавамо годишњицу смрти Срђана Алексића,
младића који је погинуо бранећи од напада свог комши-
ју који је био мета само због друге вероисповести. У
тешким временима и изазовима који нам предстоје ова-
кви примери говоре нам да морамо изабрати страну
добра и успротивити се сваком злу.

(Активиста Добрица Веселиновић, 
„Аутономија”, 27. јануар)

* * *
Живимо у несолидном друштву у којем човек изражава
сумњу у било шта, јер постоји корупција на свим нивоима,
и то духовно, те да та корупција „срца” производи несо-
лидно друштво. А пошто живимо у несолидном друштву,
човек изражава сумњу у било шта... Када немате незави-
сност тих институција, а оне су кључне, нису кључне инсти-
туције ни влада, ни председник, када немате ту врсту неза-
висних институција, сумња се у све, у сваку пресуду, одлу-
ку, подржава се нешто што и не треба подржати. Изгубље-
но поверење грађана у институције може се вратити обра-
зовањем на свим нивоима и покушајем да се еманципује
грађанин од разних ствари, па и од сујеверја. Да се стварно
читаве категорије, да будем јако прост, да се попови ни о
чему не питају, да се нестручњаци ни о чему не питају.

(Редитељ Горчин Стојановић, 
Н1, 30. јануар)

КОНЦЕПТ ХОЋЕ ЛИ БИТИ РЕАЛНОГ РАСТА ПЕНЗИЈА?

УЗ„ШВАЈЦАРСКУФОРМУЛУ” ДОВИШЕНОВЦА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Зарада лекара
специјалиста око
120.000 динара

Првог фебруара исплаћена је
јануарска зарада, па је први пут
после годину дана око пола
милиона људи запослених у јав-
ном сектору добило увећане пла-
те. Повишице нису исте за све –
проценат се разликује по делат-
ностима, па су између седам и
осам одсто. Повећање плата неће
бити мање од 2.450 динара, а
биће и оних што могу да рачу-
нају и на по 10.000 динара више
у новчанику.

Већу повишицу, од осам одсто,
добијају запослени у социјал-
ним службама, здравству и вој-
сци. Остале делатности треба да

рачунају на седам процената,
најављује се у престоничкој
штампи. Највећи број запосле-
них у јавном сектору има пови-
шице од 4.000 до 5.000 динара,
а они с вишим платама добија-
ју, рекосмо, и до преко 10.000
динара више.

Рецимо, запослени у здрав-
ству који зарађују 60.000 динара
наредне године ће имати плату
већу за 4.800 динара. Просечна
плата лекара специјалисте биће
увећана до нивоа од око 120.000
динара. Запосленима, на при-
мер у просвети, који имају при-
мања око 60.000 динара, увећа-
ње плате за седам одсто значи
плату већу за 4.200 динара.

У последњем Билтену јавних
финансија Министарства финан-

сија стоји да су просечне нето
зараде запослених у јавном сек-
тору следеће: у администрацији
– 75.556 динара; у образовању и
култури – 66.401 динар; за здрав-
ствене и социјалне раднике –
72.892 динара.

Након овогодишњег повећа-
ња просечне плате ће изгледа-
ти овако: у администрацији –
80.844 динара; у образовању и
култури – 71.049 динара; за
здравствене и социјалне радни-
ке – 78.723 динара.



Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор компаније НИС, добитник је Све-
тосавске награде за 2021. годину за изу-
зетан допринос јачању сарадње обра-
зовних и научних институција кроз
подршку најуспешнијим ученицима и
студентима и промоцију науке.

Светосавска награда је највеће при-
знање које Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја додељује поје-
динцима и институцијама који су се
истакли својим залагањима и резулта-
тима у области образовања и васпитања
у Републици Србији. Номинацију за ову
награду иницирале су образовне инсти-
туције с којима компанија НИС сара-
ђује дуги низ година кроз програм „Енер-
гија знања”.

Да подсетимо, НИС је Светосавску
награду први пут добио 2016. године за
допринос образовању у оквиру програ-

ма „Енергија знања”, који ове године
обележава јубилеј – 10. годишњицу од
оснивања.

За 10 година постојања програма
„Енергија знања” НИС је стипендирао

више од 130 студената у Србији и Руској
Федерацији, од којих је скоро 60 запо-
слено у компанији. НИС је адаптирао
и опремио више од 60 кабинета и лабо-
раторија у школама и на факултетима

широм Србије и учествовао у акреди-
тацији постојећих и нових студијских
програма од интереса за компанију на
факултетима Универзитета у Београду
и Новом Саду. НИС годинама подржа-
ва српске и међународне олимпијаде
из природних наука и организује НИС
олимпијаду из руског језика. Прошлу
годину је обележила подршка компа-
није издавању савременог уџбеника
руског језика „Ни пуха ни пера!”. Ула-
гање у образовање и науку компанија
НИС реализује и путем других дру-
штвено одговорних пројеката. У 2020.
години НИС је кроз програм „Заједни-
ци заједно” уложио скоро милион евра
у унапређење безбедности у школама и
дигитализацију наставног процеса. НИС
је од 2009. године до сада у област
образовања уложио више од 6,7 
милиона евра.

Панчевачке школе обележиле су дан
Светог Саве упркос тешкоћама иза-
званим пандемијом коронавируса. У
ОШ „Ђура Јакшић” одлучили су да
не дозволе да борба с вирусом спре-
чи неговање светосавља. Према речи-
ма педагога Јасне Капор, активности
су прилагодили тренутној ситуацији.

– На иницијативу наше вероучите-
љице, уз срдачност и отвореност вра-
та директора Дома омладине у Пан-
чеву, деветоро ученика од првог до
петог разреда учествовало је у ликов-
ној радионици. Цртали су четири ком-
позиције из живота светитеља и ства-

рали уметничка дела. Због немогућ-
ности реализовања свечане академи-
је, која у нашој школи обухвата уче-
шће све деце, запослених и родите-
ља, ове године смо одлучили да при-
кажемо перформанс у изведби уче-
ника. Наши ђаци су кроз покрет, глу-
му и реч описали животни пут Светог
Саве – рекла је Јасна Капор и додала
да су се за Светог Саву у њиховој шко-
ли чуле гусле у изведби ученице дру-
гог разреда, чиме ова школа даје јасан
допринос неговању и очувању наше
културне традиције. У реализацију
читавог посла укључили су се учени-

ци и запослени, али и многи врсни
уметници и пријатељи „Ђурине шко-
ле”. Према њеним речима, читав про-
грам свечаности снимљен је и биће
прослеђен у домове ученика, прија-
теља и свих оних који буду желели да
деле радост.
На сам Савиндан, након свечаног

резања славског колача, 27. јануара,
представници ученика поклањали су
честитке суграђанима како би их под-
сетили да светосавље није само један
дан који се слави и обележава, већ да
је то пут којим треба да корачамо сва-
кога дана.

ДРУШТВО
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Обим инве сти ци ја у првој
фази је 150 мили о на евра.
То ће бити инве сти ци је
НИС-а – рекао је Дју ков.

Наја вље на обим на 
модер ни за ци ја 
петро хе миј ског ком плек са

Кра јем годи не гло бал ни енер гет ски див
„Гаспром њефт” постао је већин ски вла -
сник пан че вач ке „Петро хе ми је” ула -
ском НИС-а у аран жман с Вла дом Репу -
бли ке Срби је. Овим је завр ше на више -
де це ниј ска при ча о при ва ти за ци ји нај -
ве ћег петро хе миј ског гиган та у Срби ји.
Од све ча ног пот пи си ва ња уго во ра о
пре у зи ма њу про шло је више од месец
дана и чита ва при ча је нека ко утих ну -
ла. Пре ма речи ма над ле жних у НИС-у,
у наред ном пери о ду ће зва нич ни ци
руско-срп ског нафт ног гиган та детаљ -
ни је упо зна ти гра ђа не с пла но ви ма и
стра те ги јом раз во ја петро хе миј ског ком -
плек са у нашем гра ду. Оно што је сасвим
изве сно, пре ма незва нич ним изво ри -
ма, јесте да у наред них неко ли ко месе -
ци неће бити зна чај них про ме на у упра -
вља њу „Петро хе ми јом”.

Да под се ти мо, кра јем децем бра 2021.
годи не Мини стар ство при вре де у име
Вла де Репу бли ке Срби је, ком па ни ја
НИС и „ХИП –Пе тро хе ми ја” пот пи са -
ли су Уго вор о стра те шком парт нер -
ству. Овим уго во ром НИС је пове ћао
вла снич ки удео у „ХИП –Пе тро хе ми ји”
с доса да шњих 20,86 одсто на 90 одсто
акци ја уз оба ве зу нов ча не дока пи та ли -
за ци је у виси ни од 150 мили о на евра и
изградњe постро је ња за про из вод њу
поли про пи ле на капа ци те та од нај ма -
ње 140.000 тона годи шње у року од
шест годи на.

Будућ ност на делу

Било како било, прве зва нич не инфор -
ма ци је новог вла сни ка о „Петро хе ми -
ји” у 2022. годи ни осва ну ле су ни мање
ни више него у Руској Феде ра ци ји.
Алек сан дар Дју ков, пред сед ник Извр -
шног одбо ра „Гаспром њеф та”, оце нио
је да је пове ћа ње уде ла НИС-а у „Петро -
хе ми ји” логи чан наста вак више го ди -
шњег ефи ка сног парт нер ства с Вла дом

Срби је у раз во ју енер гет ског сек то ра
Срби је.

Наи ме, Дју ков је у интер вјуу за руску
ТВ ста ни цу „Руси ја 24” казао да су НИС
и „Петро хе ми ја” инте гри са ни у једин -
стве ну про из вод ну цели ну, те да је обје -
ди ња ва ње ових капа ци те та на кор по -
ра тив ном нивоу „сасвим логи чан корак”.

– Ово ће омо гу ћи ти дуго ро чан раз вој
„Петр о хе ми је”, модер ни за ци ју њених
капа ци те та и јача ње пози ци је овог 

пред у зе ћа на петр о хе миј ском тржи шту
Бал ка на. Зајед но с Вла дом Срби је ми
смо већ дефи ни са ли први при о ри тет –
изград њу ком плек са за про из вод њу поли -
про пи ле на, капа ци те та 140.000 тона, на
нај ви шем тех но ло шком нивоу – рекао
је први човек „Гаспром њеф та”.

Оно што је ново, јесте да се, пре ма
њего вим речи ма, пла ни ра модер ни за ци -
ја глав них про из вод них капа ци те та с
циљем пове ћа ња енер гет ске ефи ка сно -

сти про из вод ње и импле мен та ци је савре -
ме них еко ло шких реше ња. Дју ков није
пре ци зи рао о којим посто је ћим петро хе -
миј ским постро је њи ма је реч, али је јасно
да ће обим инве сти ци ја бити дале ко већи
од оног што је било наја вље но кра јем
про шле годи не. Ако погле да мо гене зу
раз во ја Нафт не инду стри је Срби је од
момен та пре у зи ма ња „Гаспром њеф та”,
јасно се да закљу чи ти да ће инду стриј ски
ком плекс у Спољ но стар че вач кој изгле -
да ти сасвим дру га чи је за коју годи ну.

Јед но ста ван раз лог

Поста вља се пита ње зашто се „Гаспром
њефт” одлу чио на овај корак. Раз лог је
вео ма јед но ста ван – успе шна и пер -
спек тив на послов на при ли ка. Сти че се
ути сак да „Гаспром њефт” јако добро
зна шта се деша ва и шта ће се дого ди -
ти у будућ но сти с пре ра дом наф те. Сто -
га је сле де ћа фаза раз во ја НИС-а уте -
ме ље на на пове ћа њу про из вод ње поли -
про пи ле на, сиро ви не за петро хе миј ску
инду стри ју, јед ног од нај ску пљих про -
ду ка та у пре ра ди сиро ве наф те.

Прак са је у све ту да се рафи не риј ски
и петро хе миј ски про це сни систе ми
пове жу у јед ну цели ну. Мно го је веза,
када је реч о сиро ви на ма и полу про и -
зво ди ма, које спа ја ју јед ну рафи не ри ју
и јед ну петро хе ми ју. Нарав но, мно го је
боље и с тех но ло шке и са еко ном ске
стра не када су обе фир ме у јед ном џепу.
Има више могућ но сти и лако могу да
се сма ње тро шко ви про из вод ње када је
све у скло пу јед не ком па ни је која има
пот пу ну кон тро лу над чита вим систе -
мом пре ра де наф те и про из вод ње гори -
ва и поли ме ра. Исти џеп омо гу ћа ва
флек си бил ни ји рад. На при мер, када
је тржи ште пре за си ће но гори вом, на
лак начин се пре ра да наф те пре у сме -
ра ва на про из вод њу поли про пи ле на,
који је основ на сиро ви на за доби ја ње
поли ме ра, и обр ну то, јер, с дру ге стра -
не, посто је и петро хе миј ски про из во ди
који се вра ћа ју у рафи не ри ју.

„Гаспром њефт” све то добро зна и
зато је пре ко НИС-а ушао у вла сни -
штво „Петр о хе ми је”. Ако неко зна да у
Срби ји пра ви паре од тех но ло шки заста -
ре лог инду стриј ског ком плек са, а Нафт -
на инду стри ја Срби је је нај бо љи при -
мер за то, онда је то руски енер гет ски
див са седи штем у Санкт Петер бур гу.

АЛЕК САН ДАР ДЈУ КОВ, ПРЕД СЕД НИК ИЗВР ШНОГ ОДБО РА „ГАСПРОМ ЊЕФ ТА”, О „ПЕТРО ХЕ МИ ЈИ”

ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ КОМ ПА НИ ЈЕ ЈЕ 
НАСТА ВАК ПАРТ НЕР СТВА С ВЛА ДОМ СРБИ ЈЕ

СВЕТОСАВСКЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА СУГРАЂАНЕ

Савиндан је сваки дан

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОД 1. ФЕБРУАРА ПОЧИЊЕ
УПИС ЂАКА У ШКОЛУ

Нова генерација
првака

Подношење захтева изабраној шко-
ли за упис деце у први разред почи-
ње 1. фебруара. У Министарству
просвете кажу да је школа дужна
да упише свако дете с подручја
школе.

Такође, истичу да школа на зах-
тев родитеља, у складу с простор-
ним и кадровским могућностима
образовно-васпитне установе, може
да упише и дете с подручја друге
школе. У том случају школа је
дужна да обавести родитеља одно-
сно другог законског заступника о
одлуци по његовом захтеву за упис
детета ван подручја школе до 30.
априла текуће календарске године
у којој се врши упис.

За пријаву детета на увид се под-
носи важећа лична карта, са адре-
сом родитеља или старатеља, као
и решење о старатељству за децу
под старатељством.

БОРБА ПРОТИВ
ЗЛОУПОТРЕБЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Рампа
из Брисела

Сваком се бар једном догодило да
производ који је купљен преко
интернета не буде ни изблиза она-
кав какав је у огласу. Зато је Европ-
ски парламент изгласао „Акт о
дигиталним услугама”, који пред-
виђа додатну заштиту потрошача
на интернету и уводи забрану мани-
пулативних огласа.

„Фејсбук” или „Гугл” сада ће
морати да провере све продавце
на својој платформи, како би
гарантовали за производе који се
преко њих продају. Од интернет
платформи се захтева и да пре-
стану да прате кориснике, одно-
сно прикупљају и обрађују њихо-
ве податке помоћу такозваних
колачића. Интернет платформе
имаће одговорност за садржај који
се на њима објављује и мораће да
реагују одмах по пријави кори-
сника, по хитном поступку, посеб-
но када се ради о говору мржње и
дезинформацијама.

Усклађивање законске процеду-
ре у оквиру европских интеграци-
ја предвиђа и да се у Србији усва-
јају и примењују одредбе законо-
давства Европске уније, тако да и
код нас треба да буде уведен ред у
област интернет оглашавања.

УСВОЈЕНЕ КВОТЕ УПИСА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Има
довољно места

На седници Сената донета је поли-
тика уписа студената на Универ-
зитет у Београду за школску
2022/2023. годину. Према тренут-
но акредитованим студијским про-
грамима, на Универзитету посто-
ји могућност за упис 27.824 сту-
дента, саопштено је после седни-
це. Политика уписа је припре-
мљена на основу дугогодишњег
праћења и анализе уписа у прву
годину студијских програма свих
врста и степена студија, као и у
складу с важећим законским про-
писима и актима Универзитета.
Факултети су у обавези да доста-
ве прецизне услове уписа и друге
елементе који су саставни део тек-
ста конкурса за своје студијске
програме до 1. априла.

Политика уписа садржи дета-
ље о условима за упис, додатном
вредновању успеха на такмиче-
њима, признавању страних висо-
кошколских исправа, квотама
студената (буџетски, самофинан-
сирајући, ван квоте), упису по
афирмативним мерама и упису
студената с хендикепом, као и
стипендистима по пројектима
„Свет у Србији” и „Србија за Србе
у региону”.

ДОДЕЉЕНЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Генерални директор НИС-а добитник угледног признања

БУДУЋ НОСТ ПАН ЧЕ ВА

Нама Пан чев ци ма руски ком ши лук

оли чен у „Гаспро му” (НИС, „Петро хе -

ми ја” и ТЕ-ТО Пан че во послу ју под

капом овог гло бал ног лиде ра у 

про из вод њи гаса и наф те, пре ра ди

наф те и про из вод њи елек трич не

енер ги је) донео је мно го тога пози -

тив ног – ваздух је чисти ји и мањи је

страх од хемиј ског акци ден та, сугра -

ђа ни раде и издр жа ва ју поро ди це,

подр жа ва ју се град ске мани фе ста ци -

је, пома жу шко ла ма, уста но ва ма и

орга ни за ци ја ма. Јед ном реч ју, сада -

шње посло ва ње Рафи не ри је (како

сами кажу, она је срце ком па ни је

НИС), поче так рада ТЕ-ТО Пан че во и

модер ни за ци ја „Петр о хе ми је”, као и

раз вој и посло ва ње немач ких ком па -

ни ја „Бро зе” и ZF у север ној инду -

стриј ској зони дају наду у пер спек тив -

ни ју и изве сни ју будућ ност еко ном -

ског и дру штве ног раз во ја Пан че ва.

База је ту и сада је на нама гра ђа -

ни ма да памет но кори сти мо при су -

ство ових вели ких дру штве но одго -

вор них ком па ни ја.
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Прича о клупским дрогама је
непотпуна уколико говоримо
само о стимулансима који
подижу енергију, расположе-
ње и осећање блискости с дру-
гима. Јасно смо истакли да
ови „производи” долазе нај-
чешће као комбинација више
супстанци, да се веома често
мешају са алкохолом и да
наизглед позитивно осећање
еуфорије зачас може прера-
сти у низ патолошких поре-
мећаја који обухватају 
кардиоваскуларни и нервни
систем, с појавама убрзане срча-
не радње, аритмије, скока крв-
ног притиска, психотичних
п о р е м е ћ а ј а
праћених вид-
ним и слушним
халуцинација-
ма, престанка
срчане радње и
дисања.

Н а п о р е
медицинске и
фармаколо-
шке науке у
проналажењу
е ф и к а с н и х
анестетика и
лекова који
лече несаницу
или душевни
немир готово
без изузетка прате не тако
добронамерни напори разви-
јеног тржишта наркотика да
прошири асортиман опојних
супстанци у промету. Више
није било довољно задовољи-
ти потребе љубитеља рејв-жур-
ки и целовечерњих клупских
забава. Сада се отишло и корак
даље отварањем прозора у
нечију интиму, поверење и
потребу за блискошћу. Жртва
дроге за силовање често неће
открити своју трауму из про-
стог разлога што је није била
ни свесна у време извршења
чина силовања, или је пак
обузета стидом и осећањем
кривице због свега што се

догодило. Законодавства мно-
гих земаља препознала су ове
ситуације у којима жртве нису
биле у могућности да кажу
НЕ и тако су овакве акте јасно
дефинисале као силовање. То
свакако неће решити проблем
све веће присутности клуп-
ских дрога за силовање међу
младима, па самим тим и
свих последица недозвољене
примене ових супстанци.

ГХБ (гамахидроксибутират)
произведен је шездесетих
година као анестетик. Њего-
ва употреба као анестетика је
убрзо напуштена због неже-
љених нуспојава. Супстанца
без боје и мириса, а која при-
том инхибира важне функци-
је централног нервног систе-
ма, постала је идеална за 
злоупотребу, подметање у
пиће и онеспособљавање лица
које треба да буде жртва сило-
вања, отмице или крађе. Мале
количине ГХБ-а имају дејство
слично алкохолу – поправља-
ју расположење, смањују
инхибиције, али и моторич-
ке способности. С повећањем
дозе све је учесталија појава
нежељених реакција, зноје-
ња, мучнине, повраћања, халу-
цинација, губитка свести и
престанка дисања. Тешке

последице су
в е р о в а т н и ј е
због присутног
алкохола и
других недо-
звољених суп-
станци. Жртва
силовања обич-
но се не сећа
самог догађаја
због стања
дубоког сна и
својства ове
с и н т е т и ч к е
дроге да изази-
ва амнезију.

Р у ф и н о л
(флунитразе-

пам) спада у групу бензодиа-
зепина и синтетизован је
седамдесетих година као лек
за несаницу. Супстанца без
боје, мириса и укуса била је у
почетку идеална за изврше-
ње криминалног чина ома-
мљивања и онеспособљавања
жртве. Таблете се касније 
производе у плавој боји како
би биле видљиве у течности.
Ову супстанцу, која је седам
пута јача од диазепама, често
користе хероински зависни-
ци и алкохоличари, а неже-
љене реакције су веома слич-
не онима код ГХБ дроге, уз
напомену да може доћи до
оштећења бубрега и јетре.

Дроге за силовање

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Законодавства
многих земаља 
препознала су 
ситуације у којима
жртве нису биле у
могућности да кажу
НЕ и тако су овакве
акте јасно дефинисале 
као силовање.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Овај проблем

изазван је виру-

сом херпес сим-

плекс. Тај вирус

је јако заразан и

највероватније

ће се појавити

кад су људи под

стресом или се

осећају слабо и

уморно, те им је

угрожен имуни-

тет.

Н а ј б о љ е

резултате у тре-

тирању херпеса

на уснама код

већине особа

даје маст од невена. Треба је мазати два пута дневно.

Припрема: На један литар маслиновог уља додати 100 г сувог

цвета невена. На тихој ватри пржити, без кључања, сат времена.

Након тога скинути с пећи и држати тако да стоји поклопљено 24

сата. Након тога поново загрејати и додати 120 грама пчелињег

воска од поклопаца. Kад се восак растопи, можемо сипати маст

у посудице. Кад се све стегне, маст је спремна за употребу.

Мелем за 
херпес на уснама

Зима доноси низ сезонских боле-
сти, углавном повезаних са иза-
зовима хладноће, леда и снега.
Услови за ширење зараза посто-
је током читаве године, али се
погоршавају у хладнијим месе-
цима, јер време ствара околно-
сти које хране заразу – боравак
у затвореном простору с више
могућности за међусобну 
размену микроба.

Ево најчешћих зимских боле-
сти и њихових узрока, али и при-
родних препарата који би могли
послужити као допунска тера-
пија или превентива.

Tоком зиме људи чешће оболе-
вају него у касно пролеће и лети,
а откад се редовним зимским
бољкама придружила и панде-
мија коронавируса, скоро сваки
симптом изазива нам сумњу на
ковид.

Стога је сада, зарад нашег мен-
талног здравља, важније него
икад да покушамо да избегнемо
било коју врсту заразе. Најмање
што можемо да учинимо јесте
да јачамо имунитет, клонимо се
болесних људи и гужве, те да
редовно перемо руке.

Ако се ипак јави нека тегоба
карактеристична за овај 
период, велики број симптома
можете ублажити или чак 
потпуно отклонити помоћу при-
родне терапије. Ево који чајеви,
мелеми и тинктуре ће вам послу-
жити у случају неких од уоби-
чајених зимских здравствених
проблема.

Прехлада

Постоји више од 200 вируса који
узрокују прехладу, но најчешће
су кривци риновируси, који успе-
вају на хладнијим температура-
ма. Други разлог зашто људи
зими чешће пате од прехладе
јесте то што више времена про-
воде у затвореном простору, изла-
жући се групама људи – и њихо-
вим бактеријама.

Оно што је посебно добро да
имате при руци када осетите да
креће нека прехлада или упала
јесте вранилова трава. То је наш,
домаћи варијетет дивљег орига-
на са истим својствима. Напра-
вите алкохолну тинктуру како
бисте увек имали спреман напи-
так који можете користити и за
спољне облоге код болних уши-
ју, крајника, ждрела...

Стаклену теглу до 2/3 напу-
ните уситњеном враниловом тра-
вом. Налијте до врха алкохол
(40–50%) или домаћу ракију.
Теглу затворите, промућкајте и
држите на собној температури
две недеље. За то време сваки
дан мућкајте и протресајте. Про-
цедите и држите у тамној фла-
ши на собној температури. Узи-
мајте три кашичице дневно и
по потреби користите за облоге.

Артритис

Многи људи са артритисом дожи-
вљавају значајно јаче болове у
зглобовима током зимских месе-
ци, али разлог није сасвим јасан.
Нека истраживања су показала
да би разлог томе могла бити
промена барометарског прити-
ска, док друга указују на комби-
нацију влаге и хладноће.

Друга теорија сугерише да сув
ваздух зими отежава задржава-

ње хидратације, а управо пра-
вилна хидратација је битна за
здравље зглобова.

Ево чаја који може ублажити
симптоме и успорити ток боле-
сти, наравно под условом да га
редовно пијете дуже време.
Помешајте у једнаким размера-
ма кору белог јасена и јове и
златницу. Додајте три кашике
мешавине у 600 мл прокључале
воде и оставите да ври три мину-
та. Након што одстоји сат вре-
мена, процедите и пијте три пута
дневно по 200 г.

Гојење

Уживање у храни и смањена
активност током новогодишњих
и божићних празника значајно
доприносе повећању телесне
тежине зими, али стрес, депре-
сија и промене навика спавања
такође могу одиграти значајну
улогу у томе.

За скидање сувишних кило-
грама потребни су време, упор-
ност и дисциплина. Не треба се
ослањати на разна помоћна сред-
ства и пилуле. Дијета и физич-
ка активност одлучујући су фак-
тори у регулисању телесне масе.
Уз кориговану исхрану и вежба-
ње, од користи могу бити следе-
ћи чајеви.

Помешати 100 г уситњене коре
крушине с мешавином од по 10
г селена, корена маслачка, сла-
дића, корена зечјег трна и сене.
Три супене кашике мешавине
кувати пет минута у пола литра
воде, па оставити да одстоји пола
сата. Процедити и пити три пута
дневно после јела.

Помешати по 30 г листа бре-
зе, плода шипурка, матичња-
ка, клеке и зова, 40 г коморача
и 50 г коре крушине. Три супе-
не кашике мешавине додати у
600 мл прокуване воде. Kувати
10 минута, па оставити да
одстоји пола сата. Процедити
и пити три пута дневно после
јела.

Направити мешавину од по
50 г камилице, раставића, суру-
чице и ланеног семена, по 100 г

морача и коре крушине. Посту-
пак је исти као за претходни чај.

Сува кожа

Смањена влажност ваздуха током
зиме може кожу учинити сувом
и изазвати свраб. Дуго тушира-
ње врућом водом које ублажава
осећај хладноће заправо само
погоршава тегобе. Иако сува кожа
није велики проблем, ако се зане-
мари, може довести до болног
пуцања или до дерматитиса,
екцема или инфекције.

За негу коже можете напра-
вити вишенаменску маст од гаве-
за, кантариона и невена. Поред
неге коже, можете је користити
за разне ранице, повреде, боло-
ве или грчеве. Начин припреме:
истопити 200 г домаће свињске
масти и у то додати по 10 г од
сваке биљке (добро уситњено).
Грејати (не пржити) на тихој
ватри уз стално мешање све док
се не издвоји пена на површини.
Пену скинути, а маст поклопити
и оставити до следећег дана.

Сутрадан поново загрејати уз
мешање и процедити кроз газу.
Док је још топло, додати и кома-
дић (20–30 грама) пчелињег
воска. Може се ставити и неко-
лико капи етарског уља од лаван-
де, да се побољша дејство и доби-
је леп мирис. Ако вам из неког
разлога не прија свињска маст,
можете уместо ње користити неко
квалитетно биљно уље. Овако
припремљена маст је потпуно
природна и може се наносити
више пута дневно у танком сло-
ју. Најбоље је благо навлажити
водом суву кожу пре мазања.

Упала синуса

Особе које пате од прехладе,
сезонских алергија или ослабље-
ног имуносистема најбољи су
кандидати за упалу синуса. Сину-
си се инфицирају када се у њима
накупља течност, што подстиче
развој вируса или бактерија. Ове
инфекције могу узроковати гла-
вобољу, зачепљеност или цуре-
ње из носа, кашаљ и лош задах.

Ево решења. Пола килограма
крупне соли загрејте до темпе-
ратуре од 40 степени. Сипајте у
крпу, направите замотуљак и
држите га на челу пола сата,
односно док се не охлади. За то

време будите у лежећем поло-
жају. Kад се охлади, поновите.

Након тога ноздрве исперите
чајем од по две супене кашике
кичице и хајдучке траве, које тре-
ба изручити у шест децилитара
прокуване воде. Склоните са шпо-
рета и оставите да одстоји покло-
пљено два сата. Процедите и
испирајте ноздрве. Овај раствор
примењујте три дана заредом.

Алергије

Алергени, попут гриња, буђии дла-
ке кућних љубимаца, присутни су
током целе године, али већина
људи зими проводи више времена
у затвореном простору, па су онда
и осетљивији на ове алергене.

Да бисте ублажили симптоме,
припремите чајну мешавину од
следећих биљака: лист коприве,
цвет хајдучке траве, добричица,
трава руса, лист боквице и цвет
зове. За припрему чаја потребно
је 200 мл вреле воде и супена
кашика биљне мешавине. Оста-
вите поклопљено 15 минута, про-
цедите и пијте. Припремите увек
свеж чај. Пожељно је пити три
шоље дневно.

Мигрена

Људи који пате од мигрене често
доживљавају скокове у симпто-
мима са сезонским променама.
Зими, мигренске главобоље могу
бити изазване променом прити-
ска, дехидрацијом (узрокованом
хладним, сувим ваздухом) или
променама температуре.

Ево чајне мешавине која се
одлично показала против мигре-
не. Помешајте по 50 г вратића,
матичњака, хајдучице и ками-
лице, па три супене кашике меша-
вине прелијте са 750 мл кључале
воде. Промешајте, поклопите и
оставите да одстоји сат времена.
Процедите и попијте у току дана.

Упала уха

Инфекције уха, које се чешће
јављају у хладнијим месецима,
саме по себи нису заразне, али
могу бити узроковане прехладом,
алергијама и изложеношћу диму.

Да бисте их избегли, важно је
да ојачате имунитет. У те сврхе
послужиће вам мешавина једна-
ких количина: бршљана, коприве,
раставића, кичице и мајчине души-
це. Супену кашику мешавине тре-
ба прелити шољом кључале воде
и оставити поклопљено 15 мину-
та. Уживајте у овом чају што чешће
и осетићете многе благодети.

ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ЗИМСКЕ БОЛЕСТИ

ЗИМА, ЗИМА, ПА НЕКА ЈЕ, 
НЕ БОЈИ СЕ КО ЈЕ ЗДРАВ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Уколико желите на лични зах-
тев да обавите PCR тестирање
на коронавирус, то можете ура-
дити у готово свим домовима
здравља, институтима и заводи-
ма за јавно здравље Србије, али
не и у приватним клиникама, а
од почетка 2022. цене тестира-
ња су ниже.

Од понедељка 17. јануара ковид
тестирање на лични захтев поста-
ло је јефтиније, па грађани сада
плаћају 6.000 уместо 9.000 дина-
ра за PCR тестирање, односно
1.800 уместо 3.500 динара за
брзи антигенски тест – пише
„Би-Би-Си” на српском.

PCR тестирање и даље се оба-
вља само у државним установа-
ма, с обзиром на то да је Одлу-
ком о проглашењу болести иза-
зване заразном болешћу ковид
19 прописано да се врши у лабо-
раторијама здравствених и дру-
гих стручних установа у јавној
својини, а које су припремљене
за лабораторијско испитивање
према Закону о заштити станов-
ништва од заразних болести.

Антигенске и серолошке тесто-
ве могуће је обавити и у приват-
ним лабораторијама.

PCR тестови подразумевају
узимање бриса из грла и носа, а
серолошки анализу крви.

Које државне институције
раде тестирање?

На порталу еУправа могуће је
електронско заказивање PCR
тестирања на лични захтев.

Термин можете заказати и
телефоном – позивањем
Националног контакт-центра
Министарства здравља на број
011/362-00-00 сваког радног дана
од 8 до 20 сати.

Тестирање може да се закаже
за највише пет чланова породи-
це, уколико жељена лаборато-
рија прима више људи у једном
термину.

Електронско плаћање ове услу-
ге засад није могуће на порталу
еУправа, па је потребно да у
заказаном термину дођете с попу-
њеном уплатницом на рачун
Републичког фонда за здравстве-
но осигурање (РФЗО) – нова цена
је 6.000 динара.

Сајт еУправа аутоматски гене-
рише попуњену уплатницу, док
упутство за самостално попуња-
вање уплатнице можете наћи на
сајту РФЗО-а.

Могуће је заказати тест за
држављане Србије, стране држа-
вљане с боравком у Србији, као
и за туристе.

Цена PCR теста за странце од
априла 2021. иста је као и за
држављане Србије.

Које приватне лабораторије
раде тестирање?

Према ранијим информација-
ма Асоцијације приватних здрав-
ствених установа и приватних
пракса Србије, која окупља око
60 клиника, серолошко тести-
рање доступно је у појединим
лабораторијама у Београду,
Новом Саду, Чачку, Нишу, Кови-
ну, Србобрану, Вршцу, Крушев-
цу и другим градовима, а неке
од лабораторија су „Биомеди-
ка”, „Конзилијум”, „Аквалаб”,
„Талија”, „Медлаб” и „Хуман”.

Могуће је тестирати се на јед-
ну врсту антитела, а неке кли-
нике ради и брзе антигенске
тестове.

У Панчеву антигенске тесто-
ве ради неколико приватних
лабораторија.

Шта је брзи антигенски, 
а шта серолошки тест
на IgG и IgM антитела?

– Брзи антигенски тест подра-
зумева брис грла и утврђује при-
суство вируса у горњем респи-
раторном тракту, a може да се
узме већ између петог и седмог
дана од почетка симптома – обја-
шњавају из „Медигрупа” за „Би-
Би-Си” на српском.

Резултати су готови за око сат
времена, сензитивност теста је
око 70 одсто, а специфичност
100 одсто.

– То значи да, ако налаз дође
позитиван, 100 одсто се ради о
коронавирусу, али ако налаз дође

негативан, и даље се не може са
сигурношћу тврдити да немате
коронавирус, већ то само значи
да вирус није присутан у горњим
дисајним путевима – додају.

Серолошки тест се ради из
крви, а такође може специфич-

но да утврди да ли се ради о
коронавирусу, јер се ради на
серолошким антителима за
ковид 19.

– IgM антитела указују на тре-
нуту инфекцију, а IgG на хро-
ничну, тј. да је неко већ преле-
жао инфекцију. Такви тестови се
раде за све врсте вирусних инфек-
ција – кажу из „Медигрупа”.

Колико су тестови поуздани?

„Медигруп” оцењује да ниједан
тест није 100 одсто поуздан, јер
то зависи од имуног одговора
организма.

– Организму је увек потребно
мало времена да препозна да се
нешто дешава у телу како би
тест то могао да детектује – обја-
шњавају.

Они додају да њихова пракса
показује да је код појединих
пацијената који су долазили на
скенер плућа у њихову клини-
ку, након два-три негативна теста,
откривено присуство коронави-
руса у плућном паренхиму.

Да ли са серолошким
тестовима може да се путује?

Пре путовања потребно је про-
верити коју врсту теста траже
власти земље у коју планирате
да идете.

Исто важи и за људе који желе
у Србију.

Према информацијама које
ажурира Министарство спољних
послова Србије, земље углавном
траже да путници имају PCR
тест.

За улазак у Србију страних
држављана из Северне Македо-
није, Бугарске, Румуније и Хрват-
ске такође је неопходан негати-
ван PCR тест.

Држављани Србије који
долазе из Црне Горе, Хрват-
ске и Босне и Херцеговине
приликом пасошке контроле
на граници добијају писано
обавештење да су обавезни да
се у року од 24 сата пријаве
надлежним установама путем
портала Министарства здра-
вља.

Ко, како и где може да се
тестира на лични захтев?

Према важећим правилима, тест
на ковид 19 на лични захтев
могу да обаве:

• грађани који путују у ино-
странство, а не испуњавају барем
једну од наведених индикација
за коронавирус;

• сви путници у међународ-
ном саобраћају који напуштају
територију Србије (укључујући
странце);

• запослени у правном субјек-
ту на групни захтев;

• сви остали који немају симп-
томе, а желе да провере да ли
имају коронавирус.

Шта да радите ако
осетите симптоме и
како се спроводи тријажа?

Ако имате симптоме инфекције
органа за дисање (повишена тем-
пература, кијавица, кашаљ, цурење
из носа, отежано дисање или дру-
го), потребноједапредузметедодат-
не хигијенске и заштитне мере.

Треба да избегавате контакт с
другим људима и да позовете
телефоном епидемиолога инсти-
тута или завода за јавно здравље
надлежног за подручје у коме
боравите – наводи се на сајту
Министарства здравља.

Телефони у Панчеву су:
Дом здравља Панчево
Посебна амбуланта
062/807-31-10
062/807-31-09
062/807-31-47
Централна амбуланта
062/807-31-36
062/807-31-29
062/807-31-23
013/313-349
Од епидемиолога ћете доби-

ти упутства о даљем поступку, а
потребно је да поступите у скла-
ду с добијеним упутствима.

Уколико је потребно да се јави-
те у ковид амбуланту, свакоме с
наведеним симптомима биће
урађени рендгенски преглед плу-
ћа, крвна слика, измерена тем-
пература и брзи тест.

После тога ће лекари у здрав-
ственој установи одредити даљи
начин лечења.

Како функционише тестирање?

Дијагностички тестови, познати
и као PCR тестови, показују да
ли неко тренутно има вирус.

Овим тестовима се траже зна-
ци генетског материјала вируса,
док други тестови откривају при-
суство антитела.

Узима се брис из носа или
грла и шаље у референтну лабо-
раторију на испитивање, а резул-
тати су готови најчешће за дан
или два.

Резултате серолошких тесто-
ва могуће је добити и за неко-
лико сати.

Шта је с тестирањем
блиских контаката?

Према изменама Уредбе о мера-
ма за спречавање и сузбијање
заразне болести ковид 19, које
је 17. јануара 2022. усвојила Вла-
да Србије, а које је пренео Инсти-
тут за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”, скраћено је
трајање карантина у кућним
условима за блиске контакте
ковид 19 позитивних.

Он сада траје пет дана.
– Датум последње изложено-

сти односно последњег контак-
та с ковид 19 случајем је нулти
дан – стоји на сајту „Батута”.

Неки људи из изолације могу
да изађу и раније.

– Изузети су сви који испуња-
вају најмање један од следећих
критеријума: доказ о примље-
ној другој односно трећој дози
вакцине, доказ о прележаној
заразној болести, позитиван
резултат серолошког тестирања
– наводи се на сајту „Батута”.

Ипак, сви који су имали ризи-
чан контакт до истека 10. дана
морају да се придржавају про-
писаних мера личне заштите.

ТЕМА БРОЈА
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КОРОНАВИРУС У СРБИЈИ

КАД, ГДЕ И КАКО МОЖЕТЕ ДА СЕ ТЕСТИРАТЕ И КОЛИКО ТО КОШТА

АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У ПАНЧЕВУ

Дом здравља Панчево оба-

вља антигенско тестирање на

лични захтев грађана на при-

суство SARS-CoV-2. Тестира-

ње се врши сваког радног

дана (од понедељка до петка)

без заказивања, у времену од

10 до 12 сати, у Служби за

лабораторијску дијагностику,

Милоша Обреновића 4, уз

доказ о уплати утврђених

средстава. Цена теста је 3.500

динара.

Резултати се издају истог

дана.

Текући рачун је 840-

17750-34, а у поље позива

на број уписује се 502-једин-

ствени матични број грађани-

на који се тестира.

Тестирање је могуће и за

стране држављане. Уплата се

врши на исти текући рачун,

840-17750-34, а уместо

јединственог матичног броја

у поље позив на број уписује

се 502-број пасоша или број

иностраног осигурања.

Такође, горенаведени

рачун важи и за уплату прав-

них лица, која уместо једин-

ственог матичног броја у

поље позив на број уписују

ПИБ правног лица.

Све додатне информације

у вези са антигенским тести-

рањем у Дому здравља Пан-

чево можете добити путем

бројева телефона 013/311-

344 или 062/807-37-91.
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Недавно су запослени у РЈ „Изношење
отпада” очистили неколико дивљих
депонија у граду помоћу возила с диза-
лицом. Ипак, и поред тога што их редов-
но чисте, оне се изнова појављују, јер
несавесни грађани константно одлажу
кабасти отпад тамо где није место за то.

– Упркос апелима да се кабасти отпад
(стари намештај, каде, прозори, бела
техника, амбалажа, лимарија, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад) и
шут не бацају у контејнере предвиђене
за комунални отпад или поред њих, сли-
ке на градским улицама, нажалост, пока-
зују да се многи наши суграђани оглу-
шују о молбе „Хигијене”. Дивље депо-
није настају баш на местима где су поста-
вљени контејнери и чине вишеструку
штету. Прво, за њихово уклањање треба
ангажовати додатни број радника и рад-
них машина. Друго, бачени шут оште-
ћује контејнере, па због тога сваки четвр-
ти контејнер на крају године мора бити
отписан. Поједини суграђани и фирме
оваквим понашањем стварају ружну сли-
ку у граду и обезвређују труд и залагање
радника „Хигијене”, који, поред обавља-
ња редовних послова на прикупљању и
одвожењу комуналног отпада, стижу да
с бројних локација и више пута недељ-
но уклоне на десетине тона шута – рекли
су нам у „Хигијени”.

У прилог томе да овакво понашање
нема оправдање говори и чињеница да
је одлагање кабастог отпада могуће сва-
кодневно, и то потпуно бесплатно.

– Два пута годишње организују се акци-
је сакупљања и уклањања кабастог отпа-
да: у пролеће и на јесен. Јесења акција је
трајала током целог октобра. Молимо
наше суграђане да, када адаптирају посто-
јеће зграде или објекте, сав свој грађе-
вински отпад, шут и земљу однесу 
бесплатно  на стару депонију, која се
налази у Улици Димитрија Туцовића 135.
То се може учинити свакодневно – упу-
тили су молбу из „Хигијене”.

Запаљени контејнери – 
редовна слика сваке зиме

– С почетком грејне сезоне, нажалост,
почињу и стандардни вишегодишњи
проблеми услед уништавања контејне-
ра, јер поједини несавесни грађани врео
пепео и жар бацају у посуде за кому-
нални отпад. Протеклих дана поједини

житељи Мисе, Стрелишта, Тесле, Гор-
њег града и осталих насеља где је инди-
видуално становање заступљеније баца-
ли су врео пепео у металне контејнере
и проузроковали пожаре и оштећења
посуда за смеће. Служба за заштиту од
пожара „Хигијене” у зимским данима
је у стању приправности, тако да одмах
по пријави горења посуда за смеће успе-
ва да брзо реагује. Нажалост, у великом
броју случајева на лицу места затекне
само гомилу истопљене пластике или
оштећене металне контејнере. Дели-
мично оштећени метални контејнери
се крпе и тако им се продужава век тра-
јања. И поред свих апела да се пепео
никако не баца у контејнере, већ да се
остави поред њих, у џаковима или неким
другим посудама, како би га радници
нашег јавног предузећа однели специ-
јалним возилима, сваке зиме имамо
исту слику: поражава статистика да
током једне грејне сезоне изгори сваки
пети контејнер. За набавку нових кон-
тејнера ЈКП „Хигијена” и Град сваке

године издвоје милионске износе. Још
једном апелујемо на грађане да буду
одговорни, да нам помогну да одржи-
мо комуналну хигијену града, јер само
таквим понашањем можемо спречити
уништавање контејнера.

Чистије ипак може

– Потребно је да се грађани само при-
државају начина на који треба трети-
рати комунални отпад, дефинисаног
градском Одлуком о одржавању чисто-
ће и одношењу отпада. То значи да гра-
ђани који живе у објектима за колек-
тивно становање, у зградама, користе
контејнере, а да суграђани који живе у
индивидуалним домаћинствима кому-
нални отпад одлажу у своје канте и
износе га према важећем распореду
одношења – кажу у „Хигијени”.

Ослушкују се потребе и сагледава
стање на терену, што ће резултирати
новим решењима за чистији град.

– Сагледавањем стања на терену пону-
диће се и конкретна решења за уређење
стајалишта за контејнере, њихово изме-
штање или отварање нових, као и потре-
бан број и тип контејнера за набавку. Тре-
нутно су у току изградња нових и уређење
старих стајалишта, као и замена оштеће-
них контејнера. Такозвана зелена острва
и стајалишта су се у пракси показала као
добра решења за јавну хигијену. Зато ћемо
и убудуће ићи у том смеру, с можда моди-
фикованим димензијама, да уредимо сва
сабирна места за комунални отпад у гра-
ду – наводе из „Хигијене”.

Тренутно се највише пажње придаје
пандемији коронавируса, иако посто-
ји једна друга пандемија која захвата
велики део становништва и чије су
последице смртоносне, а то је дуван-
ски дим. Дуванском диму смо свако-
дневно изложени, или као активни
пушачи или као пасивни, а штета је у
оба случаја велика. Велики проценат
пушача у целом свету говори да ужи-
ваоци цигарета не маре превише за
савете лекара, цене цигарета и слике
које су на кутијама не би ли упозориле
на опасност што из њих вреба. Просе-
чан пушач потроши кутију до две у
току дана, што представља велики атак
како на здравље, тако и на кућни буџет.
Дувански дим садржи 7.000 хемијских
супстанци, од којих 70 доказано иза-
зива рак.

Дуван је, кроз историју, био трети-
ран и као лек и као порок који се закон-
ски кажњавао. Данас је друштвено и
социјално прихватљив, упркос бројним
истраживањима о штети коју са собом
носи. Старосна граница се померила,
па је све већи број деце која своју прву
цигарету запале још у основној школи.

На Национални дан без дуванског
дима, који се обележава 31. јануара,
разговарамо с нашим суграђанима о
овој важној теми.

АНА ТРАЈКОВСКИ, ликовни уметник:
– Нисам пушач и смета ми дувански

дим. Мишљења сам да се поделе по
ресторанима и кафићима не спроводе
довољно. Генерално, када излазим с
друштвом у ком има пушача, и ја идем
у пушачки део. Нисам приметила да је
експлицитно одвојено. Сметају ми дуван-
ски дим и загушљив простор.

АЊА РАДОЈЧИЋ, новинар:
– Нисам пушач и јако ми смета дуван-

ски дим. Нема по локалима одвојених
делова; заправо има их, али то није
функционално и дим допире. Попри-
лично смета када изађете из локала, па
се осећате као димљена шунка. С дете-
том не идем по затвореним простори-
ма где се пуши. Избегавам и због њега
и због себе. Водим рачуна о томе.

НЕБОЈША МИЛАНОВИЋ, приватник:
– Мислим да су одвојени делови за

пушаче и непушаче у локалима бесми-
слени. Ви седите на пола метра од мене
и нећете осетити дим? Био сам стра-
ствени пушач и престао сам због здрав-
ственог стања.

ЂУРИЦА СТАНИН, радник:
– Пушач сам, али слабо конзумирам

цигарете. Мислим да пушачи загађују

људе који не пуше, у локалима, свуда
где се седи и где је дозвољено пушење.

ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ, ученик:
– Нисам пушач, спортиста сам, живим

здраво. Слабо излазим, не идем по клу-
бовима. Не знам колико се примењује
подела на пушаче и непушаче.

БОРА ПОПОВ, пензионер:
– Пушење је једна дуга традиција у

људском роду. Људи су прихватили
оно што је изузетно негативно, дуван-
ски дим убија. У младости сам пушио,
да бих се уклопио у друштво и среди-
ну, да бих се понашао по неком „пра-
вилу”. Када сам дошао у неке средње
године, постао сам свестан проблема
које пушење изазива и прави плући-
ма. После неких здравствених про-
блема престао сам потпуно да пушим,
цигарета за мене више не постоји.
Свима говорим да цигарете треба
одбацити, да су оне једно комерци-
јално зло. Сматрам да бисмо били
срећније друштво када би се пушење
смањило; не може да се искорени,
али може да се смањи. У срединама
у којима се ја крећем ретко ко пуши,
у мојој кући нико не пуши, моја поро-
дица не пуши, најважније је да је ту
чист ваздух.

Ђ. СТАНИНН. МИЛАНОВИЋ В. ПЕТРОВИЋ Б. ПОПОВА. РАДОЈЧИЋА. ТРАЈКОВСКИ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Имам ли право на део 
иако сам искључена 

из тестамента?

(Не)вера

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Божић је један од највећих празни-
ка, који у духу традиције обележа-
вамо уз прегршт лепих обичаја. Бад-
њак симболише храст који су пасти-
ри донели у витлејемску пећину, где
је рођен Исус, и који је праведни
Јосиф заложио да угреје хладну пећи-
ну, а варнице су полетеле у небо и
најавиле посебан догађај.

Када прође празнична еуфорија,
такође традиционално постајемо све-
доци тужних и ружних слика где

бадњаци леже по тротоарима, крај
контејнера, у кантама... Оно што
посебно није логично јесте да вер-
ници заједно с бадњаком баце ико-
ну или дрвени крстић.

Бадњак треба запалити у пећи, јер
ватра бадњака по веровању доноси
благостање, плодност и мир у кући.
Како немају сви горионике, пећи и
котлове, по православним обичаји-
ма бадњак треба оставити у приро-
ди, на дрвету које рађа.

ДА ЛИ ВАМ СМЕТА ДУВАНСКИ ДИМ?

Бирам чист ваздух

Покојна мајка је за живота теста-
ментом сву имовину преписала
моме брату. Да ли у оставинској
расправи која следи имам право
на мој део имовине законом зага-
рантовано као наследник, пита
Јулија К. с Мисе?

Као потомак оставиоца, ви има-
те право на нужни део наследства.
Наиме, воља коју је ваша мајка
изразила тестаментом, да цела њена
имовина припадне вашем брату,
ограничена је постојањем других
нужних наследника. Нужни наслед-
ник у правном систему Републике
Србије јесте онај ко је по закон-
ском реду наслеђивања позван на
наслеђе, лица која спадају у круг
најближих оставиочевих сродника
и за које законодавац сматра да
морају да добију део оставиочеве
заоставштине, независно од њего-
ве воље. У апсолутне нужне наслед-
нике, за које се не траже никакви
други квалитети осим да су позва-
ни на наслеђе, ви спадате као пото-
мак оставиоца.

Важно је напоменути да јавни
бележник који спроводи поступак
за расправљање заоставштине о
нужним наследницима не води

рачуна по службеној дужности, већ
је неопходно да нужни наследник
истакне захтев за заштиту права
на нужни део. Нужни део вас као
потомка је половина дела који би
вам припао по законском реду
наслеђивања, односно да није било
тестамента.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ЧИСТИЈЕ УЛИЦЕ УЗ ПОМОЋ ГРАЂАНА

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровој-
водина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на елек-
тричној мрежи на територији
нашег града. То значи да би, уко-
лико се нешто не промени, снаб-
девање струјом у данима који су

пред нама требало да буде
редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадају-
ћим селима.

Информације о искљу-
чењима редовно се ажу-
рирају на сајту „Електро-
војводине”, па се о наја-

вама евентуалних додат-
них радова можете сва-

кодневно информисати
онлајн.

Квар на електродистрибу-
тивној мрежи можете пријави-

ти на телефон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Удружење
„Србија мој дом”
организовало скуп у
Градској управи

Обрађено много
тема – од научних
сагледавања еколошке
ситуације до практич-
них примера

Трибина под називом „Дели-
блатска пешчара будућим гене-
рацијама” уприличена је у петак,
28. јануара, као финални део
истоименог пројекта удружења
„Србија мој дом”.

Она се састојала из предава-
ња и панел-дискусија намење-
них локалној заједници – ста-
новништву с територије Дели-
блатске пешчаре, еколошким
удружењима, удружењима
пољопривредника, пчеларима,
студентима, локалној самоу-
прави, као и свим љубитељима
природе.

Речи стручњака

Циљ трибине био је размена
искустава, знања и идеја о
могућностима повећања нивоа
заштите животне средине у спе-
цијалним резерватима приро-
де. То нарочито важи на њихо-
вим ободним деловима, који
су окружени учесталим људ-
ским деловањем.

На трибини су организоване
две панел-дискусије и занимљи-
ва предавања, попут агроеколо-
шких концепата на рубовима
Специјалног резервата природе
(СРП) Делиблатска пешчара и
мера заштите очувања белог и
црног бора, о чему је причао
мастер инжењер шумарства
Борислав Трајковски.

Овом приликом је предста-
вљен и пројекат „Banat Gre en -
way Cor ri dor – Inter reg IPA CBC
– Румунија – Србија”, који је
презентовала Зорана Владу,
мастер инжењер економије, док
је Дејан Загорац представио уку-
се Делиблатске пешчаре и при-
сутне упознао са заборављеним
аромама овога краја.

На панел-дискусији под нази-
вом „Мере и значаји очувања
биолошке разноликости Дели-
блатске пешчаре”, поред поме-
нутог Борислава Трајковског,
учествовали су и мастер инже-
њери пољопривреде и шумар-
ства Бојан Војнов с Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду
(који је и главни координатор
овог пројекта) и Александар Сар-
меш, руководилац СРП-а језеро
Краљевац, као и председник
удружења „Банатски пчелари”
Радован Шофеј.

Краљевац – један
од примера добре праксе

Циљ друге предвиђене панел-
дискусијебиојепромоцијаразвоја
еко-туризмауПешчарииунапре-
ђење постојећих потенцијала.

Том приликом посетиоцима се
обратила Слободанка Перовић,

виши конзерватор-истраживач и
историчар из Завода за заштиту
споменика културе, која је гово-
рила о пројекту „Ветар, песак,
човек” и значају очувања култур-
но-историјскогнаслеђаДелиблат-
скепешчарекаојединственецели-
не. Поменута Зорана Владу гово-
рила је о наредним активностима,
развоју бициклистичког туризма
иповезивањузаштићенихподруч-
ја, док су Дејан Загорац, Славица
Милетић и Александар Цветко-
вић, власници услужних објеката,
представили практичне примере
развоја еко и етно туризма у под-
ручјима Делиблатске пешчаре.

У том сегменту разговора,
поред осталог, било је речи и о
неопходности уклањања дивљих
депонија, уз контролу комунал-
них инспектора, затим о реци-
клажи и подизању опште свести
о очувању животне средине.

Као светао пример истакнуто
је језеро Краљевац, које је, поред
тога што оставља без даха, захва-
љујући ангажовању локалних еко-
лошких активиста, константно
на изузетном нивоу чистоће, што
апсолутно поштују и сви они који
тамо одлазе, без обзира на то да
ли се ради о пецарошима, излет-
ницима или љубитељима при-
роде. Води се рачуна чак и када
је реч о вожњи чамцем, што је
строго контролисано.

Било је и предлога из публи-
ке, попут потребе за оснивањем
кампова с пијаћом и техничком
водом, који би били више него
добродошли бројним страним и
домаћим бициклистима.

Немерљив значај подизања
еколошке свести

Напослетку, председник удру-
жења „Србија мој дом” Бојан
Војнов указао је на поједине

важне детаље пројекта „Дели-
блатска пешчара будућим
генерацијама”.

– Наш циљ био је да уна-
предимо мере очувања овог
јединственог резервата при-
роде кроз практично дело-
вање, које је подразумевало
едукацију локалног станов-
ништва посредством рада с
децом путем едукативно-еко-
лошке радионице, уклањања
смећа из резервата, као и
обележавањем еко-стаза и
информативних табли. На
тај начин би потенцијални
посетиоци детаљније били
упућени у значај овог под-
ручја и сазнали више о угро-
женим биљним и животињ-
ским врстама на локалитету
Воловске паше у западном
делу Делиблатске пешчаре.
Завршном трибином успо-
стављена је одрживост про-
јеката, јер је она повезала
различите кориснике и омо-
гућила додатне информаци-
је и знања на пољу заштите
животне средине – навео је
Војнов.

Пројекат је суфинансирало
Министарство заштите живот-
не средине, уз подршку број-
них субјеката као што су
Ветроелектране Балкана „А
Tesla Wind Com pany”, ЈП „Вој-
водинашуме – Шумско газдин-
ство „Банат” из Панчева, Завод
за заштиту споменика култу-
ре из Панчева, Туристичка
организација Ковин, Месна
заједница Долово, Дом кул-
туре „25. мај” и ОШ „Аксен-
тије Максимовић” Долово, као
и локална удружења пчелара
и винара и виноградара
„Банатски пчелари” и „Свети
Трифун”.

Петак, 4. фебруар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нови председник Савеза пче-
ларских организација Војво-
дине Саша Чолак гостовао је
у петак, 28. јануара, у Дому
културе, код доловачких 
произвођача меда.

Он им је том приликом
представио свој програм и
упознао их с могућностима и
добробитима чланства у поме-
нутој организацији, а потом
је одржао и стручно предава-
ње на тему припреме пчели-
њих друштава и производње
ројева.

Према речима организато-
ра скупа и првог човека доло-
вачког друштва „Банатски
пчелари” Радована Шофеја, у
реализацији предавања су, као
и досад, помогли Дом култу-
ре „25. мај” и „Tec hTe am”.

– Енергијом, знањем и несе-
бичним дељењем свог пче-
ларског искуства Чолак је
оставио снажан позитиван
утисак на тридесетак пчела-
ра из Долова и околине. Сто-
га ћемо слично предавање
поновити у петак, 4. фебруа-
ра, у 18 сати, када се очекује
долазак великана пчеларства
Јаноша Балинта из Зрењани-
на, а за крај фебруара при-
премамо долазак једног од
најпризнатијих медара у
Србији, Милете Марковића –
рекао је Шофеј.

Банатски Брестовац: Радио-
ница за пустовање вуне одр-
жана је недавно у организа-
цији Дома културе и Актива
жена „Сосе”.

Банатско Ново Село: Недав-
но је одлучено да ће Велики
фестивал фолклора војвођан-
ских Румуна бити одржан у
августу у Новом Селу.

Долово: Креативно-уметнич-
ко вече песника и мултиме-
дијалног уметника Живана
Пујића уприличено је у петак,
28. јануара, у Дому културе,
када је он рецитовао своју
поезију, а у паузама је пуштао
свој одабир музичких спото-
ва. Истог дана је гост локал-
ног друштва пчелара био Саша
Чолак, председник Савеза пче-
ларских организација Војво-
дине, а у петак, 4. фебруара,
од 18 сати, у Дому културе,
предавање ће одржати Јанош
Балинт из Зрењанина.

Глогоњ: Удружење повртара
приредиће годишњу скупшти-
ну у суботу, 5. фебруара, у
Дому културе.

Иваново: Слава Свети Сава

обележена је у школи у четвр-
так, 27. јануара, резањем кола-
ча, рециталима, игроказима
и наступом хора.

Јабука: Због лошег времена
прекинути су радови на уре-
ђењу парка, али биће наста-
вљени чим се за то укаже при-
лика. У току је акција помо-
ћи Женском рукометном клу-
бу, тако што се љубитељи овог
спорта позивају да купе годи-
шњу претплатну карту, а све
информације могу се добити
позивом на број 060/725-24-

48. Школска слава Свети Сава
скромно је обележена реза-
њем колача уз присуство све-
штеника и неколицине људи
из школе и шире заједнице.

Качарево: Промоција књиге
под називом „Јуче сам имала
сусрет са собом” Александре
Михајловић, најављена за
четвртак, 28. јануар,  одло-
жена је због болести ауторке,
а нови термин биће накнад-
но одређен.

Омољица: Друштво пчелара
је набавило две хиљаде и чети-
ристо садница медоносног
мађарског багрема. Оне су
одмах стављене у трап, па се
чека први погодан тренутак
за садњу, која ће бити оба-
вљена у сарадњи с Месном
заједницом.

Старчево: Школска слава Све-
ти Сава обележена је скром-
није због тренутне епидемиј-
ске ситуације резањем слав-
ског колача. Друштво пчела-
ра организовало је у среду, 2.
фебруара, гостовање панче-
вачког пчелара Војкана Милу-
тиновића, који је у својству
члана Управног одбора Саве-

за пчеларских организација
Војводине том приликом
представио планове за наред-
ни период.

Месне актуелности

У ДОЛОВУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

О друштвима 
и ројевима

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ГРАЂАНИ ИЗ ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА МОГУ ДА ОСТВАРЕ СВОЈЕ ПРАВО

Пријављивање за бесплатан превоз 
и у месним заједницама

Акција траје у 
наредна два месеца

Сви они грађани из повлашће-
них категорија који желе да
искористе право на бесплатан
јавни превоз, које омогућава
Град Панчево у сарадњи с „Пан-
транспортом”, захтеве могу
попунити и предати у Град-
ском услужном центру у Град-
ској управи Панчево (на шал-
теру број 9), а од понедељка,
31. јануара, и у сеоским месним
заједницама.

Реч је о пензионерима, мали-
шанима до шест година, мен-
тално оболелој деци, трудни-
цама и породиљама, слепим и
слабовидим лицима, парапле-
гичарима, дистрофичарима,
ратним и војним инвалидима,
корисницима породичне инва-
лиднине, тешко оболелим избе-
глим лицима и ученицима и
студентима из социјално угро-
жених породица.

Све додатне информације
заинтересовани ће добити на
лицу места од људи из месних
заједница, а ова акција трајаће

у наредна два месеца, па нема
потребе за журбом будући да
старе карте важе до 31. марта.

Први човек Јабуке Слободан
Илић наводи да суграђани већ
долазе и да им се помаже у
попуњавању захтева.

– Становници Јабуке могу да
дођу у Месну заједницу сваког
радног дана од 9 до 13 сати.
Радићемо док сви наши сугра-
ђани не предају захтеве – навео
је Илић.

Слично важи и у других осам
сеоских месних заједница, с
тим што се времена пријема
разликују, па се тако у неким
местима, попут Глогоња, тај
посао може обавити од 7.30 до
14 сати.

Грађани који продужавају
право на повлашћени превоз
попуњаваће само захтев за
остваривање права, а они који
се први пут пријављују морају
да приложе и фотокопију лич-

не карте, једну фотографију
новијег датума и потребну доку-
ментацију којом потврђују по
ком основу испуњавају услов
за повлашћени превоз. Пензи-
онерима који се први пут при-
јављују за годишњу карту, поред
личне карте, потребан је само
последњи пензиони чек.

Сви заинтересовани добиће
документ којом се потврђује да
испуњавају услове за субвен-
ционисани превоз. Град Пан-
чево ће ту потврду електрон-
ски послати и „Пантранспор-
ту”, како би грађани могли да
преузму своје бесплатне годи-
шње карте.

Сви они који испуњавају
услове за субвенционисани пре-
воз моћи ће бесплатно да се
превозе на свим градским, при-
градским и међуградским лини-
јама „Пантранспорта”, односно
по граду и насељеним мести-
ма на територији Панчева.

Прошле године је око 12.500
људи искористило своје право
на бесплатан превоз, а у најве-
ћем броју то су били пензио-
нери, па се очекује да ће ове
године бити слично.

ЗАВРШНИ ЧИН ПРОЈЕКТА „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА”

КАКО САЧУВАТИ ОКОЛНУ ПРИРОДУ
ЗА ОНЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ

Пешчара једнако плени и зими и лети

И у Јабуци кренуло прикупљање захтева

Едукације – главна зимска активност

Највише приче било на тему унапређења животне средине
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Упркос пандемији коронавиру-
са школска слава Свети Сава обе-
лежена је у нашем граду у четвр-
так, 27. јануара, како доликује,
уз чак две велике свечаности.

Прва је организована у препо-
дневним сатима у насељу Мла-
дост, где је Црква Светог Саве
обележила храмовну славу.
Након свете архијерејске литур-
гије на платоу поред храма је, у
присуству бројних становника
овог дела града и осталих гости-
ју, приређен богат културно-
-уметнички програм.

Наступили су ученици ОШ
„Свети Сава”, полазници школе
фолклора KУД-а „Станко Пау-
новић” НИС–РНП која ради при
ОШ „Свети Сава” и дечји ансамбл
и женска и мушка певачка гру-
па „Пауновића”. Програм је, како
традиција налаже, отпочео изво-
ђењем химне Светом Сави.

Присуствовао 
и градоначелник

Међу гостима на свечаности,
која је у насељу Младост орга-
низована први пут, био је и гра-
доначелник Панчева Алексан-
дар Стевановић.

– Сигуран сам да ће обележа-
вање Савиндана на територији
Месне заједнице Младост поста-
ти традиција, као што је то слу-
чај с многим другим манифе-
стацијама и активностима које
су у овом делу нашег града зажи-
веле – рекао је, између осталог,
Стевановић.

Он је подсетио на то да је за
Град Панчево просвета један од
приоритета, у који се много улаже.

– Изузетно нам је важно да
образовне установе на терито-
рији нашег града раде добро и
да буду чврста и сигурна пола-
зна основа свим младим људи-
ма и свој деци за све оно што их
касније чека у животу. Ми као
Град кроз бројне програме издва-
јамо средства за обезбеђивање
конкурентности школа путем
опремања кабинета, а уједно
помажемо и награђујемо најбо-
ље ученике и студенте. Такође,
реализујемо програм стручне
праксе који младим људима омо-
гућава прво радно ангажовање.
Настојаћемо да и у будућности
пружимо још снажнију подршку
свим нашим школским и пред-
школским установама како би
оне наставиле да раде што ква-
литетније, али и како би за нашу
децу школско доба било период

који ће памтити као један од
најлепших у животу – нагласио
је градоначелник.

Ову свечаност су организовали
Месна заједница Младост, Основ-
на школа „Свети Сава” и KУД
„Станко Пауновић” НИС–РНП.

Светосавска академија

У вечерњим сатима пред вели-
ким бројем посетилаца у двора-
ни Kултурног центра одржана
је Светосавска академија.

После химне Светом Сави коју
су извели Панчевачко српско
црквено певачко друштво и хор
СМШ „Јован Бандур”, под дири-
гентским руководством Јелене
Миљевић, поздравни говор на овој
свечаности одржао је протонаме-
сник Слађан Тубић, у име цркве-
не општине Панчево Центар.

– Животописи и житија зна-
менитих људи и светитеља чине
историју једног народа. Што
народ има више великана, то је

богатија његова историја. А када
у једном народу засија нечија
душа као драгуљ и осветли му
прави пут којим треба да иде,
онда тај народ има наде за своје
спасење. Тај човек код нас Срба
јесте Свети Сава, наша вечита
прича, никада до краја испри-
чана. О животном путу Светог
Саве писали су и сведочили мно-
ги његови савременици, духов-
ници, филозофи, путописци...
Његова биографска ризница
представља велику и непресу-
шну баштину српског народа.
Он је пример и пут како живети
истинским животом у Христу и
тај пут треба да следимо – рекао
је протонамесник Тубић.

Он је подсетио на то да је 27.
јануар дан када Срби широм све-
та прослављају свог највећег про-
светитеља, родоначелника срп-
ске књижевности и утемељива-
ча самосталне српске цркве.
Након његовог обраћања усле-
дила је беседа јереја мр Мирка
Петровића о животу и богатој
заоставштини Светог Саве, а
затим је публика могла да чује
и музички и драмски програм.

Непроцењив тренутак

Наступили су Панчевачко срп-
ско црквено певачко друштво и
дечји хор и подмладак ПСЦПД-а,
хорови основне и средње 
Музичке школе „Јован Бандур”
и солисткиња Јелена Петровић
(сопран) уз клавирску пратњу
проф. Ане Милатовић. Публика
је уживала и у интересантним
причама о Светом Сави које су
говорили драмски уметници
Мирослав Жужић и Младен
Вуковић. Програм су својим
наступима употпунили први изво-
ђачки ансамбл и дечји ансамбл
KУД-а „Станко Пауновић” уз
пратњу народног оркестра.

Посебно величанствен трену-
так уследио је на самом крају,
када се поново у дворани гро-
могласно заорила химна Све-
том Сави, с тим што су је овог
пута извели сви учесници про-
грама заједно с гостима и публи-
ком. Био је то заиста непроце-
њив доживљај за све присутне!

КОНЦЕРТ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Наступио дуо „Ално”
Свечана сала Народног музеја
била је испуњена до последњег
места, а значајан број људи остао
је и да стоји у петак, 28. јануара,
када је у том простору концерт
одржао гитарски дуо „Ално”.
Чињеница да било који култур-
ни програм, а поготово класич-
на музика, у овако хладним дани-
ма може да привуче публику за
многе би била сјајна вест, али за
наш град то није ништа ново.
Не тврде без разлога бројни музи-
чари широм Србије да управо у
Панчеву највише воле да насту-
пају, истичући да је овде публи-
ка најбоља и најзахвалнија.

Сигурно је да су и на момке
из дуа „Ално”, Александра Анти-
ћа и Новака Миљковића, Пан-

чевци оставили сличан утисак.
Барем велика већина. Треба изу-
зети три случаја који су усред
њиховог наступа одлучили да
изађу из Свечане сале или пак у
њу уђу упркос томе што је врата
немогуће отворити или затво-
рити без шкрипања и буке. Но
ова прича није о њима, али је
морало бити напоменуто да се
таква срамота више не би поно-
вила. Не приличи, заиста!

На програму дуа насталог
2020. године, након дугогоди-
шње сарадње двојице гитари-
ста, била су дела Паганинија,
Пјацоле, Сора, Кокошкина и
Пужола. Изведба је била за
чисту десетку, што се могло и
очекивати јер заједничко музи-

цирање Антића и Миљковића
почиње још од дана када су
похађали Основну музичку
школу „Др Војислав Вучко-
вић” у Београду, а наставља
се потом кроз средњу школу
и касније Академију уметно-
сти у Новом Саду.

Током школовања наступа-
ли су као солисти и чланови

различитих ансамбала. Након
завршених мастер-студија
двојац одлучује да се фоку-
сира на то да приближи
публици репертоар писан за
две гитаре, те да представи
широку палету музичких епо-
ха од 18. века, па све до
модернијих и латиноамерич-
ких композитора.

ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Сваке суботе по једна
представа

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

„The Last Duel” (2021) јесте
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Ова сред њо ве ков на мело -

дра ма неве што маски ра на у

епски спек такл сасвим је при -

сто јан Ско тов ура дак који ста је

у ред с дру га два њего ва

„феми ни стич ка” фил ма –

„Тел му и Луиз” и „Џи Ај Џејн”.

Чак ни лоше тем пи ра ни акцен -

ти њего вих глу ма ца нису га

мно го поква ри ли, а у њему чак

ни Бен Афлек није толи ко лош,

иако се кроз цео филм мучи да

нађе свом лику дик ци ју и дија -

ле кат.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Last Duel”: Солид но,
упр кос бла гим искли зну ћи ма

Најмлађу панчевачку публику
Културни центар ће у фебруару
обрадовати са чак четири пред-
ставе, које ће бити игране у дво-
рани увек суботом у подне.

Прве суботе, 5. фебруара,
клинци ће моћи да погледају
представу „Књига о џунгли” у
извођењу театра „Alle gret to” из
Вршца. Као што многи већ зна-
ју, ово је прича о дечаку Могли-
ју, кога је, као бебу, једног дана
пантерка Багира пронашла
напуштеног у џунгли. Багира
одлучи да дечака однесе вучи-
ци која је имала младунче.
Могли је одрастао с њима и
постао део џунгле. Међутим, у
џунглу се вратио тигар Шир
Kан, који је био превелика опа-
сност за малог дечака. Због
тога Багира реши да врати деча-
ка у село, где су људи, не би ли
га спасла од канџи Шир Kана.
На путу до села чекају их разна
искушења, разне животиње и
опасности...

Чувени класик Десанке
Максимовић „Медведова
женидба”, који се већ деце-
нијама обрађује у предшкол-
ским установама и школама
у нашој држави, извешће 12.
фебруара глумци позоришта
„Лане” из Кикинде. Одлична
анимација, духовитост и поуч-
ност, према речима аутора,

основне су карактеристике
овог позоришног комада.

Треће суботе у фебруару
поново долази вршачко позо-
риште „Alle gret to”, али овог
пута с представом „Краљ лаво-
ва”. Прича прати живот и одра-
стање чувеног Симбе, сина
лавовског краља.

На крају месеца, 26. фебруара,
децу ће поново обрадовати
екипа из Кикинде добро
познатом бајком „Три прасе-
та”, испричаном на иновати-
ван начин, кроз драму у којој
пет глумаца, уз много смеха
и лепе комуникације с публи-
ком, успева да дође до зајед-
ничког решења. Доживљај
употпуњују изванредни кости-
ми, сценографија и музика.

– Представа је до сада оди-
грана на многим сценама
широм Србије и перманент-
но изазива изузетно позитив-
не реакције стручне позори-
шне јавности, као и просвет-
них радника. Но најважнији
су ипак дечји осмеси који пра-
те и красе свако извођење –
кажу у позоришту „Лане”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ова сред њо ве ков на
мело дра ма неве што
маски ра на у епски
спек такл сасвим је
при сто јан ура дак
Ридли ја Ско та.

СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ

KАКО ЈЕ У ПАНЧЕВУ ОБЕЛЕЖЕН САВИНДАН
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ИСТОРИЈА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

РАЈ ЗА ЉУБИТЕЉЕ МОТОРА
Панчевачки колекционар Драган Мар-
кушев има највећу колекцију мотоци-
кала у овом делу Балкана. Колекција је
претворена у музејску поставку коју је
могуће видети уз претходну најаву.
Драган је један од оснивача Савеза клу-
бова историјских возила Србије. Олд-
тајмере из ове колекције, како мотоци-
кле, тако и аутомобиле, могли смо да
видимо и у бројним филмским оства-
рењима, страним и домаћим, попут
„Сенки над Балканом”, „Швиндлера”,
„Краља Александра”...

– Већ тридесет година влада интересо-
вање за старовременске мотоцикле. Као
млађи сам возио све и свашта, али је
моје интересовање отишло у смеру тих
старих мотоцикала или, како их данас
називамо, олдтајмера. Тада су то били
стари мотоцикли које је мало ко хтео
да вози и које су људи држали по шта-
лама, шупама, подрумима, таванима,
одустајали од њих. Наравно, сакупљачи
секундарних сировина су увек били
добродошли, они су их увек куповали
за мало новца, а ја сам могао да приу-
штим да их платим мало више и да
скинем мотоцикл с неког шпидитера
или комбија. Имао сам проблем јер ми
је увек било жао да продам неки мото-
цикл за који знам да тешко могу поно-
во да га пронађем. Сви ми желимо да
се разликујемо од осталих, па тако и ми
мотоциклисти волимо да наш мото-
цикл у неку руку буде јединствен, или
да их бар нема пуно. Тако сам ја најпре
почео да возим „циндап”, па затим BMW,
и остао сам у BMW причи, мада су ту и
„харли”, „тријумф”, „енесу”, DKW, „вик-
торија”... Има нешто у томе, јер ме држи
толико дуго, и надам се да ме тај осећај
неће остављати – испричао је Драган.

До мотоцикала на необичне начине

– Раније док смо путовали као млађи
момци имали смо више времена и увек
смо ишли заобилазним путевима да
бисмо стигли до неког циља. Никада
нисмо журили да стигнемо на неко одре-
диште, увек је то било преко неких заба-
чених села. Пуно пута сам из шале повео
друштво на хладно пиво испред неке
продавнице, испод неке дебеле хладо-
вине где се налази доста оних људи који
имају времена у животу и пуно тога у
глави, и који знају ко, шта и где по сели-
ма. То су ми били највећи извори инфор-
мација, сада то могу да откријем, јер
више ни тих људи нема толико, а нема
ни експоната – мотоцикала. Раније није
било интернета и мобилних телефона,

некако су људи били приступачнији и
много је више било оних који су били
незаинтересовани за мотор и водили су
се идејом – или узми или иде на отпад.
Знало се колико износи килограм гво-
жђа, а ја сам увек морао да платим мало
више и желео сам, јер мени је то пред-
стављало нешто, док тим људима није
представљало више ништа, посебно ако
је то био дедин или можда чак праде-
дин мотор, јер унук или праунук то више
нису хтели ни да чувају, а камоли да
сређују и да возе, да губе време на 
рестаурацију. Мало-помало, у свој тој
шали, ја сам сакупљао и пунио и шупе и
амбаре у селу, нисам имао простор где
сам то могао да складиштим. Када сам
коначно дошао до простора, почео сам

да склапам те силне мотоцикле, да их
рестаурирам и враћам у првобитно ста-
ње и данас се то зове Музеј старовре-
менских мотоцикала, правно лице Удру-
жење „Љубитељи старовременских мото-
цикала” Панчево. Велики број људи ми
каже да треба да будем задовољан тиме

што имам, поготово што сам млад у
односу на неке колекционаре на Запа-
ду, где су колекционари мало другачији
људи у односу на мене. Ја сам и даље
обичан човек и немам неки велики поро-
дични бизнис или неку велику фирму,
али волим ово чиме се бавим. Музеј
успевам да одржим захваљујући сил-
ним филмским продукцијама које ме
ангажују за изнајмљивање олдтајмера,
како мотоцикала, тако и старих аутомо-
била. Поред тога, врло радо испуњава-
мо жеље младенаца, који нас могу прона-
ћи на друштвеним мрежама: изнајмљи-
вање олдтајмера Панчево– рекао је Драган.

Колекционарски примерци за понос

– За мене нису само бројеви, увек сам
гледао да то буду колекционарски при-
мерци. Рачунајући само колекционар-
ске примерке, то је око 120 мотоцика-
ла и тридесетак бочних приколица,
засад. Некада сам рестаурације радио
сам, трудио сам се да сам спремам за
фарбање делове, мотоцикле, приколи-
це, али живот је такав да немам довољ-
но времена. Први мотоцикл који сам
одрадио био је „циндап” из 1952. годи-
не и срећно се возио пар година, док
нисам ушао у причу BMW боксера, који
су највећи део колекције. Ипак бих
поменуо моделе који својим годишти-
ма заслужују пажњу. Ту је DKW Т260
из 1926. године у првој боји, који ника-
да није рестауириран. Други модел на
који сам поносан датира из исте годи-
не, модел Е220, који има два клипа и
једну свећицу, три чепа на резервоару
и у првобитном је, нађеном стању, али
нажалост није комплетан; то је и једи-
ни примерак који сам уживо видео на
овим просторима. Затим „аријел” из
1927. године, „калтап” из 1929. године,
„њу империјал” из исте године, модел
с бочном приколицом, у првој боји, од
500 кубика – издвојио је Драган.

У колекцији је и модел „супер спорт”,
направљен у свега 1.000 примерака.
Познато је да се седам оваквих мото-
цикала, сачуваних у комплетном ста-
њу, налази у Европи. Колекционар-
ски примерци BMW-а имају посебно
место, па је тако ту BMW Р11 од 750
кубика који датира из периода од 1929.
до 1934. године, као и три BMW-а
Р12, најчешћих ратних модела. Ту су
и „циндап” боксер КS600 и КS750,
популарни мотоцикл из серије „Отпи-
сани”. Од већих мотоцикала у музеју
се могу видети и „Gno me et Rho ne”
АX2 с бочном приколицом и „ђилера”
из 1937. године. Сузана Јанковић

Kњиге Ане Премоли увек се налазе
у самом врху италијанских топ-листа,
а њен нови роман већ је један од
најчитанијих у Италији.

Едоардо је згодан, млад, богатструч-
њак за бизнис и аквизиције, а сада
жели да преузме компанију која се
нашла у проблему. Да би у томе успео,
мора да обрлати власнике – чланове
породице Лонго. Постоји само једна
препрека: потребно је да се с тим
сложи и Елена, унука старих акцио-
нарки. Елена не попушта, али пораз
једноставно није у Едовом ДНK... Да
ли ће изазов прерасти у нешто више?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли ко
је нај ве ћа цици ја коју позна је те.
Књи ге из „Вул ка на” доби ће ауто ри
сле де ћих пору ка:

„Мој муж. Књи ге ми купу је само
кад су на сни же њу.”

„Нај ве ћа цици ја коју знам је ујед -
но и нај гра бе жљи ви ја и нај про ждр -
љи ви ја осо ба на све ту. Веру јем да за
људе с том ком би на ци јом осо би на
посто ји посе бан круг пакла.”

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње коју позна ту лич -
ност бисте воле ли да види те ужи во
и шта бисте је тада пита ли:

„Била Геј тса. Питао бих га да ли
је исти на све оно што се у Срби ји
при ча о њему.”

„Волео бих да упо знам тре нут но
нај бо га ти јег чове ка на све ту. Испри -
чао бих му сво ју тужну при чу и
питао бих га да ми уде ли неки динар.
Решио би ми све про бле ме кад би
при стао.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Који
би наслов носила књига о вашем
животу?”, наградићемо по једном
књигом. Не би требало да одговор
буде дужи од једне до две речени-
це. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

Kњига Владимира Kаминера „Тол-
стојева брада и Чеховљеве ципе-
ле” изузетно је жив и надасве заба-
ван омаж седморици писаца, који
читаоца инспирише да се упусти у
властита истраживачка путовања
кроз књижевност.

У књизи се налазе занимљиви
подаци из живота ових руских вели-
кана, као и ерудитска али забавна
анализа њихових дела.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Која ваша веза
је била највећа катастрофа и зашто?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову
имејла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Делиблатска пешчара је одувек била
панчевачка мека – како некада, тако и
сада. ПоредвикендашаизПанчева, европ-
ску пустињу походе првомајски ходоча-
сници, белосветски шетачи и бицикли-
сти, дугопругаши, ловци, орнитолози,
пивопије и дангубе... И лети и зими, и по
блату, снегу и прашини, људске стопе
свакодневно нарушавају мир шума, про-
планака, пешчаних дина. Растерују из
станишта дивље свиње, шакале, птице и
зечеве и ко зна још каква бића – терају
их дубље у шуму, далеко, што даље...

Мада, пре би се рекло да је животи-
њама доста људи, па се саме склањају,
не зато што се плаше, него зато што им
је мука од мириса роштиља, људске
бахатости и безобзирности, ђубрета и
пикаваца, пластичних флаша и чаша...
У дубину шуме људи не залазе, па и не
могу да оставе свој препознатљив траг
и мирис од којих се животиње јеже.

Залазиле су у Пешчару и чудновате
скаламерије за испитивање тла – веро-
вали неки да у њој има нафте и гаса, а
богме надлетали су је и борбени авиони
и „томахавци” 1999. Било је свега, а
биће још штошта, јер људи су чудна сор-
та, зар не? Ето, и Пешчару су укротили.

Године 1789. аустријске власти, које су
у то време контролисале овај крај, посла-
лесушумарскогинжењераФранцаБахо-
фена из Темишвара да изврши мерења
песка и сачини извештај о томе како да
се „укроти” песак. Тада су јаки ветрови и
олује носили песак од Делиблата све до
Беча и Пеште. Прљао је банатски песак
метрополе, веш бечких и пештанских
госпођа, и томе се морало стати на пут.

Било како било, након деценије рада
Бахофен је известио да песак покрива

површину од 406,60 квадратних кило-
метара, од чега је 168 квадратних кило-
метара прекривено растреситим, сло-
бодним песком. Да би имобилисао
песак, Бахофен је израдио план пошу-
мљавања, који је прихваћен 1818. Од
тада је скоро 300 квадратних киломе-
тара Песка пошумљено, али су три ката-
строфална пожара изазвана људским
немаром умногоме девастирала шуме,
а самим тим је и сам план пошумљава-
ња доведен у питање.

А онда су у Пешчару зашли партиза-
ни. На почетку је Песак служио као скро-
виште током Другог светског рата. Бор-

ци су градили базне логоре и земунице,
у којима су се крили после немачких
офанзива. Од бројних привремених скро-
вишта данас је сачувано само једно. Сва-
ко ко је као основац осамдесетих био на
Чардаку имао је у оквиру наставе у при-
роди обавезан час посвећен подземној
партизанскојбази. Алитонијеонамалец-
на с Козаре у којој је ратник, с дететом у
наручју, дланом спречавао немачког вој-
ника да шипком открије подземно скро-
виште – ово је била болница, велика и
пространа, укопана у земљу.

Народноослободилачка борба је, после
рата, изнедрила колективни дух обна-
вљања, па су широм Југославије орга-
низоване бројне омладинске радне акци-
је. Тако је и у Делиблатској пешчари
организовано њих неколико. Занавље-
на је шума и изграђена инфраструкту-
ра, а до касних осамдесетих година про-
шлог века урађена је готово комплетна
имобилизација песка, формиране су
противпожарне стазе и асфалтирани
путеви и изграђено је насеље Чардак за
учеснике акција. За панчевачке основ-
це ово насеље било је прави рај. Поред

редовних часова у сабласној учионици
препуној препарираних становника
Пешчаре, ђаци су били у прилици да се
надмећу на спортским такмичењима,
да уживају у шетњама, да се размећу
играчким покретима у холовима пави-
љона, да клопају „онај клот грашак” без
осталог поврћа, да се сакривају у
шипражја глумећи партизанске одре-
де. А и да ујутру, уз химну „Хеј, Слове-
ни”, поздрављају тробојку и да је
предвече, уз исту мелодију, испраћају.

Како то обично бива, замишљено као
туристичко-спортски комплекс, ово
делиблатско чудо за децу с временом
је запуштено и деведесетих је постало
насеље за избеглице из југословенских
ратова. Чардак је потом адаптиран у
образовно-рекреативни центар. Едука-
тивни центар Чардак у Специјалном
резервату природе Делиблатска пешча-
ра отворен је 2010. године. Намена овог
центра је да кроз презентацију и орга-
низовану едукацију о принципима одр-
живог газдовања, надзору и управљању
повећа свест корисника подручја о неми-
новности заштите природе и спречава-
њу опадања биолошке разноврсности.
Капацитет овог едукативног центра
чине три куће укупне површине 320
метара квадратних (некад је било укуп-
но седам павиљона који су носили име-
на великих река). Како кажу управите-
љи овог мултифункционалног едука-
тивног центра, окруженог обележеним
стазама које су опремљене информа-
тивним таблама, одмориштима и осма-
трачницама, боравак у природи на овом
месту намењен је пре свега ђацима,
студентима и стручњацима биолошких
наука. Зоран Станижан

ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА ПАНЧЕВАЧКА МЕКА

Чардак на песку

ЛИМУЗИНЕ ЗА ПОСЕБНЕ

ПРИЛИКЕ

Иако Драганову колекцији чине

углавном мотоцикли, у његовом вла-

сништву су и аутомобили олдтајмери,

па је тако ту један црвени кабриолет

„понтијак” из 1928. године, модел 6-

28, који има оригиналне дрвене точ-

кове. Део возног парка је и црни

гангстерски модел службеног аутомо-

била „шевролет” из 1929, као и

атрактивни „ситроен” који је био слу-

жбено возило Француског покрета

отпора, као и Гестапоа.
Ова је љубав
катастрофа

у најави

Толстојева брада
и Чеховљеве

ципеле
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Рођен је у околини Зворника,
а иако је Панчевац тек дваде-
сетак година, наш град осећа
као свој. Спретан је с речима,
елоквентан, што „ослобађа”
пишући песме. Неко би рекао
да су успешна војна каријера и
песништво тешко спојиве кате-
горије, али потпуковник у пен-
зији Милан Милошевић сво-
јим постојањем доказује да лепе
речи излазе из душе, да налазе
свој пут, без обзира на то чиме
се неко професионално бави.
Објављивао је књиге још у вре-
ме када је командовао војни-
цима, речима за сва времена
описивао је тренутке које је
проводио у униформи, показу-
јући да је човек увек, ипак,
сасвим свој. И даље пише...

ПАНЧЕВАЦ: Како сте се заин-
тересовали за војну службу?

МИЛАН МИЛОШЕВИЋ:
Основну школу сам завршио у
Малешићу, у ком сам се родио
1956, па сам отишао у Сараје-
во у средњу војну школу. Мој
отац је имао претензије према
војсци, а и иначе је у нашим
крајевима војска нешто што је
омиљено. Истовремено сам
примљен и у школу унутра-
шњих послова, мало сам се
ломио, али је превагнула вој-
ска. После школе сам годину
дана као подофицир радио у
Бенковцу и добио сам одличне
службене оцене, што ме је пре-
поручило за Војну академију у
Београду, па сам четири годи-
не провео на студијама у глав-
ном граду и у Задру, које сам
завршио с просечном оценом
9,27. После тога сам по потре-
би службе радио у Београду и
Ваљеву, закачио ме рат, био
сам начелник безбедности у
једној јединици у Славонији, а
стигао сам у Панчево 1998, где
сам дочекао и пензију.

• Какав утисак је на вас оста-
вио овај, наш град?

– Нисам имао никаквих
додирних тачака с Панчевом
пре прекоманде. Град ми се
допада лично. Има нешто сво-
је, специфично, карактеристич-
но. Не знам како бих то опи-
сао, али суштина је у томе да
се човек брзо везује за Панче-
во и на први поглед га сматра
својим градом. Радио сам овде
у војном одсеку, купио сам стан
и пензионисао сам се 2006.
године са чином потпуковни-
ка. Други део моје животне
приче одвија се у Панчеву, у
коме ћу остати.

• Шта сте „повукли” из војске?
– Војнички живот је такав

да је од устајања до повечерја
време испланирано. Тера те,
усмерава те на то да прихва-
тиш живот у коме се трудиш
да будеш најбољи у свом послу.
Желео сам да не осрамотим
родитеље и да се покажем. Било
је лепих тренутака у мојој кари-
јери и када бих поново био
млад и бирао чиме ћу да се
бавим, одабрао бих, вероват-
но, опет војнички позив. Из ове
животне перспективе видим да
није све било идеално: провео
сам одређено време у рату,
нисам добио одговарајући стан,
није се све поклопило... Али
генерално имам позитиван ути-
сак и став о 37 година прове-
дених у војној служби. Ту сам
прихватио оквир из кога ни
данас не излазим: поштујем
туђе и своје време, држим се
дате речи, везујем се за обећа-
ња, поштујем људе око себе
који то заслужују, обраћам им
се с дигнитетом. Живимо у дру-
гачијим временима, онога чиме
смо се поносили сада нас је
стид, али ја остајем у свом виђе-
њу свега што ме окружује, не
могу се и нећу сада мењати.

• У Панчеву сте се други пут
оженили...

– Да, овде сам у другом
браку, од 2004. Све је добро
ако људи имају разумевања

једно за друго, а моја Радица и
ја га свакако имамо. Из првог
брака имам два сина у Ваљеву,
Милоша и Горана, одрасли су
и ожењени, и четворо унучади:
Луку, Вука, Богдана и Јану.
Чујемо се редовно и виђамо
када нам ове околности због
короне то дозвољавају.

• Ви сте војник и у души
песник. Када је кренуло ваше
занимање за лепу реч и поезију?

– Желим да будем искрен:
током школовања и академије
нисам много читао белетристи-
ку и поезију. Био сам усмерен
ка стручном знању. Међутим,
када сам се затекао на ратом
захваћеним подручјима, као
официр ЈНА, једноставно не
кривећи никога, бележио сам
ствари које су се око мене деша-
вале. Тако су настајале песме,
које можда нису књижевно јаке,
али имале су нешто своје, аутен-
тично, што је код читалаца,

обичних људи, будило интере-
совање. У својој првој књизи
„Одраз тренутка” објавио сам,
рецимо, писма сину. То бих му
стварно рекао да је био поред
мене тада, али пошто није, запи-
сао сам своје поруке: „Остаће
ми најжалије само ако деца не
запамте тате, докле ћемо да
бројимо мртве, докле ноћу да
осећам стрепњу, хоћу, сине, да
ти узмем руку, хоћу да те изве-
дем у шетњу”. Или, рецимо, на
ратишту смо наилазили на
лешеве, убијене људе, које једу
свиње. То су страшне ствари. У
тим својим првим размишља-
њима обраћао сам се, зато, и
богу и људима. Једноставно,
бележио сам то што се догађа-
ло, али не вређајући и не окри-
вљујући никога. Нисам могао
да верујем да се тако нешто
нама може догодити после брат-
ства и јединства. Навирале су
ми мисли, па сам их у једном
тренутку „спаковао и постро-
јио”. Та прва књига има анти-
ратну поруку и тематику.

• Како се све то развило?
– Касније, у истом контек-

сту, настала је књига „Свако има
неког кога нема”. То су трагови
мог постојања, мог бића и моје
историје. „Жариште бола” је
књига коју сам написао после
ратних страхота, тешка је, црна,
испуњена емоцијама које сам
имао на приватном плану. То
је љубавна поезија, издао ју је
„Плато”, доживела је два изда-
ња. И, док сам те песме писао,
настајале су и неке дечје, које
сам објавио у збирци „Бубама-
ра и гитара”. Она је за пред-
школски узраст, има нешто што
би деца говорила. Илустрације
су производ различитих ауто-
ра. Ишао сам прилично по шко-
лама, књиге су продате, више
их немам. Књига „Распевани
троугао” изашла је 2005. Без
обзира на то што сам војник по
професији, хтео сам да мате-
матику, која некој деци пред-
ставља тешкоћу, иако деца данас
много знају, представим појед-

ностављено, у рими. Квадрат,
троугао, правоуганик..., појмо-
ве с којима се деца сусрећу, ста-
вио сам у песме. На пример,
квадрат: „Облици квадрата јасни
су и чисти, све четири му стра-
не и углови исти. Зато, кажу,
квадрат нема своје мане, угло-
ви му прави, а исте му стране.
Обим му рачунам за пола мину-
та, кад његову страну ’а’ мно-
жим четири пута. Кад саму са
собом множим страну дату, то
је површина свакоме квадрату.
Знам формулу малу и за дија-
гоналу, множим страницу ’а’
кореном из броја два. Сада, децо,
знате све ваше квадрате.” Ту су
и Питагорина теорема и Архи-
медов закон... Декан Матема-
тичког факултета био је рецен-
зент књиге, а на промоцији у
Панчеву, у библиотеци, било је
преко 120 ученика. Штампано
је хиљаду примерака те књиге
и убрзо су све распродате.

• Дајте нам неку анегдоту из
тог периода...

– Ти математички појмови су
увек исти, ништа се ту не мења.
Многи наставници у школама

су се заинтересовали за књигу.
Отишао сам једном приликом
у Ковин, у школу са 14 одеље-
ња. Директорка ми је рекла да
не нудим књигу, јер се често
појављују различити аутори, а
она их све одбија. Ипак, оста-
вио сам јој књигу, поклонио сам
јој, рекавши јој да је писана за
децу. После неколико дана ме
је позвала и рекла ми да доне-
сем 14 књига, јер сваки учитељ
жели да купи себи једну, као
помоћни уџбеник када је у пита-
њу математика.

• Интересантно, али зашто
их не одштампате поново, у
другом издању?

– Поезија, и књижевност гене-
рално, у ово време није оно што
је некад била. Када бих је сам
одштампао, па ишао од школе
до школе, испало би као да
молим некога да је купи, што
је „дегуте”. С друге стране,
нисам успео да „добацим” до
људи који се баве издаваштвом.

• Ево, нека се „Панчевцу” јаве
заинтересовани издавачи, даће-
мо им ваш контакт. Је л’ вам је
то океј?

– Хвала, зашто да не. Ово о
чему сам говорио је прошлост,
а имам и много необјављених
песама.

• Шта сте последње објавили?
– Збирку песама „Теби за

љубав”, 2012. Ради се о љубав-
ној поезији, књига је посвеће-
на мојој садашњој супрузи.
Песме су веселе, нису више
тужне као у „Жаришту бола”.
Живот је точак који се окреће.

• Писац не уме и неће да стане.
Какву игру речи сада стварате?

– Тренутно, имам написане
још три књиге, које су још увек
необјављене. Најпре, родољуби-
ву поезију, везану за традицију
наших предака, за Велики рат.
Имам тридесетак песама из тог
миљеа. Али приликом обележа-
вања разних ратних јубилеја као
грађанин излазио сам испред
окупљених и читао своје песме
из овог корпуса и сваки пут сам
добијао аплауз. Лепо је то, али
од аплауза нема, касније, ништа.
Писао сам и пишем и за децу,
на више начина: на пример,
говорио сам о животињама у
првом лицу једнине. Постоје и
„животињске заврзламе”, као
што је, на пример, лисичје лукав-
ство. Те песме имају и двадесе-
так стихова, а сваки од њих је
почетак једне мале приче, која
почиње и завршава се поучно.
Имају и по седам строфа. Ениг-
ма на почетку, која тера читао-
ца да се песмом бави, да разми-
шља: „Не нападам никад друге,
ја од свију само бежим, немам
срце ратоборно, нити лајем, нити
режим. Предње ноге су ми кра-
ће, много ми је мали реп, уши
су ми баш дугачке, зато кажем
да сам леп...”

• И, ко би то могао да буде...
Него, када човеку можеш да
приђеш са сто страна, то значи
да је богат. Чиме се још бавите?

– Уз покојног оца сам се нау-
чио пословима који се тичу
грађевинарства, имам занат.
Пошто сам отишао у пензију,
окренуо сам се занату. Радити
с људима је најтеже, често одго-
варате за нешто што нисте
могли да контролишете. Зато
сам рекао себи да хоћу сам
себи да будем одговоран. При-
хватио сам оберучке да се бавим
унутрашњим ентеријером, кућа-
ма и становима. Глетујем, кре-
чим, не стидим се тог посла.
Физички се уморим, али осе-
ћам се одморним када видим
да сам нешто лепо урадио. И,
не зависим ни од кога, само од
себе. Не прихватам свакакве
послове, узимам само оне које
могу, према сопственој проце-
ни, квалитетно да завршим.
Нерад убија. Ја сам за актив-
ност. До краја. Супруга ме подр-
жава у свему. Трудим се да и
ја њој помогнем. Важно је сва-
коме помоћи. С. Трајковић

Улица Вука Караџића припа-
да територији Месне заједни-
це Центар. Под овим називом
постоји од 1944. године, а про-
стире се од Ђуре Јакшића до
Браће Јовановић. Од 1891. до
1918. носила је име Агоштона
Трефорта, председника Мађар-
ске академије наука.

Вук Стефановић Караџић је
рођен 1787. године у Тршићу
близу Лознице, у породици у
којој су деца умирала, па је, по
народном обичају, добио име
Вук како му вештице и духови
не би наудили. Његова поро-
дица се доселила из Црне Горе,
из Дробњака. Мајка Јегда, дево-
јачки Зрнић, родом је из Озри-
нића код Никшића.

Писање и читање је научио
од рођака Јевте Савића Чотри-
ћа, који је био једини писмен
човек у крају. Образовање је
наставио у школи у Лозници,
али је није завршио због боле-
сти. Школовање је касније
наставио у манастиру Троно-
ши. Како га у манастиру нису
учили, него терали да чува сто-
ку, отац га је вратио кући.

На почетку Првог српског
устанка Вук је био писар код
церског хајдучког харамбаше
Ђорђа Ћурчије. Исте године је
отишао у Сремске Карловце да
се упише у гимназију, али је са
17 година био престар. Једно
време је провео у тамошњој

богословији, где је као профе-
сор радио Лукијан Мушицки.

Не успевши да се упише у
карловачку гимназију, он одла-
зи у Петрињу, где је провео
неколико месеци учећи немач-
ки језик. Касније стиже у Бео-
град да упозна Доситеја Обра-
довића, ученог човека и про-
светитеља. Вук га је замолио
за помоћ како би наставио са
образовањем, али га је Доситеј
одбио. Вук је разочаран оти-
шао у Јадар и почео да ради
као писар код Јакова Ненадо-
вића. Заједно с рођаком Јев-
том Савићем, који је постао
члан Правитељствујушчег совје-
та, Вук је прешао у Београд и у
Совјету је обављао писарске
послове.

Кад је Доситеј отворио Вели-
ку школу у Београду, Вук је
постао њен ђак. Убрзо је обо-
лео и отишао је на лечење у
Нови Сад и Пешту, али није
успео да излечи болесну ногу,
која је остала згрчена. Хром,
Вук се 1810. вратио у Србију.
Пошто је краће време у Бео-
граду радио као учитељ у основ-
ној школи, Вук је с Јевтом Сави-
ћем прешао у Неготинску Кра-
јину и тамо обављао чинов-
ничке послове.

Након пропасти устанка
1813. Вук је с породицом пре-
шао у Земун, а одатле одлази у
Беч. Ту се упознао с Бечлиј-
ком Аном Маријом Краус,
којом се оженио. Вук и Ана
имали су много деце, од којих
су сви, осим кћерке Мине и
сина Димитрија, умрли у
детињству и раној младости
(Милутин, Милица, Божидар,
Василија, двоје некрштених,
Сава, Ружа, Амалија, Алексан-
дрина). У Бечу је такође упо-
знао цензора Јернеја Копита-
ра, а повод је био један Вуков
спис о пропасти устанка. Уз

Копитарову помоћ и савете,
Вук је започео сакупљање
народних песама и рад на гра-
матици народног говора. Годи-
не 1814. у Бечу је објавио збир-
ку народних песама коју је
назвао „Мала простонародна
славено-сербска пјеснарица”.
Исте године је Вук објавио
„Писменицу сербскога језика
по говору простога народа напи-
сану”, прву граматику српског
језика на народном говору.

Идуће године је издао другу
збирку народних песама под
именом „Народна сербска пје-
снарица”.

Због проблема с кнезом
Милошем Обреновићем било
му је забрањено да штампа
књиге у Србији, а једно време
и у аустријској држави. Сво-
јим дугим и плодним радом
стиче бројне пријатеље, па и
помоћ у Русији, где је добио
сталну пензију 1826. године. У
породици му је остала жива
само кћерка Мина Караџић.

Кнез Милош га је 1831.
поставио најпре за члана, а
потом и председника Маги-
страта нахије београдске. То
је била судијска функција. Не
може се рећи да је био гра-
доначелник Београда, као што
у неким биографијама пише.
Задатак му је био да решава
управне, али и кривичне спо-
рове.

Као година Вукове победе
узима се 1847, јер су те године
објављена на народном језику
дела: „Рат за српски језик и
правопис” Ђуре Даничића,
„Песме” Бранка Радичевића,
Његошев „Горски вијенац”
(писан старим правописом) и
Вуков превод „Новог завјета”,
али Вуков језик је признат за
званични књижевни језик тек
1868, четири године након
његове смрти.

* * *
Ђорђе Кадијевић је поводом
200 година од Вуковог рођења
1987. режирао ТВ серију „Вук
Караџић”, у којој је главну уло-
гу играо Предраг Мики Маној-
ловић.

Серија је освојила европско
признање „Гран-при”, на
предлог италијанског писца и
филозофа Умберта Ека, који
ју је сматрао „фреском не само
српске већ и европске истори-
је”, како цитира Кадијевић.

Четири године је снимана
по целој Европи и у њој се поја-
вљују различити ликови – од
руског цара до браће Грим.

На сценарију је радио зајед-
но с писцем Милованом Вите-
зовићем и каже да су, припре-
мајући се, „прочитали све што
је било доступно о Караџићу”.

Кадијевић оцењује да Вук
није спољним изгледом ода-
вао снагу духа којом је распо-
лагао.

– Имао је огроман таленат и
невероватну енергију, а био је
мали растом и имао је хро-
ничне проблеме с ногом – наво-
ди Кадијевић.

Вук је од рођења имао неку
врсту реуме у чашици колена,
а када му се у младости здрав-
ствено стање погоршало, лева
нога му је остала доживотно
згрчена.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВУКА КАРАЏИЋА

Снага хромог Вука

РЕЦЕНЗИЈА ПАР ЕКСЕЛАНС

На унутрашњим корицама

Милошевићеве књиге „Теби

за љубав” Горан Траиловић

каже: „Тражећи одговоре на

коначна питања на која нема

одговора овај официр поезије

пришио је себи ’једну ружу с

бодљама која не мирише’.

Жена је средишњи мотив

поетског круга ’Теби за

љубав’ и у највишим домети-

ма овог песника, као и у свим

оним мање успелим стихови-

ма где је поетско уступило

место духовитим обртима,

општим местима или нагла-

шеној дидактичности”.

Чекамо друго издање...

НАШ ГОСТ: МИЛАН МИЛОШЕВИЋ, ПЕСНИК И ПОТПУКОВНИК У ПЕНЗИЈИ

ПОМОЋИ СВИМА У ТОЧКУ КОЈИ СЕ ОКРЕЋЕ



запалиш неколико брикета,
бациш неколико шницли и то
ти је најбрже, најсвежије и нају-
кусније – прича овај Панчевац.

Он се тренутно налази у Срби-
ји, а још увек не зна какви су му
планови.

– Тренутно сам овде највише
због мајке, јер ми је тата не тако
давно преминуо. Размислићу још
о повратку у Јужну Африку, што
ми није никакав проблем будући
да имам држављанство, чак и
повратну карту важећу до апри-
ла. У међувремену сам почео да

радим и IT послове, јер није било
свирања за време короне, будући
да смо месецима били у ригид-
ном локдауну. Тада смо могли
само у продавнице и апотеке, али
искуључиво у оне најближе. И
тамо постаје све теже, па није
лако доћи до великих уговора ако
ниси црн, а све је више и сирома-
шних белих људи који просе на
улицама. У сваком случају, то је
и даље једна предивна земља, са
својим врлинама и манама, али
ћу о повратку ипак још мало да
размислим – закључује Владица.
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Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели
свет у потрази за издашнијим
извором егзистенције, а будући
да свако, у већој или мањој мери,
чезне за родним местом, „Пан-
чевац” им пружа прилику да се
мало олакшају у тренуцима
„носталгичарске” кризе.

У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла опи-
сују конкретне дестинације и
указују на разне особености које
карактеришу то поднебље и људе.

У актуелном броју наш гост је
Владица Ивковић, који је већ два-
десет пет година настањен у Јужној
Африци, тачније у тамошњој
метропoли Јоханезбургу, где ради
као музичар, професор гитаре,
као и на пословима у IT сектору.

Владица Ивковић, рођен 1970.
године у Панчеву, веома рано је
почео активно да се бави музи-
ком, и то свирањем жичаних
инструмената – од тамбурашких,
преко гитаре, до баса.

– Са око осамнаест година већ
сам наступао по граду, а поред
рокенрола, редовно сам свирао
и староградску музику у ресто-
рану „Парк”, у тамбурашком
саставу „Невен”, с данашњим
директором Музичке школе
„Јован Бандур” – Михајлом Јови-
ћем. Лепо је то ишло до 1993.
године и велике кризе, након чега
сам известан период провео сви-
рајући на Кипру. Касније је усле-
дио позив од блиских рођака у
Јужној Африци, па нисам имао
дилему да ли то да прихватим и
1997. године кренуо сам на далек
пут – каже Владица.

Разгрнеш земљу 
и нађеш дијаманте!?

И тако је овај Панчевац „трбу-
хом за крухом” стигао на други
(јужни) крај света...

– Био сам млад, па сам лакше
поднео тај велики културни шок.
Очекивао сам дивљу Африку,
али ме је сачекала фасцинантна
инфраструктура попут оне у Аме-
рици – сређени путеви, шопинг-
-центри; на све стране се тро-
шило и уживало у благостању,
док су код нас рафови били пра-
зни, а многи чак и гладни. Видео
сам претежно фине и културне
беле људе у шорцевима, који
изгледају срећно и возе нека
добра кола, а пара имају колико
волиш. Било је много средње
класе с нама незамисливим стан-
дардом, који подразумева четво-
рособну кућу, базен, џакузи... И,
како сам стигао тамо, догађала
се нека прослава у нашој амаба-
сади, па је испало да сам и ја
тамо свирао. Након неколико
недеља почео сам да дајем часо-

ве ученицима, а нашао сам и
добар бенд, па и девојку енгле-
ског порекла, с којом сам се лепо
уклопио. Привукло ме је и то
што се лепо живело, а веома
мало радило. Тако сам од пет-
шест студената и неколико сви-
рки недељно имао довољно пара
да платим кирију, добро једем и
много путујем. Поред тога, допао
ми се и тај осећај простора –

истиче овај Панчевац.
Све то сачекало га је у земљи

која се тек неку годину раније
ослободила апартхејда...

– Као што је многима познато,
први слободни избори у Јужној
Африци одржани су 1994. годи-
не, када је председник постао
легендарни Нелсон Мандела.
Иако су многобројни белци поми-
слили да ће бити тектонских про-

блема након тога, све је протекло
без икаквих драстичних стресо-
ва. Додуше, рецимо, донет је закон
по којем су белци могли да засну-
ју бизнис само уз црног партне-
ра, али су се они и у том смислу
довијали. Што се тиче тамошњих
стратешких производа, који се
огледају у огромним налазишти-
ма дијаманата и злата, и даље
моћна мултинационална компа-
нија „Англоамерикен” несмета-
но управља тим рудницима.
Наравно, Јужна Африка је пре-
пуна рудног богатства, до те мере
да код места Кимберли још увек
можеш да разгрнеш земљу и
нађеш дијаманте. Зато не треба
да изненађује присуство кола с
монтираним пушкомитраљезом

од два метра, па тамо није дозво-
љено ни кратко заустављање.
Међутим, и ако нађеш дијамант,
није лако избрусити га и добити
неку вредност од тога. С друге
стране, када сам дошао, промена
је била и у томе што су црнци
почели да живе у белачким насе-
љима. Рецимо, чувени Совето је
некада био насеље у склопу Јоха-
незбурга с лаким кућама, чак и
од картона, попут нашег Малог
Лондона, а сада и тамо има 
милионских кућа. Иначе, било је
богатих црнаца, чак и док је вла-
дао апартхејд – прича Владица.

Лета блага, зиме топле...

Он додаје да тамо људи једва
чекају неки државни празник да
седну у кола и отпутују на више
дана.

– На тај сегмент живота сам
се веома лако и брзо привикао,
па сам рецимо пропутовао целу
обалу од Кејптауна, преко Дур-
бана, до границе с Мозамбиком.
Свирао сам више пута и у Нами-
бији и Боцвани, а то је интере-
сантна слабо насељена земља с
много налазишта и кредитним
рејтингом јачим од Јапана! 
Незаобилазна и предивна појава
је и Атлантски океан, као нешто
заиста дивље; вода је веома хлад-
на, а готово свакодневно дувају
јаки ветрови. Генерално клима
је умерена; лета су подношљи-
вија него овде, јер је сув ваздух и
лакше се подноси. И зиме су при-
јатније, иако некад буде и испод
нуле, па мора да се греје, а веома
ретко падне и нешто налик сне-
гу. Хладноћа није константна, јер
иде у таласима, па температура
некад нарасте и до 20 степени –
каже овај наш Јужноафриканац.

Он је тамо дефинитивно про-
нашао себе и у послу и живот-
ном окружењу...

– Тамо се слуша углавном рок,
јер се ради о сто посто запад-
њачкој култури. Свирали смо
махом по пабовима у Јохане-
збургу у које су у прво време
долазили само белци. Интере-
сантни су и они локали у којима
се окупљају Африканери или у
преводу Бури и други потомци
првих досељника. Они имају сво-
ју музику, пупут лаког попа с
гитарама и малим хармоника-
ма, а воле и да играју. Наравно,
имају и црнци своја места, као
и многи други – од Азијата до
Ираца. Што се хране тиче, једе
се много меса, па и тамошње
дивљачи, а рецимо Африкане-
рима су специјалитет репови од
вола, који се кувају на ватри, док
црнци воле пап, јело од белог
кукурузног брашна, налик нашој
паленти. Иначе, белци обожа-
вају роштиљ, који зову браај –

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.

Репуљци
Ови малени мешанци траже топле
домове, а остављени су на минусу у
једном насељу поред контејнера и
лако су могли да угину, без неге,
хране и склоништа.

Спасла их је наша хумана сугра-
ђанка и пружила им привремени сме-
штај, али требало би да се скуће у
што краћем року.

Свако ко их удоми може да рачуна на безусловну љубав у наредном
периоду, асвеинформацијемогуседобитинателефон062/134-76-39.

Бели
Мужјак мешанац, старости око три годи-
не, у потрази је за новим власницима,
након што је кастриран, микрочипован
и вакцинисан против беснила.

Научен је на поводац и може помоћи
својим удомитељима да уз дуге рекреа-
тивне шетње поправе линију и добију
доживотног чувара и пријатеља.

Бели се привремено налази у градском прихватилишту у
Власинској улици (телефон 352-148), где чека одговорне
удомитеље, па га тамо можете упознати.

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

НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ВЛАДИЦА ИВКОВИЋ У ЈОХАНЕЗБУРГУ

ЈУЖНА АФРИКА БОГАТА ЛЕПОТОМ И ОПУШТЕНИМ ЖИВОТОМ

БУРИ И „НАЦИЈА ДУГЕ”

Јужна Африка се с правом

може назвати „нацијом дуге”, у

оквиру које, поред четрдесет

пет милиона црнаца, живе и

Индуси, муслимани, Кинези,

као и седам-осам милиона

белаца, међу којима и Бури,

потомци првих колонизатора

из осамнаестог века.

– Они су тамо дуже и од

црнаца. То су углавном били

Холанђани, који су по доласку

на југ Африке искрцали волове

са огромним колима и кренули

на пут дуг 1.400 и нешто кило-

метара од Кејптауна до Јохане-

збурга, јер су вероватно имали

информацију да тамо има зла-

та. Толико су утабали ту трасу

да су је уклесали чак и у стени.

Успут су правили насеобине и

давали им европске називе,

попут Париза или Франкфурта.

Иначе, Бури ме прилично под-

сећају на нас, па тако чак,

рецимо, пеку прасе с јабуком у

устима – наводи Владица

Ивковић.

ПАНЧЕВАЦ ПРЕЖИВЕО ОРУЖАНИ НАПАД

Јужна Африка је позната и

као земља с приличном висо-

ком стопом криминала, па и

оружаним нападима. Тако

нешто задесило је и Владицу

у Јоханезбургу...

– Реч је о класичном „хајџе-

ковању” – то је оно кад те неко

пиштољима изведе из аута и

узме ти све. Том приликом

требало је да свирамо у јед-

ном пабу у неком мирном

белачком крају, а ја сам понео

своју најбољу и најскупљу

опрему. И таман кад смо ста-

ли на паркинг пун кола, погле-

дао сам у локал и нисам кроз

прозор видео главе, али ми

није пало на памет ни да су

сви гости били на патосу. У

том моменту искочило је десе-

так криминалаца, а један од

њих, закрвављених очију,

вероватно од дроге, уперио ми

је видно коришћени пиштољ и

захтевао да легнем на леђа.

Тражио ми је новчаник и

мобилни, које случајно нисам

понео. Узели су нам оба аута и

сву опрему, заједно с мојим

скупоценим „фендером”. У

први мах се нисам стресирао,

али касније је уследила реак-

ција, па сам неколико месеци

имао озбиљне параноје – при-

сећа се Владица.

Највећи град у Јужној Африци – Јоханезбург

Шкотски гајдаши су весело друштво

Афричка егзотика на сваком коракуСа олдтајмером у близини Преторије

Свирка у клубу – Владица на радном месту

Владица Ивковић 
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ПОНУДА
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ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА
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АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 4. фебруар 2022.

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

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)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја затеченог

стања на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-
родног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео је за-
хтев за одлучивање о потреби процене утицаја за-
теченог стања на животну средину пројекта Траса
цевовода од РНП до Пристаништа на к.п. 6964/2,
6964/3, 6965/6, 6968/2, 15399, 15402, 15398,
15384, 15395, 15394 и 16000 КО Панчево и
3523/12, 3523/4 КО Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-
лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-
ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-
vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата.

ФИЈАТ браво 1.4, 2009,

фул опрема, фабрички

атестиран плин.

064/130-36-02. (312453)

ДОБЛО макси 1.4,

2009/10, петора седи-

шта, носивост 730 кг,

фул опрема. 064/130-

36-02. (312453)

ДАЧИЈА логан 1.6, ре-

стајлинг 2008/9, фул

опрема, атестиран плин,

регистрована годину.

064/130-36-02. (312453)

МУЛТИПЛА рестајлинг,

1.9, 20005, фул опрема,

кука регистрована.

064/130-36-02. (312453)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 - 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(312496)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (312473) 

ЋУРКЕ уређене и живе

на продају, 8 комада.

069/280-20-37. (СМС)

ОГРЕВНО дрво, све вр-

сте, цена од 4.500 дина-

ра. Бесплатан превоз.

064/356-03-93. (312316)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елемен-

те, нове, повољно.

063/773-45-97. (312509)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, не-

битно стање, од 100 до

2.000 евра. Долазим по

позиву. 069/203-00-44.

(311799)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомо-

биле у било ком стању

од 100 до 2.000 евра.

062/193-36-05. (312492)

КУПУЈЕМ возила од 100

до 2.000 евра. 063/161-

08-19. (312492)

ИЗДАЈЕМ гаражу 15 квм,

у Конструкторовој гара-

жи, приземље, погодна

за ауто или магацин.

063/122-55-22. (312247)

КОМБИНОВАНИ фри-

жидер, самачки кревет,

кауч, трпезаријски сто

са столицама, телевизор.

063/861-82-66. (312434)

ШПОРЕТ смедеревац и,

микроаласна, фрижи-

дер, уљани радијаатор,

турбо рерна. 063/861-

82-66. (312434)

МЕШАНО суво дрво са

превозом и сечом, мере-

ње на лицу места, 5.500 .

065/420-79-00. (312006)

ПОЛОВНА пећ на чврсто

гориво, котао на струју,

радијатори „липовица”.

013/321-596. (312425)

КУЋНИ биоскоп, креве-

ти, комода, столић, ла-

вабо, биде, грејалица,

лустери. 064/206-30-24.

(312426)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, си-

фон флаше, старе

играчке, старо покућ-

ство. 063/705-18-18,

335-930. 

(312420)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, олово, алу-

минијум, прохром, веш-

машине, телевизоре, за-

мрзиваче, долазим.

061/321-77-93. ()312530)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, за-

мрузиваче, шпорете,

сервисирам исте.

060/521-93-40. (312139)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (312224)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, стае лими-

зине, веш-машине, фри-

жидере, замрзиваче, те-

левизоре, све остало.

061/206-26-24. (312250)

КУПУЈЕМО гвожђе, оло-

во, бакар, месинг, алу-

минијум, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре,

прохром. 061/321-77-93.

(312250)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале за отпад, лимузине,

веш-машине, гвожђе, за-

мрзиваче, телевизоре,

све остало. 061/206-26-

24. (312530)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидере, замрзиваче,

шпорете, сервисирам

исте. 060/521-93-40.

(312568)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (312381)

СТАН Стрелиште, 65

квм, ЦГ, реновиран фул,

хитно, 58.000 евра.

063/897-77-00. (312390)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-

52-52. (312402)

НА ПРОДАЈУ ексклузив-

ни станови, у изградњи,

51, 59 квм, 50 квм. Ка-

рађорђева 109, могућ-

ност резервације.

063/321-327. (312409)

ТРОСОБАН, стан, 70

квм, ТА, 52.000 евра; 64

квм, ТА, 63.000 евра.

(470), „Дива некретни-

не”, 064/246-05-71.

(312476)

СОДАРА, 55 квм, ЦГ, V,

лифт, без улагања,

53.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (312389)

МЕЊАМ једнособан

стан на Котежу, за гар-

соњеру, на Котежу.

061/164-53-41.

(312407)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

59 квм, ВП, 51.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(312422)

ТЕСЛА, трособан, надо-

градња, II, 74 квм,

72.000. „Кров”, 060/683-

10-64 (312422)

СТРЕЛИШТЕ, Вељка

Влаховића, трособан, 78

квм, V, 65.600. „Кров”,

060/683-10-64 (312422)

ТЕСЛА, двособан, 53

квм, ВП, ЦГ; 900

евра/квадрат. „Кров”,

060/683-10-64 (312422)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-

тежу, 85 квм, сређен,

два купатила, Кикиндска

4. 064/276-09-97,

064/124-45-07. (312450)

ЕКСТРА повољно прода-

јем двособан стан на но-

вој Миси,, 53 квм, ниско

приземље. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-

05-71. (312476)

МИСА, ВП, 120 квм, те-

раса, ЕГ, паркет, 65.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (312527)

МИСА, приземље, дво-

риште, двособан, 46, код

школе, 50.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (312527)

ДВОРИШНИ, Содара, до

улице, 43, 24.000, дво-

риште. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (312527)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-

бан, V, ЦГ, 37, 35.000

евра, две терасе. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (312527)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру Панчева.

064/014-81-37. (312165)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у центру Панчева, кири-

ја 300 евра месечно.

060/010-22-13. (312048)

ИЗДАЈЕМ двособан

станл на Тесли, комплет-

но намештен, ТА греја-

ње. 064/140-71-87.

(312500)

ИЗДАЈЕМ једнособан

дворишни, Та, код Хоте-

ла „Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (312515)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан на Котежу 2, ком-

плетно реновиран и мо-

дерно опремљен, на ду-

жи период, 200 евра ме-

сечно + депозит.

069/221-71-72. (312522)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњњеру у Београду,

искључиво самици или

сутденткињи. Тел.

060/090-25-41. (312494)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,

двособан, 47 квм, ТА.

064/151-84-95. (312491)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру. 060/043-52-98.

(312501)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

Тесла, намештена, ЦГ,

на дуже. 064/137-63-19,

066/494-900. (312344)

ИЗДАЈЕМ намештену

дворишну гарсоњеру, 30

квм, са ЦГ. 063/191-99-

96. (312387)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан у близи-

ни аутобуске станице,

ТА, кабловска, депозит.

063/742-14-27. (312482)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на првом

спрату на Стрлеишту,

цена 200 евра, уз депо-

зит у висни једне кирије.

Звати после 15 асати.

066/362-815. 

(312432)

СТРОГИ центар, двосо-

бан, намештен,  ренови-

ран лифт, ЦГ, тераса

паркинг.  064/159-79-54.

(312377)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

лим, бакар, месинг, алу-

минијум, фриђжидере,

замрзиваче, телевизоре,

веш-машине и остало.

061/322-04-94. (312382)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидер, веш-машине,

акумулаторе, старо пер-

је. 061/209-55-87.

(312326)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидер, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре. Долазим на адресу.

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

11-47. (312423)

КУЋА, нова Миса, 180

квм, 2.6 ари, хитно,

88.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (312390)

ГОРЊИ ГРАД, погодно

за инвеститоре, кућа на

6.3 ара, 95.000. „Кров”,

060/683-10-64. (312422)

НОВА МИСА, Македон-

ска улица 2,87 ари, стру-

ја, вода, канализација,

асвалт. 063/321-327.

(31240)

ОМОЉИЦА, кућа, 5 ари,

прелепа, 104 квм,

48.000. (67), 063/744-

28-66, „Милка М”.

(312527)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, куће,

плацеви, брза реализа-

ција. 063/744-28-66.

(312527)

ПРОДАЈЕМ стамбено-

пословни простор, 60

квм, на Содари. Тел.

063/320-588.  (312255)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита,

поткровље, 34.000 евра,

34 квм. 069/655-214.

(311329)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-

тру, 37, 65 квм, могућ-

ност куповине на кредит.

060/043-52-98. (312501)

ПРОДАЈЕМ локал, 44

квм, са употребном до-

зволом и стан 28 квм,

без посредника, на Коте-

жу 1. 061/161-24-81.

(312354)

ПРОДАЈЕМ стан, 66,75

квм, Котеж 2. 063/175-

80-54. (312355)
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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 ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 28. ЈАНУАРА ДО 10. ФЕБРУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

Купујем викендицу
или плац 

у Делиблатској 
пешчари.

Тел. 065/516-15-52. 
(1/312334)

Издајем апартман 
теренцима.

064/026-90-54
(6/312340)

ПОРЕБНА СПРЕМАЧИЦА
за рад у теретани.

063/777-25-57
(1/312306)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

од 35 квм, у строгом

центру.  Тел. 060/347-

58-23. (312397)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни стан + двосо-

бан намештен стан, згра-

да. Стрелиште. 064/218-

83-45. (312403)

КОТЕЖ 2, кућа четфво-

рособна, намештена, 5,5

ари , моће и за пословне

намене. 063/831-56-24.

(312464)

ИЗДАЈЕМ кућу, четворо-

собна, грејање, плин,

двориште, врт, мирно

место Котеж. 061/309-

64-78. (312469)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан, Стрелиште,

први спрат, ЦГ. Тел.

064/568-81-41, 065/879-

33-63. (312429)

ПРОДАЈЕМ стамбено

пословни простор, 59,21

квм, Содара. 063/320-

588. (311763)

ИЗДАЈЕМ – продајем ло-

кал 17 квм, у тржном

центру Трубач, ИИ

спрат, 50/8.000 евра

фиксно. 063/850-02-66.

(311848)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм,

поред Фарбаре „Марко

Пан”. 063/691-169.

(312463)

ПРОДАЈЕМ локал код

нове Поште 12 квм +

мокри чвор, 4.000 евра.

060/812-66-63. (312099)

НА ПРОДАЈУ локал и ку-

ћа у Улици Драгутина

Илкића Бирте 22. Тел.

013/402-857. (312307)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,

центар. Звати после 16

сати. 013/346-448.

(312313)

ПРОДАЈЕМ локал 18 квм

+ 4 квм, са централним

грејањем, тоалетом, има

и заштитну ограду. Тел.

063/267-666 или 319ч-

744. (312430)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

у центру Панчева. Моб.

064/866-22-70. (312456)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2.

069/251-19-55. (312468)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

пекара у раду, „Mi ni pa -

ni”  преко пута Диспан-

зера са опремом.

064/218-15-72. (312424)

ПЕКАРИ потребан рад-

ник са искуством пра-

вљења домаћих пита.

Тел. 060/565-62-81.

(312480)

ПОТРЕБАН магационер,

озбиљан, до 45 година

старости за рад у озбиљ-

ној фирми у Панчеву.

Тел. 063/744-65-12.

(312379)

ПОТРЕБАН радник/рад-

ница у продавници.

060/300-93-09, 063/550-

166 (СМС)

ПЕКАРИ потребна рад-

ница са искуством, звати

после 13 сати. 065/351-

29-33 (СМС)

ПОТРЕБАН радник или

радница за рад у гво-

жђари и електро радњи.

063/130-75-40. (312481)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије за вожњу ка-

миона и руковање ками-

онском дизалицом.

065/551-17-22 (СМС)

ДОМУ за стара лица по-

требна медицинска се-

стра и неговатељица. За

све додатне информаци-

је позовите: 060/544-14-

64. (ф)

ДОМУ за стара лица по-

требна куварица и по-

моћна радница у кухи-

њи. За све додатне ин-

формације позовите:

063/170-93-44. (ф)

ПОТРЕБНА жена за

сталну бригу о мојој мај-

ци. Могуће наследство.

064/372-94-71. (312512)

РЕСТОРАНУ потребни

радници за рад у шанку.

Потребне и помоћне

раднице у кухињи.

065/205-10-52. (312526)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(312260)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање живине на пољо-

привредном газдинству.

064/172-79-38, 064/365-

65-56. (312330)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на фарми живине.

Тел. 063/401-869. (ф)

АУТО-ЦЕНТАР „Љуби-
чић” потражује аутоме-
ханичара са искуством.
063/372-231. (312343)

ПОТРЕБАН возач у пе-
кари. Контакт: 064/217-
48-56. (312461)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници здраве
хране. Пожељно иску-
ство у трговини и рад на
рачунару. Тел. 063/846-
85-37. (312428)

ПОТРЕБАН радник-ца са

искуством за рад на ро-

штиљу и помоћ у кухињи

„Код Ђенерала”, тел.

063/318-896. (312327)

ПОТРЕБАН посластичар

за производњу колача.

013/377-230. (312412)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

064/461-12-61. (312436)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-

них ствари; чишћење та-

вана, шупа, подрума,

дворишта, башта.

063/772-64-56. (312137)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(311981)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (311950)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаусмај-

стор. Александар.

064/157-20-03. (312342)

КАМИОН кипер, превоз:

шљунак, песак, сејанац,

ризла, итд. Утовар и од-

воз шута. 060/474-74-57.

(312356)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах, повољно.

064/495-77-59, 013/331-

657. (3123494)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе,

сервис, монтажа, инста-

лације, бојлере, ТА пећи

и остале. ел. инсталаци-

је. 060/521-93-40.

(312368)

НЕГА старих и болесних

лица. 060/067-61-05.

(312369)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

одвоз шута и намештаја.

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

11-47. 

МЕДИЦИНСКА сестра,

са искуством, нега, тера-

пија, превијања, катете-

ри. 060/067-61-05.

(312369)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, поправци, за-

мебна санитарије, адап-

тације, нова купатила,

повољно. 064/317-03-66.

(312483)

ПРОФЕСОР даје часове

из хемије за ученике

осмогодишње и средње

школе. 066/309-996.

(312373)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, шупе, гараже, ком-

плет услуга са превозом

и радницима. 061/322-

04-94. (312382)

МЕЊАМ пелене, нега

покретних, непокретних.

061/282-48-28. (312435)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³, шљунак, песак, ри-

зла, утовар и одвоз шу-

та... 064/505-62-44.

(312440)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта,

шупа, тавана, подрума,

гаража. Рушење старих

објеката. 064/505-62-44.

(312440)

1. Потребан је возач са Б категоријом за вожњу ка-
миона, из Панчева.

2. Потребни су бравари и помоћници бравара

CV слати искључиво на email: 
silomont.utva@gmail.com
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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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ,

ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-

ва услове прописане чланом 139 и

чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-

вама система образовања и васпита-

ња („Службени гласник РС” бр.

88/2017, 27/2018-др.закон,10/2019,

27/2018-др.закон и 6/2020) за настав-

ника средње стручне школе у под-

ручју рада: пољопривреда, производ-

ња и прерада хране; за педагога и

психолога , односно да има: 

1) одговарајуће високо образовање:

стечено на студијама другог степена

(мастер академске студије, мастер

струковне студије, специјалистичке

академске студије) и то: 

(1) студије другог степена из научне, од-

носно стручне области за одговарајући

премет, односно групе предмета; 

(2) студије другог степена из области

педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, транс   -

дис циплинарне студије другог степена

које комбинују целине и одговарајуће

научне, односно стручне области или

области педагошких наука, са пре-

тходно завршеним студијама првог

степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, од-

носно групу предмета; на основним

студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по прописима који су уређи-

вали високо образовање до 10. сеп-

тембра 2005. године; 

2) дозволу за рад наставника, васпи-

тача и стручног сарадника, обуку и по-

ложен испит за директора установе, 

3) најмање осам година рада у уста-

нови на пословима образовања и вас-

питања, након стеченог одговарајућег

образовања; 

4) психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и учени-

цима;

5) да није осуђиван правноснажном

пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора у

трајању од најмање три месеца, као и

за кривична дела насиље у породици,

одузимање малолетног лица, запуш-

тање и злостављање малолетног ли-

ца или родоскврнуће, за кривична де-

ла примање или давање мита; за кри-

вична дела из групе кривичних дела

против полне слободе, против прав-

ног саобраћаја и против човечности и

других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изрече-

ну кривичну санкцију, и за које није, у

складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; 

6) држављанство Републике Србије; 

7) знање српског језика на коме се и

остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кан-

дидат је дужан да достави оригинал

или фотокопију/препис оверен од

стране јавног бележника, не старији

од 6 месеци, документације којом до-

казује испуњеност услова. Обавезно

се доставља: диплома о стеченом об-

разовању, лиценца (дозвола) за рад

наставника, васпитача и стручног са-

радника, дозвола за рад директора

(ако кандидат не поднесе доказ о по-

ложеном испиту за директора пријава

на конкурс ће се сматрати потпуном, а

кандидат изабран за директора који

нема положен испит за директора, ду-

жан је да га положи у року до две го-

дине од дана ступања на дужност),

потврда о радном искуству од најма-

ње осам година на пословима образо-

вања и васпитања, лекарско уверење

- доказ о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способности за рад са децом

и ученицима (може се приложити ле-

карско уверење из персоналног до-

сијеа, а кандидат изабран за директо-

ра ће накнадно, пре закључења уго-

вора, доставити ново лекарско увере-

ње), уверење/доказ о знању српског

језика, као језика на коме се у школи

остварује образовно-васпитни рад

(ако се из дипломе о стеченом обра-

зовању може утврдити да је образова-

ње стечено на српском језику, не тре-

ба подносити посебан доказ о знању

језика), уверење о неосуђиваности у

смислу члана 139 став 1 тачка 3 Зако-

на о основама система образовања и

васпитања (кандидат је дужан да до-

стави: 1) уверење МУП-а, 2) уверење

надлежног суда опште надлежности,

уверење о држављанству Републике

Србије, извод из матичне књиге рође-

них, штампани подаци/фотокопија

личне карте (не треба оверавати), до-

каз о резултату стручно-педагошког

надзора у раду кандидата (извештај

просветног саветника доставља се

ако га кандидат има), резултат струч-

но-педагошког надзора школе/устано-

ве и оцену спољашњег вредновања

(обавезно доставља кандидат који је

претходно обављао дужност директо-

ра школе/установе), ) оквирни план

рада за време мандата; доказе о по-

седовању организационих способно-

сти (факултативно). Формулар за при -

јаву на конкурс кандидат преузима на

сајту Министарства просвете, науке и

технолошког развоја www.mpn.gov.rs.

Формулар се мора својеручно потпи-

сати од старне кандидата који подно-

си пријаву на конкурс. Рок за подно-

шење пријава на конкурс је 15 дана.

Пријаву са доказима о испуњавању

услова конкурса кандидати достав-

љају лично или путем поште на адре-

су: Пољопривредна школа „Јосиф

Панчић” Панчево, Новосељански пут

бр.31 , са назнаком „Конкурс за дирек-

тора” или лично на деловодник шко-

ле. Непотпуне и неблаговремене

пријаве неће се разматрати. Директо-

ра школе именује министар на период

од четири године, уз претходно при-

бављену сагласност надлежног орга-

на АП Војводине. 

1.) Издаје се у закуп непокретност – по-

словни простор који се налази са леве

спољне стране у згради бившег за-

дружног дома у Црепаји, Ул.Трг осло-

бођења бр.5., површине 89,7 м², број

парцеле 1379/3 К.О. Црепаја на којем

право јавне својине има Општина Ко-

вачица, методом јавног надметања, на

период од 5 година.

Пословни простор се издаје у виђеном

стању.

2.) Почетни износ закупнине за укупну

површину пословног простора из тачке

1.овог огласа, у складу са Одлуком о

давању у закуп пословног простора

(„Сл. лист Општине Ковачица” бр.7/16)

износи 13.455,00 динара (тринаест хи-

љада четиристо педесет и пет) динара

за период од месец дана. Уговор о за-

купу пословног простора се закључује

на период од 5 година.

Закупац је обавезан да пословни про-

стор користи у комерцијалне сврхе.

3.) Издавање у закуп наведеног по-

словног простора обавиће се путем јав-

ног надметања. Сва заинтересована

лица, могу учествовати на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен у сред-

ствима јавног информисања, на оглас-

ној табли и интернет страници Општи-

не Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погледати

пословни простор који се издаје у закуп

и извршити увид у документацију за исти

у време трајања јавног оглашавања,

сваког радног дана уз претходну најаву

председнику Комисије за издавање у за-

куп, отуђење и прибављање непокрет-

ности у јавној својини општине Ковачи-

ца, на број телефона 062/844-22-47.

6.) Писмене пријаве се примају од да-

на објављивања огласа, односно од

04. 02. 2022. године до 11. 02. 2022. го-

дине до 12 сати. Пријава се предаје на

писарници услужног центра општине

Ковачица у Ул. М.Тита бр. 50, у затво-

реној коверти, на име – КОМИСИЈА за

спровођење поступка издавања у за-

куп пословног простора, са назнаком

„Пријава на Оглас за јавно надметање

- пословни простор у Црепаји - НЕ ОТ-

ВАРАТИ. Рок за прикупљање пријава

истиче 11. 02. 2022. године у 12 сати,

понуде које буду достављене по истеку

рока неће се уважити. 

7.) Уз писану пријаву, у истој коверти,

обавезно је доставити основне податке

о заинтересованом физичком лицу,

предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне

карте,

– за предузетнике фотокопију личне

карте, оверену фотокопију решења о

упису у Агенцији за привредне реги-

стре и потврду о ПИБ-у,

– за правна лица оверену фотокопију

решења о упису у Агенцији за привред-

не регистре и потврду о ПИБ-у, као и

пуномоћје за лице које заступа подно-

сиоца пријаве приликом јавног надме-

тања.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по ос-

нову ранијих закупа, пореза на имови-

ну комуналне таксе или уверење да не

постоји обавеза плаћања.

8.) Депозит на име учешћа у јавном

надметању износи у висини једне ут-

врђене почетне месечне закупнине за

пословни простор, односно 13.455,00

динара (тринаест хиљада четиристо

педесет и пет) динара који се уплаћује

на дан јавног надметања на благајни

општине Ковачица – 2. спрат, канцела-

рија бр. 32 а доказ о уплати се достав-

ља пре почетка јавног надметања.

9.) Подносиоци неблаговремене или

непотпуне пријаве се одбацују и неће

моћи да се надмећу. 

10.) Поступак јавног надметања смат-

раће се успелим и у случају доставља-

ња једне благовремене и потпуне

пријаве на основу које се подносилац

региструје и присуствује јавном надме-

тању и проглашава закупцем, ако при-

хвати почетну висину закупнине по

којој се непокретност може дати у за-

куп, с тим да уколико не прихвати по-

четну висину закупнине, губи право на

враћање депозита. 

11.) Избор најповољнијег понуђача

врши се применом критеријума висине

понуђене закупнине. Понуђач који је

учинио најповољнију понуду, обавезан

је да потпише изјаву да је понудио

највиши износ закупнине са назнаком

понуђеног износа.

12.) Лице које је понудило највиши из-

нос закупнине пословног простора је

дужно да у року од седам дана од дана

доношења одлуке Општинског већа

Општине Ковачица о давању у закуп

пословног простора, закључи Уговор о

закупу пословног простора.

13.) Уколико лице из тачке 12. овог

огласа не закључи Уговор о закупу по-

словног простора у року од седам дана

од дана доношења одлуке о давању у

закуп пословног простора, губи право

на повраћај депозита који је уплатио за

учешће у јавном надметању, а надлеж-

ни орган општине Ковачица ће донети

одлуку о давању у закуп пословног

простора првом следећем учеснику

који је понудио највишу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи

уговор, надлежни орган Општине Ко-

вачица ће донети одлуку о расписива-

њу огласа за давање у закуп пословног

простора. Средства на име депозита

за учешће у јавном надметању се у том

случају не враћају.

14.) Учесницима који нису стекли ста-

тус закупца, депозит се враћа истог да-

на након одржавања јавног надмета-

ња, до 16 сати, на благајни Општине

Ковачица.

15.) Лице коме је пословни простор из-

дат у закуп обавезно је да: користи по-

словни простор у складу са наменом

која је утврђена уговором, не даје по-

словни простор у подзакуп односно не

даје на коришћење другом лицу, у од-

ређеном року плаћа закупнину, преда

пословни простор у исправном стању

након истека времена закупа, надокна-

ди евентуалну штету насталу у послов-

ном простору која је настала за време

коришћења.

16.) Сви радови који излазе из оквира

редовног одржавања простора могу се

извршити само уз писмену сагласност

закуподавца.

17) Јавно надметање ће се одржати 11.

02. 2022. године са почетком у 13.30, у

скупштинској Сали, на 2. спрату у згради

Општине Ковачица, Ул.М.Тита бр. 50.

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности не-

посредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибавља-

ња и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС” бр.16/18), члана 7.

Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица” бр. 7/16)

и Закључка Општинског Већа Општине Ковачица бр.06-5/22-01 од 31.01.2022.годи-

не, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења не-

покретности у јавној својини општине Ковачица ( у даљем тексту: Комисија) објав-

љује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу чл. 119 ст.1 тачка 6 Закона о основама система образовања и васпита-

ња („Службени гласник РС” бр.88/2017, 27/2018-др.закон,10/2019, 27/2018-др.за-

кон и 6/2020) , те на основу члана 123 ст. 4 Закона о основама система образова-

ња и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019,

27/2018-др.закон и 6/2020), те на основу члана 123 ст. 5 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.за-

кон,10/2019,27/2018-др.закон и 6/2020), те на основу члана 123 ст. 6 Закона о ос-

новама система образовања и васпитања, те на основу члана 123 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања, те на основу члана 122 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања, Школски одбор Пољопривредне школе

„Јосиф Панчић” Панчево, на XI седници одржаној дана 21. 12. 2021. године, је до-

нео одлуку и овим путем 

ОГЛАШАВА 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

на мандатни период од четири године

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (312449)

ПРЕВОЗИМ кипером,

повољно, грађевински

материјал, туцаник

огрев, утовар, одвоз шу-

та. 064/354-69-94,

013/344-645, 063/754-

02-72. (312467)

РАДИМО физичке по-

слове: рушења, обарање

стабала, одношење ства-

ри, итд. 060/035-47-40.

(312474)

ЧИСТИМО таване, по-

друме, рушења кућа,

шупа, обарање дрвећа и

друго. 064/122-69-78.

(312474)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у производном погону
фабрике коже „Eltid tanne-
ry” доо из Панчева. Уговор
о раду на неодређено вре-
ме уз претходни пробни
рад. Контакт за пријаве
013/334-444. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, сервис, замена

бојлера, котлића, бате-

рија, када, судопера.

064/586-85-39. (312483)

ОЗБИЉАН брани пар

радио би на фармама,

електричар, хаусмај-

стор, судоепра, чистачи-

ца. 062/878-99-37.

(312490)

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

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

ОЗБИЉНА жена, спре-

мам станове. 064/461-

38-95. (312503)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Firmi PROMIST DOO potrebni radnici

sledećih profila:

1. pomoćni radnici, operateri na pakerici, vozači,

viljuškaristi, rukovaoci mašina, automehaničar.

Redovna plata, prijava, bonusi.

2. administrativni radnici, vagari, konobar – menadžer

ugostiteljskog objekta sa iskustvom.

Redovna plata, prijava, bonusi.

3. radnici fizičkog obezbeđenja sa licencom,

higijeničarke za rad na održavanju kancelarijskog

prostora. Redovna plata, prijava, bonusi.

Za sva radna mesta CV slati na email:

logistika.pancevo@promist.rs

Ili pozvati na telefon: 062/828-54-08

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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

ЦРНИ МАРИЈА
1951–2022.

Последњи поздрав супрузи Марији.

Отишла си из наших живота, али никада нећеш

из срца и сећања. Хвала ти на свему.

Ожалошћени: супруг СТЕВА, 

остала родбина и пријатељи

(106/312442)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

са људима, превоз ауто-

мобила, мотора.

062/816-66-78. (312521)

ЧИСТИМО таване, по-

друме, шут, радимо све

послове. 061/321-77-93.

(312530)

МЕЊАМ пелене, нега

покретних, непокретних.

061/282-48-28. (312435)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 

060/078-47-89, 

063/778-47-89. 

Ул. Јована Рајића 1, код

поште на Тесли.

(312473)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98. (312433)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(312431)

*

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ЕЛЕКТРИЧАР, климе,

сервис, монтажа, инста-

лације, бојлере, ТА пећи

и остале. ел. инсталаци-

је. 060/521-93-40.

(312368)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, гипс, лами-

нат, изолације термо и

хидро, најповољније.

061/155-06-18. (312471)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”, дубинско прање

тепиха и намештаја.

302-820, 064/129-63-79.

(312528)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче,  шпо-

рете, ТА пећи, бојлере

поправљамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. 

(312513)

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

УСТУПАМ гробно место

на Старом православ-

ном гробљу, Панчево.

061/611-33-12. (312517)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

потављање ламината, се-

лидбе. Проверите.

062/816-66-78. (312521)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, бој-

лера, ТА пећи, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (312525)
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Мајко моја једина, никад те нећу прежалити

СВЕТЛАНА ДРАГОЈЕРАЦ
1945–2022.

Неутешна твоја ћерка ВЕСНА

(118/312455)

Обавештавамо вас да је наш најдражи преминуо у петак, 28. јануара, у 78.

години

ПЕТАР НАОД
1944–2022.

Сахрана је обављена у суботу, 29. јануара, у 12 сати, на гробљу у Мраморку.

Заувек ћемо те памтити по доброти и заувек ћеш бити у нашим срцима и

мислима. Волимо те. Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: супруга КРУНА, син ДЕЈАН, ћерка ЛИДИЈА, унуци МИЛОШ

и ЈЕЛЕНА, зет РАДЕ, сестра ФЛОРИКА са синовима, као и остала много-

бројна родбина и пријатељи.

(141/312497)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и свекру

ПЕТАР ЧИЗМАШ
1936–2022.

Бескрајно ти хвала за сву љубав и подршку коју си нам пружио.

Супруга ВЕРА, син ЂОЛЕ и снаја ВЕСНА

(97/312427)

Последњи поздрав драгом и искреном

пријатељу

ПЕРИ ЧИЗМАШ

Почивај у миру.

РУЖИЦА, ДРАГАНА и ГОРАН са породицама

(100/312427)

Последњи поздрав вољеном деди

ПЕТАР ЧИЗМАШ
Никада те нећемо заборавити.

Твоји: унук ДЕЈАН, снаја АНА МАРИЈА и праунук ПЕТАР

(98/312427)

Последњи поздрав драгом деди

ЧИЗМАШ ПЕТРУ
Нека те анђели чувају, а ти чувај нас.

Твоји: унука АЛЕКСАНДРА и зет НЕНАД
(99/312427)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ВЕРИ ЈЕРЕМИЋ

Колектив Пореске управе

Филијале Панчево

(114/312448)

Последњи поздрав

комшији

ПЕЂИ

Породица ОЛЋАН

(154/312519)

Последњи поздрав

ПЕЂИЦИ

СИМА, ДРАГОЉУБ,

ВЛАДА, СТАРИ, 

СТЕВА, ГРУЈА, 

ЏИЛЕ, КЛЕЦА, 

ПЕЈСОН, БАНЕ, 

РАЛЕ, ДЕСКО, 

ПРЏА и МАКСА

(155/312519)

2. фебруара 2022. године, преминуо је наш драги

ПЕТАР НИКОЛИЋ ПЕЂА
1970–2022.

За њим тугују: мајка НАДА, отац ДУШАН, брат МИЛОШ,

снаха САНДРА, синовице СТАША и НАЂА и остала родбина

(157/312523)

Последњи поздрав

КОЈИ

од породице

ПЕТРУШЕВИЋ

(76/312404)

КОЈА

САМОЛОВ

Пријатељу клуба

последњи поздрав

од РК „Јабука”

(119/312457)

Последњи поздрав

КОЈИ

од НЕШЕ и МАРИЈЕ

(142/312498)

Последњи поздрав мужу, тати и деки

САМОЛОВ КОЈО
1952–2022.

од супруге СЛАВИЦЕ, ћерке СУНЧИЦЕ, зета ГОРАНА, ћерке МАЈЕ, 

унука НИКОЛЕ, ДАНИЛА, ДИМИТРИЈА, ЛАРЕ и АНДРЕЈА

Волимо те
(152/312516)

Последњи поздрав

САМОЛОВ

КОЈИ

Нека те анђели чува-

ју.

Од кумова ДАНИЛА,

ГОРДАНЕ

и ЉУБОМИРА
(151/312514)

Последњи поздрав куму

КОКИЈУ

ПЕТАР и СНЕЖА СТАНКОВСКИ

(159/312529)

Последњи поздрав

КОЈА САМУЛОВ

ЖРК „Јабука”

(160/312529)

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

БЛАГАЈНА

013/300-830
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27. јануара 2022. године преминуо је, у 87. години, мој отац

МИЛУН МАРКОВИЋ
1935–2022.

из Старчева

Оставио си ме поносну на твој часни живот, велико срце и племе-

ниту душу.

Хвала ти тата.

Твоја неутешна ћерка ВЕРА

(87/312412)

Последњи поздрав поштованом зету, течи и деди

МИЛУНУ МАРКОВИЋУ
из Старчева

Увек ће остати у нашем сећању твоје насмејано

лице и ведар дух.

Породице: ПЕРОВИЋ, ГЛИШИЋ, 

АНЂЕЛКОВИЋ, ЈОВОВИЋ, МИТРОВИЋ

и ШАЈИЋ
(88/312412)

Последњи поздрав

МИЛУНУ МАРКОВИЋУ

од породице ГЛИШИЋ

(126/312466)

29. јануара 2022. го-

дине преминуо је

наш вољени отац, де-

да и прадеда

ЈОВАН

ШКУЛИЋ

Увек ћеш остати у на-

шим срцима.

Почивај у миру.

Твоји најмилији

(135/312465)

АЛЕКСА ТОМИЋ
1955–2022.

Последњи поздрав најдражем брату и ујаку

од сестре СЕКЕ и сестричине ЈЕЛЕНЕ

(10/310320)

Наша мама

СЕКА УГЉЕШИН
рођ. Ђорђев

1930–2022.

преминула је 29. јануара 2022. године.

Била је одана супруга и пожртвован родитељ својим ћеркама. Ипак, најви-

ше је уживала у унуцима – Марко, Маја, Жарко, Бора и Славко и прауну-

цима Јања, Вук, Миња, Лазар, Тана, Ђорђе, Ања, Урош, Миа и Марија.

Окружена љубављу и пажњом доживеле је дубоку старост.

Ожалошћене породице ВЕСЕЛИНОВ и КОВАЧ
(26/312333)

Последњи поздрав

тетка СЕКИ

БРАНКО и БЕБА

(58/312378)

Нашој мајци, баби и прабаби

РАДМИЛИ ЈОВАНЧИЋ
1938–2022.

бескрајно хвала за сву љубав, пажњу и пожртвованост.

Породица
(14/312322)

Последњи поздрав нашој сестри

РАДМИЛИ ЈОВАНЧИЋ
1938–2022.

Почивај у миру.

Браћа ДОБРИВОЈЕ и СЛОБОДАН са породицама

(13/312322)

Последњи поздрав

МИША ИВАНИЋ
1961–2022.

Драги тата,

говорио си да сам твоје сунце а твоје је стало срце.

Без поздрава отишао си тата, нека ти се широм отворе небеска врата.

Почивај у миру драги тата.

Твоје СУНЦЕ

Последњи поздрав од твоје ћерке ТАНЕ, зета МАРКА и унуке МАРИНЕ и АНЕ

(138/312488

Нашој драгој учите-

љици

СВЕТЛАНИ

ДРАГОЈЕРАЦ

Последњи поздрав и

велико хвала за све

лепе речи, подршку

и доброту.

С поштовањем

и љубављу

генерација 1973.

(128/312472)

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 другу

МИШИ ИВАНИЋУ
1961–2022.

од БАТЕ, ДЕНДИЈА, БЕНКЕ и ЕВИЦЕ

(137/312487)
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Последњи поздрав нашем драгом

СЛОБОДАНУ МИЛОВАНОВУ

БОБИ
Почивај у миру.

Вечно ћеш остати у нашем сећању и мислима.

Твоји КАТНИЦИ: РУЖА, ЗОРАН, 

САНДРА и деца

(46/312362)

СЛОБОДАН

МИЛОВАНОВ

Последњи поздрав

драгом комшији.

Станари у Савској 10

(5/312314)

Последње збогом и велико хвала

Драги наш

БОБО

почивај у миру.

Твоји: ОЛГА, ГОРАН и ДУЊА

(36/312350)

Последњи поздрав

драгом

МИЛОВАНОВ

БОБИ

од породице

КОМПАРА

(37/312350)

Напустио нас је наш зет, теча и деда

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВ

Последњи поздрав од породица ВУЈКО и

РАДИВОЈЕВ

(45/512361)

Нека твоја уморна душа нађе спокој и мир

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВ

Заувек ћеш бити у мом срцу.

Сеја ЈАСМИНА

(96/312421)

Смрт нашег кума прекинула је дружење и прија-

тељство од пола века

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВ

Остају сећања, остају успомене.

Почивај у миру, нека ти је лака твоја вољена ба-

натска земља.

РАНКА са породицом

(120/312458)

СЛОБОДАН ПЕТРИН БОБАН
1948–2022.

Мој вољени преминуо је 30. јануара 2022. али ће заувек

живети у мом срцу.

Супруга РУСЛАНА

(29/312338)

СЛОБОДАН ПЕТРИН БОБАН

Туга је вечна.

Твоја сестра ЗОРКА, зет МИРОСЛАВ

и сестрићи БОБА и ГОРАН

(30/312339)

Последњи поздрав мом драгом ујаку

БОБАНУ

Сестрић ГОРАН и ВАЊА

(110/312446)

Последњи поздрав мом драгом ујаку

БОБАНУ

Сестрић БОБА, БРАНКА и МИЛОШ

(111/312446)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БОБАНУ

Породица ЈОКОВИЋ

(112/312446)

Последњи поздрав

БОБАНУ
Живот је тренутак, а сећања вечна.

Почивај у миру.
Кума МЕЛА

(117/312453)

Последњи поздрав

БОБАНУ

ПЕТРИНУ
Породица ЦВЕТАНОВИЋ

(140/312495)

Последњи поздрав

брату

БОБАНУ

ПЕТРИНУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

ВЕСНА са породицом

(153/312518)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

др ПАНЧЕВАЧКИ СНЕЖАНА
рођ. Јајић

1963–2022.

изненада преминула 25. јануара 2022. у 59. години живота.

Не постоје речи којима се може описати понос што си била део

наших живота, као и туга која остаје иза тебе. 

Била си предвина мајка, супруга, ћерка, сестра и пријатељица.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Сахрана је обављена у среду, 26. јануара 2022. године, у 14 сати,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруг СИНИША, деца САША и САНДРА, 

мајка МИЛИНА, брат СИНИША

и остала многобројна родбина и пријатељи
(101/312229)

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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ЈОВАН КЕЉЕВИЋ
1938–2022.

Постоји нека моћ у добрим људима, они су јаки и после смрти,

јер и даље живе по својим делима...

Последњи поздрав од сина ДЕЈАНА, снаје МИРЈАНЕ и унука

ПАВЛА и ТОДОРА

(61/312384)

Заувек ћеш бити у нашим срцима. По-

чивај у миру

ЈОВАН КЕЉЕВИЋ

Син БОЈАН, снајка МИРЈАНА, 

унук ИЛИЈА и унука МИЛИЦА

са породицом

(52/312370)

27. јануара 2022. године напустио нас је наш во-

љени

ЈОВАН КЕЉЕВИЋ

Отишао си из наших живота, али никада нећеш

из срца и сећања. 

Хвала ти на свему.

Син НЕНАД, снаја ВИОЛЕТА и унука СТАША

(53/312371)

27. јануара 2022. године преминуо је наш драги отац и деда

ЈОВАН КЕЉЕВИЋ

Хвала ти што си неговао све нас и чувао традицију породице.

Научио си нас да постанемо добри и часни људи. 

Увек ћемо се сећати и у срцу те чувати.

Твој син ДРАГАН, снаја БИЉАНА

и унуци ЕМИЛИЈА и НИКОЛА

(65/312338)

ЈОВАН КЕЉЕВИЋ

Ћале Мој,

речима не могу описати колико ћеш ми недо-

стајати...

Поносан сам што си био мој отац! Почивај у ми-

ру...

Воли те син ПРЕДРАГ са породицом

(63/312386)

ЈОВАН КЕЉЕВИЋ

Драги мој Јоле,

увек ће те памтити и волети син МИРОСЛАВ са

породицом
(64/312386)

29. јануара 2022. године преминула је наша

вољена мајка и бака

КОВИЉКА ГРУЈИЋ

Вечно си у нашим срцима.

Воле те твоја деца

(66/312392)

Последњи поздрав

тетка Цици

КОВИЉКА

ГРУЈИЋ
1937–2022.

од ЉИЉЕ и ДЕЈАНА

са децом

(67/312392)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ

КЕЉЕВИЋУ

од брата ЉУБА

са породицом

(69/312394)

29. јануара 2022. умро је наш драги

ДОБРИВОЈЕ

СТАМЕНКОВИЋ
1937–2022.

Ожалошћени: син ДРАГАН, 

ћерка ВУКОСАВА, унуци БОЈАН

и ПРЕДРАГ, снаје НЕДА и ЈЕЛЕНА, 

праунуци ФИЛИП и ВУК

и остала родбина и пријатељи

(104/312439)

ЈОВАН

КЕЉЕВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син ГОРАН

са породицом

(127/312470)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је пре-

минула наша драга

ЗАГОРКА ЂУРОВИЋ

Сахрана је обављена 29. јануара 2022. године

Ожалошћени: син ДРАГАН и унуке

ЈЕЛЕНА и ИВАНА

(2/312309)

Последњи поздрав

бака ЗАГИ

Била си наш анђео.

Унуке ЈЕЛЕНА

и ТАЊА и снаја

СИЛВАНА
(4/312311)

Последњи поздрав

бака ЗАГИ

од пријатељице

ЂУРЂЕВКЕ

са сином ГОРАНОМ

(3/312310)

Опраштамо се од вољеног супруга, оца,

деде и прадеде

ЈОВАНА ИЛИЋА
1951–2022.

Супруга ЉИЉАНА, ћерка САНДА, 

зет ЗЛАТКО, унуци ИРИНА и НИКОЛА

и праунук АЛЕКСЕЈ.

Сахрана је обављена 3. фебруара 2022, у

12 сати, на Католичком гробљу

(109/312445)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

ЈОВАНУ ИЛИЋУ

од браће САШЕ и СТЕВЕ, синовица ЛАУРЕ

и ТАМАРЕ, синоваца ВЛАДАНА и ДЕЈАНА

(121/312459)

Последњи поздрав

брату

ДЕСИМИРУ

АРСИЋУ

од сестре РУЖИЦЕ

(68/312393)

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 БЛАГАЈНА

013/300-830
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 30.

јануара 2022. године, у 79. години, преминуо наш драги

ЉУБИША ВУЛЕВИЋ
1943–2022.

Сахрана ће бити обављена 3. фебруара 2022. године, у 13 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови БОЈАН и ДЕЈАН, снахе САЊА и ОЛИВЕРА,

унуци СОФИЈА, ТЕОДОР, ЕЛЕНА и НИКОЛА као и остала родбина

и пријатељи

(24/312331)

Последњи поздрав пријатељу

ЉУБИШИ ВУЛЕВИЋУ
1943–2022.

Почивај у миру, заувек ћеш бити у нашим ср-

цима и мислима.

Породица ЖИВКОВИЋ

(25/312332)

Последњи поздрав пријатељу

ЉУБИШИ ВУЛЕВИЋУ
1943–2022.

Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим ср-

цима и мислима.

Породица РАШКОВИЋ

(22/312328)

ИЛОНКА БАЛОГ
1964–2022.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.
Ожалошћени: супруг ЂУЛА, синови ЂУЛА и ДАНИЈЕЛ
и ћерка ИЛОНКА са породицом

(49/312365)

Последњи поздрав

БАЛОГ

ИЛОНКИ
1964–2022.

Драгој снаји

од заове ТЕРЕЗЕ

(50/312366)

27. јануара 2022, у 71. години, преминула

је

ЈЕЛИЦА РАЈКОВИЋ
1951–2022.

Борила се као што је и живела, са досто-

јантвом и храброшћу.

Хвала ти на свему.

Почивај у миру.

Твоји: ЈУГОСЛАВ и ДУЊА

(41/312357)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛИЦИ РАЈКОВИЋ
1951–2022.

од пријатеља ВАСЕ и породице

МАРИЋ из Аустралије

(55/312374)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ РАЈКОВИЋ

Породица СУБОТИЋ

(44/312360)

ЈЕЛИЦА РАЈКОВИЋ

Последњи и најтужнији поздрав за нашу Је-

лицу.

Ти си ту, нигде ниси отишла. 

Заувек у нашим мислима и срцима.

Породица ТАСИЋ

(72/312399)

Драгој

ЈЕЛИЦИ

РАЈКОВИЋ
1951–2022.

Почивала у миру.

Пороцице СТОЈКОВ

и ЖИВКОВ

(105/312441)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

РАЈКОВИЋ

Породице

КОВАЧЕВИЋ

и ИВАНИШЕВИЋ

(145/312504)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

РАЈКОВИЋ

Почивај у миру...

Породици искрено

саучешће.

РУЖИЦА и МИЛИЦА

(150/312511)

Последњи поздрав течи

ЉУБИШИ ВУЛЕВИЋУ

од породице ЈАДРАН

(158/312524)

РАДОСАВ ШМИГИЋ
1944–2022.

Био си мој ослонац, ветар у моја једра,

смерница на мојим раскршћима.

Хвала за љубав коју си ми пружио

Воли те твоја ћерка НАДА

(93/312418)

РАДОСАВ ШМИГИЋ
1944–2022.

Хвала за љубав, срећу, безбрижан

живот.

САШКА, ЗОРАН, МИЛОШ и МАТЕЈА

(94/312418)

Последњи поздрав

РАДЕТУ

од породице

ПЕТРУШЕВИЋ

(75/312404)

Последњи поздрав

драгом куму

РАДЕТУ

ШМИГИЋУ

од кумова

БОГДАНОВИЋ

(123/312462)

Последњи поздрав брату, ујаку и шураку

МИОДРАГУ ПАНИЋУ

Твоји: МИРА, СТЕВА, НИКИЦА и ИГОР

(124/312183)

Последњи поздрав

ЛЕЛИ

од ЖАРКА КАЛАБЕ

и ЉИЉЕ

(1/312308)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

МИЛАН

РАБЉЕНОВИЋ
7. II 2015 – 7. II 2022.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(70/312395)

ПОМЕН

ДИМИТРИЈЕ

АРСИЋ
2007–2022.

Породица АРСИЋ

(102/312437)

ЖАРКО

ПРОДАНОВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоја породица

(60/312383)

СЕЋАЊЕ

САВО

СТОЈИСАВЉЕВИЋ
7. II 2011 – 7. II 2022.

Свакодневно си у мисли-
ма твојих најмилијих.

Твоја породица

(28/312337)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ГАЂАНСКИ
3. II 2014 – 3. II 2022.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(131/312477)

Нисмо те заборавили

ЖИВКО ЖИВКОВИЋ
1992–2022.

Породица

(23/312329)

IN ME MO RI AM

др ДРАГОМИР ИЛИЋ
30. I 2007 – 30. I 2022.

С љубављу и тугом

твоји ДАЦА, МИЛИЦА и ЖИЖА

(149/312510)

После дуге и тешке болести преминула је наша

МАРГИТА РАИЧЕВИЋ
1962–2022.

Наша вољена мајка и бака преминула је 1. фебруара 2022,

али ће заувек бити у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ИГОР и ИВАН са породицама

(108/312444)

Тужна срца обавештавамо сву родбину и

пријатеље да је 30. јануара 2022. преминуо

наш вољени

МИЛОШ СИМИЈОНОВИЋ

БОКСЕР
1956–2022.

Можда ћеш сада, у неком свом свету, у ме-

нуету, наћи свој мир.

Супруга МИРЈАНА, син МАРКО

и ћерка МАРИНА са породицама
(39/312354)

Последњи поздрав нашем

МИЛОШУ СИМИЈОНОВИЋУ

Отишао си из наших живота, али никад из се-

ћања.

Стриц ДУШАН, сестре НЕДЕЉКА, НАДЕЖДА

и ВЕРИЦА са породицама

(32/312345)

Последњи поздрав

драгом куму

МИЛОШУ

СИМИЈОНОВИЋУ

Почивај у миру.

Породица ТИЈАНИЋ

(8/312318)

Последњи поздрав побратиму

МИЛОШУ СИМИЈОНОВИЋУ

ИСМЕТ ХАМЗАГИЋ са породицом

(139/312489)

После кратке болести, 26. јануара 2022. преминуо је наш отац,

деда и прадеда

САБО БЕЛА
1939–2022.

Ожалошћени: ћерке КЛАРА, ГИЗЕЛА и ГИЗЕЛА, 

унуци ДИНЕЛА, ЖЕЉКО, СИЛВИЈА и МОНИКА

(147/312507)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СТОЈАН

МОРАР

Породица

РАДОВАНЧЕВ

(84/312410)

Последњи поздрав

нашем

деда СТОЈАНУ

Твоје унуке

БОЈАНА и УНА

(85/312410)

Последњи поздрав

СТОЈАНУ

од пензионера

МО „Горњи град”

Панчево

(83/312411)

27. јануара 2022, у 74. години, изненада је пре-

минуо наш

СТОЈАН МОРАР
10. X 1948 – 27. I 2022.

Сахрана је обављена 29. јануара на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ и ћерка БРАНКА

са породицама
(83/312410)

Последњи поздрав пријатељу

МОРАР СТОЈАНУ

Хвала за дугогодишње дивно пријатељство и

лепе успомене.

Чуваћемо сећање на твоју ведру нарав и вели-

ко срце.

Породица ТОШИЋ

(31/312344)

Последњи поздрав

искреном и драгом

пријатељу

НОВИЦИ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ

од ЦИЦЕ и ДРАГАНА

ПЕРКОВ са синовима

(78/312408)

Последњи поздрав брату

РАДИСАВУ МАРКОВИЋУ
1962–2022.

од брата ТОМИСЛАВА, снаје ВУКИЦЕ, братића

БОЈАНЕ, МАРКА, БРАНИСЛАВА, зет АЦА, снаја

ТАМАРА, унуци ВУКАШИН, ДУШАН, УГЉЕША

и ОГЊЕН

(143/312499)
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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

КОТЛАЈИЋ

ВИОРИКА ГОЈКО ПЕТАР
двадесет година девет година девет година

Памтимо Вас и волимо.

Недостајете нам пуно.

Ваши најмилији

(51/312367)

ЗОЈА

СТАНКОВИЋ
2013–2022.

Сваки тренутак на-

шег трајања испуњен

је тобом и ти живиш

заувек у нама.

Твоји најмилији
(27/312336)

ДЕСЕТ ГОДИНА

ЖИВКО

СИМОНОВИЋ

Чувамо те од забора-

ва.

Твоји најмилији

(107/312443)

У суботу, 5. фебруара, у 11 сати, даваћемо ше-

стомесечни помен нашем драгом супругу, оцу и

деди

СЛАВКО СТЕВИЋ

Време не може да избрише тугу, али бол је све

јача и јача. Волећемо те заувек.

Супруга ГОРДАНА, ћерке ДРАГАНА

и ДАНИЈЕЛА, зет ДРАГАН и унука ЈЕЛЕНА
(113/312447)

Прошло је девет година
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

РАДОЈКА

МУНИЋ
рођ. Ловић

29. I 2013 – 29. I 2022.

Тугују за тобом твоје
сестре и браћа

(42/312358)

СЕЋАЊЕ

5. II 2014 – 5. II 2022.

ЉУБИША

ПЕТКОВ ЏАЈА

Осам тужних година

без тебе.

Твоји најмилији

(90/312415)

СЕЋАЊЕ

ЗАРИЈЕ

КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2022.

Једна ноћ одвела те од
наших очију, али из ср-
ца никада неће.

Твоја породица

(62/312385)

Прошло је пуних десет година откада

ниси са нама

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

Заувек ожалошћени: супруга ОЛГА

и син БРАНИМИР

(122/312460)

Драги мој тата, није лакше с временом, исто боли

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2022.

(125/312465)
                             Твоја ДРАГАНА са породицом

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

У суботу, 5. фебруара 2022, у 11 сати, на Но-

вом гробљу у Панчеву даваћемо годишњи по-

мен

Породица

(130/312475)

5. фебруара, у 10 сати, на гробљу Котеж, обеле-

жавамо шест месеци откада није са нама наша

супруга, мајка и бака

БОСА БОГДАНОВ

Њени најмилији

(132/312478)

У суботу, 5. фебруара 2022. године, на Новом гробљу, даваћемо

шестомесечни помен нашој вољеној

МИРЈАНИ МИЛОШЕВИЋ

Бол и туга не престају, остала је велика празнина у нашим срцима.

Много нам недостајеш.

Твоји: супруг ЈОВИЦА, син СРЂАН и снаја МАЈА

(133/312479)

Прошло је тужних годину дана

ВЕРА КУНДАКОВИЋ
dipl. ecc

1937–2021.

3. фебруара 2022. навршило се годину дана од

смрти Вере Кундаковић.

Ожалошћени син БРАНИСЛАВ са породицом

(134/312484)

Шест месеци како

ниси са нама драга

моја сестро

МИРО

Недостајеш све више.

Ожалошћени брат

БАТА са породицом

(136/312486)

ВЛАДИМИР РАКИЏИЋ

Прошло је мало времена а много нам

недостајеш.

БРАНА, МИРКО и ДЕДА

(144/312502)

Остало је само да причамо о теби и спомињемо те увек,
драги тата

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
1941-2010.

Твоји најмилији
(146/312506)

Наши родитељи на које смо поносни

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

НИКОЛА ЦВИЈЕТА
шест месеци дванаест година

Дали су нам љубав и снагу. Чувамо то и памтимо.

Ваша деца са породицама
(148/312508)

Сећање на драге

ВЕЉКОВИЋ

ВУКОСАВА и ВИДОЈЕ
1936–1992. 1827–2009.

Ћерка СНЕЖАНА и син СИНИША

са породицама

(156/312520)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
2017–2022.

Само је време прошло, али понос за то-

бом остаје.

С поштовањем ТОМИЋКА

(6/312315)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ДРАГОМИР МИЛЕНА
рођ. Јовановић

судија Окружног суда наставница

1911–1989. 1918–2010.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ
(7/312317)

5. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо го-
дишњи помен нашем

МИЛЕТУ РАДОЈЧИЋУ
Време пролази, туга остаје.

Твоја породица
(33/312346)

СЕЋАЊЕ

на наше

ЉИЉАНА ЖИВАНКО

ЛАЗИН ЛАЗИН

Мама Љиљи ћемо у суботу, 5. фебруара, у 12 са-

ти, давати једногодишњи помен.

Ћерка СЛАЂАНА, зет МИЛОРАД

и унуци БИЉАНА и БРАНИСЛАВ
(35/312348)

5. фебруара 2022. навршава се шест неде-

ља од када си изашла са намером да се

вратиш

МАРИЈА МИРКОВИЋ
1943–2021.

Хвала ти за сву љубав и праштања.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, јер

вољени никад не умиру.

Твој супруг САВА, син МИЛАН

и ћерка ЈАГОДА са породицама
(38/312351)

У суботу, 5. фебруара 2022. године, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четр-

десетодневни помен нашм драгом

АЦИ ПОПОВИЋУ

Супруга ГОЦА и син АЛЕКСАНДАР

(47/312363)

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ
2009–2022.

И даље у нашим срцима и мислима чувамо

успомену на тебе.

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

(48/312364)

Четири године отка-

ко ниси са нама

БИЉАНА

КОВАЧЕВИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(56/312375)

7. фебруара 2022. навршава се десет година

откако није са нама мој отац

МИЛОШ РОДИЋ

Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоја ћерка ТАСИЋ ЈАДРАНКА са породицом

(57/312376)

СЛОБОДАН РАДЕВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Брат МИЋКО, снаја СВЕТЛАНА, 

братаница ЛИДИЈА и братанац БОЈАН

и снаја МАША са породицом

(59/312380)

10. фебруара навршава се година откако није са нама

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
из Црепаје

Ниси поред нас, али си у нашим срцима, душама и мислима.

Увек си ту и бићеш заувек.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(91/312416)

ПОМЕН
10. II 2021 – 10. II 2022.

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
из Црепаје

Недостајеш нам.
ЉИЉА са породицом

(77/312405)

Позивамо родбину и пријатеље, да 5. фебруара,

у 11 сати, на Новом гробљу, присуствују тужном

једногодишњем помену нашој драгој

РАДОЈКИ КОЧИЋ
1944–2021.

Нашој вољеној од: супруга МИЛАДИНА, 

ћерке СЛАЂАНА, ЉИЉАНА, син ЖЕЉКО

и зета ВЕЛИШЕ

(89/312414)

Вољена сестро

МИРЈАНА

ФИЛИПОВИЋ
1949–2021.

Остаћеш вечно у мојим
мислима.

Сестра ЉИЉА
са породицом

(79/312408)

Драгој мајци и баки

МИРЈАНИ

ФИЛИПОВИЋ
1949–2021.

Време иде али бол не
престаје. Вечно ћеш би-
ти у нашим срцима.

Син ГОРАН и унуке
ТАРА и ЛЕНА

(80/312408)

Палчице недостајеш.

Туга не престаје

Неутешна ћерка

НАТАША, зет

ДЕЈАН, унуци

ТАМАРА и ОГИ

(82/312408)

5. фебруара 2022. дава-
ћемо годишњи помен
нашој

МИРЈАНИ

ФИЛИПОВИЋ
1949–2021.

Чувам те од заборава.
Неутешан супруг

СЛОБОДАН
(81/312408)

ПОМЕН

ЈОВАНКА КОСТИЋ
9. II 2012.

Мама, недостајеш.

БИЉАНА и СНЕЖАНА са породицом
(9/312319)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

РОГЛИЋ
1992–2022.

Живот је пролазан,

сећање је вечно. Ми

имамо кога да се се-

ћамо.

Твоји: НЕБОЈША,

СЕКА и ПЕТКАНА

(116/312452)

У суботу, 5. фебруа-

ра, навршава се осам

година без нашег

Злаје...

ЗЛАТКО

ЖИВКОВИЋ

Нисмо те заборави-

ли, напротив.

Воли те твоја

породица

(129/312473)
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Прошло је седам година откако нас је напустио

наш вољени

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2022.

Твоја доброта и љубав су свуда око нас.

Недостајеш нам...

Твоји најмилији

(15/312323)

У суботу, 5. фебруара 2022. године, у 11 сати, ћемо одати годишњи

помен нашој најдражој

МАЈИ СТАНЧУЛ

Тужни смо птићи што меким кљуном кљуцају о камен тражећи воду,

баш к’о и људи када најдраже траже онда када оду...

Јако нам недостајеш...

За све што прошло је и све што надолази...

Баш недостајеш.

Тужни тата и мама

(12/312321)

Драго моје и једино дете

МАЈА СТАНЧУЛ

Зашто једној младости тако брзо дође крај...

Зашто је само Сунца вечни сјај...

Заувек твоја тужна мама

(11/312321)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА

МИЛОШЕВИЋ
6. II 2012 – 6. II 2022.

Прошло је десет годи-
на. У нашим срцима
остајеш заувек.

Твоји најмилији
(16/312324)

Вољеној мојој

МАЈИ

Годину дана без тебе сине.

Воли те баба ДРАГИЦА
(17/312325)

Прошло је годину дана откада си нас напустила

МАЈА СТАНЧУЛ
Твој ујкица из Кине са породицом.

Заувек си у нашим срцима
(18/312325)

Пролази време а туга је све већа

МАЈА СТАНЧУЛ

Твоја тетка МАЈА ШУПИЋ са породицом

(19/312326)

Година туге је иза нас

МАЈА СТАНЧУЛ
Породица ИЛИЋ

(20/312325)

Заувек си у срцима нашим

МАЈА СТАНЧУЛ

Заборав не постоји.
Породица ДАБИЋ

(21/312325)

5. фебруара 2022. на-

вршава се четрдесет

дана откада нас је на-

пустио наш драги кум

Љубиша

ЉУБИША

ЖУГИЋ

Кумови КНЕЖЕВИЋ
(34/312347)

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

Прошла је година от-

како ниси са нама, а

сећање на тебе биће

вечно.

Баба МИЛЕНА

(40/312353)

2. фебруара 2022. навршиле су се две године от-

како ниси са нама...

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
1940–2020.

Али бићеш заувек у нашим срцима...

Супруга ЉИЉАНА, син МИОДРАГ и ћерке

ГОРДАНА и ДРАГАНА са породицама

(43/312359)

6. фебруара 2022. четири је године како се моја

мајка

АНА СТАНИЋ

преселила у царство небеско.

Знам сада за њу нема боли, ал’ моја бол је све јача.

Пуно ми недостајеш, мама

МИЊА

(54/312372)

6. фебруара навршавају се двадесет три године

откако није са нама наша

ГОРДАНА ОКУКА
1975–1999.

Воле је и чувају од заборава њени најмилији.

Породица ОКУКА

(92/312417)

СЕЋАЊЕ

КАЛИНИЋ

ДМИТРУ

МИЋИ

Нисмо те могли сачу-

вати од смрти, али

ћемо те сачувати од

заборава.

Твоји најмилији

(71/312398)

МАЈИ

Туга је све већа. 

Волимо те.

Тетка СНЕЖА, МИХАЧА, ЕМА и МАРТИНА

(95/312419)

3

Пролазе године

ТОМИЋ М. ВОЈИСЛАВ
8. II 2018 – 8. II 2022.

Остаје љубав и Ти у нашим срцима, мисли-

ма, причама...

Заувек бескрајно вољен.

С љубављу твоји: ЈЕЛИСАВЕТА, УРОШ

и ЈАСМИНА

(103/312438)

7. фебруара је пет го-

дина откако ниси са

нама

МИЛЕ

Време пролази а пра-

знина и туга остаје.

Твоји најмилији

(73/312400)

Пета је година без мог

брата

МИЛЕТА

СТАНКОВИЋА
Недостајеш нам. Воли-
мо те и носимо у срцу.

Сестра МИЛИЦА
са породицом

(74/312400)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2022.

Све ове године без

тебе срце боли...

Твоја сестра

МАРИЈА

са породицом

(115/312451)

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



Још два вредна
појачања

Почело играње
контролних утакмица

Челни људи Фудбалског клуба
Железничар, предвођени пред-
седником Зораном Наункови-
ћем, одрадили су сјајан посао
у зимском прелазном року.
Популарна „дизелка” из Пан-
чева оформила је тим за вели-
ка дела. „Жеља”, бар по име-
нима, има састав који би могао
да приреди најпријатније изне-
нађење у пролећном делу Прве
лиге Србије.

Поред четворице момака које
смо већ представили, Панчевци
и Панчевке који воле најважни-
ју споредну ствар на свету и
навијају за Железничар упозна-
ли су још два одлична фудбале-
ра који су заоштрили већ озбиљ-
но јаку конкуренцију у тиму!

Нови члан Железничара
постао је најбољи стрелац Прве
лиге Србије Матеја Зувић. На
двадесет утакмица у јесењем
делу прволигашког каравана,
постигао је десет голова.

Момак који је рођен 13.
фебруара 2000. године јесенас
је носио дрес Жаркова, потпи-
сао је уговор са Чукаричким, а
сада је као позајмљени играч
суперлигаша с Бановог брда, с
којим Железничар има изузет-
ну сарадњу, задужио бело-пла-
ву опрему.

– Пре свега желим да захва-
лим људима из Железничара
на указаном поверењу. Дошао
сам са жељом да појачам еки-
пу и да остваримо циљ, да се
пласирамо у Суперлигу. Веру-
јем и да ћу наставити голге-
терску серију коју сам започео
јесенас и да ћу допринети
„Жељиним” добрим резултати-
ма. Познајем момке, с Лаза-
ром Милошевим и Мирољу-
бом Костићем сам играо у
Напретку, од њих сам чуо све
најбоље о Железничару. Нави-
као сам на победе, али сви ми
који играмо фудбал желимо да
побеђујемо. „Жеља” има ква-
литет за Суперлигу и драго ми
је да могу да будем део једне
такве приче – рекао је на првом

обраћању новинарима у опре-
ми новог клуба Матеја Зувић,
момак који је прошао омла-
динску школу Партизана.

Конкуренција у тиму из
нашег града заоштрена је на
свакој позицији.

Тако ће бити и на месту
десног спољног играча. „Жељу”
је појачао и стасити Нишлија,
181 цм високи Стефан Дабић,
који је рођен 9. марта 1997.
године.

– Много тога лепог сам чуо
о Фудбалском клубу Железни-

чар. То је колектив о коме се у
фудбалским круговима у Срби-
ји прича у суперлативу. Хвала
свима на указаном поверењу
да будем део једне овако лепе
спортске приче. Саиграчи су
ме лепо прихватили, а конку-
ренције се не плашим. Ко заслу-
жи – играће. Искрено се надам
да ће од лета „Жеља” бити
суперлигаш – истакао је Сте-
фан Дабић, који је у својој кари-
јери играо и за: БСК из Борче,
Крупу, Колубару, Графичар,
Мачву, а у „дизелку” је дошао

из суперлигаша Напретка из
Крушевца.

У најбољем фудбалском
колективу са ових простора
ради се пуном паром. „Дизел-
ка” је у пуном гасу, амбиције
су највише, па сваки сегмент
клуба сада мора беспрекорно
да функционише...

Прелазни рок је одрађен мак-
симално, момци на терену дају
све од себе на изузетно напор-
ним тренинзима, а у суботу,
29. јануара, почело је и играње
контролних утакмица.

На терену с вештачком тра-
вом, покрај Хале спортова на
Стрелишту, Железничар је
одмерио снаге с београдским
Бродарцем. Био је то занимљив
дуел, иако су оба тима у меч
ушла после јаких тренинга.
Момци су давали све од себе,
добро се трчало, а после деве-
десет жестоких минута није
било победника – 2:2.

Голове за екипу из Панчева
постигли су Матеја Зувић и
Лазар Милошев.

– За ову фазу припрема, оди-
грали смо солидан меч. Јуче
смо имали јако тежак тренинг,
ноге су још увек тешке, али и
поред тога играли смо добро у
пољу. Реализација мора да се
поправи, у дефанзиви треба
више концентрације, али пола-
ко, како време буде одмицало,
играћемо све боље. Све у све-
му, није лоше за почетак. Мом-
ци одлично раде на тренинзи-
ма и само нека тако наставе –
рекао је шеф стручног штаба
Драган Аничић.

Железничар је утакмицу про-
тив Бродарца започео у саста-
ву: Живковић, Трипковић,
Костић, Ђурковић, Томић,
Дабић, Петровић, Аџибаба,
Луковић, Делић и Зувић. У дру-
гом полувремену на терен су
истрчали: Андријанић, Балаж,
Марковић, Радојичић, Дашић,
Станимировић, Конатар, Реган,
Ђорђевић, Милошев и Стојчев.

Друга провера је одрађена у
среду, 2. фебруара, када је на
истом месту Железничар уго-
стио БСК из Борче. Већ у петак,
4. фебруара, експедиција Фуд-
балског клуба Железничар
одлази на двонедељне припре-
ме у турску Анталију.

СПОРТ
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Потпуна доминација
наших суграђана

Ускоро и државни
шампионати

Чланови Стрељачке дружине
„Панчево 1813” остварили су
изванредне резултате на Првен-
ству Војводине по А-програму
у гађању из ваздушног оружја,
које је одржано прошлог викен-
да у Новом Саду. Клуб из нашег
града био је најбројнији на шам-
пионату, са двадесет четири
наступа, а феноменални стрел-
ци су својим медаљама допри-
нели да њихова „дружина” буде
и најуспешнија на овом пре-
стижном надметању. Трофеји
су освајани и у појединачној и
у екипној конкуренцији.

Сениорски тим из нашег гра-
да који се надметао у гађању
из ваздушне пушке убедљиво
је освојио прво место, а за такав
резултат најзаслужнији су њего-
ви чланови Дејан Пешић,
Габриел Даутовић и Алекса
Ракоњац.

Дејан Пешић је освојио злат-
ну медаљу с феноменалним
резултатом – погодио је апсо-
лутних 600 кругова (60 цента-
ра) и тако још једном потвр-
дио да заузима сам врх овог
спорта у нашој земљи. Габриел
Даутовић је био пети пошто је
упуцао 584 круга, а одличан је
био и Алекса Ракоњац. Он је
освојио сребрно одличје с 594
круга у сениорској конкурен-
цији, али и медаљу истог сјаја
у надметању јуниора, погодив-
ши 591 круг.

Запажен наступ је имала и

екипа сениорки СД-а „Панче-
во 1813”, која је освојила брон-
зано одличје. Теодора Кондић
је заслужила сребрну медаљу с
584 погођена круга у групи
јуниорки које су се надметале
у гађању из ваздушне пушке.
Ива Ракоњац је била четврта у
конкуренцији сениорки с 588
кругова, а и у јуниорској кон-
куренцији је заузела четврто
место, с погођена 582 круга.

Већ по традицији, фанта-
стични су били и панчевачки
„пиштољаши”. Момци спрем-
ни и за највећа спортска достиг-
нућа...

Велимир Нинковић је осво-
јио шампионски пехар у кате-
горији јуниора јер је погодио
556 кругова, а ниску успеха
наставио је и његов брат Мар-
ко Нинковић. Он је зарадио
сребрну медаљу с 551 кругом у
категорији јуниора, а одличје
истог сјаја припало му је и у
надметању сениора јер је пого-
дио 557 кругова. Стефан
Кешишјан је био четврти у кон-
куренцији јуниора, с погође-
них 529 кругова.

Екипа јуниора СД-а „Панче-
во 1813” у гађању из ваздушног
пиштоља постала је шампион
Војводине, а сениорски тим је
заслужио звање покрајинског
вицешампиона.

Сребро је припало и тиму
сениорки из нашег града. Тео-
дора Кљајић је заузела четврто
место с погођених 535, а Мар-
тина Мијатовић пето с 511 кру-
гова.

Сви такмичари су се квали-
фиковали за наступе на првен-
ствима Србије. Јуниори ће се
19. фебруара надметати у Сме-
дереву, а сениори 12. марта у
Нишу.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА”
НАЈУСПЕШНИЈА

ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

УБРЗАЊЕ ЗА НАЈВЕЋЕ ДОМЕТЕ



У недељу, 30. јануара, одржан
је међународни турнир за нај-
млађе џудисте под називом
„Трофеј Вршца”. Конкуренци-
ја је била веома јака јер се над-
метало око 600 младих бораца
из: Румуније, Бугарске, Мађар-
ске, Грчке, Македоније, Црне
Горе, Републике Српске, Босне
и Херцеговине и Србије.

Џудо клуб Јединство из Кача-
рева и на овом такмичењу имао
је своје представнике, који су
освојили три одличја.

Андријана Кртенић се оки-
тила сребрном медаљом, а
бронзе су зарадили Јана Пеји-
новић и Илија Анђеловић. Пета
места у својим категоријама

заузели су Василије Стошић и
Новак Стојановски, а боје клу-
ба је бранио и Дарио Балан.

Екипу је предводио тренер
Саша Анђеловић.

СПОРТ
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Порази као сплет
несрећних околности

За викенд пред
својим навијачима

Једномесечна пауза у такмиче-
њу је брзо прошла. Од прошлог
викенда настављене су трке за
бодове и у одбојкашким лигама
широм Србије.

Када је игра преко мреже у
нашем граду у питању, подсе-
ћамо да су све очи Панчевки и
Панчеваца уперене у момке из
старчевачког Борца, али и девој-
ке из Одбојке 013.

После првих званичних утак-
мица у 2022. години навијачи
из Панчева и околине не могу
да буду задовољни. Поразе су
претрпеле обе екипе из града
на обали Тамиша. Старчевачки
„борци” су погнуте главе напу-
стили терен у Клеку, док су
девојке „013” изгубиле у Срем-
ској Митровици.

Било је узбудљиво и неизве-
сно до самог краја утакмице
дванаестог кола Прве лиге
Србије. Старчевци су гостова-
ли у месту надомак Зрењани-
на. Отпутовали су тамо као
фаворити, али су знали да им
предстоји веома тежак меч. У
малој сали ОШ „Милош Грбић”
одбојкаши Клека увек умеју да
буду незгодни. Притом, дома-
ћин је мало и појачао своје
редове током такмичарске пау-
зе, па иако заузима последње
место на табели, представља-
ће тврд орах многим ривали-
ма. То је најбоље осетио тим
из Старчева: Клек–Борац 3:2,
по сетовима 25:22, 13:25, 18:25,
28:26 и 15:10.

Сам поглед на коначан исход
довољно говори. Сви они који
се иоле разумеју у игру преко
мреже могу само да претпоста-
ве каква се спортска драма одви-
јала на овој утакмици.

Домаћи одбојкаши су повели
и иако је први сет наговестио да
се домаћин неће лако предати у
овом дуелу, момци тренера Јови-
це Цветковића брзо су преузели
контролу над утакмицом. Борац
је у другом сету просто „одувао”
ривала с терена, а Бојан Познић
и његови другови играли су
одлично и у трећем сету, када
су потпуно преокренули резул-
тат и стигли надомак победе.

Одбојкашка битка потпуно се
распламсала у четвртом сету.
Борац се борио за меч, а Клек
за опстанак у утакмици и про-
дужетак наде. Сет је ушао у пра-
ву спортску драму, а више кон-
центрације и среће имали су
домаћини. Добили су овај део
утакмице „на разлику”, а пси-
холошку надмоћ искористили
су у тај-бреку, када су дошли до
коначног тријумфа.

Тим из Старчева је тако пре-
трпео и шести пораз, „пао” је на
пето место на првенственој табе-
ли, а прилику за поправни има-
ће већ наредног викенда, када

ће на свом терену одмерити сна-
ге са екипом ВГСК-а из Вели-
ког Градишта.

Првенствена трка за бодове
настављена је и у Другој лиги
група „Север” за жене. Панче-
вачка Одбојка 013 је после так-
мичарске паузе била на великом
искушењу, јер је гостовала у Срем-

ској Митровици, где је одмери-
ла снаге са екипом Срем 2.

Тим који предводи Владимир
Јованчић на једно од најтежих
гостовања отпутовао је осла-
бљен, јер први стратег панче-
вачке екипе није могао да рачу-
на на повређену Драгану Мар-
ковић, која ће највероватније

пропустити цео остатак првен-
ства. Ипак, Панчевке се нису
уплашиле фаворизованог про-
тивника, добро су радиле на
тренинзима пре овог меча, али
нису имале ни довољно спорт-
ске среће да би оствариле повољ-
нији резултат: Срем 2 – Одбој-
ка 013 3:1, по сетовима 25:22,
23:25, 25:19 и 25:22.

– Коначан исход не одсли-
кава право стање ствари на тере-
ну. Девојке су се одлично бори-
ле и да нисмо имали велики
пех, могли смо доћи и до побе-
де. У првом сету смо испусти-
ли озбиљно вођство, али смо у
другом успели да преокрене-
мо, да се издигнемо из ситуа-
ције када смо губили и да се
вратимо. Били смо психоло-
шки јачи, почели смо да „ломи-
мо” Срем, али онда је нашем
капитену и најбољој играчици
Јелени Петров позлило, па је
морала да напусти игру. То су
домаће знале да искористе и
поново су преузеле контролу
над утакмицом. Јеца је поку-
шала да се врати, да помогне,
али није могла. Најважније је
да се она опорави, а прилику
за освајање бодова тражићемо
у наредној утакмици – рекао је
у телефонском разговору први
тренер Одбојке 013 Владимир
Јованчић.

Следећег викенда тим из
нашег града дочекује Руму. Утак-
мица ће бити одиграна у Банат-
ском Новом Селу, у недељу, 6.
фебруара, у 12 сати.

НОВОСТИ ИЗ ЏК-а ДИНАМО

МАЈСТОРИ ЏУДО-СПОРТА
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Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ГЛАВЕ ГОРЕ – ИМА ДАНА ЗА МЕГДАНА

Стране припремио

Александар
Живковић

У Новом Саду је 29. јануара
одржано полагање за мајстор-
ске појасеве у џуду. Млади тре-
нери ЏК-а Динамо Милан Кај-
ганић и Душан Павић положи-
ли су за мајсторски дан – други
степен. Тако се наставља уна-
пређивање рада младих трене-
ра Динама уз надзор њихових
ментора Љубомира и Славка
Станишића.

Вишеструком европском и
светском ветеранском прваку
Славку Станишићу додељен је
мајсторски дан – осми степен,
па је тако постао један од нај-
квалификованијих џудиста у
Србији.

Већ у недељу, 30. јануара, чла-
нови ЏК-а Динамо били су на
новим испитима. Овог пута на
сцени су били најмлађи борци.
На турниру у Вршцу, у веома
јакој међународној конкурен-
цији, клуб из нашег града пред-
ставио се с петнаест бораца, који
су освојили две медаље.

Најсјајније одличје је заслу-
жила Дивна Милановић, а брон-
зом се окитио Милош Божић.
Боје клуба бранили су и: Гаври-
ло Бошковић, Мијат Вукосавље-
вић, Вукашин Милосављевић,
Наталија Лончар, Стефан Васо-
вић, Јован Бођић и Алекса
Милићев.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА

КАЧАРЕВЦИМА ТРИ МЕДАЉЕ



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша  Тра ј ковић
•  Редакци ј а :  Александар Живковић,  Дра гана  Кожан ,  Ј ордан  Филиповић  •  Лек тор :  Ј ули ј ана  Ј овић  •  Телефони :  013 /301 -150  (цен трала ) ,  013 /300 -830  
(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево 
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају 
• Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике 
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs 
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Померене перспективе
У машти је могуће све.

    Да спајаш неспојиве појаве.

    Измишљаш, лепо, нове светове.

    Да на зидовима помераш перспективе.

    Градиш у себи нове слике.

    Да од нуле правиш још нула, милионе.

    Или да од визуелног богатства хваташ само линије.

    И спајаш их, баш како ти је потаман.

Сусрет
Спонтани сусрет, без плана, чили душу.

    Наравно, ако ти је та особа драга.

    У том случају имаш прави спој.

    До финог „судара” долази и с договором.

    Само, тада треба и да се склопе коцкице.

    Да належу једне на друге.

    Као цигле у зиду.

    До образа уз образ.

На време
Често није довољно само имати идеју.

    Неопходно је имати је на време.

    Као што је време неопходно за њено клијање.

    Исто се односи и на акцију.

    Покретачки духови су такви једино ако погоде моменат.

    Дешава се и да је за минут омашена акција трула.

    За неку другу неопходна је деценија.

    Промишљање о времену, на време, доноси испуњено време.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Сјајни резултати из Вршца

Следе покрајински шампионат
и турнир у Лакташима

Време празника је за нама. Иако су
вредно радили и током јануара, спор-
тисти углавном нису имали такмичар-
ских искушења. Вежбали су са својим
тренерима и припремали се за значај-
на такмичења која им предстоје.

Један од спортских колектива у нашем
граду у којима се готово сваког дана
нешто дешава свакако је Џудо клуб
Тамиш. Одавно је ова спортска дружи-
на показала и доказала да има квали-
тетног „материјала” за највеће домете,
па се напоран рад није ни прекидао.
Полако али сигурно одличан такмичар-
ски „штоф” претвара се у медаље...

Прво званично такмичарско искуше-
ње у новој, 2022. години млади џудисти
Тамиша имали су у недељу, 30. јануара.
Вршац је био домаћин дванаестог међу-
народног турнира, а као и много пута
до сада, организација је била на врхун-
ском нивоу, па су домаћини поставили
„домаћи задатак” осталим организато-
рима у овој години.

Учествовала су 544 такмичара из 62
клуба из: Румуније, Бугарске, Грчке,
Северне Македоније, Мађарске, Црне
Горе, Босне и Херцеговине, Републике
Српске и Србије. Конкуренција је била
заиста жестока, али то није сметало бор-
цима из нашег града. Напротив. Такми-
чари ЏК-а Тамиш на најлепши начин
су обележили годину дана од првог зва-
ничног тренинга у свом клубу, освојили
су чак девет медаља и у укупном пла-
сману заузели су седмо место. Да све
буде још значајније, свечаније и опти-
мистичније пред наредна такмичења,
побринуле су се девојке из Тамиша, које
су у генералном пласману биле треће.

Златне медаље и стилизоване пеха-
ре у својим категоријама освојили су
Јелена Стојановски, Милица Секуло-
вић и Дејан Долинга, а велики допри-
нос одличном пласману свог клуба
дали су и такмичари који су се окити-
ли бронзаним одличјима: Нађа Стај-
чић, Наталија и Петар Новаковић,
Никола Долинга, Марија Стојановски
и Милена Секуловић. На пето место
се пласирао Вук Милутиновић, Алек-
са Судимац је био седми, а иако су
остали без трофеја, одлични су били

и дебитанти на великим такмичењи-
ма: Вук Дугић, Андреј Докић, Никола
Стојанић и Василије Стајчић.

– Одличан турнир, јак старт такми-

чара на почетку сезоне. Свака част орга-
низаторима. Џудисти Тамиша су вред-
но радили и током празничних дана, а
то се види и по оствареним резултати-
ма. Деца су показала добре борбе, мада
увек има места за напредак. Ово нам је
само обавеза, али и мотив да убудуће
наставимо још јачим темпом, како бисмо
оправдали поверење деце, њихових роди-
теља, али и управе нашег клуба – рекао
је тренер у ЏК-у Тамиш Дарко Тодоро-
вић, а поред њега децу су кроз такмиче-
ње у Вршцу водили и Неда и Иван Осто-
јић и Рајко Стајчић.

На овај начин такмичари Тамиша су
само наставили тамо где су стали про-
шле године и крећу у нове победе. Већ
следећег викенда кадети овог клуба
бориће се на Првенству Војводине, док
ће се млађе узрасне категорије надме-
тати на турниру у Лакташима, у Репу-
блици Српској. А. Живковић

ЧЛАНОВИ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ НА ПОБЕДНИЧКОМ ПУТУ

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ

Нада Стајчић освојила бронзану медаљу


