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Здравље
Шта све може
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Гордана Бајкалазина:

Живите, људи... 
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Непролазна лепота
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ИДИЛАИДИЛА

Радови почињу за неколико недеља, следи уређење стаза, 
зеленила, расвете, амфитеатра, паркинга... стр. 2

Чишћење града
од нарко-дилера

» страна 2

ELI SA тест од сада и у
Заводу за јавно здравље

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11страна 11

Помоћ до 25.000 евра
за пољопривреднике

ВЛАДА СРБИЈЕ И СВЕТСКА БАНКА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 5

У ПАНЧЕВУ ПОЧЕЛО ДА РАДИ
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ

ПОСЛЕРЕКОНСТРУКЦИЈЕКЕЈЋЕБИТИ
ЈЕДНООДНАЈЛЕПШИХМЕСТАУГРАДУ

БЕСПЛАТНА ПСИХОЛОШКА ПОМОЋ

НАШИ СУГРАЂАНИ 

Мајстори дувачи

стр. 7



– Бавићемо се и уређењем 
амфитеатра, јер нам је намера да вра-
тимо живот, окупљања и стална дру-
жења младих уз звуке локалних бен-
дова, али и да отворимо могућност за
многобројне догађаје. Понтон ће
добити вишеструку намену, а катама-
ран свакако више посетилаца, који ће
имати прилику да уживају у лепоти

реке Тамиш. Желимо да у сарадњи сa
удружењима која су активна на Тами-
шу решимо питање старих чамаца и
преуредимо комплетно тај део, који је
сад прилично запуштен. Уредићемо
валобране, поставићемо нов мобили-
јар, додатне стубне канте и, у сарадњи
с ЈКП-ом „Зеленило”, додатно ћемо
уредити зелене површине. Будућа

променада биће једно од најлепших
места на мапи Панчева за уживање,
рекреацију и разоноду – најављује
Маја Витман.

Намера градске власти је да у радо-
ве крене за неколико недеља. Радиће
се фазно, како би грађани и посетиоци
у сваком моменту могли да користе
неки део шеталишта. С. Трајковић

Следи уређење стаза, зеле-
нила, расвете, 
амфитеатра, паркинга...

Будућа променада биће
једно од најлепших 
места у граду

Као што смо најавили прошле недеље,
на овом месту ћемо у неколико бројева
листа објављивати планове градске
власти у вези сa инвестицијама за ову
годину. У овом издању новина у фоку-
су ће бити реконструкција градског
кеја, а саговорница нам је градска
менаџерка Маја Витман.

Град Панчево скоро четрдесет годи-
на није имао већа капитална улагања
која се односе на уређење Потамишја,
односно кеја, а Маја Витман каже да је
жеља локалне самоуправе да направи
најлепшу променаду на две реке.

– То ће бити понос града. Морам
напоменути да су се капитални про-
јекти које смо досад спроводили одно-
сили на предуслов за подизање при-
вреде и економско-привредног разво-
ја. Драго нам је да се као одговорна
власт нисмо бавили „шминкањем”
града и мазањем очију јавности, већ
значајним инфраструктурним пројек-
тима који су нам довели важне инве-
ститоре, попут немачких компанија
ZF и „Брозе”. Поносни смо на то што
смо Стратегијом развоја града успели
да, пошто смо сагледали највеће про-
блеме, смогнемо снаге да изнесемо
најзначајније пројекте који су створи-
ли предуслов да, када се каже – Пан-
чево, град буде препознат по новом
точку индустријализације, који је
готово немогуће зауставити, као град
будућности. Подршка председника
Србије Александра Вучића и Владе РС
је непроцењива. Грађани знају да је
наш једини циљ и мотив стварање
бољих услова за живот, подизањем
привреде и повећањем броја запосле-
них – истиче Маја Витман.

Улагањем у реконструкцију панче-
вачког кеја жели се да се добије нај-
лепша слика када се уђе у наш град са
„старог” пута, из правца Београда, пре-
ко моста на Тамишу. Градска менаџер-
ка објашњава:

– То је само почетак будуће проме-
наде која ће бити симбол нашег града.
Њена дужина је 2,6 километара. Про-
менада треба да, с горњом и доњом ста-
зом наслоњеном на реку, пружа угођај
свим корисницима. Уредићемо посто-
јеће пешачко-бициклистичке стазе,
комплетно ћемо решити јавну расвету
уградњом нових LED канделабара,
измештањем с валобрана дуж пешач-
ко-бициклистичке стазе, и поставиће-
мо нове стубове јавног осветљења на
„даму”, делу шеталишта у дужини од
око 600 метара који је до сада био пот-
пуно неосветљен, а самим тим и небе-
збедан за шетњу у вечерњим сатима.

Поред тога, биће додатно осветљен и
потпуно реконструисан паркинг иза
силоса с нових око 66 места, а стазе до
њега уређене.
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Има их
чувајте се

Тешко неко време газимо.
Можда га таквим чине и неки
много тешки људи... Има их.
Свуда. Само се осврните око
себе или се улогујте на неку
друштвену мрежу. Све је више
сујетних, препотентних, нар-
цисоидних, људи с мањком
етике и морала и ко зна каквих
још.

Некако, а та појава је све уче-
сталија, најчешће они који
реално не поседују неку вред-
ност (памет, вештину, тале-
нат...) стварају лажне слике о
себи. Хвала богу, у ово ново
технолошко време имају и где.
А циљ не бира средство, је ли.
Више ништа није свето, па се
сада и смрт користи за саморе-
кламирање. Ти ловци на лајко-
ве преплаве друштвене мреже
опроштајним порукама, обаве-
зно уз слику покојника, успут у
ствари промовишући себе. Шта
ће, сироти „мали” људи. Да не
искористе такву прилику, о
њима би се тако мало знало.
Лечење некаквих комплекса,
шта ли... О успесима, поготову
спортским, да и не причамо!
Тада настају праве утакмице у
саморекламерству, које су по
правилу врло, врло неизвесне...

Тешки су то људи. Много.
Такве особе су склоне и пројек-
цијама, јер умисле да им при-
пада неки високи положај у
друштву, често чине све како би
убедиле друге људе да су управо
оне нешто посебно. Уколико не
успеју у својим намерама, када
не испуне своје циљеве, е онда
су им криви други (окружење,
земља у којој живе, разне окол-
ности, судбина, срећа...).
Медијски се експонирају, обич-
но су без формалног образова-
ња, а баве се углавном продава-
њем магле. Имају потребу за
преувеличавањем, а то чине
најчешће када говоре о себи. А
прилику да кажу нешто о себи
користе у сваком тренутку, у
свакој објави на „Фејсбуку”,
било где... Они су и најчешћи
корисници друштвених мрежа,
зависни су од лајкова, претва-
рају се да све прате, коментари-
шу, а у суштини су врло повр-
шни. Опседнути својим „вели-
ким” постигнућима у животу,
уверени су да су увек у праву. А
реалност је сасвим другачија.
То су углавном неинтелигентни
људи, пијавице и лењивци, који
су врло причљиви. Много гово-
ре (углавном млате празну сла-
му), а ништа конкретно не
раде...

Препознали сте многе? Да,
има их! Нажалост, све више.
Чувајте се! И пазите шта читате.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ИНВЕСТИЦИЈАМА С ГРАДСКОМ МЕНАЏЕРКОМ МАЈОМ ВИТМАН

Око старог бувљака

У недељу, на Миси и Стрелишту

Снимио: Милан Шупица

ГРАДСКИ КЕЈ ЗА УЖИВАЊЕ И РАЗОНОДУ

Стати на пут
загађењу земљишта

Чланица Градског већа задужена за
пољопривреду, село и рурални развој
Владислава Максимовић најавила је 31.
маја, на конференцији за новинаре у
холу зграде Градске управе, нову могућ-
ност пријављивања узурпације пољопри-
вредних парцела у Панчеву и у насеље-
ним местима. Ради се о апликацији која
је отворена на сајту Управе за пољопри-
вредно земљиште, а свако ко се одлучи
да узурпацију пријави, остаје анониман.

– На сајту Управе за пољопривредно
земљиште оглашен је нови сервис за
пријављивање узурпације, како због
стварања депонија на приватном и на
државном пољопривредном земљи-
шту, тако и за узурпацију државног
пољопривредног земљишта. Аплика-
ција је потпуно анонимна. Уколико се
грађани налазе на терену, систему могу
допринети тако што постављају фото-
графије. Ако не знају тачно о ком броју
парцеле се ради, GPS ће повући коор-
динате, то јест географску ширину и
дужину. Управа прослеђује пријаву
пољопривредној инспекцији, а инспек-

тори у најкраћем року излазе на терен.
Апликација је направљена и за рачуна-
ре и за мобилне телефоне, а уколико
неко нема те могућности, може доћи у
Градску управу, у Секретаријат за
пољопривреду. Свакако ћемо заједно
приступити решавању проблема –
казала је Владислава
Максимовић.

Како је рекла, оно што
је веома важно, јесте да
се коначно стане на пут
изношењу отпада и зага-
ђењу земљишта. Казнене
одредбе су ту веома јасне
и то све подржава Закон
о пољопривредном
земљишту. Казне за
физичка лица су до
25.000 динара, а за правна лица иду и до
милион динара. Када је у питању узур-
пација земљишта, Закон о пољопри-
вредном земљишту каже да уколико
било које физичко или правно лице без
правног основа користи државно пољо-
привредно земљиште, у обавези је да
плати троструко више од највише
постигнуте просечне цене на лицитаци-
ји у округу у коме се земљиште налази.

Владислава Максимовић је додала:
– Уколико лице то не учини, усев се

скида на основу акта који је донела
локална самоуправа. Ми имамо велику
подршку свих релевантних фактора у
овом послу на територији Панчева. Тре-
нутно пољочуварске службе проверавају

око 700 хектара земљишта и до краја
недеље имаћемо извештај. Након тога
бићемо у обавези да тих 700 хектара пре-
дамо у руке пољопривредних инспекто-
ра, који ће такође обићи комплетан атар
и утврдити чињенично стање.

На крају, као и претходних година,
биће постављене табле за узурпацију, а
узурпатори ће сносити законске после-
дице. С. Т.

Министар унутрашњих послова Репу-
блике Србије Александар Вулин оби-
шао је с директором полиције Влади-
миром Ребићем 1. јуна Полицијску
управу у Панчеву и том приликом
истакао да наш град, као ни било који
други град у Србији неће бити простор
за обрачун нарко-дилера који трују
нашу децу. Вулин је рекао да су у про-
теклом периоду све мере које су пред-
узете, као и појачана контрола и при-
суство полиције на улицама Панчева
дали жељене резултате, али је исто
тако поручио да се постигнути ниво
безбедности грађана мора одржати.

Министар унутрашњих послова
похвалио је рад припадника Полицијске
управе у Панчеву, истакавши да је уби-
ство у Старчеву решено брзо на врло
ефикасан начин, као и језиво убиство
румунске држављанке коју су мајка и син
убили и закопали у породичној кући.

– Брзим и ефикасним радом полици-
је расветљено је убиство у Старчеву,
осумњичени су у притвору и овим путем
желим да поновим да је једно лице стра-
дало у току обрачуна две нарко-банде. И
овог пута желим да поновим да лице

није страдало у некаквом навијачком
обрачуну, већ у окршају две супротста-
вљене нарко-банде – казао је Вулин.

Он је подвукао да сви припадници
полиције који учествују у склањању нар-
ко-дилера, убица, лопова и џепароша с
наших улица имају апсолутну његову
подршку, као и подршку председника
Вучића. Вулин је додао да су у проте-
клом периоду на подручју града Панче-
ва расветљене бројне тешке крађе, пре

свега масовни слу-
чајеви обијања
викендица и про-
давница, иза
којих, како се сум-
ња, стоје две орга-
низоване банде.

– Ниједан зло-
чин или крађа
неће остати
нерешени и
нерасветљени,
безбедност гра-
ђана је приори-
тет полиције и
њени припадни-
ци својим радом

то и доказују – казао је министар
Вулин.

Министар је током радног састанка
с начелницима Полицијске управе у
Панчеву најавио нова улагања у опре-
му неопходну за још бољи и ефикасни-
ји рад припадника полиције. На почет-
ку посете Полицијској управи у нашем
граду положио је цвеће на спомен-обе-
лежје погинулим припадницима ове
управе. Р. П.

АПЛИКАЦИЈА НА САЈТУ УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Анонимно пријављивање узурпатора

МИНИСТАР ВУЛИН У НАШЕМ ГРАДУ

Панчево неће бити простор 
за обрачун нарко-дилера
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Панчевачки Завод за јавно
здравље придружио се у уто-
рак, 1. јуна, кругу малоброј-
них установа у нашој земљи
које у свом поседу имају
савремени аутоматизовани
уређај за такозвани ELI SA
имуноензимски тест.

Захваљујући томе, тест на
антитела на коронавирус сада
можете да урадите и у Заво-
ду, а не само у приватним
лабораторијама. Овај вредан
уређај грађанима јужног
Баната обезбедио је Репу-
блички фонд за здравствено
осигурање.

– Иницијатива за набавку
уређаја потекла је од Заво-
да, будући да смо, због пан-
демије, имали повећану
потребу за квантитативним
испитивањем антитела. Обра-
тили смо се Републичком
фонду за здравствено осигу-
рање и захваљујући господи-
ну Драгу Терзићу, директору
панчевачке филијале РФЗО,
који нас је свесрдно подр-
жао, централа Фонда је у
рекордном року позитивно
одговорила на наш захтев.
Фонд нам је обезбедио уре-
ђај који ради квантитативне
анализе на две врсте гена: С
и Н протеин. Ово је једини
такав апарат на територији
целог јужног Баната и од 1.
јуна је на располагању свим
грађанима – истакла је прим.
др Љиљана Лазић, в. д. дирек-

тора Завода за јавно здравље
Панчево.

Чудо технике

Наши репортери имали су
прилику да погледају овај
модерни уређај у микробио-

лошкој лабораторији Завода
и заиста је реч о правом
малом чуду технике. Апарат
је заправо робот који читав
процес обавља самостално.

– Овај уређај је раритет чак
и за неке савременије ино-
стране лабораторије. Реч је
о потпуно аутоматизованом
апарату, који комплетно
замењује рад лаборанта.
Његова предност је и у томе
што омогућава одлагање
медицинског отпада у зашти-
ћене контејнере, тако да је
цео процес много безбедни-
ји за наш тим запослених.
Уређај може да у једном
циклусу обради 88 узорака,
а за тај посао потребно му је
свега неколико сати. Важно
је нагласити и то да ће овај
уређај Заводу и грађанима
јужног Баната бити од вели-
ке користи и убудуће, јер је
на њему, поред испитивања
антигена на ковид, могуће
радити тестирања антитела
и на све друге вирусе – рекла
је Јелена Минић Васић, руко-
водилац одељења клиничке
биологије у Заводу.

Заштита осигураника 
приоритет

Како је истакао Драго Тер-
зић, директор панчевачке
филијале РФЗО, очекује се
да ће нови уређај радити
свакодневно у пуном капа-
цитету.

– Фонд је, одговоривши на
потребе Завода, дао свој
допринос да 270.000 наших
осигураника, колико их је на
подручју јужног Баната, доби-
је могућност да уради савре-
мени квантитативни тест на
антитела, и то на два гена.
Тако смо на проблем панде-
мије коронавируса адекват-
но одговорили понудивши
једно решење више када је
реч о заштити наших осигу-
раника. Завод за јавно здра-
вље Панчево сада, са овим
уређајем, може да конкури-
ше свим здравственим уста-
новама на нивоу Србије. У
Заводу ће се засад радити
тестирање на комерцијалној
основи по цени од 1.800
динара. Касније ће се размо-
трити могућност да се тести-
рање врши и на упут, одно-
сно на терет Фонда – казао
је Терзић.

Тестирање на антитела на
лични захтев обавља се у
микробиолошкој лаборатори-
ји Завода, у Улици 6. октобра
9, сваког радног дана од 10 до
11 сати. Пре одласка на тести-
рање неопходно је да износ
од 1.800 динара уплатите на
рачун РФЗО број 840-17750-
34 (на исти начин као и за
PCR тестирање). Са доказом о
уплати одлазите у лаборато-
рију без претходног заказива-
ња, а резултати су доступни
истог дана. Д. Кожан

РФЗО ОБЕЗБЕДИО МОДЕРАН УРЕЂАЈ

КВАЛИТАТИВНИ „ELI SA” ТЕСТ ОД САДА
ДОСТУПАН И У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ИЗ„ПРОМИСТА”

„Азотара” поново
стартује на јесен?

У „ХИП–Азотари” тренутно је
у току провера производних
погона, а нови власник, ново-
садски „Промист”, очекује да
би, уз неопходна улагања, већ
на јесен могла да почне 
производња течних минерал-
них ђубрива.

„Промист” је почетком маја
купио „Азотару” на јавној про-
даји за 650 милиона динара.
Током стечаја „Азотара” је
одржавана у стању „хладне
циркулације”, што значи да
би требало да се производња
одмах покрене, али ипак, како
истиче нови власник, то се
не може знати док се не извр-
ши детаљна провера постро-
јења. Д. К.

АКЦИЈА

Помозите 
Славку

Прикупља се новац за Славка
Живанова (1997) из Долова, који
болује од туберозне склерозе.

Славку су отказали бубрези, па
му је пре 4 године један 
трансплантиран. Он је, међутим,
престао да ради. Сада је у Панче-
ву, на хемодијализи, коју тешко
подноси. Нова трансплантација
могла би да се изврши у Турској
(донор би био отац), али Славко-
ва породица није у могућности
да сноси трошкове лечења.

Овом момку можете помоћи да
добије нови бубрег слањем СМС
поруке 1020 на број 3030, упла-
том на динарски рачун: 160-
6000001037931-53 или на деви-
зни рачун: 160600000103793832
IBAN: RS35160600000103793832
SWIFT/BIC: DBDBRSBG. Д. К.

ЗА 3.000 ДИНАРА

Пријављивање
до 15. јуна

У уторак, 1. јуна, почело је при-
јављивање за 3.000 динара за
вакцинисане које додељује
држава.

Ово право могу да искористе
сви грађани Србије старији од
16 година који су до 31. маја
примили макар једну дозу вак-
цине против коронавируса или
су се 31. маја до поноћи путем
портала „еУправа” пријавили за
имунизацију коју ће обавити у
року од седам дана.

Само у првих 16 сати за нов-
чану помоћ се пријавило више
од пола милиона грађана. При-
јављивање ће се вршити до 15.
јуна, а новац ће бити исплаћен
до 20. јуна. Пензионерима и кори-
сницима социјалне помоћи при-
јаве нису потребне. Д. К.

ДО НЕДЕЉЕ

Радови у 
Првомајској

Јавно предузеће „Путеви
Србије” саопштило је да ће
од недеље, 30. маја, до петка,
4. јуна, наставити извођење
радова у Првомајској улици
на делу државног пута I Б
реда број 10.

Радници ће закључно са 4.
јуном бити на потезу од раскр-
снице са Улицом цара Лазара
до раскрснице са Улицом Жар-
ка Зрењанина и обављаће посло-
ве који се тичу „појачаног одр-
жавања деонице”.

„Путеви Србије” упозора-
вају возаче да ће се, док трају
радови у левој коловозној тра-
ци, саобраћај одвијати пре-
тицајном саобраћајном тра-
ком. Д. К.

ВАКЦИНИСАНО ОКО 42% ГРАЂАНА ПАНЧЕВА

– Епидемиолошка ситуација је

тренутно под контролом. У све-

га две-три општине нашег окру-

га дневно пријављујемо

једноцифрени број позитивних,

док у осталим местима нема

новооболелих. Још увек имамо

око 200 активних случајева у

округу, али то су лакши случа-

јеви код којих је лечење у току.

Према подацима Завода,

закључно с 31. мајем у јужном

Банату је вакцинисано око 40%

грађана, а на територији самог

града Панчева око 42 одсто.

Наша тежња је да пређемо 50

одсто вакцинисаних и свако-

дневно радимо на остварењу

тог циља. Имамо преко 50 вак-

циналних пунктова у округу који

су отворени свакодневно како

за грађане заказане преко

еУправе, тако и за незаказане –

рекла је директорка Завода.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: „ПРАВИ ПРИМЕР

МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ”

– Још једном се на делу пока-

зала изузетна међуинституци-

онална сарадња различитих

нивоа власти у Србији, овог

пута између панчевачког

Завода за јавно здравље и

Републичког фонда за здрав-

ствено осигурање. Захваљу-

јем директору локалне,

панчевачке филијале РФЗО,

господину Драгу Терзићу,

који је успео да исходује да

наш завод постане једина

државна здравствена устано-

ва у округу која може кванти-

тативно да мери антитела.

Позивам све грађане јужног

Баната да се тестирају у Заво-

ду, али и да буду одговорни и

да се вакцинишу – поручио је

градоначелник Александар

Стевановић.

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

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

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

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

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 Мар-
гитин, специ-
јалиста ради-
ологије, шеф
одсека СТ
дијагностике
и заменик
н а ч е л н и к а
Службе радиолошке дијаг-
ностике у Општој болни-
ци Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и
др Предраг Вујић, који
ради уролошке прегледе.
За прегледе из области
гинекологије задужена је

др Весна Новичић Ђоно-
вић из Дома здравља Пали-
лула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не

чуди чињеница да све
већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно уради-
ти прегледе и анализе на
једном месту и добити
резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити

и на то да се
у Заводу,
п р и м е р а
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заво-
ду за клијен-
те осмишље-
ни и нови
пакети услу-
га по изузет-
но повољним
ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-
стима које
остварују сви

који поседују лојалти
картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на
рекламним странама
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” стра-
ници Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА 

ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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



Град издвојио два
милиона динара за
проширење објекта

Циљ унапређење
квалитета живота
особа са сметњама
у развоју

Директор ШОСО „Мара Ман-
дић” Горан Владић и стручна
координаторка Дневног боравка
„Невен” Јованка Томић угости-
ли су у боравку, 28. маја, градо-
начелника Панчева Александра
Стевановића и члана Градског
већа задуженог за подручје рада,
запошљавања и социјалне поли-
тике Миленка Чучковића. Повод
је био то што је Град Панчево за
проширење капацитета и уна-
пређење услова рада боравка
издвојио два милиона динара.

Тренутноу„Невену”наевиден-
цијипостоји43 корисникаусоци-
јалној заштити и 35 ученика шко-
ле „Мара Мандић”, који су распо-
ређени у три васпитне групе.

Стандарди у
социјалној заштити

Градоначелник Стевановић је
најпре истакао да је делегација
градске власти у посети Днев-
ном боравку „Невен”, који је
намењен деци, младима и одра-
слим особама са интелектуал-
ним тешкоћама, као и особама с
телесним и сензорним оштеће-
њима и функционише у оквиру
ШОСО „Мара Мандић”, „у скло-
пу обиласка установа и институ-
ција на територији града Панче-
ва”. Додао је:

– Ми као одговорна власт, која
активно брине о свим грађани-
ма и категоријама становништва,
дошли смо овамо да сагледамо
услове у којима се пружа услуга,
као и да видимо какве су потре-
бе и тренутно стање на терену.
Могу да похвалим руководство
школе „Мара Мандић”, али и
координаторку и остале запосле-
не који обављају јако важан зада-
так, и то на највишем могућем
нивоу, и ми ћемо се потрудити
да дамо сву могућу подршку

људима што раде овде како би
они ову услугу унапредили. Оба-
вештени смо да је овде заиста
потребно проширење капаците-
та и простора како би могла да
се пружи услуга свим корисни-
цима с наше територије који
имају потребу за овом врстом
помоћи, а имамо информацију
да је на листи чекања још око 20
корисника. Град Панчево је
издвојио два милиона динара

ради обезбеђивања 60 квадрат-
них метара додатног простора,
након чега ће бити могуће при-
ступити формирању додатних
васпитних група, водећи рачуна
о стандардима прописаним за
рад у социјалној заштити.

Стевановић је казао да је за
град ово „јако важан задатак, јер
је сврха услуге Дневног боравка
’Невен’ унапређење квалитета
живота деце, младих и одраслих

особа са сметњама у развоју, као
и њихових породица, што је је
један од наших приоритета”.

Пријем с листе чекања

Јованка Томић је истакла да су
корисницираспоређениутривас-
питне групе. То су развојна гру-
па, с најмлађим корисницима од
тридошестгодина, групазатешка
телесна оштећења и група кори-
сникастаријиход18 година. Кори-
сницимасууслугеборавкадоступ-
не 365 дана у години, осим викен-
дом и државним празницима.

Корисници имају обезбеђен
превоз, који такође финансира
локална самоуправа, и обезбе-
ђену исхрану – доручак, ужину
и ручак. Ту су и дефектолошки
рад, рад физиотерапеута и рад-
но-окупациона терапија.

– Оно што је нама проблем
већ четири године јесте група
корисника који су старији од 18
година. Имамо попуњене капа-
цитете, па нисмо могли изаћи у
сусрет породицама и корисни-
цима да сви буду примљени –
подсетила је Јованка Томић.

Она је закључила да ће се овим
проширењем простора и запо-
шљавањем новог кадра добити
могућност за пријем још 18-19
корисника с поменуте листе чека-
ња. Синиша Трајковић
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ОБНОВЉЕНА САРАДЊА ИЗМЕЂУ ДВА ГРАДА

Боњхад донирао
комби Панчеву

Помоћник градоначелника Иван
Андрејевић предао је прошле
недеље председнику КУД-а
„Тамаши Арон” Вилмошу Лече-
ију кључеве донираног возила
збратимљене општине Боњхад
из Мађарске. Андрејевић је
нагласио да после дугогодишње
паузе поново постоји одлична
сарадња између два збратимље-
на града – Боњхада и Панчева.
Додао је:

– То је резултирало донаци-
јом комбија мађарској заједни-
ци у Војловици. Возило је сти-
гло из локалне самоуправе

Измењ, која припада општини
Боњхад. У име града Панчева и
у име мађарске заједнице у Вој-
ловици, изразио бих посебну
захвалност градоначелнику
Измења Келемен Ференцу и гра-
доначелници Боњхада Филони
Ференц Ибољи за изузетно зала-
гање да баш збратимљеном гра-
ду Панчеву буде додељено вози-
ло. Искрено се надам да ће ово
возило бити дуго у употреби, да
ће служити својој сврси, а то је
превоз деце, ученика, болесних
и старих лица, као и за потребе
МКУД-а „Тамаши Арон” за уче-

шће на разним културним мани-
фестацијама у земљи и иностран-
ству.

Вилмош Лечеи је веома задо-
вољан донацијом, за коју каже
да ће културно-уметничком дру-
штву на чијем је челу много зна-
чити, јер се већ неколико годи-
на говори о томе да је овакав

комби неопходан како би се чла-
нови друштва превозили када
иду на фолклор и дружење.
Закључио је речима да „Тама-
ши Арон” често путује у Мађар-
ску, баш у збратимљени град
Боњхад, па је сад решен недо-
статак сопственог возила за пут.

С. Т.

Главни приоритети ће ми бити новинари локалних меди-
ја, слобода говора, слобода нормалног удруживања, кри-
тичка мисао, ослобођење да можете да кажете истину...
Људи који трпе проблем су на терену. Удружење је поста-
ло једна аутистична, помало тоталитарна организација
која личи на партију и очекује се да се слажете с врхом,
јер, ако се не слажете – избачени сте... Можемо да се не
слажемо у милион ствари, али у етици, истини и томе да
је слобода важна – морамо. Ово удружење има неки тре-
ћи пут, не пут активизма, не пут слугерањства, не пут
осуђивања колега и доношења колективних осуда, не пут
изражавања мишљења да ли је неко хумориста или није,
да ли је неко издајник или није, то је бесмислица.

(Нови председник УНС-а Живојин Ракочевић, 
Н1, 31. мај)

* * *
Јавне набавке су све мање јавне у Србији и поред тога што
су основни прописи усклађени са европским стандарди-
ма. Јавне набавке су једна од кључних области у процесу
евроинтеграција, јер је слободно надметање на тржишту
предуслов за нормално функционисање било које еко-
номске заједнице.

(Програмски директор „Транспарентности Србије”
Немања Ненадић, „Бета”, 31. мај)

* * *
Белоруска авантура са преусмеравањем међународног
лета зарад хапшења дисидента у њему личи на страте-
шку имитацију радње филма „Лет изнад кукавичјег гне-
зда”. У којем је лудница метафора за извитоперености
изван ње у односима који се олако пропагирају као нор-
мални иако то нису.

(Новинар Момчило Пантелић, 
„Нови магазин”, 29. мај)

* * *

Ми покушавамо да причамо неке приче које су врло непри-
јатне, које некад треба рећи грубо у лице јавности, али без
обзира на то да ли ће бити препознате или не, награђене
или не, важно је да не престанемо да о њима говоримо…
Верујем да смо поставили бизарнији спој гала вечере за
публику док се на њене очи дешава гомила приватне несре-
ће људи који мукотрпним плесом, изнурујућим, зарађују
себи за живот, покушавају да се изборе да не буду гладни.
Тај бизарни контраст дао је одличан резултат.

(Редитељ Кокан Младеновић, 
портал „Нова С”, 25. мај)

* * *
Музичари наслоњени на традицију, поготово у прошлим
генерацијама, и рекло би се поготово овде – а „овде” је од
Босфора до Алпа – били су људи оскудног знања о фун-
дусу онога чиме се баве. То су, да се изразимо народски,
бивали обично они којима бог да глас, или апсолутно
умеће пребирања по врату гитаре или клавијатури, али с
њима нисте могли поделити главне дилеме око духа
суштине или карактера те музике. Што можда и не тре-
ба, јер шта је Шаману, пардон, Шабану Бајрамовићу тре-
бала (музичка) школа? Ништа, јер постоји један посто
могућности да такав таленат кривом методологијом
ломљења прстију буде уништен.

(Писац Ахмед Бурић, 
портал „Лупига”, 25. мај)

* * *
Откако је просперитетни део Европе питање климатских
промена и загађења поставио у врх својих приоритета,
партије „зелених” у незадрживом успону узимају гласове
традиционалним странкама чија доминација слаби. Нека-
да радикалан, социјално једносмеран покрет је у послед-
њој деценији еколошка питања са маргине убацио у сре-
диште, другим темама проширио поља свог дејства и зна-
чајно допринео сеизмичким померањима на политичкој
плочи континента. Откако је миграциона криза потисну-
та у други план, еколошка питања отворила су нови фронт
борбе између либерала и деснице, а „зелени” су, као нова
нада политичке левице и центра, добили улогу својевр-
сног антидота националистима и популистима.

(Политички коментатор Бошко Јакшић, 
„Политика”, 31. мај)

* * *
Први филм је био посвећен мојој баки, овај филм је био
посвећен мом оцу. Финални филм ће бити посвећен очи-
то мени. Тако кроз три генерације неких односа, ставова
и свега тога покушавам неко чишћење, катарзу, а и отво-
рити нека питања за младе генерације, како је јако лага-
но и јако опасно доћи до неких екстремизама који могу
покренути опет неке механизме које смо имали прије
неких педесет, шездесет и више година. Ту треба бити
опрезан са тим стварима. Не мрзети, не ићи у нетоле-
ранцију, не ићи против других тако, а то данас, нарочито
уз овај виртуелни свет, можете лакше.

(Редитељ Далибор Матанић, 
Радио „Слободна Европа”, 30. мај)

КОНЦЕПТ ГРАДСКИ ЧЕЛНИЦИ У ПОСЕТИ ДНЕВНОМ БОРАВКУ „НЕВЕН”

ДОДАТНИХ ШЕЗДЕСЕТ КВАДРАТА ПРОСТОРА

ЛЕКАРСКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА ДАЉИНУ
„Глобос осигурање” је једина
осигуравајућа компанија у Срби-
ји која од средине маја 2021.
омогућава коришћење услуге
телемедицине, односно онлајн
консултација с лекарима, у скло-
пу пакета осигурања „OnLi ne -
Dok”, код које није неопходан
непосредан контакт између
лекара и пацијента.

Консултације с лекарима
могу се остварити на следећа
два начина:

• у склопу пакета осигурања
„OnLi ne Dok”, добровољног
здравственог осигурања лица
за случај тежих болести и хирур-
шких интервенција с телеме-
дицином као једнократним
поклоном;

• у оквиру путног осигурања
у иностранству, што олакшава
комуникацију с лекаром пози-

вом на српском језику, чиме се
превазилазе језичке баријере у
страним земљама.

Преко услуге телемедицине
односно „OnLi ne Dok” клијент
добија савете и информације за
које није неопходан непосредан
контакт лекара с пацијентом,
савете за лекове, као и тумаче-
ње лабораторијских налаза.
„OnLi ne Dok” нуди услуге лека-
ра опште праксе, педијатра, пул-
молога и интернисте, а контакт
се успоставља видео-позивом,
четом или телефонским пози-
вом. Након завршене консулта-
ције лекар креира медицински
извештај, који пацијент преу-
зима у апликацији.

Напомена: „OnLi ne Dok” није
замена за професионалну
медицинску дијагнозу или
терапију.

ДАН ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

Претходне недеље је Татјана

Божић, чланица Градског

већа задужена за образова-

ње, посетила ШОСО „Мара

Мандић” поводом обележава-

ња дана школе. Том прили-

ком је рекла да та школа,

поред тога што васпитава и

образује децу у свом објекту,

пружа подршку у раду и у 18

основних школа с територије

нашег града, као и у четири

ковинске школе. Ради се о

деци за коју је интерресорна

комисија проценила да треба

да раде по индивидуалном

образовном плану, тако да

дефектолози пружају подршку

и у ПУ „Дечја радост”, као и у

установи „Наша радост” у

Ковину.

Директор ШОСО „Мара

Мандић” Горан Владић под-

вукао је да је сарадња између

града и школе јако добра, те

да су у њој уређени ђачки и

наставнички тоалети, као и да

је пет учионица поплочано

керамичким плочицама. Сва-

ка учионица је опремљена

лаптопом, пројектором и

белом таблом, а уграђени су и

клима-уређаји. Школа редов-

но учествује на конкурсима

Града, Покрајине и ресорног

министарства.



Нафтни гигант издвојио
120 милиона евра
за еколошке пројекте

Компанија НИС је и ове године била
део „Копаоник бизнис форума”, који
се због пандемије ковида 19 одржавао
у Београду, од 24. до 27. маја. Хибрид-
на форма овогодишњег „Копаоник
бизнис форума” није умањила инте-
ресовање гостију и јавности, који су
догађај пратили путем онлајн плат-
форме, а међу гостима и панелистима
су се нашли највиши представници
Владе Србије, стручњаци и професо-
ри. У складу с новонасталом ситуаци-
јом у свету, тема овогодишњег фору-
ма била је „Свет после ковида 19: Нови
извори раста у промењеним условима
пословања”.

НИС је учествовао на панелу „Green
and susta i na ble reco very: The Energy
policy in Ser bia”. У дискусији је уче-
ствовала Зорана Михајловић, потпред-
седница Владе Србије и министарка
рударства и енергетике, док је испред
НИС-а наступила Јелена Попара, дирек-
торка Функције за интерну ревизију и
управљање ризицима. Панелу су при-
суствовали и Сем Фабрици, шеф Деле-
гације Европске уније у Србији, као и
Матео Коланђели, регионални дирек-
тор Европске банке за обнову и развој
за Западни Балкан.

Панелисти су говорили о актуелној
енергетској ситуацији у Србији, про-
менама које олакшавају употребу обно-

вљивих извора енергије, као и о плано-
вима за предстојећи период.

Национални пројекат

Зорана Михајловић је као уводничар
панела истакла да Влада Србије улаже
велике напоре у овој области, а превас-
ходно у домену законодавства, које тре-
ба да послужи као темељ за поставља-
ње јасних енергетских циљева и алата
за њихову реализацију. Министарка је
истакла да су посебно важни нови зако-
ни о коришћењу обновљивих извора
енергије и о енергетској ефикасности,
између осталог због могућности да се
искористи потенцијал соларне енерги-
је. Она је рекла да је циљ такође да
енергетска ефикасност постане нацио-
нални пројекат, јер Србија данас тро-
ши око 40 одсто више енергије него
ЕУ, те да ће нови капацитети обухвата-
ти пре свега средње и велике хидрое-

лектране, гасне електране, као и солар-
не и ветроелектране.

Потпредседница Владе је рекла и да
вредност инвестиција које се планирају
у Србији у области енергетике и рудар-
ства, од којих највећи део треба да се
реализује у наредних 10 до 15 година,
износи близу 16 милијарди евра.

Јелена Попара је рекла да је НИС све-
стан значаја улагања у енергетику и
заштиту животне средине, те навела
бројне пројекте и инвестиције из ових
области које је компанија реализовала
од 2009. године до данас. Она је истакла
да је за то време само у еколошке про-
јекте НИС уложио готово 120 милиона
евра, док је у укупан развој компаније у
овом периоду уложено преко три мили-
јарде евра. Циљ НИС-а је да сви бизнис
пројекти које реализује истовремено уна-
пређују заштиту животне средине, попут
„Дубоке прераде” у Рафинерији нафте

Панчево, ТЕ–ТО Панчево, Аминског
постројења и мини-електрана.

Све ближи ЕУ

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем
Фабрици рекао је да су енергетска ефи-
касност и обновљиви извори енергије
кључни у процесу енергетске транзи-
ције Србије, те да се Србија све више
приближава „зеленом договору” са ЕУ.
Матео Коланђели је изјавио да ће Европ-
ска банка за обнову и развој наставити
да помаже у побољшању енергетске
ефикасности у Србији, пре свега инве-
стицијама у модернизовање построје-
ња, како би она у што краћем року
радила у складу са европским стандар-
дима, као и да ће подстицати повећање
употребе електричне енергије.

На крају дискусије Јелена Попара је
напоменула и да је НИС један од пио-
нира у области одрживог развоја, који
се залаже за одрживо коришћење при-
родних ресурса, али и помоћ заједници
у којој послује. Она је подсетила при-
сутне и на средњорочни план улагања
НИС-а у периоду 2021–2023, који под-
разумева планове за реализацију еколо-
шких пројеката израђених с циљем пот-
пуне усаглашености са захтевима закон-
ских прописа Републике Србије и ЕУ.
На нивоу целог НИС-а планирана су
улагања у износу од 1,5 милиона евра.

Закључак свих панелиста био је да је
наша земља на добром путу ка одржи-
вом опоравку, који ће бити постигнут
заједничким трудом и залагањима свих
чинилаца привредног живота.

ДРУШТВО
Петак, 4. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Стиже бесповратна
подршка за мала
пољопривредна
газдинства и предузећа

Женама и младим
произвођачима
даје се предност

Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде са Светском бан-
ком започиње пројекат за доделу
бесповратних средстава малим пољо-
привредним газдинствима и предузе-
ћима. Нови облик подршке биће аван-
сно исплаћен пољопривредницима који
буду испунили критеријуме. Једно
газдинство може добити бесповратно
максимално 25.000 евра, док ће фирме
моћи да рачунају и на 200.000 евра. За
ове намене Министарство пољопривре-
де ће до краја године исплатити 20
милиона евра, и то кроз три јавна пози-
ва. Додатни квалитет овог пројекта јесте
то што ће газдинства, поред бесповрат-
них средстава, имати и кредитну подр-
шку уз минимално сопствено учешће.
На овај начин биће постигнут и додат-
ни вид контроле, јер ће средства бити
доступна само за оне чија идеја има пер-
спективу у даљем развоју, што ће проце-
њивати ресорно министарство, али и
банке које ће одобравати кредите.

Први позив је недавно објављен (упу-

ћен је воћарима, виноградарима, повр-
тарима и цвећарима), а наредна два
позива биће упућена заинтересованим
пољопривредницима у јулу и октобру.

Све што треба

Капиталне инвестиције обухватају инве-
стиције у физичку имовину: набавку
нових машина и опреме, инвестиције у
дигитализацију/аутоматизацију и тро-
шкове набавке софтвера неопходног за
унапређење производног/прерађивач-
ког процеса, као и за изградњу објеката,
и уско су везане за унапређење конку-
рентности и тржишне позиције кори-

сника бесповратних средстава. У Мини-
старству пољопривреде истичу да се под
капиталним инвестицијама подразуме-
вају и инвестиције везане за коришће-
ње обновљивих извора енергије и уна-
пређење енергетске ефикасности кори-
сника (коришћење соларне енергије).

Према званичној документацији,

бесповратна средства делиће се за набав-
ку, постављање и опремање пластени-
ка за производњу поврћа, воћа и цвећа,
као и за производњу расада, набавку
опреме за вештачко опрашивање биља-
ка итд. Поред тога, држава ће помоћи
пољопривредницима да купе нове трак-
торе, комбајне, опрему за орезивање,
млевење, сечење и уклањање остатака
након орезивања у воћарству, да наба-
ве и поставе систем за заштиту од гра-
да у вишегодишњим плантажама (поди-
зање система противградних мрежа),
да обезбеде уређаје за наводњавање итд.

Право на коришћење бесповратних
средстава из члана 4. овог јавног пози-
ва остварују лица која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинста-
ва: физичко лице – носилац комерци-
јалног породичног пољопривредног
газдинства, предузетник, привредно
друштво и земљорадничка задруга која
има најмање пет чланова.

Новац унапред

Како је раније најавио министар Бра-
нислав Недимовић, средства ће бити
пласирана кроз шему 50-40-10, одно-
сно корисници ће моћи да добију
бесповратна средства у износу до 50
одсто од укупне вредности инвестици-
је, док ће 40 одсто финансирати из кре-
дита код банака које су учеснице про-
јекта, а свега 10 одсто сопственог нов-
ца произвођачи ће дати у старту као
сопствено учешће. Додатна погодност

овог вида подстицаја јесте то што пољо-
привредник сав новац добија унапред,
то јест пре почетка саме инвестиције, и
нема никакву препреку за даље улага-
ње, већ ће новац трошити по унапред
одобреном пројекту.

Како тврде надлежни у држави, овај
нови начин подршке у пољопривреди
пружиће могућност пољопривредним
произвођачима и микро, малим и сред-
њим предузећима да се развијају пре-
ма условима који се постављају пред
њих – уз примену нових технологија и
одрживи приступ животној средини.

Предност имају жене, млади пољо-
привредни произвођачи и они који раде
у мање развијеним односно сирома-
шним општинама. Поред ових група,
предност ће имати и они произвођачи
који имају комерцијални потенцијал,
али још увек мали капацитет да се над-
мећу за финансијске мере подршке
развоју пољопривреде, попут ИПАРД-
а. Један захтев може бити подржан с
најмање 10.000, а максимално 25.000
евра када је реч о пољопривредним
газдинствима, док ће мала и средња
предузећа моћи да рачунају на износе
од 12.500 до 200.000 евра.

„Пројекат конкурентне пољопри-
вреде у Србији” заједничка је иници-
јатива Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Светске
банке и трајаће три године. Укупна
вредност пројекта биће око 38 мили-
она долара.

ВЛАДА СРБИЈЕ И СВЕТСКА БАНКА ПОКРЕНУЛЕ „ПРОЈЕКАТ КОНКУРЕНТНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ”

ОПРЕМА И МАШИНЕ УПОЛА ЦЕНЕ

НИС НА „КОПАОНИК БИЗНИС ФОРУМУ”

Нови закони олакшаће употребу обновљивих извора енергије

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА
КАМПАЊА

Голови за
средњошколце

Компанија „Pep si Co” донираће
комплете голова с мрежом за
мали фудбал свим средњим шко-
лама у Србији. Представници
угледне светске компаније иста-
кли су да овом донацијом желе
да пруже подршку здрављу и под-
стакну омладину да кроз физич-
ку активност успостави здраве
навике.

Пројекат се реализује уз подр-
шку Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, с циљем
подстицања физичке активности
кроз промоцију спорта и раста и
развоја деце и омладине на прин-
ципима здравих животних сти-
лова.

ГРАД РЕФУНДИРА НОВАЦ
ЗА ГАСНЕ ПРИКЉУЧКЕ

Подстицај и ове године

Ради побољшања квалитета амби-
јенталног ваздуха панчевачка
локална самоуправа издвојиће 3,5
милиона динара за подстицај
коришћења гаса као енергента
кроз Програм буџетског фонда за
заштиту животне средине града
Панчева за 2021. годину.

У овој години наведена сред-
ства ће се користити као помоћ
за прикључење индивидуалних
домаћинстава на гасну мрежу,
односно за суфинансирање тро-
шкова типског кућног гасног при-
кључка у току 2021. године, на
тај начин што ће Град Панчево
рефундирати део средстава утро-
шених у те сврхе, у износу од
40.000 динара.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ИНСТИТУТА „БИОСЕНС”

Престижна
установа

Прошле недеље је положен камен
темељац за изградњу института
„Биосенс” у Новом Саду. Према
речима Ане Брнабић, председни-
це Владе Србије, тим чином је
„постављен темељ за даљи науч-
ни напредак Србије и даље пози-
ционирање наше земље на ино-
вационој мапи света”.

Свечаном чину је присуствовао
и први потпредседник Владе и
министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја Бранко Ружић,
који је том приликом истакао да
ће уз отварање око 150 нових рад-
них места у науци Србија задр-
жати најбоље младе стручњаке у
земљи и привући најбоље истра-
живаче из иностранства.

„Биосенс” ће бити један од воде-
ћих европских научноистражи-
вачких института и биће посве-
ћен савременим примењеним и
тржишно оријентисаним истра-
живањима у области пољопривре-
де и хране. Комплетна зграда
новог института финансираће се
преко пројекта „Антарес”, вред-
ног 28 милиона евра, од чега 14
милиона евра представљају
бесповратна средства ЕУ из про-
грама „Хоризонт 2020”, а 14 мили-
она евра је национално суфинан-
сирање, обезбеђено од стране Вла-
де Републике Србије. Нови дом
европског центра изврсности про-
стираће се на скоро 7.000 ква-
дратних метара простора.

Фондација „Рејмон Николе
траст” даје подршку
образовању у Србији

У Основној школи „Јован Јовановић
Змај” реновирана је школска библиоте-
ка. ЗахваљујућиФондацији„РејмонНико-
ле траст”, набављен је нов намештај и
школа је обогаћена новим књигама.
Поред тога, информатички кабинет је
опремљен столовима, а реновирани су и
паркети у неколико просторија.

Прошлог петка ђаци ове школе уго-
стили су представнике те хуманитар-
не организације из Велике Британије
и, у знак захвалности, у школској
библиотеци је организована свечаност
на којој су ђаци, пригодним песмама
и поклонима, одали признање члано-
вима фондације.

– Мисија британске хуманитарне
фондације „Рејмон Николе траст” јесте

да кроз финансијску подршку побољ-
ша услове за образовање младих у
Србији – рекао је у свом поздравном
говору Фиаз Мир, представник Фон-
дације, и додао да су деца мотор
развоја Србије.

Владимир Марковић, директор ове
образовне установе, истакао је да је вео-
ма задовољан оним што је урађено и, у
знак сећања на овај сусрет, представ-
ницима Фондације поклонио слику која
је резултат заједничког рада ученика.

Фондација „Рејмон Николе траст”
је регистрована добротворна органи-
зација чија је мисија да на више начи-
на побољша образовне могућности
деце у Србији. Један од начина је дони-
рање опреме и финансијска подршка
школама, што се већ реализује. Фон-
дација такође нуди специјализовану
обуку за наставнике и обезбедила је
обимне ресурсе бесплатних курсева
на мрежи. Такође, ради на пружању

стипендија и размени ученика изме-
ђу школа у Србији и Енглеској. Додат-
но, циљ добротворне организације јесте
да студентима пружи савете и смер-
нице на много различитих начина, на
пример путем менторске шеме, коју
покреће ове јесени, а она ће бити усме-
рена на српске студенте који желе да
се баве научним студијама – сазнаје-

мо из ове организације.
Да би помогли у прикупљању

потребних средстава, сви чланови
тима и покровитељи добротворне
организације љубазно нуде бесплат-
не услуге, као што су правни савети,
часови јоге, подучавање из матема-
тике и физике, часови клавира итд. у
замену за донације.

БРИТАНСКА ФОНДАЦИЈА ОБНОВИЛА БИБЛИОТЕКУ

Деца су мотор развоја

Бесповратна средства
делиће се за пластенике,
набавку опреме за
вештачко опрашивање
биљака итд.



Развој науке и технике донео
нам је велики бољитак и на
пољу медицине, а захваљују-
ћи новим уређајима који се
користе у дијагностици, данас
нам је пут од симптома до
тачне дијагнозе драстично
скраћен.

Магнетна резонанца је
савремена, безболна и неин-
вазивна радиолошка дијагно-
стичка метода, помоћу које
се са сигурношћу могу откри-
ти бројна обољења. Једна од
њених великих предности је
у томе што се за добијање сли-
ке не користи рендгенско зра-
чење, већ јако магнетно поље
и радио-таласи. До сада, пре-
ма расположивим чињеница-
ма, магнетна резонанца није
показала штетне биомедицин-
ске ефекте по људски органи-
зам, па се може примењива-
ти код свих старосних доба и
понављати више пута.

Магнетна резонанца (МР)
јесте имиџинг техника која
користи магнетно поље и
импулсе радиоталасне енер-
гије с циљем прављења слике
органа, ткива и структура уну-
тар тела. Магнетна резонан-
ца пружа другачији вид
информација у односу на
рендгенско снимање, ултра-
звук или скенер (компјутери-
зовану томографију – CT), што
значи да је помоћу овог уре-
ђаја могуће уочити проблеме
који се не могу видети дру-
гим техникама.

Предности у дијагностици

Снимање магнетном резонан-
цом ради се због великог бро-
ја разлога. Kористи се за
откривање здравствених про-
блема, као што су постојање
тумора, крварења, повреде,
болести крвних судова или
инфекције. Може се радити и
с циљем добијања додатних
информација о здравственом
проблему који је виђен ренд-
генским, ултразвучним или
скенерским снимањем.

Магнетна резонанца је неза-
мењива у дијагностици боле-
сти мозга, кичменог стуба,
крвних судова главе и врата
и кичмене мождине. Открива
мултиплу склерозу, Алцхај-
мерову болест, епилепсију,
мождани удар и акутни шлог.
Разликује врсте тумора мозга,
као и степен њихове агресив-
ности. Kад је реч о лигамен-
тима, тетивама, менискуси-
ма, мишићима, зглобовима –
магнетна резонанца је суве-
рена метода. Осим тога, маг-
нетна резонанца открива све
болести жучне кесице и жуч-
них путева. Пре појаве овог
апарата није било начина да
се уоче промене на танком
цреву. Данас се, захваљујући
магнетној резонанци, о стању
танког црева добијају преци-
зни подаци.

Од гинекологије 
до кардиологије

У свету се ниједна гинеколо-
шка операција не ради без
магнетне резонанце мале кар-
лице, а посебно када се сум-
ња на неко малигно обољење.
Она пре операције открива да
ли је реч о малигној или бениг-
ној промени, које је величине
тумор, да ли су захваћени крв-
ни судови, лимфни чворови
или околни органи.

Савремени модели магнет-
не резонанце могу да прика-
жу структуру срца и аорте,
анеуризму и друге промене на
крвним судовима. Детектују
се урођене срчане мане, као и
промене на срчаном мишићу
изазване срчаним ударом.
Болести и аномалије бубрега,

уретера и мокраћне бешике
некада су откриване интра-
венском пијелографијом.
Пацијент је излаган штетном
зрачењу и морао је да прима
контраст. Данас магнетна резо-
нанца открива скоро све боле-
сти бубрега, уретера и мокраћ-
не бешике, а потпуно је 
безбедна за пацијента.

Открива дискус хернију

Болови у пределу кичме су
један од најчешћих разлога за
одлазак пацијента на преглед

магнетном резонанцом. Било
да је бол лоциран у пределу
вратне кичме, било да је у сла-
бинском, лумбалном делу кич-
ме, узрочник је често унапред
познат: реч је о дискус херни-
ји. Језиком лаика речено, када
је дискус измештен са свог
уобичајеног места, он прити-
ска нервни корен који прола-
зи крај њега и узрокује бол.

На обичном рендгенском
снимку не може се видети
положај дискуса, па је маг-
нетна резонанца свакако нај-
боља метода за дијагностику
дискус херније и представља
светски стандард за преглед
таквих пацијената. Када је реч
о прегледу неуролошког систе-

ма, магнетна резонанца пред-
ставља златни стандард свуда
на свету. Поред тога што је
изузетно прецизна, предност
магнетне резонанце је и у томе
што је она потпуно безбедна.

Можете урадити 
и скрининг

Један од новитета јесте да се на
магнетној резонанци може оба-
вити скрининг организма. Њиме
је обухваћен преглед мозга, кич-
ме, абдомена и мале карлице.

За разлику од осталих, тај

преглед обухвата само секвен-
це, на основу којих се потом
искључују сумње на поједина
обољења. Када би се на таквом
снимку указало нешто сум-
њиво, било би неопходно ура-
дити нови, детаљнији преглед
магнетном резонанцом кон-
кретног дела тела како би се
јасно видело о каквом про-
блему је реч.

Како изгледа преглед

Уочи прегледа, у соби за при-
прему најпре се морате ски-
нути и одложити сав накит,
пирсинге, сат, наочаре, метал-
не шнале, мобилни телефон,
кредитне картице, слушни апа-
рат, зубне протезе, оловке,
метални новац, кључеве и сл.

Машина за магнетну резо-
нанцу изгледа као велика цев
са отвореним крајевима. Сни-
мање се изводи тако што нај-
пре легнете на сто, који се
покреће ка једном отвору маши-
не. Здравствени радник вас све
време током снимања посма-
тра из суседне собе, а ви може-
те у сваком тренутку да му се
обратите преко микрофона.

Ова машина ствара јако маг-
нетно поље око вас и усмера-
ва радио-таласе ка вашем телу,
што ви нећете осетити. Сама
процедура је потпуно безбол-
на и једина њена мана је у
томе што може бити помало

непријатна, поготово ако сте
клаустрофобични. Боравак у
„тунелу” и бука коју апарат
производи сигурно вам неће
остати у најлепшем сећању,
али ствар олакшава то што
знате да нисте сами: стручно
медицинско особље је све вре-
ме прегледа у контакту с вама.
Уколико наведете особљу да
сте узнемирени или уплаше-
ни или да имате страх од
затвореног простора или буке,
добићете пумпицу – аларм,
па у случају да се лоше осе-
ћате, притиском на пумпицу
преглед се прекида. Руке и
ноге у току прегледа никако
не смеју бити спојене нити
укрштене, јер су у том случа-
ју могуће опекотине.

Без мрдања!

У зависности од врсте, пре-
глед може трајати 15–45 мину-
та, а понекад и дуже, што је
такође једна од мана, будући
да за све то време морате бити
непомични, јер и најмањи
покрет нарушава квалитет
слике. Ипак, чињеница је да
постоје методе које су далеко
непријатније од ове, а такву
„жртву” заиста вреди подне-
ти зарад добијања прецизне
дијагнозе од које вам зависи
даљи ток лечења.

Да би се добила прецизна
слика дела тела који снимате,
понекад је потребно коришће-
ње контрастног средства (гадо-
линијум), које се најчешће убри-
згава интравенски. Kонтрастно
средство омогућава јасније виђе-
ње одређених детаља и код
већине пацијената је његова
примена потпуно безбедна. За
разлику од средства које се
користи код скенерског (CT)
снимања, ово је другачије и 
безбедније будући да ређе иза-
зива алергијске реакције.

Како да се припремите

Преглед магнетном резонан-
цом не захтева никакву посеб-
ну припрему, осим ако није
другачије наглашено. Своју
редовну терапију попијте на
уобичајени начин, једите и
понесите сву пратећу медицин-
ску документацију која је од
значаја за снимање које се врши.

Ради ваше сигурности, пре
започињања прегледа меди-
цинско особље ће вам поста-
вити неколико питања која се
односе на вашу безбедност у
току снимања при примени
јаког магнетног поља.

Петак, 4. јун 2021.
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Осе, стршљени, пчеле, крпе-
љи, комарци и пауци само су
мали део света инсеката веома
активних у пролећним дани-
ма. Немогуће је избећи дру-
штво ових сићушних створења
која понекад користе нашу кожу
да би се нахранила или пак
испустила своје токсине ради
одбране. Због тога опрез и пре-
вентивне мере неопходне за
боравак у природи морају увек
да нам буду на уму. Страх не
сме да буде присутан, поготово
уколико се информишемо и
применимо мере прве помоћи
и поступке који
ће тегобе све-
сти на најмању
могућу меру.

Подсећање
на мере превен-
ције никада
није сувишно.
Оне се приме-
њују како у
непосредној
животној и рад-
ној средини, тако и на отворе-
ном простору, приликом борав-
ка у природи. Инсекти се нај-
више размножавају на мести-
ма са стајаћим водама, бара-
ма, каналима, базенима или у
контејнерима где се одлажу
отпад и компост. Избегавајте
ова места, а поготово будите
опрезни када видите гнезда
инсеката, која никако не би
требало дирати. Уколико се
нађете у непосредној близини
таквог гнезда или већег броја
инсеката, лагано се удаљите,
избегавајте махање рукама и
нагле покрета тела. Сигурност
укућана повећава се поставља-
њем одговарајућих мрежа на
прозоре и врата, уклањањем

гнезда инсеката из непосредне
близине, али и потенцијалних
извора њиховог размножавања,
барица, судова с водом и кон-
тејнера. За боравак у природи
неопходна је одговарајућа обу-
ћа и одећа која ће прекрити
већи део тела. Избегавајте јар-
ке боје и дезене одеће који асо-
цирају на цвеће. Ове боје при-
влаче инсекте, а бела, зелена
или браон мање ће привлачи-
ти њихову пажњу. То није слу-
чај с парфемима и мирисом
хране или сокова, који могу
бити прави мамац за инсекте.
Због тога би требало избегава-
ти употребу парфема када пла-
нирамо боравак у природи, а
руковање храном требало би
да буде веома пажљиво и вре-
менски ограничено.

Не примети се увек трену-
так напада инсекта, то јест
бол и пецкање приликом ује-
да или убода. Зато смо најче-
шће забринути када на кожи
видимо оток и црвенило пра-
ћено сврабом или пецкањем.
Нелагодност је још већа уко-
лико се после почетних симп-
тома оток шири или је пра-
ћен трњењем и боловима у
мишићима. Не оклевајмо зато

с мерама прве
помоћи које ће
умањити знаке
и симптоме
з а п а љ е н с к е
реакције. Жао-
ку би требало
у к л о н и т и
одмах тупим
делом ножа
или картице
како би се

спречило даље отпуштање
отрова. На место убода ста-
вити одмах хладну облогу, а
уколико је у питању екстре-
митет, издигнути га како би
се умањио оток. Веома је
важно да пратимо у наред-
ним сатима место убода и да
на време одреагујемо уколи-
ко приметимо симптоме
опште алергијске реакције,
гушење, несвестицу и пад крв-
ног притиска. Ово је разлог
за позивање Хитне помоћи.
Не би требало да оклевамо с
медицинском интервенцијом
ни када је у питању убод инсек-
та у пределу уста, носа и ждре-
ла или када је инсект прогу-
тан или удахнут.

Чувајте се инсеката

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Требало би избегавати
употребу парфема
када планирамо
боравак у природи.

На магнетну резонанцу
више нећете морати у
Београд. Прегледе на
овом уређају, али 
и на савременом и
модерном скенеру,
рендгену и мамографу
ускоро ћете моћи да
обавите у Заводу
„Панчевац”.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уместо таблета, боље одабери-
те неки од природних препара-
та и чајева који проверено уми-
рују напете нерве.

Један од њих је еликсир од
меда и першуна. Потребан вам
је један килограм корена и листа
першуна и 1,5 кг меда. Першун
добро оперите, исецкајте и саме-
љите на машини за месо. Поме-
шајте добро с медом, сипајте у
тегле и ставите у фрижидер.
Узимајте шест пута дневно по
једну кашичицу. Добро жваћи-
те и на крају све прогутајте.

Против напетости су добри и следећи чајеви. Помешај-
те по три кашике хмеља, камилице, мајорана, нане и
матичњака. Једну кашику мешавине прелијте са два деци-
литра воде, поклопите и оставите да се прохлади. Пијте
два-три пута дневно пре јела. Увек спремајте свеж чај.

Помешајте 40 г корена одољена, 20 г хајдучке траве, 15 г
нане, 10 г камилице и 15 г матичњака. Две кашике мешавине
прелијте са два децилитра кључале воде, па оставите да одсто-
ји 20 минута. Пијте незаслађено, три пута дневно по шољу.

Помешајте осам грама хмеља, 30 г матичњака, 15 г вра-
ниловке, 15 г верем траве, пет грама корена линцуре, 25 г
мајчине душице, осам грама глоговог цвета, 20 г босиљка
и 25 г коре валеријане. Три кашике мешавине прелијте са
750 мл кључале воде, додајте две кашике меда од матич-
њака, поклопите и оставите да стоји 15 минута. Процедите
и пијте млако после јела.

Биље моћније од
„бромазепама”

ПРЕДНОСТИ САВРЕМЕНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ`

ШТА СВЕ ОТКРИВА 
МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ

Присуство метала у телу може

бити штетно или може угро-

жавати вашу безбедност

током снимања магнетном

резонанцом. Управо због тога

пре снимања морате обаве-

стити медицинско особље

уколико имате: металну

зглобну протезу, вештачки

срчани залистак, дефибрила-

тор, пејсмејкер, металне кли-

пове, кохлеарни имплантат,

метак, шрапнел или други

метални објекат у телу. У том

случају преглед није могућ.

Такође, пре снимања маг-

нетном резонанцом потребно

је да обавестите медицинско

особље уколико сте трудни.

Није довољно проучен ефекат

снимања магнетном резонан-

цом на плод, али вам лекар,

ради сваке сигурности, уме-

сто ове процедуре може пре-

поручити неку другу.

Нагласите особљу и уколи-

ко имате проблеме с јетром

или бубрезима. Оштећење

функције ових органа може,

наиме, бити ограничавајући

фактор за коришћење кон-

трастног средства.



Свако животно доба има своје
предности и мане: свако је лепо
на свој начин, али исто тако
свако нам доноси другачији сет
изазова. Нема у томе ничег
лошег, јер нам суочавање с пре-
прекама помаже да учимо,
духовно растемо и постајемо
бољи људи.

Међутим, деси нам се понекад
да на неком проблему запне-
мо и да се у околностима које
не сматрамо нимало пожељ-
ним заглавимо као у живом
блату. Разумевање, подршка и
прави савет у таквим тренуци-
ма су највећи благослов. Нево-
ља је у томе што таква врста
помоћи неретко уме да изоста-
не, и то не зато што драги људи
око нас не би желели да нам је
пруже, већ зато што једностав-
но – не знају како.

Добра вест за све младе људе
од 15 до 30 година који живе у
нашем граду гласи да њих, у
случају да запну на некој пре-
преци, већ чека пружена рука
која ће им помоћи да устану,

отресу недаће са својих плећа
и растерећено крену даље. Та
„рука” оличена је у Саветова-
лишту за младе „Моје место”
које од 15. марта у просторија-
ма Дома омладине бесплатно
пружа психолошку подршку
младим Панчевцима и Пан-
чевкама. О томе колико је ова
прича озбиљна, сведочи чиње-
ница да иза пројекта стоји Кан-
целарија за младе Града Пан-
чева, а да су на пројекту анга-
жоване стручне особе са изу-
зетним образовањем.

О томе како је рад саветова-
лишта конципиран, колико је
интересовање младих и какви
проблеми преовлађују код кли-
јената разговарали смо с Мари-
јом Јевић, чланицом Градског
већа задуженом за културу и
омладину и координаторком про-
јекта „Моје место”, и Јадранком
Грујичић Ђурић, психологом и
породичним психотерапеутом,
чланицом тима стручњака који
раде с младим људима у савето-
валишту. Драгана Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 4. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

7

ПРЕДСТАВЉАМО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ „МОЈЕ МЕСТО”

ПРОБЛЕМ ЈЕ УПОЛА МАЊИ 
КАДА ГА ПОДЕЛИШ С ПРАВОМ ОСОБОМ

ПАНЧЕВАЦ: Kако је конципи-
ран рад саветовалишта, ко може
да се пријави и да ли је, уколико
је особа малолетна, неопходно
обезбедити сагласност родитеља?

МАРИЈА ЈЕВИЋ: Kонцепција
нашег саветовалишта за младе се,
пре свега, заснива на превенцији
и психолошкој подршци. У саве-
товалиште могу да дођу млади
узраста од 15 до 30 година, с тим
што је особама до осамнаесте
године за то потребна сагласност
родитеља. У намери да малолет-
ним корисницима и њиховим
породицама олакшамо тај сег-
мент,саставили смообразац сагла-
сности. Неретко се дешава да
родитељи лично дођу са својом
децом или да препоруче своју
децу за учешће у раду саветова-
лишта. Свака комуникација с роди-
тељима за нас је вишеструко зна-
чајна у даљем процесу рада, али
није увек и неопходна.

• Да ли сте задовољни досада-
шњим одзивом младих?

– У овом циклусу рада саве-
товалишта одзив је изнад наших
очекивања, до те мере да смо
били принуђени да проширимо
наше капацитете. Наш првобит-
ни план је био да један психо-
лог – психотерапеут ради с мла-
дима четири сата недељно, али
смо накнадно, због превеликог
одзива, одлучили да свим заин-
тересованим младим људима
изађемо у сусрет, те смо проши-
рили рад на петнаест сати недељ-
но. Ангажовали смо стручне људе
и с младима у саветовалишту
тренутно раде три особе: психо-
лог – психотерапеут, психолог –
саветник и андрагог – саветник.
Kонстантно имамо листу чека-
ња и могли бисмо да укључимо
још једног терапеута. Међутим,
расположиви капацитети нам то
тренутно не дозвољавају. План
је да у следећем циклусу укљу-
чимо још једну особу с квали-
фикацијом педагог – саветник.

• Kолико, на основу вашег иску-
ства из досадашњег рада савето-
валишта, младима значе пројек-
ти овог типа, односно прилика
да се некоме обрате за помоћ и
добију је бесплатно од компе-
тентних и стручних особа, који-
ма могу да верују будући да иза
пројекта стоји Град Панчево?

– После два и по месеца актив-
ног рада можемо истаћи да је
младима јако потребан овакав
вид подршке. Клијенти често
истичу да им посебно значи то

што је саветовалиште потпуно
бесплатно. То је сасвим разу-
мљиво, јер су они у највећем
проценту финансијски зависни,
будући да је махом реч о сред-
њошколцима, студентима или
младима који су остали без посла.

Још једна предност коју истичу
је то што је рад саветовалишта
неформалног типа. Њихов дола-
зак не подразумева давање здрав-
ствене књижице и увођење у про-
токол, што иначе за младе људе
често може бити озбиљна бари-
јера када је реч о одлуци да
потраже стручну помоћ. Мно-
гима од њих је неприхватљив
чак и одлазак код свог школ-
ског психолога или педагога.
Зато је наша сарадња са школа-
ма и здравственим установама
изузетно важна.

• До када је планирано да саве-
товалиште ради и да ли разма-
трате могућност да овај пројекат
у будућности буде настављен или
да се реализује неки сличан?

– Наша намера је да ово не
буде пилот-пројекат, већ нешто
на шта млади могу стално да

рачунају. То може бити савето-
валиште за младе које би радило
пет дана у недељи или центар за
ментално здравље младих. У том
случају би била неопходна подр-
шка здравственог система, јер би
такав пројекат подразумевао и
рад психијатра за адолесценте.
Психијатар је карика која нам
тренутно недостаје. Свакако да
клијенте за које проценимо да је
потребно мишљење психијатра
упућујемо том специјалисти и та
повратна информација нам је од
великог значаја за даљи рад. Нека-
да су потребне брзе реакције и
хитно упућивање на даље инстан-
це како би подршка била бржа,
боља и ефикаснија.

• Које су то кључне теме о
којима млади могу разговарати
са стручњацима у саветовали-
шту и добити адекватан савет?

– Тешко је издвојити шта гене-
рално мучи младе од 15. до 30.
године живота, јер је велика 
разлика у томе шта су кључни
проблеми у периоду од 15. до 17.
године, шта од 18. до 21, а шта од
22. до 30. године. У тим живот-
ним циклусима имамо велике про-
мене, које су често бурне и турбу-
лентне. Свако је прича за себе.
Kада бисмобаш морали да издво-
јимо неке разлоге њиховог јавља-
ња, онда би то били недостатак
мотивације за учење, лоша соци-
јализација, анксиозност, фобије,
те лоши односи у породици. Мотив
њиховог доласка често није извор
њиховог проблема, већ само мани-
фестација коју они препознају као
проблем. Зато је важан процес у
коме они сами долазе до решења.
Ми их само наводимо да лакше
пронађу прави пут до њега.

• На који начин се заинтере-
совани могу пријавити за дола-
зак у саветовалиште?

– Да би се неко укључио у про-
цес, неопходно је да свој термин
закаже и да, уколико је могуће, у
неколико речи опише разлог свог
доласка. То није неопходно, али
би нам значило, како бисмо му
пружили што бољи третман. При-
јаве се врше на имејл адресу save -
to va li ste za mla de@ pan ce vo.rs,
након чега заинтересовани доби-
јају одговор с предложеним тер-
мином и местом на које треба да
дођу. Саветовалиште ради у згра-
ди Дома омладине, у Улици Све-
тог Саве 10, уторком и средом, а
све чешће и четвртком, од 15
сати. Као што је већ напоменуто,
све услуге су потпуно бесплатне.

ПАНЧЕВАЦ:  Због  којих
проблема су вам се млади
најчешће обраћали за
помоћ током досадашњег
рада саветовалишта?

ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ
ЂУРИЋ: Проблеми због
којих млади долазе у саве-
товалиште су разнолики,
али на основу досадашњег
искуства донекле се могу
поделити по узрасним кате-
горијама.  Млађи адоле-
сценти, од 14 до 18 годи-
на, углавном се јављају због
слабе мотивације у учењу,
ниског самопоуздања или
слабе контроле импулса и
ниске толеранције на фру-
страцију – што их доводи
до честих сукоба с родите-
љима или вршњацима. Ста-
рији адолесценти од 18. до
23-24.  године углавном
долазе са симптомима анк-
сиозности и депресије са
суицидалном идеацијом,
самоповређивањем или
покушајима суицида. Врло
често су то озбиљне кли-
ничке слике које захтевају
фармакотерапију и хоспи-
тализацију. С обзиром на
то да је  саветовалиште
усмерено пре свега на пре-
венцију, младе са оваквим
проблемима упућујемо
здравственим институција-
ма секундарног или терци-
јарног  нивоа заштите.
Након тога, у зависности
од процене психијатра,
млади се могу вратити и
започети психотерапијски
процес.

• Шта сте очекивали, а
шта вас је изненадило када
је реч о менталном здра-
вљу младих у Панчеву?

– Ако имамо у виду чиње-
ницу да је адолесценција
веома буран развојни пери-
од,  праћен како биоло-
шким, тако и психосоци-
јалним сазревањем,  сви
проблеми с којима млади
долазе врло су уобичајени
и очекивани код већине. А
да ли ће се проблем поја-
вити,  у  ком облику или
интензитету ,  зависи од
више различитих фактора:
од ранијих развојних зада-
така у детињству и њихо-
вог  превазилажења,  од
капацитета младе особе да

успешно превазилази стре-
сне ситуације и – најбит-
није – од подршке и сигур-
ности коју адолесцент има
у породици. Ако она изо-
стаје, сви су у проблему.
Оно што нас је позитивно

изненадило јесте велики
број младих који су спрем-
ни да отворено траже пси-
холошку подршку и разго-
варају о својим проблеми-
ма. На основу досадашњег
искуства у раду с младима,

можемо видети да брига о
менталном здрављу поста-
је све значајнија, а дола-
зак на разговор са струч-
ним лицима није више табу
тема.

• На који начин помаже-
те младима који долазе у
саветовалиште?

– Улога психолога и пси-
хотерапеута је да активно
слуша и да покаже разуме-
вање и емпатију у односу
на проблем који клијент
излаже. Такође, однос пове-
рења који стварају клијент
и терапеут врло често је
лековит и  без  икаквих
интервенција . Од врсте
проблема с којим клијент
долази, али и од потребе и
мотивације клијента, зави-
си и начин на који ће се
пружити психолошка подр-
шка.  Некоме ће  требати
конкретан савет или тех-
ника,  некоме ће  бити
довољно да дође на једну
или две сеансе и исприча
све оно што га мучи, док
ће некоме бити потребна
континуирана подршка у
процесу промене коју жели
да постигне. Од процене
психотерапеута, али и од
потреба клијента, зависи
број сеанси које ће он има-
ти.

•  На основу онога што
сте  имали прилику  да
видите на терену, можете
ли извући неке закључке о
томе како је пандемија ути-
цала на младе у нашој сре-
дини?

– Пандемија коронавиру-
са утицала је на све гене-
рације, а млади су ризична
група због недовољно раз-
вијених механизама за
савладавање стреса, као и
због слабе толеранције на
фрустрацију и неизвесност
коју носи ова ситуација.
Најчешћи проблеми директ-
но везани за пандемију јесу
анксиозност и осећај уса-
мљености, који може бити
окидач за депресију. Тако-
ђе,  велики број  младих,
услед недовољно структу-
рисаног  времена,  ексце-
сивно користи друштвене
мреже  и  интернет ,  што
може  водити  у  зависно
понашање.

МАРИЈА ЈЕВИЋ, КООРДИНАТОРКА ПРОЈЕКТА

Одзив је премашио наша 
очекивања, имамо листе чекања

ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ, ПСИХОЛОГ– ПСИХОТЕРАПЕУТУ САВЕТОВАЛИШТУ

Долазак код стручњака 
више није табу тема

Позитивно 
нас је изненадило
то што су млади
спремни да 
отворено 
траже психолошку
подршку и 
разговарају
о својим 
проблемима.

Наша намера је да
ово саветовалиште 
не буде пилот-проје-
кат, већ нешто на 
шта млади могу 
стално да рачунају.
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Има, нажалост, момената у животу када
нам се здравље из чиста мира закомпли-
кује, а тегобе, попут стезања у грудима,
гушења, несвестице или несносне главо-
боље, постану такве да се већ хватамо за
телефон питајући се да ли би требало
окренути добро познати број 194.

Ипак, сви знамо да се чињеница да
нам је Хитна помоћ доступна 24 сата
неретко злоупотребљава, па појединци,
на пример, траже помоћ лекара после
истека радног времена амбуланте којој
припадају иако им здравствено стање
није алармантно. С друге стране, посто-
је и људи који, верујући да постоје хит-
нији случајеви од њиховог, не затраже
помоћ чак ни онда када им је она очи-
гледно преко потребна.

Недоумице око тога шта се сматра
ургентним стањем, а шта не, разрешио
је др Мирослав Тепшић, лекар из Слу-
жбе хитне помоћи у Панчеву.

– Ургентно медицинско стање је било
које здравствено стање које може да про-
узрокује смрт или трајно оштећење уко-
лико се не третира у што краћем перио-
ду. Ево неких примера ургентних стања.
На пример, осећај бола у грудима пра-
ћен презнојавањем, мучнином, повра-
ћањем, недостатком ваздуха, вртоглави-
цом и осећајем да срце удара неправил-
но или веома брзо. Бол се неретко шири
у руку или врат. Ургентни су и гушење,
јако крварење које не стаје након 15
минута притиска на рану, краткотрајан
губитак свести, прелом или ишчашење
кости, гутање отрова, опекотине праће-
не оштећењем веће површине коже, изне-
надна немогућност кретања, говора или
покретања дела тела, кратак дах или оте-
жано дисање... – наводи Тепшић.

Шта је за изабраног лекара

Овај доктор је навео и примере стања
која нису ургентна. То су: прехлада
или грип, гушобоља, бол у уху, пови-
шена телесна температура која се сми-
рује помоћу уобичајених лекова, зубо-
боља, мање посекотине, огуљотине
или одеротине, истегнућа мишића,
опекотине од сунца. Ова стања, каже
Тепшић, треба третирати уз консул-
тацију са изабраним лекаром.

– Требало би скренути пажњу на то
да је бол у леђима веома ретко ургент-
но стање, поготово уколико пацијент
одраније има проблем с кичмом. Уоби-

чајени лекови за болове, мировање, али
с повременим лаганим кретањем, допри-
неће постепеном губитку симптома.
Такође, реакције на кожи после убода
најчешће су уобичајене локалне реак-
ције на кожи и немају везе са алерги-
јом. Оток меких делова коже лица сам
по себи није ургентно стање, јер ти дело-
ви коже лако отичу после убода. Про-
блем настаје ако дође до убода језика
или на врату у непосредној близини
душника, што може проузроковати
опструкцију дисајног пута. Исто тако,
ургентно стање је анафилактичка реак-

ција с падом крвног притиска, проме-
нама на кожи и гушењем. За санирање
локалне реакције довољна је хладна
облога и евентуално антихистаминска
крема – напомиње наш саговорник.

Органи који живот значе

Ипак, кључно питање које се намеће
јесте како препознати ургентно меди-
цинско стање.

– Најмање ћемо погрешити уколико
обратимо пажњу на функцију органа и
органских система од којих зависе живот-
не функције: мозга, срца, плућа и цир-
кулаторног система. На поремећену
функцију мозга указују следећи симп-
томи: слабост или утрнулост једне стра-
не тела или екстремитета, губитак вида
на једном или оба ока, вртоглавица,
конфузија или нагла промена стања
свести, поремећај говора, јака главобо-
ља, губитак свести, епилептични напад.
На поремећену функцију срца може да
указује веома јак бол или стезање у гру-
дима, али симптоми могу да буду и у
виду поремећене пробаве или стомач-
ног бола, а понекад се уопште не осети
бол. Тада треба обратити пажњу на осе-
ћај недостатка ваздуха и малаксалост.
Занимљиво је да жене углавном не осе-
ћају бол у грудима код срчаног удара.
На поремећену функцију дисања ука-
зују недостатак ваздуха који се појави
изненада и без видљивог разлога, интен-
зивно гушење. Поремећено дисање могу
проузроковати срчани удар, пнеумони-
ја, емфизем плућа, астма, пнеумото-
ракс, алергијска реакција – каже овај
лекар.

Крварење, истиче Тепшић, не мора
бити озбиљно стање уколико је оно
мањег интензитета и престаје на при-
тисак и подизање екстремитета.

– С друге стране, веома је опасно обил-
но крварење, као и оно артеријско, које
може довести до брзог искрварења. Тада
је веома важно предузети мере прве
помоћи притиском на одређене делове
екстремитета како би се зауставило крва-
рење. Уколико сте у недоумици да ли је
нешто ургентно стање, свакако позовите
Хитну помоћ – саветује доктор Тепшић.

Пушење спада у болести зависности,
са сталном тенденцијом повећања дозе.
Када пушач жели да се ослободи ове
лоше навике, он пролази кроз симпто-
ме апстиненцијалне кризе који га обес-
храбрују. На овом путу је често потреб-
на стручна помоћ.

Оне најстраственије уживаоце од кон-
зумирања цигарета не одвраћaју, међу-
тим, ни високе цене, ни њихова веза с
тешким болестима. Упркос очекива-
њима, чак ни слике озбиљних обољења
на паклицама нису допринеле смање-
њу броја пушача. Забрињавајућа је ста-
тистика која каже да велики број мла-
дих пуши, а да се прва цигарета пали
већ у четрнаестој години.

Поводом Светског дана борбе про-
тив пушења, 31. маја, о овој теми смо
разговарали с нашим суграђанима.

РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ, 
лаборант:

– Пушење је вишеструко штетна нави-
ка. Поражавајућа је чињеница да млади
почињу да пуше већ са шеснаест годи-
на. Мислим да треба радити на едука-
цији управо те младе популације – наше
деце, тако да се паралелно с борбом

спроводи и превенција. Држава треба
да буде агресивнија у борби против овог
„тихог убице” и прљаве навике.

СЛАВКА ПАНТИЋ, 
управно-административни техничар:

– Мишљења сам да је дуван штетан,
увек сам за то да људи не пуше. Потреб-
на је јака воља да би се престало с том
навиком. Није добро за здравље. Мла-
ди рано почињу да конзумирају цига-
рете, што није у реду. Ја нисам пушач,
трудим се да водим што здравији живот.

ДУШКО ЈОВИЋ, 
музичар:

– Било би јако добро када би сваки
пушач могао да остави цигарете. Пре-
више је штетно. Ја се борим да преста-
нем да пушим, али иде јако тешко –
створио сам навику. Срчани сам боле-
сник и дијабетичар, па пушење није
баш препоручљиво због мог здравља, а
одражава се и на кућни буџет.

ТАЊА РЕМИЋ СТОЈАНОВИЋ, 
пензионерка:

– Страствени сам пушач и не плани-
рам да престанем. Још увек се не одра-

жава на здравље, што не значи да неће,
али има доста болесних људи који су
непушачи. Нема ту правила. Не кажем
да није штетно, али од свих зала није
највеће. Човек треба себи да приушти
неко задовољство, а мени је задовољ-
ство ужитак у цигаретама.

НИКОЛА АНЂЕЛКОВИЋ,
пивар:

– Нисам пушач, што је добро.
Водим здравији живот. Имам бебу у
кући. Колико примећујем, велики
број људи пуши. То озбиљно нару-
шава здравље.

НИНА КОСТАДИНОВИЋ, 
ученица:

– У мом друштву су ставови подеље-
ни, има и пушача и непушача. Колико
примећујем, рано се почиње с том
лошом навиком, углавном са 15-16
година, мада има и оних који имају
четрнаест и већ пуше. То и те како ути-
че на здравље, поготово ако узмемо у
обзир да се тако рано креће. Довољан
аларм треба да буде то што због конзу-
мирања цигарета може да се добије рак
плућа. Сузана Јанковић

Т. РЕМИЋД. ЈОВИЋ Н. АНЂЕЛКОВИЋ Н. КОСТАДИНОВИЋС. ПАНТИЋР. ЈАНКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 4. јуна, од 8.30
до 10 сати, без струје ће остати ули-
це М. Обилића, Б. Југовић, Kосанчић
Ивана и Топлице Милана.

У недељу, 6. јуна, од 8 до 15 сати,
струје неће имати већи број села у
јужном Банату, међу којима су и пан-
чевачка: Долово и Банатски Брестовац.

У понедељак, 7. јуна, од 8.30 до
10.30, без напајања електричном
енергијом остаће Улица М. Пупина
од броја 43 до 53 (непарна страна) и
од броја 54 до 58 (парна стана), као
и Улица Иве Kурјачког од броја 50
до 68 (парна стана) и од броја 63 до
85 (непарна страна).

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити
укључено пре планираног времена.
Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220.

Шта грађанима доносе
измене Закона 

о личној карти?

Шта је овде чудно?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Има већ више од две недеље како гле-
дамо овај призор и чудом се чудимо.
Прву фотографију, ову већу, снимили
смо 9. маја. Друга је настала 25. маја.
Посетили смо локацију и након тога и
ништа се значајно није променило.

Не, није нам било чудно то што се
канта за смеће на дечјем игралишту
код „Тамиш капије” на Содари пре-
ливала још почетком маја. Није нас
претерано зачудило ни то што су
бахати клинци наставили да скла-
диште ђубре око канте. Скроз нам је
било нормално и то што су им роди-
тељи и остали пролазници помогли
у томе. Шта је ту чудно, раде то и у

остатку града, па што не би и на
тамо неком игралишту намењеном
најмлађима. Треба и њима ваљда
дати пример како се решава про-
блем неиспражњене канте...

Нама је овај призор заправо дао
само један разлог за чуђење. Ево већ
данима се питамо откуд забога у кан-
ти за ђубре један пар чарапа?! И то
целих! Па ко је толико богат да баца
чарапе које чак нису ни подеране?! И
како то да их нико већ више од 15
дана није однео? Није ваљда да толи-
ко смрде?! Ето, то је нас једино зачу-
дило. На све ове друге ужасе смо одав-
но огуглали.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО ЈЕ ПУШЕЊЕ ШТЕТНО?

Прва цигарета већ са четрнаест година

Посланици су у Скупштини Србије у
четвртак, 27. маја, изгласалиизменеЗако-
на о личној карти, а грађане ових дана
посебно интересује хоће ли због нових
прописа морати да мењају овај документ
и колико би то могло да их кошта.

Одговор у најкраћим цртама гласи
да ће, када закон ступи на снагу, у
личну карту бити додат податак о при-
јављеном пребивалишту, као и да ће
бити промењени услови за издавање
тог документа млађима од 16 година.
То су главне новине, али не и једине.

Kако је образложено, Закон о лич-
ној карти је промењен због недоста-
така у важећем закону и због обавеза
које произлазе из пројекта „Стоп бира-
кратији”, односно због смањења адми-
нистративних трошкова грађана.

Валентина Вулић, начелница Одеље-
ња за управне послове МУП-а Србије,
изјавила је да лична карта без чипа, као
и до сада, мора да се замени уколико се
мењају битни подаци, попут адресе.

– Овим условљавамо да сви подаци
у личној карти одговарају чињенич-
ном стању. Дешавало се да грађанин
не пријави промену адресе, а користи
личну карту у правном саобраћају –

истакла је Валентина Вулић, гостују-
ћи у Дневнику РТС-а.

Упркос изменама Закона, постојеће
личне карте са чипом важиће до дату-
ма који је наведен у самом документу,
а уколико се мењају лични подаци, на
пример пребивалиште, биће измење-
ни кроз чип, као и до сада.

Једна од промена коју доносе
измене закона јесте да се од сада
малолетном лицу старијем од 16
година лична карта може издати уз
сагласност само једног родитеља,
без обзира на то да ли други роди-
тељ врши родитељско право. По
досадашњим прописима, издавање
личне карте малолетнику било је
могуће без сагласности другог роди-
теља само уколико он не врши роди-
тељско право.

Постоји и новина која се односи на
проглашавање личних карата нева-
жећим уколико су нестале. До сада се
то проглашавање објављивало у „Слу-
жбеном гласнику”, а убудуће ће се то
радити на сајту Министарства уну-
трашњих послова.

Измене закона предвиђају и унос
електронских сертификата у личну
карту, за електронску идентификаци-
ју и електронски потпис. Тим серти-
фикатом грађани ће моћи да поднесу
захтеве МУП-у и од куће.

Последња промена се односи на
МУП-ове одлуке о забрани коришће-
ња личне карте као путне исправе.
Забрана ће убудуће важити све док су
испуњени услови за то. Према доса-
дашњем законском решењу, она је
важила шест месеци, након чега је тај
захтев могао да буде обнављан.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје делови Панчева
и цело Долово и Брестовац

Упркос изменама 
Закона, постојеће личне
карте са чипом важиће 
до датума који је наведен
у самом документу.

ВИСОК ПРИТИСАК
(НИ)ЈЕ ЗА ХИТНУ

Висок крвни притисак по правилу

може да се реши уз консултацију

телефоном – тврди доктор Тепшић.

Он објашњава да сама висока

вредност крвног притиска није

ургентно стање уколико протиче

без неких упозоравајућих симпто-

ма као што су: интензивна главо-

боља, недостатак ваздуха, бол у

грудима, крварење из носа, те

изражена анксиозност.

КОЈА СУ МЕДИЦИНСКА СТАЊА УРГЕНТНА

КАДА ЈЕ ОПРАВДАНО ПОЗВАТИ 194?



У свим селима се
зацрнела нова подлога
на више локација

Људи који воде
северна насељена
места задовољни 
су урађеним

Након прошлогодишњег почет-
ка реализације јавно-приват-
ног партнерства (ЈПП), то јест
споразума између Града Пан-
чева и заинтересованих инве-
ститора, кренули су масовни
радови и у насељеним мести-
ма.

То се највише одразило на
развој сеоске инфраструктуре,
па је свугде понешто урађено,
а пре свега је улагано у асфал-
тирање улица.

А ево како то изгледа у север-
ним панчевачким селима...

Качарево

Тако је, рецимо, ове године у
Качареву, према речима тамо-
шњег првог човека Бранка
Бокуна, црном тврдом подло-
гом пресвучена Виноградска
улица.

– Урађене су и лева и десна
страна те прилично специфич-
не улице. Асфалт је постављен и
у Македонској, чији део излази
на Косовску, а приде је у току
израда тротоара у Улици Народ-
ног фронта, и то од центра ка
просторијама јавног комунал-
ног предузећа. Иначе, у Качаре-
ву су све улице асфалтиране још
седамдесетих година прошлог
века, а ово сада радимо у онима
које су формиране у последњих
двадесет-тридесет година. Поред
тога, имамо и захтеве за пре-
свлачење постојећих коловоза
новом подлогом. Они су руини-
рани и потрошени, јер су рађе-
ни још пре око пола века. Поред
тога, Месна заједница је приве-
ла крају поступак попуњавања
свих ударних рупа, а у том сми-
слу биће још планова у склопу
ЈПП-а – прича Бокун.

Глогоњ

Његов глогоњски колега Слав-
ко Јовановски надовезује се на
причу информацијом да су про-
шле године асфалтиране ком-
плетне Улица 1. маја и Млин-

ска улица, као и да су обе при-
ближне дужине око два кило-
метра.

– Лане је, такође, асфалти-
ран део Школске улице, у дужи-
ни од 400 метара, као и део
ЈНА од око 250 метара. Од укуп-
но двадесет километара путева
кроз село није асфалтирано још
око шест, с тим што је од тога
половина под струганим асфал-
том – наводи Јовановски.

Он додаје и да, према наја-
вама Града Панчева, у другој
половини ове године грађани
могу да очекују постављање
нове тврде подлоге у следећим
комплетним улицама: 4. окто-
бра (око 1.100 метара), Проле-
терској (850), 8. марта (600),
као и у делу Улице 29. новем-
бра (250).

Ново Село

Радови у оквиру јавно-приват-
ног партнерства изведени су и
у Новом Селу, а реч је о пре-
свлачењу „у црну боју”.

Намера челника ове месне
заједнице била је да, у сарадњи
с градским инстанцама, ураде
нове путеве и то су учинили у
седам у улица: ЈНА, Жарка Зре-
њанина, Михајла Пупина, Желе-
зничкој, на Црепајском путу, у
7. јула, ЈНА и 27. марта.

Ове године у плану су и радо-
ви на путној инфраструктури у
још неколико неасфалтираних
улица, којих је преостало у
релативно малом броју.

Долово

Крајем 2020. године стартовао
је поменути инвестициони
циклус у Долову, и то од Ули-
це Саве Kовачевића. Почетком
ове грађевинске сезоне тешке
машине протутњале су кроз још
неколико улица, па се тврда
подлога на бази битумена зацр-
нела и у Иве Лоле Рибара, Брат-
ства–јединства, Зимској и Соње
Маринковић.

Поређења ради, у овом месту
је од 2015. до 2021. асфалти-
рано 11.659 метара путева, док
је у периоду од 1945. до 2015.
урађено свега око 9.370 мета-
ра путева.

Тако је Улица ЈНА асфалти-
рана 2015. године, а наредне
Војвођанска улица, док је вео-
ма живо било 2019. године,
када је урађено четири кило-
метра и триста метара, што
обухвата део Трга ослобођења,
као и улице 7. јула, Детелин-
ску и пут за Леанку.

Јабука

У Јабуци је, како каже пред-

седник тамошњег Савета МЗ
Слободан Илић, на основу
поменутих договора, спроведе-
но много тога, а што се асфал-
тирања тиче, има и те како 
разлога за задовољство њего-
вих суграђана.

– Урадили смо у једном
јабучком крају део Вардарске
улице, од Маршала Тита до
Рибарске, у комплету с тро-
тоарима, а исто то предстоји
и у Николе Тесле, од Илин-
денске до Качаревачке. У дру-
гом крају, заједно с паркин-
гом, колским прелазима и
пешачким стазама, асфалти-
рана је и Улица Гоце Делче-
ва, на потезу између Раднич-
ке и Змај Јовине, која је тако-
ђе добила ново рухо, и то у
делу од Омладинске до Вука
Караџића. Тврда подлога је
постављена и у дворишту врти-
ћа, као и у Улици ЈНА – исти-
че Илић.

Он каже да ће у перспекти-
ви на ред доћи још неке улице,
попут Омладинске, Радничке,
Осоговске, Струмичке...

У наредном броју биће речи
о томе шта је урађено у погле-
ду изградње путне инфраструк-
туре у јужним насељеним
местима, као и какви су пла-
нови у том погледу.
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УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СКЛОПУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА (1)

СВЕ МАЊЕ НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА

ИЗВИЂАЧИ У БРЕСТОВАЧКОЈ ПРИРОДИ

„Црне роде” на Поњавици
Панчевачко удружење ловаца
и њихова секција из Долова у
недељу, 30. маја, организова-
ли су друго такмичење у гађа-
њу глинених голубова у окви-
ру Купа Панчева.

У јакој конкуренцији постиг-
нути су солидни резултати, па
је након узбудљивог такмиче-
ња у екипној категорији побе-
дила Јабука, за коју су гађали
Зоран Додић, Саша Секулов-
ски и Дејан Смилевски, други
је био Банатски Брестовац, у
саставу Драган Павковић, Јован
Штрбан и Славко Васиљевић,
а треће је било Старчево, за
које су се такмичили Зоран
Козаченков, Дејан Врањеш и
Томислав Брозина.

У појединачној конкуренци-
ји је тријумфовао Зоран Додић,
друго место је заузео Саша
Милићев, а трећи је био Дра-
ган Павковић.

Надметањејеодржано на стре-
лишту код Воларске баре у Доло-
ву, уз добар одзив од око триде-
сет пет учесника из свих насе-
љених места с територије града.
Домаћини су се потрудили да
све протекне у најбољем реду, а
наредни сусрет стрелаца биће
организован у Брестовцу.

Банатски Брестовац: Вакци-
нација без заказивања обавље-
на је четврти пут у недељу, 30.
маја, у сеоској амбуланти.
Директорке Дома културе –
Невена Ђурић и ЈКП-а
„Kомбрест” – Татјана Цветано-
вић, заједно са суграђанком
Вером Милошевић, садиле су
цвеће у жардињере које ће укра-
шавати балкон Дома културе.
Месна заједница прати држав-
не мере и, у комуникацији с
полицијом, инспекцијом и
Штабом за ванредне ситуаци-
је, процениће да ли је могуће
организовати неки програм
поводом сеоске славе Спасов-
дан.

Банатско Ново Село: Обавља-
ју се завршни радови на спо-
љашњости зграде Месне зајед-
нице, у најави је и уређење уну-
трашњости, а у току је и ком-
плетна замена уличне расвете
LED сијалицама. Дом културе
има у плану концерт око сео-
ске славе Духова, који ће тра-
диционално бити изведен
испред споменика у центру
села, а тренутно траје акција
чишћења велике сале.

Долово: Панчевачко удруже-
ње ловаца и њихова секција из
Долова у недељу, 30. маја, орга-
низовали су друго такмичење
у гађању глинених голубова у
оквиру Купа Панчева. Филм-
ска радионица „Поздрав из
Долова” одржана је у недељу,
30. маја, у организацији Удру-
жења грађана „Сатибара”.

Глогоњ: Монтажа уличних LED
светиљки кренула је у четвр-
так, 27. маја, а истог дана у
Дому културе промовисана је
књига Срђана Божовића „Бит-
ка за Панчево 1944”. Месна
заједница је поставила нову
вртешку у парку на дечјем игра-
лишту. Фудбалери су у првом
мечу полуфинала баража за
пласман у виши ранг изгуби-
ли од Долова с 0 : 1.

Иваново: По налогу Месне
заједнице трају радови на изра-
ди тротоара од бехатон плоча

код школе и католичке цркве,
на површини од око 900 ква-
драта.

Јабука: У току је монтажа нове
расвете у селу. Удружење гра-
ђана „Тамиш” ради на уређе-
њу зелених површина. Екипа
јабучких ловаца и Зоран Додић
појединачно победили су на
другом такмичењу у гађању
глинених голубова у оквиру
Купа Панчева, одржаном у
Долову.

Качарево: Још шездесет један
суграђанин вакцинисан је у
петак, 28. маја, у локалној амбу-
ланти. У току су монтирање
уличног LED осветљења и радо-
ви на изради тротоара у Улици
Народног фронта.

Омољица: Емисија о Омољи-
ци биће приказана на каналу
„Агро ТВ” у недељу, 6. јуна, у
16 сати. Још увек трају радови
у парку, као и на згради мили-
ције и Црвеног крста.

Старчево: Радно време музеја
у јуну биће уторком и четврт-
ком од 13 до 15 сати, а неде-
љом два сата дуже, уз беспла-
тан улаз. За посете ван тог вре-

мена треба позвати број теле-
фона 063/56-57-52. Завршени
су радови на постављању пло-
чица у Дому културе, у којем
је у четвртак, 27. маја, моно-
драму „Паорска грозница”
извео глумац Јовица Јашин.

Месне актуелности

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Јабучани најбољи
стрелци

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Оштра конкуренција

Да је обала Поњавице у близи-
ни Брестовца одлична за љуби-
теље природе, уверили су се
чланови Одреда извиђача „Црне
роде”, који су недавно тамо про-
вели три дана на логоровању.

Према речима старешине
одреда Лејле Пуркар, на овом,
првом овогодишњем бивку,
заједно с ноћењима, учество-
вало је четрдесет извиђача и
десетак брђана.

– Деца су имала прилику да
се, без телефона и далеко од
урбане гужве, опусте и живе у
складу с природом. Током бив-

ка они су развијали тимски дух,
јер су приликом активности
били подељени у групе, а свака
од игара или радионица под-
разумевала је тимски рад. Нау-
чили су да праве ватриште,
патенте, затим да припремају
храну, постављају шаторе и одр-
жавају хигијену у природи. Уве-
че су се извиђачи опробали у
глуми у интересантним скече-
вима, а уз гитару их је заба-
вљао Иван Гердић. Треба иста-
ћи да је велики терет у органи-
зацији поднела Мирјана Ђурић
– наводи Лејла Пуркар.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОШ „МОША ПИЈАДЕ”

Млади Ивановчани успешни на више фронтова
Недавно је на Међународном
такмичењу под називом „Will -
kom men” учествовало и сед-
моро ученика ивановачке
Основне школе „Моша Пија-
де”.

Они су се надметали у зна-
њу енглеског језика, а најви-
ше поена – педесет од исто
толико могућих – освојила је
осмакиња Вања Јарковачки.
Бод мање имао је Богдан Зави-
шић, ученик шестог разреда,
а по четрдесет осам су имали
Власта Мариловић (пети

разред) и Мартина Вуковић
(осми разред). По четрдесет
четири поена имали су Алек-
сандра Јошић, као и ученици
шестог разреда Данијел Жив-
ковић и Сара Јанчов, која је,
поред тога, забележила још
један велики успех.

Наиме, млада и уметнички
талентована Ивановчанка зау-
зела је прво место за поједи-
начну фотографију на изло-
жби фотографија под називом
„Објективом кроз свет око нас
2021”.

Малишани уживали на свежем ваздуху

Игра добро дође у предаху од учења

Виноградска улица у Качареву поприма нов изглед
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Кристина Ђорђевић, дадиља и
дизајнерка накита

ФИЛМ: Иако никада не могу
сасвим да се одлучим, кад год
ме неко пита за омиљени филм,
прво ми на памет падне „Дони
Дарко”. Амерички филм неза-
висне продукције, приказан на
фестивалу „Санденс”, који је
стекао култни статус од 2000.
године, када је снимљен. Про-
тагониста је интелигентни
тинејџер, али са „емотивним
проблемима”, који на почетку
филма од човека у костиму
зеца (кога само он може да
види) сазнаје да ће крај света
наступити за тачно двадесет
осам дана, шест сати, четрде-
сет два минута и дванаест
секунди... Ради се о маштови-
том, помало мрачном филму,
а надасве филму који тера на
размишљање. Једном од оних
филмова који можда нису по
свачијем укусу, али никог не
остављају равнодушним. Сја-
јан саундтрек филма је прича
за себе. „Дони Дарко” је уједно
и једна од првих феноменал-
них улога Џејка Џиленхола.

КЊИГА: „Анђео госпођице
Гарнет” британске списатељи-
це Сели Викерс књига je коју
посебно волим. То је врло дели-
катно испричана прича о кон-

зервативној Енглескињи, која
се у озбиљним годинама одлу-
чује на авантуру. Госпођица
Гарнет, учитељица у пензији,
напушта свој мали монотони
живот и одлази на шест месе-
ци у дивну Венецију. Књига
верно осликава лепоте Вене-
ције, поготово атмосферу црка-
ва и тргова кроз које лута госпо-
ђица Гарнет у потрази за собом.
То је књига о нади и о проме-
ни за коју је свако од нас спо-
собан.

МУЗИКА: Од срца препору-
чујем свакоме ко је располо-
жен – малу музичку авантуру
(по „Јутјубу”, рецимо); лутају-
ћи, можете да набасате на такве
бисере као што су „The Paper
Kites”, „Mystery Jets”, или реци-
мо на Бена Хауарда. Квалитет-
ни бендови и музичари који
нису мејнстрим, али праве
одличну музику. У последње
време често слушам и боса
нову, поготово бразилског изво-
ђача Паулиња Моску, у нади
да ће коначно то лето.

Анђео госпођице Гарнет

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Десети „Класик фест”, међу-
народни фестивал класичне
камерне музике, биће одр-
жан од 10. до 13. јуна у
сакралним и јавним просто-
рима у Панчеву: Римокато-
личкој цркви Светог Карла
Боромејског, дворани Кул-
турног центра Панчева и
Народном музеју Панчево.

Овогодишњи „Класик фест”
слави два јубилеја: десет годи-
на фестивала и двеста педе-
сети рођендан Лудвига ван
Бетовена. Због пандемије,
обележавање јубилеја прет-
ходне године одложено је за
ову годину. Фестивал ће бити
отворен Бетовеновом Првом
симфонијом и тиме ће све-
чано бити указна захвалност

једном од највећих музичких
генија.

Ове године међу учесни-
цима ће бити виолиниста
светског реномеа Стефан
Миленковић, који ће насту-
пити на два концерта. Поред
њега, публика ће уживати
и у наступима Лидије Бизјак
(Француска),  Боштјана
Липовшека (Словенија) и
многих других.

Фестивал је настао из потре-
бе за истицањем важности
камерног извођења музике и
с циљем пропагирања камер-
не музике на овим простори-
ма. Сврха фестивала је него-
вање доброг музичког укуса
грађана Панчева, пре свега
младих, и уживање у врхун-

ској уметничкој музици.
Организатор фестивала је

Културни центар Панчева,

а  уметнички директор је
др Огњен Поповић, клари-
нетиста.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Више од пола века 
без прекида

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за 
представу „Чекаоница”

У Малој галерији Народног
музеја у четвртак, 10. јуна, у 20
сати, биће отворена изложба
радова из педесет друге Ликов-
не колоније „Делиблатски
песак”, која је одржана у окто-
бру 2020. године, а коју тради-
ционално организује Културно-
-просветна заједница Панчево.

На конференцији за нови-
наре одржаној овим поводом
уметници Чедомир Кесић, Јеле-
на Бадњевац Ристић, Зоран
Деранић и Милосав Урошевић
говорили су о условима под
којима се прошлогодишња
манифестација одржавала с
обзиром на пандемију. Уместо
стандардних седам дана дру-
жења и стварања уметника из
Панчева, ликовних центара
Србије и иностранства, коло-
нија је трајала један дан и уче-

ствовало је седамнаест слика-
ра из нашег града.

У међувремену је у Култур-
но-просветној заједници дошло
до промена, јер је вишегоди-
шњи председник Стојан
Бошков преминуо почетком
2021. Он је инсистирао да се
колонија одржи прошле годи-
не, чак и у другачијем форма-
ту, да се континуитет ове мани-
фестације с најдужом тради-
цијом у нашем граду и шире
не би прекидао. Изложба ће
на неки начин бити посвећена
њему, јер су то радови који су
настали у последњој колонији
коју је он организовао са сво-
јим сарадницима.

Организатори се надају да
ће колонија ове године бити
одржана у условима који су
били пре пандемије.

На сцени Културног центра
Панчева у уторак, 8. јуна, од
19.30, биће играна представа
„Чекаоница” Борисa Лијешевићa
и Бранкa Димитријевићa, рађе-
на у копродукцији „Атељеа 212”
и Културног центра Панчева.
Инспирисанa je комадом „Чека-
оница Немачка” Клауса Пола.

Два најбржа читаоца који
се јаве у петак, 4. јуна, у 11
сати, наградићемо двема кар-

тама за представу „Чекаони-
ца”, које ће моћи да преузму
на билетарници Културног
центра пре саме представе.

Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и пре-
зиме и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48
динара у Вип мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мтс мрежи.

„Екс театар фест” ће се ове
године одржати четрдесет
девети пут, од 4. до 6. јуна,
у организацији Дома омла-
дине Панчево, под слоганом
„Време за игру”.

„Play Time”, као наслов и
тему овогодишњег, 49.
фестивала, могуће је тума-
чити на различите начине.
Може се разумети у значе-
њу „време за игру”, које
наступа након периода огра-
ничења условљених панде-
мијом. А може се протума-
чити и као „игра с време-
ном”. Или као игра коју нова
генерација, у складу с прео-
купацијама и поетикама свог
времена, ствара по мотиви-
ма дела класичних аутора,
као на пример „Play Sha ke -
spe a re”.

– Оно чиме се селекција
ове године руководила јесте
искорак у размишљању умет-
ника и њихова осетљивост
за осећање да као људска
раса стојимо на раскршћу
између два времена – доса-
дашњег, које одликује често
арогантан однос према пла-
нети и другим људима, и
будућег, у ком наше резоно-
вање и поступање могу бити
одговорнији, етичнији,
искренији, толерантнији и
солидарнији. Фестивалски
програм апелује да се „коро-
на тајм” не одбаци у забо-
рав, да се климатске проме-
не више не игноришу, да се
заустави саможиво понаша-
ње према природном и дру-
штвеном окружењу, и да се
једни према другима и пре-
ма планети односимо емпа-
тично и с поштовањем.
Фестивал „Плеј тајм” нуди-
мо као прилику да, као поје-
динци и као заједница, 

размишљамо и разговарамо
о будућности – рекла је
селекторка фестивала др
Сунчица Милосављевић.

Фестивал ће бити отворен
4. јуна у 18 сати у Народ-
ном музеју Панчево музеј-
ско-драмском авантуром под
називом „Плеј музеј” аутор-
ке Александре Јелић, у про-
дукцији Центра за позори-
шна истраживања „АпсАрт”
и Народног музеја у Београ-
ду. Од 19.30 на платоу
Народног музеја биће изве-
дена представа „Плеј Шопа-
ловић”, према мотивима дра-
ме Љубомира Симовића
„Путујуће позориште Шопа-

ловић” (УДУС и „Инекс теа-
тар”). Ауторка концепта је
Марија Крстић. У дворани
„Аполо”, од 20 сати, биће

изведена представа „Жене
из Троје”, према Еурипидо-
вој драми „Тројанке”, у про-
дукцији Народног позори-
шта Приштина, Народног
позоришта Тимочке Краји-
не „Зоран Радмиловић” и
удружења „Дунав фест”.
Адаптацију, режију и сцену
потписује Небојша Брадић.

У суботу, 5. јуна, од 12
сати, у дворани „Аполо” игра-
ће се представа „Лето када
сам научила да летим”, у
режији Патрика Лазића, пре-

ма књизи Јасминке Петро-
вић, у продукцији ФИСТ-а,
Факултета драмских уметно-
сти Београд. Од 14 сати, у
дворишту Дома омладине
Панчево, „Инекс театар” из
Београда одржаће радиони-
цу савременог циркуса „Плej
тајм”. У 18 сати код статуе
„Сејач” у парку код Пореске
управе „Нектан арт” из Пан-
чева реализоваће вођени пер-
форманс кроз споменичко
наслеђе Панчева. Аутори
концепта и перформери су
Марко Нектан и Наташа
Милојевић. Од 20 сати, у дво-
рани „Аполо”, „Пулс театар”
из Лазаревац и Регионално
позориште Нови Пазар изве-
шће представу „Живи су, није
смешно”, која је инспириса-
на комедијама Бранислава
Нушића. Аутори су Милица
Пилетић и Јован Грујић.

Последњег дана фестивала,
од 12 сати, у дворани „Апо-
ло”, позориште ПАТОС из
Смедерева извешће предста-
ву „2100: Скаска о Аски”, по
мотивима приповетке Иве
Андрића „Аска и вук”. Аутор-
ка је Сања Крсмановић Тасић.
У 14 сати, у дворишту Дома
омладине Панчево, „Инекс
театар” из Београда одржаће
радионицу савременог цирку-
са „Плеј тајм”. Од 18 сати, у
дворани „Аполо”, „Хлеб теа-
тар” и „Уметничка утопија”
из Београда извешће предста-
ву „Тело памти”. Концепт, дра-
матургију и режију потписује
Сања Крсмановић Тасић.
Фестивал ће затворити пред-
става Атељеа младих „Шума
на крају времена”, у продук-
цији „Терирема” из Београда.
Текст је радила Моња Јовић,
а режију потписује Иван Јовић.
У представи игра Анђела
Поповић.

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТИ „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

ВРЕМЕ ЗА ИГРУ

ДЕСЕТИ „КЛАСИК ФЕСТ”

Година јубилеја 

ПРОМОВИСАНА КЊИГА ПРЕДРАГА СТАРЧЕВИЋА

Мостови пријатељства
У Културном центру Панчева
у петак, 28. маја, одржана је
промоција књиге „Мостови
пријатељства” Предрага Стар-
чевића и истоименог међуна-
родног пројекта. Књига је
финансирана средствима од
награде „Најбољи едукатори
Србије 2020”, коју је аутор
добио од Удружења за подсти-
цање предузетништва „Живо-
јин Мишић”. Промоција је
организована у оквиру програ-
ма Бијенала уметничког деч-
јег израза – БУДИ, који се одр-
жава од 15. маја до 15. јуна у
Панчеву.

Књига „Мостови пријатељ-
ства” пуна је љубави и настала
је као резултат часова на даљи-
ну, на којима је учествовало
више од петсто деце и дваде-
сет шест наставника из Срби-

је, Босне и Херцеговине, Хрват-
ске и Словеније.

У предговору ове књиге, који

је написао Раде Шербеџија,
између осталог се каже: „Твоја
књига ’Мостови пријатељства’

је најважнија ствар која се тре-
нутно догађа на овим просто-
рима... Књига је важна и због
тога јер она уједињује свијет
младих људи, који још нису
захваћени манипулаторским
начинима живота. Та младост
је једина снага која може ује-
динити наш пострадали и пору-
шени свијет и која нам може
донијети неко смирење. Та мла-
дост је спремна прелазити пре-
ко тих новосаграђених мосто-
ва пријатељства и налазити
путеве до својих разједињених
срдаца и обеспокојених душа”.

Подршку књизи дали су нај-
еминентнији писци за децу из
ове четири земље: Јасминка
Петровић (Србија), Сања Пилић
(Хрватска), Барбара Хануш
(Словенија) и Мирсад Бећир-
башић (Босна и Херцеговина).
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ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

СТАРЕ ТРУБЕ КАД ЗАТРУБЕ
У скоро свим врстама музике користе
се дувачки инструменти. Било да је то
неко класично дело, било да је џез ком-
позиција или етно-нумера, уз њихов
звук нико не може остати равнодушан.

Племенита и опака

Милош Будимиров (28) завршио је
основно и средње музичко образовање
у Музичкој школи „Јован Бандур” и у
Новом Саду. Студије тубе уписао је на
Факултету музичке уметности у Бео-
граду у класи професора Крунослава
Бабића и код њега дипломирао 2018.
Од 2017. године је стални члан Сим-
фонијског оркестра РТС-а на месту соло
тубе. Добитник је више награда.

– Почетак бављења музиком везујем
за одлуку коју сам донео кад сам имао
шест година да свирам „онај велики
метални инструмент”. Али тубе није
било у Музичкој школи „Јован Бан-
дур”, па је мој избор пао на трубу. Тубе
сам се докопао 2010. године и тада се
мој живот потпуно променио. Постао
сам тубиста, а трубач је отишао у забо-
рав – прича он.

Туба је највећи лимени дувачки
инструмент. Милош каже да је моћна,
али и нежна, племенита, али и опака,
наизглед трома, али и врло хитра… Као
превасходно оркестарски инструмент,
туба се у симфонијском оркестру тре-
тира на различите начине.

– Као и сваки други инструмент, туба
тражи одрицања. Мој просек је око два
сата техничког рада на инструменту
дневно. То је мање леп и досаднији део
бављења музиком, али неопходан. Кад
имам солистички наступ, тај просек је
вишеструко већи. Виртуоз на туби је
више парадокс него нешто што је могу-
ће остварити, али изненадили бисте се
када бисте чули шта све туба може да
одсвира – објашњава он.

Милош је свирао с најугледнијим
оркестрима, у већини најугледнијих
концертних дворана Европе, од бер-
линске Филхармоније, преко милан-
ске Скале, до Концертхауса у Бечу и
највећих сала у Кини. Сарађивао је с
највећим диригентским именима, као
што су Зубин Мехта, Дмитриј Китајен-
ко, Валериј Гергијев…

– Оно што је код тубе и њене приме-
не фантастично, јесте посебан осећај
који струји телом док у набоју симфо-
нијског дела држите дугу, дубоку, одно-
сно ниску ноту. То је чаробан осећај,
као да сте Атлас који држи цео свод на
леђима – прича Милош.

Каже да треба дати све од себе и када
вам се ради и када вам се не ради.

– Велика музичка дела не трпе ваше
тренутно осећање, морате све оставити
иза себе и чистог срца ући у овај чароб-
ни свет. Тек тада заборавите на све про-
блеме и као какав глумац уђете у нови
лик изнова и изнова – закључује.

Топлина звука

Алекса Маринковић (25) завршио је
мастер-студије на Академији уметно-
сти у Новом Саду у класи професора
Ненада Јанковића. До сада је освојио
преко сто награда на такмичењима у
земљи и иностранству. Тренутно је запо-
слен у Музичкој школи „Јован Бандур”
у Панчеву, где предаје фагот и камер-
ну музику.

– Фагот сам почео да свирам у својој
деветој години, а изабрао сам га сасвим
случајно. Када сам дошао на пријемни
за основну, хтео сам да свирам виоли-
ну, али у комисији за испитивање је
био мој будући професор фагота Ненад

Мирић и на његову препоруку сам
дошао на један час овог инструмента.
Тада сам се заљубио у фагот... – прича
нам Алекса.

– За све што се ради у животу, па и за
фагот, најпотребнији је континуитет у
раду. Некад вежбам пет сати, а некад
само сат и по, али трудим се да имам
континуитет у раду – објашњава.

Наступао је по целој Србији и широм
Европе (Немачка, Норвешка, Данска,
Белгија, Холандија, Хрватска, Слове-
нија, Италија...).

– Волим топлину и боју звука овог
инструмента. Допада ми се и то што
фагот могу да свирам у оркестру. Оно
чему сви ми музичари тежимо јесте да
свирањем вратимо дух времена ком-
позитора који су компоновали у про-
шлости, као и да то схватање импле-
ментирамо у садашње време. Ми се све
више и више роботизујемо и све више
се удаљавамо од природе, а самим тим
и од разумевања и схватања како музи-
ке, тако и људи – закључује Алекса.

Слобода израза

Кристијан Млачак (42) започео је сво-
ју професионалну каријеру 2001. годи-
не, када је уписао Музичку академију у
Ротердаму (саксофон, џез одсек). Током
петогодишњег студирања у Холандији
наступао је с многим интернационал-
ним џез именима,
кроз разне ангажма-
не у џез клубовима,
преко студијских про-
јеката, до концерата
на престижном џез
фестивалу „North Sea”.
По завршетку студија
вратио се у Србију и
брзо постао редовни
члан „Биг бенда РТС”.
Као активан учесник
домаће музичке сце-
не, остварио је сарад-
њу с готово свим
истакнутијим џез
музичарима са ових
простора.

– Саксофон сам
почео да свирам рела-
тивно касно, са осам-
наест година. Али прва
музичка искуства сам
стекао доста раније,
већ са десет година,
када сам у Музичкој
школи „Јован Бандур”
свирао кларинет. У то
време у школама није
постојао одсек за сак-

софон, па се често
дешавало да неко
почне да свира
кларинет или фла-
уту, а накнадно
пређе на саксофон
– прича Кристи-
јан.
Он је пожелео да

свира на овом
инструменту кад је
почео да слуша џез
музику.

– Спонтано сам
дошао у контакт са
џезом и био пот-
пуно фасциниран
слободом израза,
невероватном кре-
ативношћу коју
носи џез импрови-
зација... Наравно,
баш ту се намеће

саксофон као доминантан глас тог изра-
за. Како сам већ свирао сродан инстру-
мент (кларинет), логичан след је био
да пређем на саксофон, и то тенор –
објашњава.

Сви инструменти имају своју боју
звука, одређену сонор-
ност, којој доприно-
си и лични израз
интерпретатора, али
саксофон се издваја
по томе што код њега
та разноликост посеб-
но долази до изража-
ја.

– Код свих саксо-
фониста које ценим
и слушам препозна-
јем толико личан,
индивидуалан траг у
боји њиховог тона да
се просто намеће
доживљај да свако
на свој начин „пева”
– вокализује музич-
ку фразу. Чини се
невероватним коли-
ко је саксофон заправо по звуку бли-
зак људском гласу. То је вероватно
један од кључних разлога што овај
инструмент има изузетно широку при-
мену у различитим музичким прав-
цима – каже он.

Време вежбања је индивидуално и
на то утиче много фактора. Најважни-
ји су можда лични афинитети, степен
посвећености, сагледавање краткороч-
них и дугорочних циљева...

– Све то негде утиче на формирање
општег односа према инструменту који
у континуитету омогућава да се усавр-
шавамо и усвајамо нове вештине музи-
цирања. Ја се трудим да редовно одно-
сно свакодневно вежбам, пошто сма-
трам да највећи напредак може да се
оствари само истрајношћу и стрпље-
њем. Наравно, на тај начин се добија и
та виртуозност на инструменту – спо-
собност да се превазиђу његова огра-
ничења зарад испољавања чистог музич-
ког израза. По мени, највиши степен
виртуозности не лежи у пуком демон-
стрирању техничких акробација као
таквих, већ у способности њихове кре-
ативне примене у датом музичком кон-

тексту. Самим тим, јасно је да је то
изузетно висок ниво музицирања, који
је резултат дуготрајног, непрекидног
рада на себи – прича Кристијан.

Он од 2006. године свира у „Биг
бенду”.

– „Биг бенд” је као одређена музичка
формација и џез жанр свакако посебна
дисциплина с дугом традицијом. Почев
од периода када је џез примарно био
„плесна” музика, па до данас, „Биг бенд”
жанр доживљава небројено много стил-
ских трансформација, које иду упоре-
до са еволуцијом музике и њеним тен-
денцијама. Резултат је изузетна стил-
ска разноликост коју „Биг бенд” музи-
ка има. На пример, дешавало се да
„Биг бенд” има пројекат у којем се сви-
рају Бени Гудман, Глен Милер и слич-
на „старија” музика, а већ на следећем
концерту нам је гост неки солиста с
потпуно модерним аранжманима. У
међувремену учествујемо у снимању
неке телевизијске емисије. Ето, на ту
врсту разноликости мислим... Свакако
је изузетна привилегија и част што сам
део тог колектива и што имам прилику
да будем део те широке традиције –
објашњава он.

Кристијан каже да је повезаност са
инструментом најлепши осећај.

– Верујем да кроз то осећање пове-
заности са инструментом могу да нађем
и артикулишем свој глас. Можда је за
сваког музичара највећи изазов упра-
во то – да нађе свој израз и слободно
га испољи кроз музику коју ствара –
закључује.

Талентовани аматер

Никола Инић (47) од 1996. је у Орке-
стру полиције. Своју супругу је упо-
знао захваљујући музици. Родитељи
су двојице дечака, за које каже да ће
им музика, вероватно, употпуњавати
живот.

– Нижу музичку школу сам уписао
када ми је било девет година. Испрва
нисам размишљао о труби, већ сам
желео да учим свирање на гитари. Но
није било места. Тада смо срели мог
будућег професора, неколико речи је
било довољно да ме он и отац заинте-
ресују за трубу и тада је све почело –
прича Никола.

Али тек десетак година касније схва-
тио је лепоту и специфичност овог
инструмента.

– Труба је захтеван инструмент и
међу најтежима за свирање. Нисам
наставио са средњом школом и жао ми
је због тога, али је и данас свирам на
својим и другарским наступима – каже.

Сматра да врхунски трубачи морају
да вежбају од четири до шест сати
дневно.

– Ја сам „талентовани аматер”, тако
да је моје вежбање када одем на свирку
или пробу. Свирао сам осамнаест годи-
на у саставу „Blue Family”, пре тога у
бенду „San Seba stian”. Често сам госто-
вао другарима на свиркама, а свирао
сам и на фестивалима, с бендом, како
у Србији, тако и у неким европским
замљама. Данас свирам у групи „Jac kie
Brown” и као соло свирач под називом
Инке – објашњава.

Каже да је труба соло инструмент,
али је често и неизоставни део великих
оркестара.

– Моћан и карактеристичан звук су
њене одлике. Може да прасне као гром,
а може бити и чаробно нежна. Музика
је изазов сваком свирачу без обзира на
то који инструмент свира. Она је та
која нас вуче и заробљава сваки пут
када је дотакнемо – закључује он.

Мирјана Марић

Никола Инић

Кристијан Млачак

Незаборавна прича о моћи љубави
и храбрости у тренуцима када се
чини да је све изгубљено. На мрач-
ном перону у окупираном Паризу
судбина укршта путеве потпуним
странцима, доносећи будућност какву
нису могли ни да замисле.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас смео начин живота.
Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„Смео начин живота је кад
живиш под истим кровом с
таштом, женом и три ћерке.”
063/7021...

„Рекла бих да је смело кад ја
плату добијем јуче, а данас пола
потрошим на књиге. Сваког месе-
ца ми се омакне иста смелост.
Шта ћу, јаче је од мене.” 064/3204...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта би вас спасло
у животу:

„Седмица на лотоу, и то она која
дође после много месеци ишче-
кивања (и увећавања наградног
фонда).” 062/2905...

„Спасло би ме да ми неки шеик
грешком уплати пар милиона евра
или долара на банковни рачун и
да тај занемарљиви мањак у свом
буџету никад не примети. Еј, шеки,
шеки...” 063/1110... Д. К.

Два читаоца који до 9. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Ко су за вас легенде?”, наградиће-
мо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Дејзи и Билију путеви ће се укр-
стити кад њихов продуцент схвати
да је најбржи пут до невероватног
успеха спојити ово двоје таленто-
ваних музичара. Оно што ће усле-
дити постаће легенда.

„Дејзи Џоунс
и Шесторка” 

Тејлор Џенкинс Рид

„Док је
Париз спавао”

Рут Друар

Два читаоца који до 9. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Када је за вас све изгубље-
но?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Алекса Маринковић

Милош Будимиров
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ГОЛФ 4 ТДИ, 2002, одлично
стање, 2.300 евра. 064/290-45-
55 (СМС)

СИТРОЕН Ц 5, бензин-плин,
2002, регистрован до 17. 10,
цена 1.300 евра, договор.
063/814-08-13. (304764)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, 1.4,
2005, бензинац, у изузетном
стању, потпуно исправан, реги-
строван до 2022, нове гуме,
клима. 062/180-47-42. (304750)

ПРОДАЈЕМ опел мерива, 1.7,
2005. годиште. 063/325-972.
(304778)

ДАЧИЈА ЛОГАН, 1.6,
2008/2009, у првој боји, фул
опрема, атестиран плин.
064/130-36-02. (304889)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А 150,
2005. годиште, прешао
170.000, купљен у србији, 2.300
евра., 065/849-71-94. (304923)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А 150,
2006. годиште, прешао 110.000
км, 2.800 евра. 065/817-17-13.
(304923)

ФИЈАТ пунто к2001. Д, реги-
строван, проблем са главом
мотора, пали, 370 евра.
063/180-22-26. (304920)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 1400 куби-
ка, 2001. годиште, бензин-гас,
регистрован до новембра,
2.100 евра. 060/320-45-88.
(304906)

ПАСАТ б 6, 2009, фабрички
метан, гранде пунто 2009, фа-
брички метан. Власник од
2011. 063/320-670. (304931)

ЈУГО 101, скала 55, 2002. годи-
ште, регистрован до 2022.
061/271-11-92. (304860)

ПУНТО 1.3, мултиџет, дизел,
2003, серво, клима, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(304880)

ГРАНДЕ ПУНТО, 1.4,
2005/2006, троје врата, фул
опрема, прва боја. 064/130-36-
02. (304889)

СТИЛО, 1.2,2002, петора врата,
прва боја, фул опрема, шест
брзина. 064/130-36-02. (304889)

ШКОДА ro om ster, 1.2,
2008/2009, 127.000 км, атести-
ран плин, фул опрема.
064/130-36-02. (304889)

ПУНТО 1.2, 8 в, 2006, петора
врата, атестиран плин, 160.000
км. 064/130-36-02. (304889)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора и
осталих метала, шлеп служба.
066/409-991, 069/203-00-44.
(303842)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/332-772. (304903)

ЛЕД, ЛЦД откуп слупаних и не-

исправних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (304958) 

ОГРЕВНО дрво, багрем, буква,
цер, храст. Цена по договору.
064/366-61-78, 065/437-94-14.
(302780)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета, пре-
воз, сеча и истовар гратис
4.500 динара. 060/304-16-92,
064/959-49-61. (302779)

ПРОДАЈЕМ букле стазе, скоро
нове, 1 – 5 м и 1 – 2 м, трећина
цене продавнице. 061/110-98-
10. (304514)

ПОЛОВНЕ прозоре, улазна и
собна врата, у одличном стању
продајем. 062/113-20-28.
(304754)

КАПИЈЕ металне, половне про-
дајем – 3 комада и метална га-
ражна врата. 062/113-20-28.
(304754)

ЦРЕП кикинда 222 и летва про-
дајем, тучану каду, даске.
062/113-20-28. (304754)

НА ПРОДАЈУ пољопривредне
машине, два плуга, један једно-
браздни и двобраздни међаш,
шпартач два реда, шпартач че-
тири реда, брана 2,90 ширина.
013/366-091. (304796)

КУЋНИ БАР, лампе, лустере,
ТА пећи, ормани, комоде, ви-
трине, тепихе. 064/206-30-24.
(304844)

ПРОДАЈЕМ клавир, витафон,
грађевинска колица и магацин-
ска колица. 013/347-130.
(304854)

ПРОДАЈЕМ судопере и остале
кухињске елементе. Судопера
3.000, нова. 063/773-45-97.
(304862)

ПРОДАЈЕМ даску цоларицу,
природно сушена, шест година.
Повољно.  

062/379-820. (304838)

ПРОДАЈЕМ прекрупач Оџаци,
мали радио, цена повољна.
062/379-820. (304838)

ЗАМРЗИВАЧ горење, 410 л, од-
личан. 065/241-09-52. (304838)

ПРОДАЈЕМ мушки дечји поло-
ван бицикл без брзина.
064/462-83-44. (304823)   

КОМБИНОВАНИ фрижидер го-
рење, уљани радијатор, уград-
на рерна, усисивач, телевизор.
063/861-82-66. (304876)

НА ПРОДАЈУ крмача. 065/363-
14-24. (304798)

САМАЧКИ кревет, разни столо-
ви, столице, орман са ципелар-
ником, судопера, фотеље.
063/861-82-66. (304876)

ПРОДАЈЕМ веш машину елек-
тро лукс узану, вокс горење.
Мића. 064/129-73-60. (304888)

НА ПРОДАЈУ јарићи, цена 260
динара. Може и услужно кла-
ње, по договору. 065/575-29-
87. (304917)

ПРОДАЈЕМ веш машине марке
Горење и Миле. Исправне.
063/158-27-50. (304909)

НА ПРОДАЈУ леватор, цреп Ки-
кинда и Кањижа, азбестне та-
бле. 063/755-29-05. (304908)

МЕТАЛНА врата и прозори,
собна врата (70), дводелна су-
допера. 066/572-91-19.
(304936)  

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш ма-
шине, телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (303911)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш ма-
шине, електричне шпорете, те-
левизоре. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-47.
(304533)

КУПУЈЕМ секундарну сировину,
гвожђе, старе лимузине, веш-
машине, замрзиваче, долазим.
061/322-04-94. (304948)

КУПУЈЕМ обојене метале, гво-
жђе, акумулаторе, веш-маши-
не, фрижидере, све остало.
061/206-26-24. (304948)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, алуминијум, прохром,
олово, веш-машине, замрзива-
че, долазим. 061/321-77-93.
(304948)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала, ор-
дење, медаље, алат, пољопри-
вредне машине. 064/867-48-11.
(304842)

КУПУЈЕМ сатове, ордење, знач-
ке, пенкала, фотоапарате, књи-
ге, плоче, антиквитете.
066/354-412. (304896)

ПРОДАЈЕМ плац, њиву 28.41
ар, Охридска, близу цркве.
063/805-17-31 (СМС)

НА ПРОДАЈУ две куће на плацу
од 6,2 ара, Панчево, Книћани-
нова 3, за инвеститоре, могућа
већа спратност. 063/864-15-36.
(304910)

ЈАБУЧКИ пут, кућа приземна,
180 квм, на 5 ари, нова градња.
069/213-97-37. (304015)

КУЋА у Старчеву на продају 91
квм + 75 квм у изградњи, 8 ари
плац. Трофазна струја, вода и
канализација. 063/829-83-18.
(304330)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, на-
сеље Топола, цена по договору.
060/510-67-87. (304492)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 10 ари,
2.500 евра/ар., фронт 40 м.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (304953)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, на-

сеље Топола, цена по договору.

060/510-67-87. (304492)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара, вла-

сник, Јоакима Вујића, 20.000

евра. 063/267-456. (304541)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за инвести-

торе, 6,2 ара, 100.000. „Кров”,

060/551-64-50. (304933)

СТРЕЛИШТЕ, 9000 квм, грађе-

вионски плац, 4.500/ар. „Кров”,

060/551-64-50. (304933)

СТАРА МИСА, 49 квм, ТА, шу-

па, 30.000, договор. „Кров”,

060/551-64-50. (304933)

КУЋА, Кајмакчаланска, ПР +

ПК, 250 квм, укњижена, вода,

струја, канализација, 66.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (304953)

ПРОДАЈА плацева, градско гра-
ђевинско земљиште, дозвољена
градња. 064/212-52-52.
(304800)

ИЗУЗЕТНА цена. Добра локаци-
ја. Улични део, једнособан. 30
квм (25 + 6) Зелангора, само
15.900. АМК некретнине.
061/262-08-44. (304870)

ПРОДАЈЕМ ланац земље, близу
Новосељанског пута. 063/771-
75-30. (304774)

ПОВОЉНО. Добра кућа, спољ-
ностарчевачка, 4 ара, 35.000
евра. „Дива некретнине”, (470).
064/246-05-71. (304815)

ТОП ПОНУДА. 60 ари са ку-
ћом, Баваништански пут, изу-
зетна позиција, 119.000 евра.
„АМК некретнине”. 061/262-
08-44. (304870)

ПРОДАЈЕМ 2 ха, земље у кома-
ду, близу села и погодно за
воћњак, I класа. Качарево.
062/693-336. (304783)

ПРОДАЈЕМ 2,5 ланаца земље у
Качареву за 15.000 евра „Дом
ученика”. 062/882-23-60.
(304755)

ПРОДАЈЕМ кућу на 18 ари у
Дубовцу, може и земљу.
063/734-82-31. (304761)

ПЛАЦ 28,5 ари, повољно. Вла-
сник 1/1. 061/102-27-46. (304918)

ПРОДАЈЕМ кућу, два стана, 8
ари плаца. Горњи град.
063/829-89-48. (304845)

КУЋА бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем, мењам.
011/274-80-67. (304858)
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ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

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
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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 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 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 + МОКРАЋНА КИСЕЛИНА
Цена: 300 динара

АКЦИЈE ОД 4. ДО 17. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 9 112,40 m²
Stan 10 54,65 m² rezervisan

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² rezervisan

Stan 13 66,55 m²
Stan 14 59,38 m² rezervisan

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

Stan 16 112,40 m²
Stan 17 54,65 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 26 54,97 m² rezervisan

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

I sprat
Stan 6 46,62 m²
Stan 7 77,28 m² rezervisan

Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rezervisan

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² rezervisan

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29 

(4/301480)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Доктор медицинских наука - стоматологија,  спе-
цијализација из области ортопедије вилица као и
остали услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др.
закон) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или ван-
редног професора закључује се уговор о раду на од-
ређено време у трајању од 5 (пет) година, а са кан-
дидатом изабраним у звање редовног професора
закључује се уговор о раду на неодређено време.

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

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. 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 доношењу решења о обиму
и садржају студије о процени 
утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 25. 05. 2021. године, до-
нео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Рекон-
струкције инсталација за аутоматско дозирање
маркера и адитива на аутопунилишту у РНП на
к.п. број 3529/1 КО Војловица СО Панчево. 

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад, Блок Пре-
рада, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-
ларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на
упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања овог обавештења.

НОВОГРАДЊА, Панчево-цен-
тар, продаја станова од инве-
ститора: једноипособан 38,
двоипособан 62, троипособан
76. 063/823-71-79. (304720)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, у Ру-
жиној 20, први спрат, Панчево.
065/849-71-94. (304923)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 60
квм, Котеж 2, 1/1, власник.
064/495-48-63. (304911)

ПРОДАЈЕМ стан дворишни,
укњижен, у циглани, 42 квм.
Тел. 064/968-63-81, цена
13.000 евра.  (304895)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, 37 квм,
IV спрат, сређен, 900 евра/ква-
драт.(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (304815)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, II
спрат. Тел. 064/127-78-45,
064/067-16-59. (304835)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
75.000 договор. Звати после 17
сати на тел. 064/119-60-06.
(304804)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 квм, нма
новој Миси, власник. 063/839-
56-81, 013/370-398. (304824)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 квм, Зе-
ленгора, II спрат, реновиран,
грејање, цена 54.000 евра.
062/258-034.  (304775)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан
стан 67 квм, II спрат, ЦГ, лифт.
063/278-250. (304759)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 57
квм, Јована Ристића, високо
приземље, 52.000. 062/384-294.
(304731)

ПРОДАЈЕМ стан у Панчеву, Ко-
теж 1, половина зграде по вер-
тикали, 91 квм, и помоћне про-
сторије 41 квм у склопу тамбе-
ног, папири уредни, може на
кредит, паркинг простор обез-
беђен, власник. Тел. 064/584-
75-39. (304792)

СОДАРА, трособан, III, 68 квм,
ЦГ, реновиран, 65.000. „Кров”,
060/551-64-50. (304933)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 квм, VI,
65.000. (398), „Кров”, 060/551-
64-50. (304933)

ТЕСЛА, двособан, ВП, 56, ТА,
сређен, 50.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(304953)

ДВОСОБАН, нова Миса, ниско
приземље, 53 квм, усељив,
30.000 евра. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71. (304815)

ДВОРИШНИ, до улице, шири
центар, 39 квм, 1/1, из откупа,
сређен, 26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (304953)

КУПОВИНА станова. Пуна
правна сигурност. АМК некрет-
нине, 061/262-08-44. (304870)

САМАЧКИ, II, 17 квм, комплет
сређено, ЦГ, 19.500. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (304953)

ПОВОЉНО. Једнособан, улич-
ни део, 31 квм (25 + 6), Зелен-
гора, само 15.900. АМК не-
кретнине. 061/262-08-44.
(304870)

ДОБРА ИНВЕСТИЦИЈА. Тесла,
двособан, I, 38 квм, само
23.900 евра. АМК некретнине.
061/262-08-44. (304870)

МИСА, код школе, поткровље,
укњижено, двоипособан,
45.000 евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (304953)

КОТЕЖ 2, V, CG, двоипособан,
60 квм, добро стаwе, одли;на
зграда, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. 
(304953)

МОШЕ ПИЈАДЕ, I, ЕГ, 60 квм,
двоипособан, сређен, 60.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (304953)

КУПУЈЕМО станове и куће. Бр-
за и сигурна исплата. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,  по-
требни станови, куће, плацеви,
локали, брза реализација. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(304953)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, центар 42 квм + тераса,
депозит обавезан. Тел.
064/165-02-92. ()304939)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан, на-
мештен, Јабука. 063/351-709.
(304940)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у др
Жарка Фогараша, 47 квм, ТА,
клима. Тел. 069/258-80-08. (304942)

СТРОГИ центар, трособан, на-
мештен, ЦГ, лифт, 350 евра.
063/690-269. (304946)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике у
центру града. Све информације
можете добити на тел. 062/321-
270. (304973)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан у Мирјеву, одлична лока-
ција. 062/321-270. (304973)

ИЗДАЈЕМ на Миси стан, 50
квм, намештен, усељив.
063/171-96-16. (304914)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.
061/169-51-99. (304926)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у центру. 063/848-41-93. (304891)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан наме-
штен за издавање. 064/170-67-
87. (304892)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, стара
Миса. 063/207-819. (304893)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан на дужи период, Моше Пи-
јаде 1. 063/295-935. (304894)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру. Ул. Др. Жарка Фогораша
37а. 063/756-88-05. (304897)

ИЗДАЈЕМ комплетно празан
стан од 70 квм у центру.
063/215-844. (304777)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу, 40
квм, намештена, радницима,
депозит. 061/182-37-90

ИЗДАЈЕМ смештај за самце,
раднике, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502-211.
(304791)

ИЗДАЈЕМ пет нових соба са ку-
патилима, теренцима, девет ле-
жаја. 064/026-90-54. (304769)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
дворишни стан. Нова Миса.
064/458-70-60. (304745)

ИЗДАЈЕМ двособан реновиран
стан. Котеж. 062/407-252. (304732)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан. 065/250-89-97. (304799)

ЈЕДНОСОБАН намештен дво-
ришни стан за издавање.
061/175-00-15, 064/145-47-48.
(304806)

ИЗДАЈЕМ сутерен за станова-
ње, породици или радницима.
Миса. 060/142-22-13. (304816)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у строгом центру Панчева.
ЦГ, Wi-Fi, клима. 063/343-451.
(304850)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру, ужи центар. 063/810-92-39.
(304859)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом цен-
тру Панчева, Сокаче, 30 квм.
Тел. 063/812-42-83. (304956)

ИЗДАЈЕМ лукс стан страном
држављанину, намештен, Стре-
листе. 064/084-22-20, Саша
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен,
44 квм, Котеж 2. 061/323-85-
12. (304008)

ИЗДАЈЕМ, центар, 40 квм. Кан-
целарија, ординација, итд.
063/233-558. (304544)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
45 квм. 063/233-558. (304544)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике, на-
мештено, ново. 063/233-558.
(304544)

ИЗДАЈЕМ у центру комплетно
намештен стан у кући, усељив.
065/344-85-77. (304837)

ИЗДАЈЕМ једнособан нов стан,
намештен, у центру. 060/355-
35-08. (304828)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера од 28
квм, лукс опремљена, у Тамиш
капији, цена 200 евра. Тел.
063/708-55-66. (304932)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру,
центар, намештена, одмах усе-
љива, wi/fi, паркинг, повољно.
060/691-88-23. (304934)

У ВРЊАЧКОЈ бањи викендица
на продају. 064/947-29-92. (304825)

НА ПРОДАЈУ 3 јутра обрадиве
земље у Старчевачком атару,
Ђурђевац – близу Баваништан-
ског пута. 2,5 јутра у Веровцу и
15 ари градског грађевинског
земљишта у Старчеву. власник
све три парцеле 1/1. Обратити
се на телефон: 065/278-20-85.
(304821)

НОВА кућа код Алибунара, 82
квм, објекти, јефтино 9.500
евра. 063/180-22-26. (304920)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац 5
– 10 ари, 1.800 евра, Власинска
улица. 060/370-70-90. (304927)

ПЕНЗИОНЕРКА, купила бих
мању кућу, околина Панчева,
до 7.000 евра. 063/765-97-73,
065/420-44-83. (304771)

ПРОДАЈЕМ стан у легализаци-
ји, центар, 70 квм. 063/233-
558. (304544)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Потребан радник на паковању робе (5 изврши-

лаца) и радник машинске струке (2 извршиоца)

за рад у погону производње.

За информације можете позвати на тел. 062/365-414.

CV доставити на email: mesoprometpancevo@gmail.com

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179 (ста-

ра Миса), Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се сваког рад-

ног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 15. јуна 2021. године.

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66
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ФИРМА „PAN LEDI” D. O. O.

ЗАПОШЉАВА

АУТОЕЛЕКТРИЧАРА

КОНТАКТ: 064/824-17-07

ПОТРЕБНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДНИЦИ
из Панчева и околине, свих профила, 

за рад у Панчеву.

Тел. 060/555-08-81, назвати од 8 до 17 сати, 

радним данима (понедељак-петак)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад на

висини, монтажу и лимарске радове.

DM Mont group. 069/480-59-39. 
(304734)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм, центар
Јабуке, цена по договору.
064/579-16-15. (304904)

ИЗДАЈЕМ стамбено пословни
простор површине 50 квм, цен-
тар града. Погодно за канцела-
рије. 064/888-33-45. (304907)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм и канцеларијски простор.
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (304759)

ПРОДАЈЕМ локал на Содари,
60 квм. 063/320-588. (304574)

ПРОДАЈЕМ киоск - локал код
нове поште 12 квм + мокри
чвор. 060/812-66-63. (304810)

ЛОКАЛ за издавање, 65 квм, Ж.
Зрењанина бр. 35. 062/404-
144. (304832)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм код
аутобуске станице. 063/278-
421. (304865)

ЈНА улица, близина Суда, ретка
понуда некретнине 30 квм, ПР.
25.000. „АМК некретнине”
061/262-08-44. (304870)

ИЗДАЈЕМ пословно магацински
простор са посебним двори-
штем. Јабука. 063/351-708.
(304940)

ТРГОПРОДУКТОВ локал, Сода-
ра, 59 квм, ВП, 55.000, „Кров”
(398). 060/551-64-50. (304933)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије са искуством за превоз
житарица .( када) Пријава, ста-
лан посао. 063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка у продавни-
ци луксузне робе. CV послати
на email: 
pri ja va po sao95@gmail.com
(304714/р)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије са искуством за међуна-
родни Румунија и Бугарска.
Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБНА помоћна радница
ресторану „Бакана”, плата
35.000. Инфо 063/426-103 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Идеал” на Стрелишту.
063/106-02-84, 013/333-160.
(304671)

ПОТРЕБНИ мајстори за израду
и уградњу ПВЦ и АЛУ столари-
је. 063/249-432. (304414)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан конобар са искуством
рада у ресторану. Позвати на
062/880-59-99, од 15 до 20 са-
ти. (304929). 

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
кухињи на роштиљу „Идеал”.
063/855-65-56, 063/133-14-63.
(304671)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Идеал” на Стрелишту.
063/106-02-84, 013/333-160.
(304671)

РЕСТОРАНУ Трешњица потре-
бан кувар, пица-мајстор.
064/361-02-63. (304503)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица мајстори, радници за па-
лачинке и возачи. 062/339-279.
(304710)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан је пица мајстор са иску-
ством. 062/880-59-99,  од 15 до
20 сати на (304929)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан кувар са искуством.
062/880-59-99,  од 15 до 20 са-
ти на (304929) (304929)

ТРАЖИМ раднике за рад у ау-
топерионици. Плата по догово-
ру. Книћанинова 34-б, Кепа.
065/555-53-53. (304944)

ФИРМИ „Намештај Комови”
потребан столар – монтажер са
искуством минимум 2 године
радног стажа. Фирма се бави
производњом плочастог и на-
мештаја од масива. Рад по-
требног мајстора је склапање
намештаја у радионици и мон-
тажа на терену. Потребан вре-
дан, педантан и одговоран рад-
ник. Александар. 064/128-88-
80. (304736)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан шанкер. Позвати на
062/880-59-99, од 15 до 20 са-
ти. (304929). 

ПЕКАРИ потребан возач, може
и пензионер и спремачица.
Звати од 16 до 19. 065/555-94-
44. (304930)

ПОТРЕБНА радница лу маркету
„Цеца 013”. 060/555-11-73.
(304938)

DA NI TO DOO, pотребан рад-
ник у продаји АЛ и ПВЦ стола-
рије. Обавезно знање рада на
рачунару. Пожељно грађевин-
ске и техничке струке. Тел.
060/367-70-09. (304945)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трговини мешовите робе. „Про
траде” Панчево. Информације
на телефон: 063/303-20-09.
(304916)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-
кари. 062/404-144. (304922)

ПОТРЕБАН бурегџија. 062/404-
144. (304922)

ДОО „АУТО ОАЗА” сервис аку-
мулатора тражи радника.
063/234-419. (304925)

ПОТРЕБНА радница за пекару.
060/144-85-54. (304898)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
кухињи у ресторану. 064/149-
99-73. (304874)

ТРАФИЦИ Метро Стрела по-
требан радник или радница.
Одлични услови. 060/311-11-
33. (304877)

ПОТРЕБАН конобар ресторану
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (304759)

ПОТРЕБАН радник у производ-
њи. 064/969-75-22. (304747)

ПОМОЋНИ радник у грађеви-
нарству, место рада Рафинери-
ја. Опис посла: потребни рад-
ници на дужи временски пери-
од. За све додатне информаци-
је позвати на број: 060/555-08-
81. Милош. (304952)

ГОЛУБ такси тражи возаче так-
сија. Неопходни услови: завр-
шена средња саобраћајна шко-
ла, пет година искуства на по-
словима возача или поседова-
ње Ц категорије са било којом
школом. 064/863-13-76. (304830)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 064/973-60-66.
(304851)

ПОТРЕБАН пекар и радница у
пекари. 062/404-144. (304832)

ПОТРЕБНА радница за дневне
смене и старији озбиљан му-
шкарац за ноћне. Пријава у
трафици код Пољопривредне
школе. (304861)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Po co
Lo co” потребни посластичари
са или без искуства, и радници
за рад у пекари. 064/874-03-01.
(304766)

ПОТРЕБНИ вредни и одговор-
ни људи за поделу флајера.
063/884-26-32. (304812)

РЕСТОРАН. Потребан радник
за рад у кухињи. 064/361-02-
63. (304757)

ПОТРЕБАН грађевински инже-
њер и техничар. 063/246-509.
(304772)

ПОТРЕБАН конобар – коноба-
рица, кафић „Покушај” Тами-
шки кеј. 063/372-392. (304759)

КРОЈАЧКОМ салону „Бети” ко-
ји се бави поправком одеће по-
требна радница, пожељно иску-
ство. 064/196-86-79. (304756)

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

ДОНОСИМ воду vla si na 19 l на
вашу адресу. Тел. 061/602-06-
06 (СМС)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и одвоз
шута. 064/505-62-44. (304928)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор, ба-
валит, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (304504)

НЕГОВАТЕЉИЦА. Чувам стари-
је, од 8 до 18 часова. 060/421-
05-91. (304518)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ услуге,
одгушење, поправци, замена
делова, нова купатила.
013/377-930, 062/144-40-64.
(304905)

МОЛЕРСКО/ФАСАДЕРСКИ по-
слови, гипс, керамика, пензио-
нери попуст. Проверите. 061-
141-38-02, 061/345-51-00.
(304670)

СЕЛИДБЕ превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(304111)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, браварски радови.
064/482-65-53. (303076)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (304955)

СПРЕМАЊЕ станова и пеглање
веша. 061/223-92-27. (304912)

ВРШИМО комби превоз робе
на подручју Панчева и околи-
не. 063/779-15-04. (304924)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка, изра-
да, инсталација ТА пећи, бојле-
ра. Најјефтиније у граду.
066/354-412. (304896)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња,
канализационих цеви машин-
ским путем. 062/640-741. (304878)

МОЛЕРСКЕ услуге, глетовање,
кречење, фарбање столарије.
Александар. 062/186-89-49.
(304866)

УГРАДЊА, поправка, сервиси-
рање клима уређаја, квалитет-
но и повољно. 064/850-71-05.
(304943)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шутеве, радимо све послове.
061/321-77-93. (304948)

БРАВАР вариоц, капије, огра-
де, надстрешнице, гараже,
остало. Злаја. 065/558-45-17.
(304814)

КВАНТНА магнетна анализа
целог организма. Савет и пре-
порука. 063/868-04-51. (304813)

МОЛЕРСКО фасадерски радо-
ви, глетовање, кречење, фарба-
ње столарије. 061/692-23-85.
(304813)

ХАУСМАЈСТОР црнотравац вр-
ши све поправке у вашем стану
и дворишту. 063/828-57-75. (304779)

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење три-
мером и косилицом. 063/828-
57-75. (304779)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге + хаусмајстор. Александар.
064/157-20-03. (304760)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оштеће-
них када. 064/354-08-09. (304746)

КОСИМ траву, коров, двори-
шта, воћњаке. Повољно. Зоран.
061/683-67-48. (304728)

ФАРБАРСКО молерски радови,
глетовање, кречење, столарија,
фарбање радијатора. 064/280-
26-15. (304735)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (304735)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс.
Повољно. Пензионерима по-
пуст. 064/284-29-35. (304743)

ШЉУНАК, цемент, песак, креч,
сејанац, ризла за насипање.
063/472-669, 013/332-066.
(304864) 

ТВ и сателитска опрема, монта-
жа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (304742)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради одгу-
шење судопере, купатила, по-
правке,замене, одмах. 064/495-
77-59, 013/331-657. (304740)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поло-
мљеног црепа, висински радови
на крову. 065/535-24-56. (304843)

КОШЕЊЕ траве, корова косачи-
цом, тримером, трактором, ора-
ње баште. 064/867-48-11. (304842)

ТАПЕТАР који пресвлачи наме-
штај са искуством тражи посао.
064/120-77-64. (304941)

РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, шупа, бетона, бе-
тонирања. 060/035-47-40. (304819)

БЕТОНИРАЊА дворишта, раз-
бијање бетона, рушења кућа,
зидова и друго. 060/035-47-40.
(304819)

КОШЕЊЕ траве, корова, оба-
рање стабала, ископи, одноше-
ње ствари, рушења. 064/122-
69-78. (304819)

МОЛЕРСКО фарбарски радови
и обрада шпалетни. 065/842-
84-29, 063/842-84-29. (304827)

ВОДОИНСТАЛАТЕР реновира-
ње купатила, поправке славине,
санитарије, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09. (304831)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. 061/282-48-
28. (304855)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и помоћ
у кући, одржавање личне хиги-
јене, хигијене простора, при-
према оброка, услуге физиоте-
рапеута. 062/144-66-94. (304949)

ФИЗИЧКИ радници, копање,
рушење, однос шута, чишћење
подрума, тавана. 061/253-21-80.
(304954)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем – поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (304853)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камионом, радници, повољ-
но. Вук. 063/278-117, 064/176-
91-85. (304571)   
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На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15

- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Одлукe

о буџету града Панчева за 2021. годину („Службени

лист Града Панчева„ број 69/20 и 10/21), Уредбе о

критеријумима, мерилима и начину избора пројека-

та у култури који се финансирају и суфинансирају из

буџета Републике Србије, аутономне покрајине од-

носно јединица лoкалне самоуправе („Службени

гласник Републике Србије” број 105/16 и 112/17) и

Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за из-

бор пројеката у култури који се финансирају и суфи-

нансирају из буџета Града Панчева („Службени

лист града Панчев” број 2/17), 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:

• Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

• Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

• Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн

и архитектура

• Филмска уметност и остало аудио-визуелно ства-

ралаштво

• манифестације везане за филмску уметност и

остало аудио-визуелно стваралаштво

• Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и

интерпретација)

• Уметничка игра - класичан балет, народна игра, са-

времена игра (стваралаштво, продукција и интер-

претација)

• Остала извођења културних програма и културних

садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична

уметност и сл.)

• Откривање, прикупљање, истраживање, докумен-

товање, проучавање, вредновање, заштита, очу-

вање, представљање, интерпретација, коришћење

и управљање културним наслеђем.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансира-

ње пројеката у области културе за 2021. годину (у

даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и

друга удружења регистрована за обављање делат-

ности културе, као и други субјекти у култури, осим

установа културе чији је оснивач Република Србија,

аутономна покрајина или Град Панчево, с тим да се

пројекат реализује на територији Града Панчева. 

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, под-

носи се на посебно попуњеном и овереном обрасцу.

Текст Јавног Конкурса и Пријава се може добити у

Секретаријату за јавне службе и социјална питања,

II спрат, соба 207, зграда Градске управе Града Пан-

чева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети са зва-

ничне интернет презентације Града Панчева

www.pancevo.rs

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у

2 електронски попуњена штампана примерка лично у

Услужном центру Градске управе Града Панчева или

поштом на адресу Трг Краља Петра I 2–4, Панчево са

назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројека-

та у области културе за 2021. годину” и електронском

поштом на имејл адресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс је отворен до 01. 10. 2021. године, односно

до утрошка средстава

Додатне информације се могу добити на телефоне

013/ 308-906

Контакт особа: Невенка Кљајић 

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће

организована у среда 09. 06. 2021. године у Малој

сали у згради Градске управе Града Панчева у 12

часова.

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града

Панчева („Службени лист Града Панчева” број

25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21),

Одлукe о буџету Града Панчева за 2021. годину

(„Службени лист града Панчева” број 69/20 и

10/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начи-

ну избора пројеката у култури који се финансирају

и суфинансирају из буџета Републике Србије,

аутономне покрајине односно јединица лoкалне

самоуправе („Службени гласник Републике Срби -

је” број 105/16 и 112/17), Одлуке о начину, крите-

ријумима и мерилима за избор пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају из буџета

Града Панчева („Службени лист града Панчева”

број 2/17), градоначелник Града Панчева 

расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2021. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу ама-

терског стваралаштва у областима књижевности,

музике, ликовне уметности, филмске и позоришне

уметности, уметничке игре као и осталих извође-

ња културних програма и културних садржаја.

Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2021.

годину, средства у износу од 2.000.000,00 динара,

намењена су за Јавни конкурс за су/финансирање

пројеката аматерског стваралаштва у области

културе за 2021. годину. 

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финанси-

рање пројеката аматерског стваралаштва у обла-

сти културе за 2021. годину (у даљем тексту: Кон-

курс), имају установе, уметничка и друга удружења

регистрована за обављање делатности културе,

као и други субјекти у култури, осим установа кул-

туре чији је оснивач Република Србија, аутономна

покрајина или Град Панчево, с тим да се пројекат

реализује на територији Града Панчева.

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,

подноси се на посебно попуњеном и овереном об-

расцу. Текст Јавног Конкурса и Пријава се може

добити у Секретаријату за јавне службе и социјал-

на питања, II спрат, соба 207, зграда Градске

управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4,

или преузети са званичне интернет презентације

града Панчева www.pancevo.rs

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају

се у 2 електронски попуњена штампана примерка

лично у Услужном центру Градске управе Града

Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра

I 2–4, Панчево са назнаком „Јавни конкурс за

су/финансирање пројеката у области културе за

2021. годину” и електронском поштом на имејл ад-

ресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

Додатне информације се могу добити на телефоне

013/ 308-906

Контакт особа: Невенка Кљајић 

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће

организована у среду 09. 06. 2021. године у Малој

сали у згради Градске управе Града Панчева у 12

сати.

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС”, бр.

50/2011), Уредбe о средствима за подстицање

програма или недостајућег дела средстава за фи-

нансирање програма од јавног интереса која реа-

лизују удружења („Сл. гласник РС”, бр.16/18), Ста-

тута Града Панчева („Службени лист Града Панче-

ва” бр. 25/15-пречишћен текст 12/16, 8/19, 16/19, и

2/21), и Одлуке о буџету Града Панчева за 2021.

годину („Службени лист Града Панчева” бр. 69/20

и 10/21), градоначелник Града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА

ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати програми и

пројекти који се реализују на територији Града

Панчева, а чији се садржај односи на унапређење

положаја и квалитета живота младих, задовоља-

вање потреба младих и решавање специфичних

проблема младих, према конкурсним задацима у

оквиру приоритетних области Националне страте-

гије за младе за период од 2015. до 2025. године

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. но-

вембра 2021. године, односно до утрошка сред-

става опредељених за ову намену.

Конкурс је објављен на званичној интернет пре-

зентацији Града Панчева www.pancevo.rs, на Пор-

талу е-Управа, као и у локалном недељном листу

„Панчевац”. Формулари за конкурисање могу се

преузети у Секретаријату за јавне службе и со-

цијална питања Градске управе Града Панчева,

Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 207, или

са интернет презентације www.pancevo.rs Додат-

не информације могу се добити путем телефона

013/308-795 или мејла sanela.nikolic@pancevo.rs 

Пријаве се подносе електронски на имејл адресу

sanela.nikolic@pancevo.rs и у по једном примерку

у аналогном (штампаном) и дигиталном облику

(CD) путем поште или преко Услужног центра

Градске управе Града Панчева, у затвореној ко-

верти, са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Градска управа Града Панчева

Трг Краља Петра I број 2 - 4

26 000 Панчево

Напомена: Инструктажа за све заинтересоване

биће одржана 09. 06. 2021. године у Малој сали у

згради Градске управе Града Панчева у 12 сати

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 4248/1 КО Панчево, за изградњу

стамбено-пословног објекта, улаз 1: По+П+6+Пс,

улаз 2: По+П+5+Ман, у Улици Браће Јовановића бр.

34 - 36, израђен од стране „Active House”, Панчево,

за инвеститорa „Vit Invest” ДОО, Панчево, Петра

Прерадовића бр. 29.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 11. 06. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Отишао је наш

„Леро”

ЂЕКА

„Са ким ћу остати

млад, ако ви сви оста -

рите”

ГАБИ и СНЕЖА

(3/304729)

Последњи поздрав

драгој

ДУШАНКИ

од пензионера

и пензионерки

ОШ „Јован

Јовановић Змај”
(17/304753)

Последњи поздрав

драгој сестри

СЛАВИЦИ

ВУЈОВИЋ

Брат МИОДРАГ, 

снаја МИЛЕНА, 

братанац НЕМАЊА,

снаја ИВАНА

и братанице

ЈЕЛЕНА и ТАЊА

са породицама

(62/304849)

Последњи поздрав драгој колегиници, другари-

ци и учитељу ОШ „Ђура Јакшић”

ЗВЕЗДАНИ МИЛОСАВЉЕВ

Поносни смо да смо се са тобом дружили, ради-

ли и сарађивали.

Испратили смо те са великом тугом. Остаћеш

вечно у нашем сећању.

Твоји пријатељи и колеге пензионери.
(5/304733)

БЛАГАЈНА 300-830

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

KIZ ZA – продаја квалитетних
бехатон коцки са припремом и
радом. 064/648-24-47. (304023)

РАДИМО зидање, бетонирање,
оправка старих нових кровова.
013/664-491, 063/162-53-89.
(304279)

СЕРВИСИРАЊЕ и постављање
климатизационих система. „Фри -
госистем 013”, 063/341-837.
Унија сервисера Београд. (303065)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ
мини багерима. 064/648-24-50.
(304023)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе, телехендлера до
18 м висине. 064/648-24-50.
(304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца.
Најповољнија ризла у граду од
2.000 /м³. 064/648-24-50. (304023)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из камио-
на до 30 м висине. 064/648-24-
50.(304023)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом,
прање прозора, чишћење олу-
ка, замена црепа, изнајмљива-
ње маказастих платформи.
063/218-894.(304023)

КЛИМЕ свих типова и произво-
ђача, сервисирамо, поправља-
мо и уграђујемо са овереном
гаранцијом. „Фриготехник”.
064/122-68-05. (304872)

ТЕПИХ сервис Путник. Дубин-
ско прање тепиха и намештаја.
013/302-820, 064/129-63-79.
(304925)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-87.
(304950)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом. „Фриго-
техник”. 064/122-68-05. (304872)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, пре-
воз камионима, рад виљушка-
рима и машинско чишћење те-
рена са одвозом. 060/425-54-
43. (304023)

ПРЕВОЗ робе и селидбе. Из-
равњавање и одвоз шута и не-
потребних ствари. Повољно.
061/818-34-96. (304280)

ОГЛАШАВАМ неважећим све-
дочанство на име Тијана Ћупић,
ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево,б р. 596/19. (304901)

УДОВАЦ, девизни пензионер,
63, упознао би жену, дружење,
брак. 061/193-00-09. (304831)

ТРАЖИМ пријатељицу за друже-
 ње у слободно време и заједнич-
ки одмор. 064/372-94-71. (304737)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
апартман, центар, паркинг, ин-
тернет, клима. Тел. 065/288-20-
83, 036/631-784. (304801)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед, ул.
Јована Рајића 1, код поште на
Тесли. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. (304958)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (304841)

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљу-
шкарима носивости и до 10 то-
на. 063/218-894. (304023)

KIZ ZA – рушење објеката, уто-
вар и одвоз шута, ископи, сече-
ње и разбијање бетона, насипа-
ње и набијање терена. 063/218-
894. (304023)

УСЛУГЕ
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Последњи поздрав нашем драгом

пријатељу

НИКОЛИ ЋОСЕВУ ЋОСИ

Почивај у миру.

БРАНКО РАЉИЋ, 

РАДОСЛАВ МИЛИВОЈЕВИЋ ЛАЛЕ

и РАДИВОЈ ЦРНИ

(13/И)

После кратке болести изненада је преминуо

ДОБРИВОЈ ЈОВАНОВ
1956–2021.

Наш вољени супруг, отац, деда и таст преминуо је 29. маја али ће заувек живети у на-
шим срцима.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син ВЛАДИМИР, ћерке МАРИЈАНА и ЈЕЛЕНА,
снаја СЛАВИЦА, зетови БОЈАН и СТЕВА и унука

(19/304762)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ МИЛИЋУ

од колектива СТР „Јелена 2”

(23/304770)

ПРЕДРАГ

МИЛИЋ

Последњи поздрав

– Ресторан „Звезда”

(37/304802)

Последњи поздрав нашем драгом тати

ПРЕДРАГУ МИЛИЋУ
1964–2021.

Синови УРОШ, МИЛОШ и ДУШАН и снајка МИЛИЦА

(47/304818)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ МИЛИЋУ

од колектива City com pany

(67/304868)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ

Породица БЕЉИН

(68/304869)

Прерано је отишао...

ПРЕДРАГ

МИЛИЋ

Сачуваћу само наше

лепе успомене

МАРИЈА
(72/304879)

ПРЕДРАГ МИЛИЋ

Прешо друже, прерано си отишао из наших живота. Памтићемо те

по позитивној енергији и хумору. 

Почивај у миру.

Последњи поздрав од школских другова из гимназије
(76/304884)

Драгом комшији

НИКОЛИ

ЋОСЕВУ

последњи поздрав од

МАРИКЕ и ТАМАРЕ

Почивај у миру

(77/304886)

НИКОЛА ЋОСЕВ
Рођ. 1951 – 2021.

Најмилији наш,

твоја брига, топлина и благост су увек држали

породицу на окупу.

Заувек ћеш нам бити у мислима и срцу.

Супруга ЈЕЛЕНА и ћерка АЛЕКСАНДРА

са породицом

(78/304887)

ЈОВАНКА МИШКОВИЋ
23. VI II 1956 – 26. V 2021.

Драга наша мама, пуно те волимо и заувек

ћеш бити у нашим срцима.

Бол је превелик, али нас теши знање да си

увек поред нас.

Твоји: ВЛАДА, СРЂАН, ИВАНА, 

МИА и АЛЕКСАНДАР

(58/304846)

ЈОВАНКА МИШКОВИЋ
23. VI II 1956 – 26. V 2021.

Драга наша Јоле, чувамо те у нашим срцима и

мислима.

Твоји: мајка РАДМИЛА, отац НИКОЛА, 

сестра ВЕРИЦА, ИВАН и ЈАНКО

(57/304846)

ЈОВАНКА МИШКОВИЋ
23. VI II 1956 – 26. V 2021.

Туга нема речи. Нађи свој мир и нека те анђе-

ли чувају.

Воли те сестра ВЕРИЦА

(59/304846)

Само до виђења

БИЉО
Срешћемо се опет.

Твоја ЉИШКА
(63/304852)

БИЉАНА ПОЛАК
1963–2021.

Биљо, већ нам недостајеш.

Ожалошћени: АНТОН, ФИЛИП, СТАНА, ВАЛЕРИЈА, АНАСТАСИЈА и ЗЛАТКО

Сахрана је обављена 2. јуна 2021, на Новом гробљу

(88/304915)

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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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.

С тугом и болом опраштамо се од дугогодишње

пријатељице

ЉИЉАНЕ СТЕЈИЋ

КСЕНИЈА са децом
(48/304820)

Последњи поздрав

драгој

ЉИЉАНИ

СТЕЈИЋ

Породица

СЛАВКОВИЋ

(50/304826)

Тужна срца опростили смо се од

ЉИЉАНЕ СТЕЈИЋ
31. XII 1939 – 28. V 2021.

Успомену на твој лик, љубав и доброту вечно ћемо чувати.

Син МИЛАН, снаја СНЕЖАНА и унуци АЛЕКСАНДАР и КАТАРИНА
(8/304739)

СИНИША ВЛАЈИЋ
1952–2021.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(16/304752)

26. маја 2021. упокојио се наш драги

ЦВИЈЕТКО СТАНКИЋ
1935–2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо га у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СУТА, ћерка ЉИЉАНА, зет СИНИША, 

унуке МИЛЕНА и ИВАНА, зет ДОБРИВОЈЕ и праунука СОФИЈА

(18/304758)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЦВИЈЕТКУ

од станара

у Моравској 14

(21/304765)

Последњи поздрав зету

ЦВИЈЕТКУ

СТАНКИЋУ

од СТАНИКЕ
(74/304882)

Последњи поздрав нашем вољеном

ИВИЦА КРАКЕР ИВЕК

који је трагично преминуо 27. маја 2021. 

Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, ћерка ИВАНА, син ЗОРАН,

снаја ВАЊА, унуци АЛЕКСА и САРА

и остала родбина и пријатељи

(25/304776)

Последњи поздрав

поштованом комшији

ИВИЦИ

Станари

у Цвијићевој 9

(33/304790)

Последњи поздрав ујаку

КРАКЕР ИВИЦИ
1943–2021.

Нека те анђели чувају.

Твоја сестричина ФИМИЈА

(55/304839)

Последњи поздрав брату и ујаку

КРАКЕР ИВИЦИ
1943–2021.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Сестра ВИЛМА, ЗОРАН, ДРАГИЊА

и ИВАН са породицом

(56/304839)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ВАСИЛИЋИ

од сина ЂОКЕ, снаје

ДУШИЦЕ, унучади

ЉИЉАНЕ, СЛОБОДАНА

и ТАТЈАНЕ

са породицом

(4/304730)

Последњи поздрав дра-
гој мами и баби

ВАСКИ

ЈОНИЋ

од ћерке ЈУЛЕ,  
унуке ЈЕЛИЦЕ, 

зета СЛОБОДАНА
и праунучића ЛУКЕ

и ХЕЛЕНЕ
(6/304734)

Последњи поздрав мај-
ци, баки и прабаки

ВАСКИ

ЈОНИЋ
од ћерке ЉУБИЦЕ, зета

СЛАВКА, унука
ЖЕЉКА, снаје ДАЦЕ

и праунука СТЕФАНА
и МИХАЈЛА

(14/304749)

Последњи поздрав сестри

ВАСКИ ЈОНИЋ

од сестре ЛЕПЕ са децом.

Почивај у миру

(32/304788)

Последњи поздрав

СИЛВАНИ МЕТЛИЋ
1957–2021.

од кумова ЗОРАНА, АНЕ, ИВАНА и МИЛАНА са породицом

(75/304883)

26. маја после дуге и

тешке болести пре-

минула је наша

ЈОВАНКА

МИШКОВИЋ
рођена Димитрић

Остаће вечно у на-

шим сећањима и ср-

цима.

САЊА са породицом

и НЕМАЊА

(73/304881)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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5. јуна 2021. године даваћемо шестомесечни по-

мен нашем драгом и вољеном брату, деди, стри-

цу и деверу

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

Помен ће се одржати на Старом православном

гробљу,  у 11 сати.

Фамилија ВУЈАНИЋ

(53/304834)

Шест месеци без нашег вољеног

СТОЈАНА ЂОКИЋА

Тугују за њим: супруга ЈАВОРКА, ћерка

СУЗАНА и син НЕНАД са породицама

(61/304848)

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет дана откако су се упокојили и

преселили у вечност наши драги

ДИКЛИЋ

ДОБРИЛА МАНЕ
1940 – 22. IV 2021. 1936 – 28. IV 2021.

Успомена на њих остаје у срцима њихових најближих.

ВЛАСТИМИР ВЛАЈА СЕКУЛИЋ са породицом
(65/304857)

Најтужнијих пет година туге и боли... празнине...

МАРКО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2021.

Драги наш Маки, анђели те сада чувају, а ми смо

те закључали у својим срцима да будеш заувек

поред нас.

Воле те твоји: мама БИЉА, деда НИКОЛА

и твој ЦОЛЕ
(66/304863)

Прошло је четрдесет дана откако се пре-

селио у вечност наш мили брат

ЛОВИЋ ЧЕДА ДОЈЧИЛО

Тугују за њом његови: браћа МОМЧИЛО

(близанац), МИЋА, сестре СТОЈКА

и РАДА и синовица БЕБА

(69/304871)

Поштованој тетки

ЉИЉАНИ СТЕЈИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ЂЕКОВИЋ
(70/304873)

У суботу, 5. јуна 2021. године, у 12 сати, на Но-

вом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

нашем вољеном и непрежаљеном

МОМЧИЛУ Ђ. ВРЦЕЉУ
24. IX 1946 – 27. IV 2021.

Нека његова душа почива у миру и спокоју у

царству небеском.

Породица ВРЦЕЉ

(79/304890)

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2021.

Анђеле наш, ти си траг који не можемо

избрисати, 

бол коју не можемо преболети.

Вољена коју ћемо с поносом вечно пам-

тити...

Твоја породица

(49/304822)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ
2003–2021.

Најдража мама, Јело, сећање на тебе не бледи.

Твоји: супруг МИЛОЈЕ и деца ЗОРАН

и ЗОРИЦА са породицама

(11/304744)

4. јуна 2021. године, прошло је годину дана

откако није са нама наш вољени дедица

ЈОВАН ЦИЦУЉ

Твоји: ћерке ДРАГАНА и ГОРАНА, унуци

МАША, ТАРА, АЛЕКСА и САЊА и зет ЗОРАН

(31/304786)

ПОМЕН

У суботу, 5. јуна, у 11 сати, обележићемо једно-

годишњи помен нашем

РАДИ СТАНИСАВЉЕВИЋУ

С љубављу и поштовањем чуваће успомену на те-

бе твоја породица

(22/304767)

8. јуна навршава се четрдесет дана откако са нама ни-
је наш вољени

МАРКО СИМИЋ
1959–2021.

из Омољице

Дани пролазе, а туга за тобом не...
Заувек ћеш живети у нашим срцима...

Твоји најмилији: супруга ЗОРИЦА и ћерке
ДАНКА и ДИЈАНА са породицама

(90/304921)

СЕЋАЊЕ

СРБИНКА

МАРИНКОВИЋ
1929–2018.

Син ЖЕЉКО

са породицом

(85/304902)

После кратке и тешке болести, преминула је наша

МИЛОСАВА ЕРИЋ МИЛКА
1948–2021.

Сахрана је обављена 3. јуна 2021. на Православном гробљу у Старчеву.

Ожалошћени: ДОНА и ЈОВА

(80/304889)

Последњи поздрава

МИЛКИ

од комшија

МАРИЈЕ и БАНДИЈА

ХОМОНАИ

(81/304889)

Последњи поздрав

МИЛКИ

Породица

МИЛОСАВЉЕВИЋ

(82/304899)

Последњи поздрав

МИЛКИ

Породица

КРСТЕВСКИ

(83/304899)

СИНИША ВЛАЈИЋ
1952–2021.

Последњи поздрав од породица ОКА и ОПАЧИЋ

(15/304752)

11. јуна 2021. навршава се шест месеци од смрти

нашег супруга, тате, деде, таста и свекра

ВЛАДЕ МИШИЋА

Помен ћемо одржати 5. јуна, у 11 сати, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супруга ЛЕЛА, ћерка

ВЛАДИСЛАВА и син НЕНАД са породицом
(93/304957)
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7. јуна је десет година откако нас је напустила

наша

ЉУБИЦА ГЛАВОНИЋ

Са поносом те помињемо, са тугом живимо.

Чувамо те у нашим срцима као што си ти нас

чувала. Волимо те заувек.

Твоји: ВОЈКА и ВЕРА са породицама

(12/304748)

У суботу, 5. јуна 2021.

навршава се година

откада нас је напу-

стио наш вољени

ЂЕРА

АНЂЕЛОВСКИ

Твоји најмилији
(24/304773)

ПЕТАР СКОПЉАК
9. VI 2018 – 9. VI 2021.

Тата, све што ти нисам стигла рећи, исплакала

сам.

Хвала за љубав, безбрижан живот, хвала што си

био баш мој тата. Нисам те могла сачувати од

смрти, али ћу те сачувати од заборава.

Твоја САНДРА и ПЕЂА
(26/304781)

5. јуна 2021, у 11 сати, је годишњи помен на

Католичом гробљу

ЛАЈКО КАРОЉ
1943–2020.

Недостајеш нам, остала је само празнина, бол

и туга.

Твоји најмилији

(27/304782)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

4. јуна, у 11 сати, даћемо помен нашем

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
2014–2021.

Ни све године које пролазе не могу да ублаже бол за
тобом. Ни речима ни сузама не могу се описати твој
одлазак. Вечита рана која не зараста. Не може!!! 

Ожалошћени: мајка МИРА, отац БАТА, син ДЕНИС и
сестра ИВАНА са породицом

(28/304784)

9. јуна, у 10 сати, на гробљу Котеж, даваћемо четрде-
сет најтужнијих дана бола и неверице откако са на-
ма није наш вољени

ДРАГАН ЛЕКИЋ ЛЕКА

Љубав према теби остаће да светли као вечна радост
и вечна патња моја.  Светлост душе твоје обасјаваће
ми путеве да их кад корачам осетим љубав и близи-
ну твоју. Забораву те предати никад нећу, док жи-
вим живеће и сећање на те. Светлост твог осмеха за-
увек ће остати да гори у мојим мислима.
Нека те моја љубав и љубав нашег сина заувек прати
и са тобом буде.
Свуда недостајеш, а свуда те има...

Воле те твоји: супруга МАЈА и син ЛАЗАР

(34/304794)

11. јуна навршава се годину дана откако

ниси са нама

ГЕРАСИМ ПАВЛОВИЋ

Твоји најмилији

(35/304795)

МИОДРАГ БРАЈКОВИЋ
16. V 1960 – 4. VI 2016.

Увек са нама.
Породица БРАЈКОВИЋ

(36/304797)

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је

напустио наш

ПАНТЕЛИЈА ИЛИНЧИЋ
1942–2021.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка БОРКА

и синови ЗВОНКО и БРАНКО с породицама

(39/304805)

Данас, 4. јуна навршава се пола године откада није с нама наша Дада

ВЕРА КРЧАДИНАЦ
рођ. Ђорђев

Тешко је живети са болном истином да смо те заувек изгубили...

Твоје сестре НАДА и ЗОРИЦА са породицама

(40/304807)

Шест месеци како није са нама

КАМЕНКО ЋИРИЋ
1944–2020.

Сећања свакодневна,

љубав заувек, а туга...

Ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН, унук ДАРКО,

унука ИВАНА и прија СТОЈАНКА

(41/304808)

У суботу, 5. јуна 2021, у 12 сати, обележићемо

шестомесечни помен нашем драгом

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ
1944–2020.

Заувек у срцима и мислима супруге МИРЈАНЕ,

сина ГОРАНА, снаје СНЕЖАНЕ

и унука ИГОРА и ДЕЈАНА

(42/304808)

21. јуна навршавају се
двадесет четири године
откако није са нама

МИЛКА

ИВКОВИЋ

Син СТОЈАН, унук

МИЛОРАД, унука РАДА

и праунуци НЕМАЊА

и МИЛОШ
(43/304809)

Тата...

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Нисмо те могли сачува-
ти од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава.
Твоји: СЛАЂАНА, БО-
КИ, МИЛОШ и БОГДАН

(45/304817)

ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Отишао си тихо, изне-
нада и без поздрава. Све
више нам недостајеш.

Твоји; СЛАВИЦА, 
НИКИЦА, АНИТА, 
АНДРЕА и МАТЕЈА

(46/304817)

4. јуна 2021. даваћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

НИКИЦА ШАРАЦ

БЕБАН

Увек ћеш остати у нашим срцима.

ФИЋА и ЉИЉА

(51/304829)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 5. јуна 2021.
и 11 сати, на Новом гробљу, одржати шестомесечни помен
нашим драгим

МИЛЕВА БРАНИСЛАВ

АВРАМОВИЋ АВРАМОВИЋ
15. VI 1938 – 5. XII 2020. 17. V 1933 – 10. XII 2020.

Рекли сте нам „чувајте нас”... Чувамо вас у нашим срцима,
мислима, сећањима. Чувамо вас од заборава. Почивајте у
миру!

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГАН

(52/304833)
и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

5. уна 2021. је пола године откако нису са нама

наши

МИЛЕВА и БРАНКО

АВРАМОВИЋ

… Помен и вечна успомена на њих!

Зет и паша МИЋА

(84/304900)

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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9. јуна 2021. навршава се четрдесет дана од смр-

ти нашег драгог супруга и оца

РАДИСАВА ЈОВАНОВИЋА

АРКАДИЈА
из Омољице

Неутешни: супруга НАТАЛИЈА, син ЈОВАН

и ћерка ЈОВАНКА
(1/304555)

9. јуна 2021.  навршава се четрдесет дана од смрти на-
шег брата, девера и стрица

РАДИСАВА ЈОВАНОВИЋА

АРКАДИЈА
из Омољице

Неутешни: брат ВАСИЛИЈЕ, снаја ВЕРИЦА, синовац

САША, синовица МАЈА и унук КРИСТИЈАН из Мелбурна

– Аустралија.
(2/304555)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСА

СТОЈЧЕСКИ
4. VI 2011 – 4. VI 2021.

Чувају те од заборава
ћерка ЉИЉАНА, зет

БЛАЖЕ, унук МАРКО
и унука МАРИЈА

с породицама
(7/304738)

Дванаест година прође,
ти нам сине не дође

ДАВОР

ЂОКОВИЋ
1978–2009.

Увек си у нашим срци-
ма и мислима. Недоста-
јеш у нашим животима.
Твоји: мама, тата и брат

(9/304741)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наш драги

МИЛАН ЊЕЖИЋ

Недостаје нам пуно...

Његова ћерка ЈАСМИНА са породицом

(10/304742)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА СЕКУЛИЋ
из Баваништа

31. V 2020 – 31. V 2021.

Драга наша мајко хвала ти за бескрајну љубав и

пажњу према нама.

Син САВА и ћерке СЛАЂАНА и СПОМЕНКА

са породицама
(20/304763)

БРАНКО ЖИВАДИНОВИЋ
1958–2021.

Брате, дани пролазе а бол и туга никако.

АНЂЕЛКО с породицом
(29/304785)

6. јуна 2021, у 11 сати, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашем драгом и вољеном

БРАНКУ ЖИВАДИНОВИЋУ
1958–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Твоји најмилији: НАДА, БРАНКА

и БИЉАНА, ИВАН, БАНЕ и ТИЈАНА

(30/304785)

Добри наш Баћо, по-

чивај у миру

БРАНКО

ЖИВАДИНОВИЋ

од породице

САВАНОВИЋ

(38/304803)

СЕЋАЊЕ

СРДАНОВ

КОСТА АНГЕЛИНА МИЛАН

КИЋА
2003–2021. 2006–2021. 2012–2021.

Заувек у нашим срцима.

ЦИЦА, САША, АНЂЕЛИЈА, ИВАН и МИЛАН
(44/304811)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
15. VI 2020 – 15. VI 2021.

Време пролази, туга,

бол и сећање остају.

Породица

(54/304836)

СЕЋАЊЕ НА

ЗОРИЦУ

ГРУЈОСКИ

Прошла је тужна годи-
на откада ниси са нама.

Успомену на тебе чува
тетка ДАНА, БАНЕ
и СТАНА са децом

(60/304847)

У четвртак, 3. јуна 2021. навршило се осам

година откада нас је напустио наш драги

ИЛИЈА РАДИВОЈША
2013–2021.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, 

унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА

(64/304856)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама наш вољени

ДУШАН ЦВИЈИЋ

Са поносом те помињемо и сећамо те се. Недостајеш нам и

заувек ћеш.

Супруга СТАНА, син УРОШ, ћерка БИЉАНА, 

снаја МИРЈАНА, зет СЛОБОДАН, унуци ДУШАН

и АЛЕКСАНДАР и унуке АЛЕКСАНДРА и МАЈА

(87/304913)

У петак се навршава

четрдесет дана отка-

ко нас је напустио

брат

ДУШАН

ЦВИЈИЋ

ВЕСЕЛКО и ПЕРО

са породицом
(86/304913)

ПОМЕН

МИЛЕВА

СТАРКОВСКИ
1937–2020.

Толико тога лепог си

нам подарила. 

Много нам недоста-

јеш.

Твоји: 

ћерка РАДМИЛА, 

зет СТОЈМЕН, унук

ДЕЈАН са породицом

и сестра СТАНА

(89/304919)

11. јуна 2021. године навршава се шест месеци

од смрти моје мајке, бабе и прабабе

МИЛЕВЕ СТАРКОВСКИ

Успомену и сећање на тебе чувају твоја деца.

Син БАТА, снаја СЛАВИЦА, унуци ВЛАДИМИР,

МИЉАНА и ДИЈАНА са породицом

(71/304875)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ

У срцу те носимо, са љу-
бављу помињемо, по до-
бру памтимо и чуваће-
мо те од заборава вечно.

Брат ЗОРАН
са породицом

(91/304937)

Шест месеци од упо-

којења наше мајке

ВАНГЕЛИНА

ЂУРАЂЕВИЋ
1953–2020.

Благо оном ко из

овог у нов живот по-

ђе.

ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

(92/304947)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Гордана Бајкалазина Јованов
рођена је у Самошу. Јованови
немају званични намет, али као
неки облик остало им је то –
Бајкалазини. Бајка у Банату има
двојако тумачење – једно је деди-
ни, а негде и стричеви, као тепа-
ње. Прикупља већ око тридесет
година изворни материјал по
Банату. Објавила је до сада књи-
ге „О Самошу”, „Самошки шпиц-
лови”, „Тридесет три приче о
Банату”, „Шпицнамети у Бана-
ту”, „Речник Срба у Банату”,
„Бирцузи у Банату”, „Коњи у
Банату”, „Севају брисе банатске”.

Прва сазнања о потреби саку-
пљања података добила је од деде
Станка Лудошког, који јој је мно-
го помогао. Испевао јој је песме
и бећарце, тако да тог материја-
ла има на преко четиристо стра-
на. Прво је почела да прикупља
материјал у свом селу Самошу –
од историјата села до података о
породицама. Истражила је матич-
не књиге, гробља, али и истра-
живала од куће до куће. Касније
је проширила интересовање по
околним селима, a с појавом
интернета и на цео Банат. Каже
да је дивно сачувати од заборава
све оно што су наши преци пам-
тили и доживели. Књигу „Севају
брисе банатске” штампала је
првенствено да прикаже какве
су Лале, а не каквим их прика-
зују. Ускоро започиње рад на
новој књизи, која ће бити слич-
на „Брисама”, али ће приказати
Лале као војнике, јунаке и пре
свега елиту ондашње војске. Нај-
више се ипак посветила раду на
„Речнику Срба у Банату” и то
сматра бисером од књиге. Она
чува много речи које су наши
стари говорили. Речник још обо-
гађује. Највише података, исто-
ријских, али и обичајних, ипак
има о свом селу Самошу.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте почели да
се активно бавите писањем и
шта вас је подстакло на то?

ГОРДАНА БАЈКАЛАЗИНА
ЈОВАНОВ: Активно сам почела
да се бавим писањем око 1990,
а прву своју књигу сам издала
1999. Подстакла ме је мисао да
онај Банат какав ја као дете пам-
тим полако али сигурно нестаје.
Велику подршку сам тада има-
ла од Душана Балана.

• До сада сте написали више
књига о аутентичним стварима
из Баната. Претежно о људима
и говору. Колико се дуго бавите
истраживањем о Банату и које
вас све теме интригирају?

– До сада сам издала осам
књига, али имам спремно за
штампу још двадесет. Све ме
интересује, од говора, изрека,
обичаја, ручног рада, историје,
људи, најкраће речено све што
је везано за прошлост Баната
као целине, а ту мислим и на
онај део који је остао у Румуни-
ји и Мађарској. Овим темама се
бавим буквално од најраније
младости.

• Банат је по много чему спе-

цифичан, али ме занима шта ви
највише волите што има везе са
овим поднебљем.

– Највише ме од свих тема
интересује народни покрет, рат
или буна из 1848. Али интере-
сантно ми је и очување неких
обичаја.

• До каквих сте сазнања дошли
када сте писали о шпицнамети-
ма? Како су они настајали и да
ли су описивали карактер оних
који су их носили?

– Књигу „Шпицнамети или
намети у Банату” штампао је
Архив града Панчева и ту ми је
помогао директор Милан Јак-
шић, без кога многих мојих књи-
га не би ни било. Шпицнамете
је први обрадио Ердељановић,

али од њега наовамо нико. Циљ
ми је био да прикупим колико
сам била у могућности. Ја сам
више сакупљач, а помало писац.
Моје књиге нису довршене, увек
се допуњују. Шпицнамети су
описивалу карактер оних који
су их носили ако су давани по
неким особинама, али највише
намета је ипак по географским
или рођачким одредницама.

• Који су вама шпицнамети
најинтересантнији?

– Мени су најинтересантнији
намети по јелима... Чваркови,
Сковерцови, Сосови, Сланина-
рови, Шункини, Пасуљини... И
много још.

• У свом представљању на дру-
штвеним мрежама често кори-

стите типичан банатски говор и
на тај начин чувате и кроз диги-
тални свет овај специфичан
начин изражавања. Шта вам је
била основна идеја?

– Ако ми не сачувамо наше,
ја не знам ко ће. Аутентичан
говор је оно што смо ми. Без
њега се утапамо. Наравно, ми
не можемо такав говор кори-
стити свакодневно, али га ника-
ко не смемо заборавити... Тако
су говорили наши преци, а ту
лежи љубав.

• Где тражите грађу за књиге
и да ли с неким сарађујете на
том пољу?

– Све моје књиге су искључи-
во прикупљене на терену по целом
Банату. У скоро сваком селу имам
илу родбину или пријатеље, па
се то тако сакупи с годинама. Без
сарадње све иде теже. Нас је пра-
вих заљубљеника истраживача у
Банату веома мало.

• На чему тренутно радите?
– Тренутно припремам за

штампу „Банацки кувар” и књи-
гу „Два Путника”. Завршила сам
књигу о Владимиру Фијату, оби-
чајима, о песмама и бећарцима,
фото-монографију „Сликовање
Срба у Банату”... Радим и на
монографијама села Самоша,
Мале Маргите, Фердина и Јар-
ковца. Мирјана Марић

Улица Драгомира Крањчеви-
ћа припада територији Месне
заједнице Стрелиште. Под
овим називом постоји од 1980.
године, а простире се од Паје
Јовановића до Иве Андрића.
Општински оци су тада напра-
вили грешку која до данас
није исправљена – Драгомир
се презивао Кранчевић, а не
Крањчевић.

Драгомир Кранчевић
(1847–1929) био је један од
првих српских виртуоза на
виолини који је стекао свет-
ску славу.

Кранчевић се родио у
породици угледног и
врло имућног тргов-
ца. Још у основној
школи показао је
нарочити дар за
виолину и
музику уоп-
ште, па га је
отац послао у
Беч на даље
школовање.
Током свог
боравка у
Бечу Кран-
чевић је,
поред тео-
ретског и
практичног
учења на вио-
лини, учио
још и клавир,
затим францу-
ски и немачки
језик.

Већ у својој раној
младости овај Пан-
чевац био је у прилици
да упозна најбоље музича-
ре у Бечу, пошто му је стара-
тељ и професор био директор
Бечког конзерваторијума
Јозеф Хелмесбергер.

Први самостални концерт
четрнаестогодишњи Кранче-
вић је имао почетком 1861.
Хелмесбергер је писао у Пан-
чево Драгомировом оцу да је
„наступ био крунисан силним
и сјајним успехом” и да је
зато срећан што су се испу-
ниле све наде и очекивања
која је полагао на уметнички
развитак свог ученика. „Он је
наступио с потпуном сигур-
ношћу и савршено је владао
својим задатком. Од тог кон-
цертног вечера у свима дру-
штвеним и уметничким кру-
говима много се говори о сјај-
ном наступу младог генијал-
ног уметника из Панчева.”

Везе с родним градом ника-
да није прекидао. Свој први
концерт у Панчеву, а у корист
месне сиротиње, приредио је
током школског распуста кра-
јем августа 1861.

Имао је петнаест година
када је у пролеће 1862. у
Музичкој дворани у Бечу одр-
жао концерт у корист зидања
тамошње српске православ-
не цркве. То је, иначе, био
његов први јавни наступ за
који су наплаћиване улазни-
це. У корист Српског народ-
ног позоришта неколико месе-
ци касније приредио је кон-

церт у Новом Саду, а одмах
затим и концерт у корист
Градске болнице у Панчеву.

Кранчевић је завршио сво-
је студије 1867, после осам
година интензивног и систе-
матског музичког рада. Од
тада па све до 1873. живео је
у Панчеву, давао концерте у
многим српским местима, а
у зиму 1869. и 1870. имао је
и турнеје по Немачкој. Када
је кнез Милан Обреновић IV
проглашен за пунолетног
1872. године, Кранчевић је
учествовао на свечаном кон-
церту који је приредило Бео-

градско певачко дру-
штво.

У пролеће
1873. Драгомир

Кранчевић се
преселио у
Будимпешту,
где је убрзо
постао први
концертмај-
стор у Опери.

Средином
1877. на Беч-
ком конзер-
ваторијуму је
остало упра-
жњено место
п р о ф е с о р а
виолине, па је
био позван

наш суграђа-
нин да преузме

професуру. Али
он је одбио. Све до

пензије 1901. остао
је у Пештанској опе-

ри, свирајући на својој
Страдиваријусовој виолини.
Од дана када је отишао у

пензију па све до своје смрти
живео је у Бечу врло скромно
и сасвим повучено од света.

Иако је релативно млад оти-
шао у пензију – имао је око
54 године – он, од часа кад је
напустио Пештанску оперу,
није никад више засвирао.
Своју скупу Страдиваријусо-
ву виолину продао је чешком
виртуозу Јану Кубелику за
25.000 круна.

Предајући му је у власни-
штво, Кранчевић га је потап-
шао по рамену и рекао му:
„Чувајте своје живце!”

***
Одлуком Скупштине града
2019. године улица која се
простире од Златиборске до
Лалошке, на територији
Месне заједнице Младост,
добила је име Крањчевићева.
У неким градовима у СФРЈ
постојале су улице назване у
част хрватског песника Сил-
вија Страхимира Крањчеви-
ћа. Тешко је, међутим, пове-
ровати да су одборници Скуп-
штине града пре две године
имали њега на уму. Пре ће
бити да су мислили на Дра-
гомира Кранчевића (у нашем
граду постоји неколико при-
мера дуплирања имена ули-
ца), али да су, вођени гре-
шком из 1980, виолинисту
опет прекрстили. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: 

ДРАГОМИРА КРАЊЧЕВИЋА

Мајстор виолине
којем Панчевци не

могу да запамте име

Драгомир
Кранчевић

ИЗ „РЕЧНИКА СРБА У БАНАТУ”

Чаканц ти твој.

Чарали ти дабогда.

Чару ти да ти чару.

Час посла.

Чвари се на сунце.

Чега се памет стиди, с тим се

луда поноси.

Чедо бабино.

Чекај да те уватим.

Чело ногу му.

Чему се не надаш то ће да

те потрефи.

Чија није била, чија неће

бити.

Чији је још је и добар.

Чији си.

Чик ако смеш.

Чик погоди.

Чик пробај.

Чим дођем доновца.

Чим устанем сам на трошак.

Чист као суза.

Читав дар-мар.

Читуљу ти твоју.

Чкиљи на једно око.

Човек на свом месту.

Човек се учи док је жив.

Човече божији.

Фајту ти твоју.

Фала је одавно умро.

Фала је одавно умро, ал’ је

Мита ту.

Фали га ко циганин коња.

Фали јој метла удупе па да

полети.

Фали јој једна даска углаву.

Фали му шта му фали.

Фаличан је од малена.

Фаличан је.

Фалте ме уста да вас не

поцепам.

Фандрокаши те однели.

Фандрокашу један.

Филокесера те снашла.

Филује му.

Фљака на сва уста.

Фљкандра.

Фљакадфудра – само фљан-

ка од њега.

Фљанку ти твоју.

Форму ти твоју.

Фрас те одно.

Фраст те напо.

Фркће ко коњ.

Фркће ко мачка.

Фрља се кад говори.

Фурт виси на прозор.

Фурт запцива.

Фурт изумева.

Фурт немаш, па немаш.

КАКО СЕ НЕКАДА ГОВОРИЛО

„Тунекана дигод у теби шћу-

ћурене су твоје успомене...

Чкуре и чекаду да те увати

оно што незнаш како се

зове... Ондак те милуједу...

Манте дечурлију своју да згр-

неду своје успомене... Немој-

те да и калупите, та нису они

блато... А, ди има успомена

брез детињства... А ди има

детињства брез лубеница... А

ди има лубеница брез да ти

цури кроз зубе па низ браду

кроз шпилхозне до ногу... А

ди има укорепљене лубени-

це брез мува... А ко је фин

шта вреди да му ја садекана

све ово диваним... То да

биднеш фин то нема ама баш

никаке везе сас лубеница-

ма... Зото живите људи... Ал,

с образом…”

НАША ГОШЋА: ГОРДАНА БАЈКАЛАЗИНА ЈОВАНОВ, СПИСАТЕЉИЦА

ЖИВИТЕ ЉУДИ... АЛ’ С ОБРАЗОМ



С оне стране Тамиша, у Град-
ској шуми, као у некој другој
димензији, егзистира један пара-
лелан свет – свет дивљине.

На само неколико десетина
минута лаганог хода од град-
ског језгра, у још увек присут-
ним аутохтоним шумама са
ендемским врстама дрвета,
попут јасена или храста, свој
дом су нашла та дивна и невина
створења чији је циљ једино да
преживе и продуже своје врсте.

А најупечатљивије од њих
свакако су колоније птица, пре
свега чапљи.

Мало ко има потребу, боље
рећи привилегију да ужива у
тим призорима, а један од њих
је др Зоран Манасијевић, при-
знати орнитолог и осведочени
љубитељ тих пернатих бића.

Градска шума је некада била
позамашно плавно подручје, где
је, поред осталог, обитавала и
огромна мешовита колонија пти-
ца, попут чапљи и корморана.

И тако је било све до осамде-
сетих година прошлог века, када
је Тамиш преграђен, а напра-
вљене су обилазница и превод-
ница. То је сада уједно и изво-
риште пијаће воде, којим се снаб-
дева цео град, а и многе аутох-
тоне шуме су посечене како би
биле посађене „продуктивније”
брзорастуће врсте дрвета.

Непроходна дивљина

Ипак, сачуван је један сегмент
те исконске дивљине у близи-
ни насипа, на којем редовно
обитава велика групација
чапљи. Ово живописно место,
боље рећу џунглу, тешко је уоп-
ште и пронаћи, али тамо мало
ко и залази, не рачунајући оне
баш-баш пасиониране заљубље-
нике у природу.

Један од најпосвећенијих
међу њима је др Зоран Мана-
сијевић, који има и признати
статус орнитолога.

– На том потезу видео сам

свашта. Поред птица, гледао
сам и срне, а наилазио сам и
на трагове дивљих свиња, па и
шакала... Кад смо код њих, не
треба их се плашити, јер они
беже од нас, а то важи чак и за
вукове, будући да историјски
није доказано да нападају људе.
Притом, нема ни отровница...
Све у свему, овде не може нико
да настрада, иако место јесте
помало неприступачно. Мно-
ги зазиру од дивљине, али ово
заиста вреди видети. Интере-
сантно је и да се та готово нетак-
нута природа налази на свега
петнаестак минута хода од цен-
тра града – каже Зоран.

Као што је речено, његова ужа
специјалност и посебна љубав
су птице, а овде му је практично
надохват руке право „пернато
царство” и стога често навраћа у
тај крај, како би до миле воље
уживао у њиховим враголијама.

Није му нимало тешко ни
да се у дубоким чизмама про-
влачи кроз обрасле и готово
непроходне шуме јасена и
храста, које се још увек нека-
ко одупиру садњи индустриј-
ских врста, попут канадске
плантажне тополе, које и нису
баш погодно станиште за

дивље животиње.

Муњевита дангуба

И тако, корак по корак, кроз све
гушћу и жбунастију вегетацију,
Зоран је поново зашао у царство
птица, овог пута чапљи, које у
актуелном периоду изводе на пут
младе у различитим развојним
фазама. А птићи, онако камуфли-
рани својим паперјем боје дрве-
та, радознало извирују из гнезда,
која су начичкана по високим
крошњама. За то време родитељи
долазе и одлазе, с храном или без
ње, и круже около-наоколо не би
ли што успешније испунили сво-
ју дужност према младунцима.

– Чапље су као роде – имају
дугачак врат и дугачке ноге, како

би лакше могле да гацају по
муљу, по којем лове рибе, жабе,
пуноглавце... То је зато да би им
перје остало суво и да лакше
замакну у случају невоље. Има-
ју савршен вид и кљун као бодеж,
то јест као харпун. Примера ради,
сива чапља је у стању да два сата
стоји у месту, повијена, и само
гледа у воду, па је зато зову и
дангуба. Међутим, у једном тре-
нутку само испружи дугачак
кљун, одапне га као да има федер
и муњевито шчепа рибу. А уме-
ју да улове баш лепе комаде и
мало-помало успеју да их про-
гутају. Интересантно је да чапље
у свом „свадбеном руху” имају
перјанице и због тога су много
страдале кроз историју, јер су
даме на дворовима волеле да их
носе. На срећу, то више није
актуелно – прича панчевачки
орнитолог.

Од малих белих до говедарки

Чапље, за разлику од рода, држе
повијене вратове и крила када
лете, па делују прилично тро-
мо са упадљиво спорим зама-
сима. Не користе ни термале,
топле ваздушне струје, тако-
зване лифтове.

– Поред поменуте три врсте,
у околини постоје и оне које
воле да се гнезде у трсци, као
што је водени бик, који се вео-
ма добро уклапа у крајолик, а
ту су и чапљица, велика бела,
жута, црвена, као и говедарка,
афричка врста, која се може
видети на леђима нилских
коња. Она је пре десетак годи-
на дошла на ове просторе и у
последње време је чак у екс-
панзији. Први пут је виђена да
се гнезди у околини Баранде, а
виђао сам је на кравама и коњи-
ма. Мала бела је готово дупло
мања од сиве и има око педе-
сет пет центиметара. И оне се
хране дуж обала јурећи рибе,
жабе, пуноглавце, инсекте... У
лету се препознају по жутим
стопалима, а и њен мужјак има
две перјанице када се удвара
женки у пролеће. Иако чапље
настањују мочварна подручја,
рецимо сиве могу да се нађу и
у пољу, где лове мишеве, волу-
харице и друге ситне глодаре.
Праве крупна гнезда од грања,
где излежу три до пет јаја, а
инкубација траје отприлике
месец дана. Обично крену кра-
јем априла и таман је сад нај-
интересантнији период у 

ЦРНА ЖУНА ГРАДИ КУЋЕ

развоју младунаца – каже
Зоран.

Ове птице се веома често оку-
пљају у тим мешовитим коло-
нијама од неколико стотина, па
и хиљада парова, и то у комби-
нацији с корморанима.

– Иако су веома друштвене, бра-
не свој дом у радијусу од неколико

метара. Ако су у великим јатима,
мања је вероватноћа да настрадају
од предатора – шакала, куна, дивљих
мачака и, пре свега, орла белоре-
пана, а у нашем окружењу један
пар ових огромних птица гнезди
се на острву Форконтумац, док је
други настањен на потезу ка Јабу-
ци. Грабљивице се хране или јаји-
ма или младунцима, јер одрасле
птице тешко могу да улове. С дру-
ге стране, оне више страдају током
зиме, јер све више њих остаје овде
и у том периоду. Међутим, њима и
није више толики проблем зима,
као ни родама, већ им је тешко да
нађу храну у том периоду, што све
чешће чине на депонијама. И, ако
могу да нађу храну, немајунипотре-
бе да иду на југ – истиче овај паси-
онирани љубитељ птица.

Лепо је видети овде што више
тих пернатих лепотана, било
лети, било зими...

ФОТО-РЕПОРТАЖА 25
Петак, 4. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Чупо
Мужјак, старости око три године, у
потрази је за новим власницима, након
што је кастриран, вакцинисан про-
тив беснила, микрочипован и трети-
ран против паразита. Овај мешанац с
генима руског теријера мирног је
карактера и веома умиљат; чак пру-
жа шапу, а навикао је и на поводац.

Чупо би желео да пронађе сигуран дом у којем ће провести
остатак живота, а привремено се налази у градској служби „Зоо-
хигијене” (352-148) у Панчеву, где нестрпљиво чека удомитеље.

Мала породица
Ову малену чупаву породицу су, нажа-
лост, оставили наши нехумани и несаве-
сни суграђани, који су их препустили на
милост и немилост улици, где их је чека-
ла сасвим извесна судбина, с обзиром на
то да су мали и не могу сами да преживе.

Свако ко жели да буде хуман, да спа-
се један мали живот и да улепша свој
може контактирати с градским при-
хватилиштем (352-148), где се штенци
привремено налазе.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене,
ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло би

да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СЕЧЕ ШУМА ИХ УГРОЖАВАЈУ

Чапље тренутно не спадају у

угрожене врсте, зато што је

нестала поменута „бечка

мода” кићења њиховим

перјем.

– Сада их угрожавају сече

шума и мелиорациони радо-

ви, то јест исушивање вла-

жних станишта, па имају све

мање места за своје гнездо.

И док нестају аутохтоне

шуме храстова, јасена, бре-

ста, врба, све је актуелнија

садња канадских топола,

које су добре за шумарску

индустрију, јер могу да се

секу за петнаестак година.

Премда, птице се лагано

адаптирају и на то – каже др

Зоран Манасијевић.

ГОТОВО НЕТАКНУТА ПРИРОДА НАДОМАК ГРАДА

ГРАДСКА ШУМА – ЦАРСТВО ЧАПЉИ

Колонија пуна живахних младунаца

Мале беле

Лепота на само петнаест минута од града

Орнитолог др Зоран Манасијевић зна пут до дивљине

У форландима водоплавних

шума „с оне стране Тамиша”,

поред чапљи, има и много

других птица.

– Интересантан је вивак,

нека врста узбуњивача. Он

први примећује незваног

госта и храбро пикира на

њега. Пресладак је и има

ћубицу на глави и зеленка-

сте преливе. У овим шумама

сам видео и црне жуне, које

се често чују како ударају по

дрвету као да закивају ексе-

ре. Спадају у најзаштићеније

врсте и, рецимо, на Западу,

када их уоче у некој шуми,

она се истог момента ауто-

матски ставља под заштиту,

док код нас то не важи.

Црна жуна није толико рет-

ка, али је драгоцена, јер пра-

ви велике дупље, па се ту

гнезде и многе друге врсте,

попут веверице, чавке, голу-

ба дупљаша... Иначе, петли-

ћи сваке године дубе нове

дупље, а старе остају тим

другим животињама – исти-

че др Зоран Манасијевић.

Сива



Панчевцима
девет медаља

Јована и Новак најјачи
на шампионату

Прошлог викенда у Зајечару је
одржано дводневно Првенство
Србије у дисциплинама снаге.
Ово такмичење је било централ-
ни догађај за пауерлифтинг у
овој години, а учешће на њему
било је од изузетног значаја за
Клуб дизача тегова Динамо. Уче-
ствовало је око 30 клубова, а
број такмичара је надмашио
120, што представља рекордан
број у протеклој деценији!

КДТ Динамо се представио
са десет својих чланова, који
су освојили чак девет медаља.
Екипа Динама била је друго-
пласирана по билансу освоје-
них одличја у конкуренцији
свих клубова.

Првог дана такмичења на
програму су биле лаке и сред-
ње категорије мушкараца. У
групи дизача до 66 кг у конку-
ренцији сениора сребрну меда-
љу је освојио Владимир Јовић,
а сребром се окитио и кадет
Александар Милосављевић у
категорији до 74 кг. У групи
сениора до 83 кг надметали су
се Мирко Вјештица и Филип
Влајић, који су освојили сре-
бро односно бронзу. Највред-
нији трофеј је заслужио кадет
Марко Лазић у категорији до
93 кг, а сениор Ђорђе Ђорђе-
вић у истој тежинској групи
такмичара, али у надметању
сениора, заслужио је бронзу.

Другог дана шампионата
наступиле су девојке и мушкар-
ци тешкаши. Сениорска шам-
пионка државе постала је Кри-
стина Цвјетичанин у категорији
до 76 кг. Уз то, оборила је чети-
ри национална рекорда (чучањ,
бенч-прес, мртво дизање и тотал).

Злато је зарадила и ветеранка
Тања Калинић, у групи такми-
чарки преко 84 кг, а шампион-
ску титулу је освојила и Јована
Радованов у истој тежинској кате-
горији, али у конкуренцији сени-
орки. Она је потврдила титулу
апсолутно најјаче девојке, а обо-
рила је и три државна рекорда
(чучањ, мртво дизање и тотал).
Последњи наступ за Динамо забе-
лежио је Новак Лукић. Он је
победио у категорији јуниора до
105 кг, проглашен је за најјачег
јуниора на првенству, а оборио

је и четири државна рекорда у
јуниорској категорији.

– Ово такмичење је било од
изузетног значаја за КДТ Дина-
мо, пошто ове године обележа-
вамо 75. рођендан клуба, али и
пет година од његове обнове. У
протеклих пет лета много тога
је урађено за дизачки спорт у
нашем граду. Обновљено је олим-
пијско дизање тегова, организо-
вана су четири национална
првенства у Панчеву, изнедри-
ли смо много државних и бал-
канских шампиона, имали смо

представнике на европским так-
мичењима, лиценцирали смо
нове тренере и судије, учестово-
вали у организацији неколико
хуманитарних акција, дали смо
свеукупан добар допринос
развоју спорта у Панчеву. У овој
години освојили смо титулу нај-
бољег клуба у Војводини, док
смо у Србији другопласирани у
конкуренцији екипа – с поно-
сом каже председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић.

Дизање тегова је опет у
моди...
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У суботу, 29. маја, одржана је
трка Првенства Србије у олим-
пијском триатлону (1.500 мета-
ра пливања, 40 км вожње бици-
кла и 10.000 метара трчања). У
сјајним условима које за тркање
пружа Сребрно језеро наступило
је чак 39 такмичара ТK-а Тамиш.

Најуспешнији чланови клуба
из нашег града били су Ања
Давидовић и Петар Ивачковић.
Они су освојили сребрне меда-
ље у апсолутној конкуренцији, у
којој су се надметали са још 97
такмичара. Овај резултат још
више добија на значају ако се
зна да је Ања трку завршила
после тешког пада с бицикла,
након каквог се најчешће оду-
стаје, али је она нашла воље и
снаге да заборави на повређени
кук и заврши трку.

Петар је такође одлично одра-
дио трку ако узмемо у обзир да му
је ово прво озбиљно такмичење

након више од годину дана паузе.
Сјајни су били и остали чла-

нови ТК-а Тамиш. Стефан Kужет
је заслужио сребро у надметању
триатлонаца од 31 до 40 година,
а Петар Переги је заслужио брон-
зано одличје у истој конкурен-
цији. Марјан Лукић је други сти-
гао на циљ у групи такмичара
од 41 до 50 година, а тај резул-
тат му је био довољан и за четвр-
то место у апсолутној конкурен-
цији. Игор Вуковић је освојио
бронзу у истом надметању, док
је Љиљана Тасић освојила брон-
зану медаљу у конкуренцији так-
мичарки преко 50 година.

У пратећем програму првен-
ства одржана је и трка спринт-
-триатлона (750 метара плива-
ња, 20 километара вожње бици-
кла и 5.000 метара трчања), која
се бодује за СТУ куп.

На овом такмичењу је побе-
дио Богдан Јелача, млади јуниор

Тамиша, а неколико секунди иза
њега, након спринт-финиша, као
другопласирани је кроз циљ про-
шао Лука Глигорић, још један
јуниор Тамиша.

Сезона у овом спорту наставља
се у недељу, 6. јуна, трком Првен-

ства Србије у спринт-триатлону,
која ће бити одржана на град-
ском кеју у Панчеву. ТK Тамиш
као организатор овог престижног
такмичења позива што више
суграђана да сиђу до реке и ужи-
вају у овој традиционалној трци.

Други тркачки викенд европ-
ског TCR шампионата, који је
одржан у Француској, за најбо-
љег српског аутомобилисту
Душана Борковића обележили
су нових дванаест освојених
бодова и велики проблеми с
мењачем на његовом аутомо-
билу „ауди РС 3 ЛМС”. После
две рунде такмичења на стази
„Пол Рикар” српски ас има
укупно 48 бодова.

Због великих проблема с
мењачем, који је пукао током
квалификација, Борковић није
могао да настави вожњу у свом
темпу, што је проузроковало
старт са зачеља у обе трке на
стази у Француској. Иако је
Com toyou рејсинг тим нашем
асу заменио мењач за прву трку,
проблем с мењањем брзина
наставио се и даље. Силовит
старт Борковића и пробој за
неколико позиција већ у првом
кругу зауставило је сударање у
којем је учествовало неколико
аутомобила, међу којима је био
и наш суграђанин. Борковић је
трку завршио на 15. месту, а
после накнадне дисквалифика-
ције једног од возача објавље-
но је да је наш ас званично

четрнаести, са освојена три бода.
У другој трци српски возач

је стартовао са 19. позиције, а
већ у првом кругу напредовао
је за три места, да би сјајном
вожњом трку привео крају на
12. позицији. Борковића је у
самом финишу, приликом оби-
ласка Леонова, ударио Гаври-
лов, због чега је вођена истра-
га, након које је утврђено да је
наш ас другу трку завршио на
11. месту и освојио нових девет
поена.

– Чим су кренули проблеми
са аутомобилом, још током
првог тренинга, наслутио сам
да ће ово бити викенд без резул-
тата који се очекују од мене. Ја
сам се већ окренуо ка следећој
трци, када ћу бити ослобођен
овог баласта од 50 килограма
који сам имао због успеха на
квалификацијама у Словачкој
претходног тркачког викенда.
Надам се да се на „Зандворту”
борим за улазак у првих пет.
Али свакако и освојених нових
12 бодова је нешто што ми зна-
чи – рекао је Борковић.

Трећи тркачки викенд биће
на програму 19. и 20. јуна у
Холандији.

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

НОВИ ПОЕНИ ЗА БОРКОВИЋА
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИСЦИПЛИНАМА СНАГЕ

ДИНАМО НА ДРУГОМ МЕСТУ

СА АТЛЕТСКИХ НАДМЕТАЊА

ПАНОНИЈА У ПУНОЈ БРЗИНИ...
Првенство Србије у
атлетици за старије
јуниоре одржано је у
суботу, 29. маја, у Кру-
шевцу. АК Панонија
из нашег града пред-
ставио се са три своја
члана, који су освоји-
ли једну медаљу.

Сва три атлетича-
ра Паноније надме-
тала су се с годину
дана старијим рива-
лима, а први наступ
у дресу клуба из
нашег града имао је
Никола Поповић,
који је у трци на 400
м заузео шесто место
у својој групи. Вик-
тор Пешић се надме-
тао у бацању клади-
ва од шест килогра-
ма. Он у својој кате-
горији кладиво од пет
килограма баца око
40 метара, а у
Kрушевцу је ову тежу
справу бацио на
даљину од 25,27
метара и тако осво-
јио бронзану медаљу. На кра-
ју такмичења у трци на 5.000
м Александар Дугић је зау-
зео четврто место.

Већ у недељу је одржан и
први „Зрењанински маратон”,
на коме је учествовало неко-
лико чланова Паноније.

У маратону су се надметали
Љиљана Тасић и Жељко Зељ-
ковић, док су у полумаратону
трчали Новица Стојановић и
Иван Јевтић. Kао и прошлог
викенда, победу у полумарато-
ну однео је Новица Стојановић

и тиме потврдио да је један од
најбољих у Србији у овој дисци-
плини.

Атлетски клуб Панонија ће
у оквиру градске манифеста-
ције „Дани Вајферта”, 4. јула,
први пут, на централним ули-
цама у Панчеву организовати
уличну трку под називом „Вај-
фертова трка”. Учесници ће се
надметати на дистанцама од
четири и десет километара, а
поред ових биће одржане и трке
инвалида и особа са отежаним
кретањем, као и дечје трке, које
ће бити и најмасовније.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ПАНЧЕВЦИ УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Прошлог викенда у Републици
Српској је одржан међународни
турнир у џуду под називом „Звор-
ник опен 2021”, на коме се над-
метало преко 800 малих бораца
из 80 клубова из: Србије, Црне
Горе, Мађарске, БиХ и Републи-
ке Српске.

Младу екипу ЏК-а Тамиш
представљало је 17 такмичара,
а екипу су предводили тренери
Неда Остојић, Алекса Стојади-
нов и Иван Остојић. Чланови
овог спортског колектива поно-
во су остварили изванредне
резултате, па је у наш град сти-
гло чак тринаест медаља!

Најуспешнија је била Миле-
на Секуловић, која је освојила

најсјајније одличје.
Сребрним медаљама
су се окитили Ната-
лија и Петар Новако-
вић, Јелена Стојанов-
ски и Павле Ћосић,
док су бронзе заради-
ли: Дејан Долинга,
Марија Стојановски,
Марија Пеневски,
Филип Фаркаш,
Никола Долинга (две)
и Кристијан Лехни
(две).

Челни људи ЏК-а Тамиш 
обезбедили су бесплатан бора-
вак и превоз за све своје такми-
чаре, а малишани су то одлич-
ним резултатима и оправдали.

После такмичења експедиција
из Панчева обишла је и етно-
село Станишиће код Бијељине.

– Освојити овако велики број
медаља на међународном и вео-
ма масовном такмичењу изузе-

тан је успех. Јако сам поносан
на све наше такмичаре. Сви тре-
нери су веома задовољни радом
својих бораца, који су показали
класу. С великим оптимизмом
ишчекујемо следећа такмичења
и сигуран сам да ће наши борци
своје резултате само унапређи-
вати – рекао је Алекса Стојади-
нов, један од тренера у ЏК-у
Тамиш.

За врло кратко време овај мла-
ди спортски колектив скренуо
је пажњу на себе, и то одличном
организацијом, али и успесима
својих бораца. Ако се по јутру
дан познаје, о добрим резулта-
тима џудиста Тамиша тек ће се
причати и писати...

ЏУДО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

КЛИНЦИ ИЗ ТАМИША ПРОШЕТАЛИ КРОЗ ЗВОРНИК



Чланови ЏК-а „Академија Јочић”
учествовали су прошлог викен-
да на међународном турниру у
Зворнику, на коме се надметало
око 800 малих бораца из регио-
на. У тако јакој конкуренцији
Голуб Стригић и Мијат Вукоса-
вљевић освојили су златне меда-
ље, док се Филип Спасић оки-
тио сребром. Дејан Стригић се
пласирао на пето место.

Такође у Зворнику одржан
је и мини-камп за џудисте,
којим је руководио први тре-
нер старчевачких „академаца”
Мирослав Јочић.

– Увек се радујем оваквим
акцијама, јер је после такми-
чења деци драгоцено да се поно-
во опробају у некој опуштени-
јој варијанти и науче нешто
ново. На такмичењу у Зворни-

ку није било друге деце с тери-
торије нашег града, осим наших
„академаца”. Због спортске ети-
ке, осећам обавезу према јав-
ности и локалној самоуправи,
с градоначелником на челу, да
је и убудуће информишем о
правом стању у панчевачком

џудо спорту, јер је превара пре-
ко сваке мере. Такође, истичем
задовољсто чињеницом да је
градоначелник, након нашег
састанка, боље разумео и сагле-
дао ситуацију нашег спорта и
одлучио да помогне нашем клу-
бу. У будућности такође очеку-

јем да се најбољи статус увек
додели онима који поштено
раде у интересу спорта, било
да су то клубови у граду, било
да су у насељеним местима –
рекао је Мирослав Јочић.

Џудо дани у Панчеву и око-
лини теку...

НОВИ УСПЕСИ СТАРЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

„АКАДЕМЦИ” НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Јарак: МЛАДОСТ ТСК – ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)
субота, 17.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ
Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА
субота, 17.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БАК

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 – ДИНАМО 32:35

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 28:36

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА 31:27

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Пазова: ФЕНИКС 1995 – ДИНАМО 1945 2:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:0
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК 0:2
Алибунар: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ 4:5
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА 0:2
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ 2:3

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
бараж – прве утакмице 
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ДОЛОВО 0:1
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 4:3

Момци из Динама се
радовали у Нишу

Девојке из 
ЖРК Панчева 
савладале лидера

Утакмицама четрнаестог,
последњег кола плеј-офа Супер-
лиге спуштена је завеса на дугу
и тешку сезону панчевачких
рукометаша. Момци које пред-
води тренер Аким Комненић су
последњу рунду шампионата
одиграли у Нишу, а с тешког
гостовања вратили су се уздиг-
нутих руку: Железничар 1949 –
Динамо 32:35 (17:17).

Иако није имао посебан резул-
татски значај, овај меч је оби-
ловао узбуђењима, добрим поте-
зима и атрактивном игром.
Домаћи тим је боље ушао у дуел,
па је диктирао темпо већим
делом првог полувремена. Желе-
зничар је имао и два-три гола
предности, али момци у жуто-
црним дресовима нису одуста-
јали од борбе. Милош Костади-
новић и његови другови пока-
зали су изузетан карактер, бори-
ли су се за сваку лопту, за свако
парче терена и нису дозвољава-
ли ривалу да се опусти. У фини-
шу првог полувремена семафор
је показивао резултат 17:14, али
ни тада ништа није било гото-
во. Уследио је паклен финиш
првог полувремена, а головима
Миљана Буњевчевића, Радова-
на Остојића и Данила Радовића
Динамо је стигао до изједначе-
ња – 17:17.

Велика борба се наставила и
после одмора. Панчевци су
поготком Уроша Павловића
повели са 17:18 и тада као да су
добили нову снагу и веру да могу
стићи до потпуног преокрета.
Голман Коцић је бриљирао на
голу домаћег тима и, да њега
није било, питање победника
било би решено и много раније.
Нишлије су успевале да држе
резултатски прикључак, али како
је време одмицало, како се утак-
мица ближила крају, полако су
почели да губе снагу... Располо-

жени рукометаши Динама су
сваку грешку и свако опуштање
умели да казне, а финиш меча
је протекао у знаку Остојића,
Радовића и Уроша Станића, који
су ефектним головима осигура-
ли победу Динама.

– Драго ми је да смо победом
окончали сезону. Остаје жал што
се у Нишу са Железничаром
нисмо борили за четврто место,
које води у Европу, али шта је –
ту је. Динамо има квалитет за
то. Када се све реално сагледа,
иза нас је ипак задовољавајућа
сезона, с обзиром на циљеве и
задатке који су били поставље-
ни. Клуб је на правом путу. Што
је најважније, Динамо не мора
да брине за своју будућност. Јер

ту су сада Перке, Оги, Марко,
Милан, Лазар, Боске, Стефи,
Урош, Голуб, Радовић, Воја,
Милош, који ће уз искусније
момке чинити окосницу тима.
Ова сезона је била јако специ-
фична по много чему и једно
велико искуство за све у клубу.
Сигурно смо сви научили мно-
го тога. Честитам свима: Војво-
дини на титули шампиона, а
другим клубовима на остваре-
ним резултатима. Надам се да
ће српски рукомет бити још
бољи и да ће дати још много

играча европском и светском
рукомету. За крај имам и једну
поруку за све младе играче који
тек стасавају: вредно радите, не
одустајте никада и будите посве-
ћени рукомету, јер је то једини
пут ка остварењу важних снова
– рекао је први тренер Динама
Аким Комненић.

Тим из нашег града је послед-
њу утакмицу у овој сезони оди-
грао у саставу: Урош Павловић
(четири гола), Миљан Буњевче-
вић (шест), Милан Бошковић
(два), Стефан Ковачевић, Урош
Станић (три), Радован Остојић
(пет), Никола Перић, Лазар
Павловић (један), Огњен Тонић,
Борислв Урта, Милош Костади-
новић (осам), Данило Радовић
(пет голова), Ненад Вучковић,
Никола Радовановић и Урош
Митровић.

На крају, Динамо је сезону
окончао на петом месту. У плеј-
-офу је остварио скор од пет
победа и девет пораза.

Као и много пута ове сезоне,
своје навијаче још једном су обра-
довале и девојке из ЖРК Панче-
ва. У претпоследњем колу Супер
Б лиге тим који предводи Мар-
ко Крстић гостовао је у главном
граду, где је у дворани „Шуми-
це” одмерио снаге с лидером
првенства и новим чланом Супер-
лиге – домаћим Београдом.

Ова утакмица није имала так-
мичарски значај, напротив, више
је била у свечарском тону, јер
су Београђанке добиле медаље
и победнички пехар... Али, и
поред тога, на паркету је све
прштало, а тим из нашег града
показао је да може равноправ-
но да се носи са свима. Није
мала ствар победити лидера, а
Александра Васић и њене дру-
гарице су то успеле: Београд –
ЖРК Панчево 28:36 (16:17).

Прво полувреме је протекло
у изједначеној игри, у игри гол
за гол, али после одмора Пан-
чевке су биле тим који се пита.
Валентина Божиновић је поен-
тирала за 16:18, а потом се нај-

ефикаснијој играчици сусрета
придружила и Тијана Симић,
која је својим поготком за 17:20
наговестила тријумф тима из
нашег града. Већ у 40. минуту
Марија Митрић је повисила на
19:25 и тада је победник могао
да се наслути... Озбиљним при-
ступом до краја меча девојке
тренера Крстића потврдиле су
због чега су ове сезоне биле јед-
но од најпријатнијих изненађе-
ња у Супер Б лиги.

– Иако утакмица није има-
ла резултатски значај, желео
бих да похвалим девојке јер
су имале озбиљан приступ
утакмици. Све су играле на
високом нивоу и, што је нај-
важније, све су добиле шансу
у дуелу с јаким противником,
новим чланом српске руко-
метне елите. Увек је лепо када
се победи лидер, без обзира
на то у ком саставу игра. Нај-
расположеније су биле Вален-
тина Божиновић и Тијана
Симић, али понављам, све
девојке заслужују похвале. За
нама је још једна успешна сезо-
на и верујем да ће ЖРК Пан-
чево наставити у истом ритму
и од јесени, када буде почела
нова првенствена трка за бодо-
ве – рекао је у телефонском
разговору тренер екипе из
нашег града Марко Крстић.

ЖРК Панчево је играо у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија
Грговски, Тијана Симић (девет
голова), Теодора Станојевић
(један), Марија Митрић (чети-
ри), Анастазија Јамбрушић (један),
Даринка Петронијевић (четири),
Ана Лончар, Ива Грујић (два),
Ивона Пешић (један), Алексан-
дра Васић (један) и Валентина
Божиновић (тринаест голова).

Последњу утакмицу у сезони
Панчевке су одиграле у четвр-
так, 3. јуна, када је овај број
„Панчевца” већ био у штампи.
Без обзира на резултат меча са
Слогом из Петровца на Млави,
клуб из нашег града ће сезону
завршити на четвртом месту.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: L34

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОБЕДЕ НА КРАЈУ ТЕШКЕ СЕЗОНЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

БРОНЗА ЗА
САЊУ МАРИЋ

Прво овосезонско атлетско так-
мичење на отвореном одржано
је прошлог викенда у Крушев-
цу. На Првенству Србије за јуни-
оре успешни су били и чланови
АК-а Динамо.

Иако још увек пионирка, Сања
Марић је освојила бронзану меда-
љу у трци на 800 метара, с резул-
татом 2:14 минута.

– Трка је била тактичка, а
Сања је успела да оствари одли-
чан резултат и настави конти-
нуитет освајања медаља на првен-
ствима Србије у свим категори-
јама. Она је још увек пионирка,
тако да сам ја као њен тренер
испланирао ову годину као при-
премну, јер још увек нема право
учешћа на великим такмичењи-
ма. Сања је кандидат за највећа
светска и европска такмичења,
али тек од следеће године – рекао
је тренер Љупчо Цветкоски.

Одличан је био и Алекса Жива-
нов у бацању копља. Остварио је
резултат од 51,77 метара, али је
заузео тек четврто место.

Нажалост, АК Динамо поно-
во прате и повреде најбољих так-
мичара. После одличних насту-
па током дворанске сезоне Мари-
ја Мркела је доживела врло неу-
годну повреду задње ложе, која
је константно прати и не дозво-
љава јој да тренира по плану.
Због тога је прекинула припре-
ме, а процењено је да ће јој за
потпуно санирање повреде бити
потребан дужи период. У клубу
се надају да ће Марија бити
спремна тек у августу за Првен-
ство Балкана.

На такмичењу у Крушевцу
право учешћа у финалним трка-
ма изборили су и: Анђела Кићо-
вић, Андреја Божанић и Стра-
хиња Стевшић.

ОДЛИЧНИ
ПЛИВАЧИ

У Сомбору је у недељу, 30. маја,
одржан традиционални митинг
посвећен најмлађим пливачи-
ма. ПК Динамо је и овог пута
имао много успеха.

Милутин Јоцић је освојио
злато на 50 м делфин, Вук
Самарџија је зарадио сребро у
истој трци и бронзу на 100 м
краул, а Илија Пушеља је тре-
ћи стигао на циљ у тркама на
50 м прсно и 100 м мешовито.

СУПЕР РВАЧИ

Сента је протеклог викенда уго-
стила најбоље младе рваче у
нашој земљи, који су се надме-
тали на Првенству Србије за
дечаке до тринаест година.

Као и на сваком значајном
домаћем такмичењу, поново су
заблистали рвачи панчевачког
Динама, који су трофејној ризни-
ци свог клуба додали нова три
вредна одличја.

Пажњу на себе посебно је скре-
нуо једанаестогодишњи Матеја
Ченејац. Иако знатно млађи од
својих ривала, он је у категори-
ји до 39 кг успео да освоји сре-
брно одличје и тако потврди свој
неоспорни таленат.

Сјајан је био и Никола Рада-
нов, који је у групи дечака до 46
кг зарадио титулу шампиона
Србије, док се Алекса Јовић оки-
тио бронзаним одличјем у кате-
горији такмичара до 50 кг. Јак-
ша Ећимовић се пласирао на
пето место, а Лука Вељовић је
био седми.

Екипу Динамових рвача пред-
водио је тренер Ива Крстић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Тражи
Особа се непрестано тражи.

    И кад је погубљена и кад мисли да јој ништа не фали.

    Довољно је да неки ветар дуне мало јаче и...

    ... опет је на почетку.

    Може да се чак и заустави, како би се окренула око себе.

    Природно. Треба бити радознао.

    То су одлике срца, душе и резервоара мисли.

    Ако их имаш.

Незаборавни циљ
Кад се озбиљно запутиш, не можеш ништа да заборавиш.

    Све и да хоћеш.

    Спакујеш ситнице и понеку рогобатну ствар.

    Детаље што ти се чине необично важним.

    Оно што свакодневицу чини твојом.

    Моменте којих желиш да се сећаш...

    А с тобом, да и не питаш, крене и све остало.

    Као твоја лична незаборавна историја.

Стрпљење
Осунчана столица за тебе.

    Место за твоје ломове.

    Али и за радосне тренутке.

    Простор у универзуму за који знаш да је само твој.

    Њему тежиш, њему се надаш, на њему радиш...

    И, шта? Нема га, не постоји?

    Или се само не појављује тек тако.

    Незаборавни циљ тражи стрпљење.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Покрајинске стипендије у
правим рукама

Добри резултати тек следе

Петар Перић, кадет Веслачког клуба
Тамиш, захваљујући својим такмичар-
ским резултатима и резултатима тести-
рања који су обављени у оквиру репре-
зентативног програма Веслачког савеза
Србије, нашао се на списку перспектив-
них и талентованих младих спортиста из
Војводине за 2021. годину.

Покрајински секретар за спорт и омла-
дину Дане Баста уручио је уговоре о сти-
пендирању 59 перспективних и таленто-
ваних спортиста из Војводине, узраста од
14 до 20 година. Стипендисти су спорти-
сти из 30 спортских грана, а предложили
су их покрајински грански савези.

– Драги спортисти, ви чините окосни-
цу нашег врхунског спорта у будућности
и на вама је да наставите вредно да тре-
нирате, да не губите мотивацију и елан.
Одувек смо били поносни на чињеницу
да смо земља врхунских спортиста и зато
је наша заједничка обавеза да ту тради-
цију следимо – рекао је Баста.

Баста је овом приликом указао и на
изузетан значај и допринос тренера, када
је реч о резултатима ових младих и пер-
спективних чланова нашег друштва, јер
су, како је нагласио, несебично делили
своје вештине и знање, као и родитеља,
који су били највећи ослонац и подршка
у њиховим постигнућима.

– Врло сам почаствован избором за
перспективног и талентованог спортисту
Војводине. Ово признање и одговарајућа
стипендија дошли су као резултат шам-
пионских титула у дубл-скулу на Првен-
ству Србије, Купу Србије и Омладинској
лиги Србије. Ове резултате сам остварио
заједно с партнером из чамца Михајлом
Марковићем и зато сам одлучио да ову
стипендију заједнички поделимо. Вели-
ки допринос овим резултатима и добија-
њу стипендије дао је наш тренер Игњат
Радовановић – истакао је Петар Перић
после потписивања уговора с покрајин-
ским секретаром за спорт и омладину.

Још један панчевачки спортиста заслу-
жио је да се нађе међу одабранима. То је

Алекса Ракоњац, члан Стрељачке дружи-
не „Панчево 1813”, који се међу добит-
ницима овогодишње стипендије нашао
на основу резултата остварених током
2020.

Алекса је био најбољи кадет на ранг-
-листи Стрељачког савеза Србије у гађа-
њу из ваздушне пушке током 2020. годи-
не, најуспешнији на ранг-листи Стре-
љачког савеза Војводине, био је најбо-
љи кадет и млађи јуниор, освојио је и
титулу шампиона Србије у категорији
јуниора у гађању из пушке по А-про-
граму, а са својих 17 година постао је
кандидат за јуниорску репрезентацију
Србије.

У 2019. години био је најбољи пионир
у Србији, а у Панчеву најбољи спортиста
у кадетској категорији и имао част да
буде на првом календару Спортског саве-
за Панчева.

С обзиром на то да је Алекса наставио
да постиже успехе и у овој години, сти-
пендија је стигла у праве руке и у правом
моменту и пуно ће му помоћи у даљем
развоју, мада неће бити довољна за набав-
ку нове ваздушне пушке, с којом би сигур-
но био још успешнији.

Поред изванредних резултата које пости-
же ваздушном пушком, Алекса је све успе-
шнији и у троставу у гађању из малока-
либарске пушке, која ће му ове године
осигурати место у јуниорској репрезен-
тацији Србије. У свим његовим достигну-
ћима помажу му тренер Синиша Вељко-
вић и колеге из Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813”. А. Живковић

ВРЕДНА ПРИЗНАЊА ПАНЧЕВАЧКИМ СПОРТИСТИМА

АЛЕКСА И ПЕТАР МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Рвачки клуб Динамо је за веома кратко
време постао синоним за успех. Чланови
овог спортског колектива нижу успехе и
освајају медаље на готово свим такмиче-
њима на којима учествују, а недавно је
клуб из нашег града добио још једно вели-
ко признање. Наиме, чак четири такми-
чара Динама учествовала су на Европ-
ском првенству за пионире, које је одр-
жано прошлог викенда у главном граду
Бугарске – Софији.

Наши млади суграђани су и овог пута
достојно репрезентовали свој клуб, град,
али и државу. На дебитантском наступу
на великој сцени нису освојили трофеје,
али нису ни разочарали. Напротив, још
једном су показали да на њих треба најо-
збиљније рачунати и да ће у најскорије
време стизати медаље и с највећих свет-
ских надметања.

Милица Секуловић је у првом колу
тушем победила фаворизовану такми-
чарку из Пољске, а онда је у четвртфина-
лу одмерила снаге с противницом из
Пољске. После једног и по минута борбе
Милица је и овај меч решила у своју
корист. Наша суграђанка је у полуфина-
лу претрпела пораз од ривалке из Укра-

јине, а у мечу за треће место изгубила је
и од Рускиње Бирјукове, иако је у поје-
диним тренуцима меча била и у предно-
сти. Тако је Милица освојила пето место
на Старом континенту, што је у историји

женског рвања у Србији највећи успех.
– Желела сам медаљу, међутим жен-

ско рвање у Украјини и Русији на далеко
вишем је нивоу него код нас у Србији, а
то потврђује и број златних медаља које
су освојиле њихове такмичарке. Пред-
стоји ми да напорно радим и да се при-
премим за Светско школско првенство,
које ће у септембру бити одржано у Бео-
граду и где ћу покушати да освојим меда-
љу – рекла је после учешћа на Европском
шампионату Милица Секуловић.

Без пласмана су остала и браћа Огњен
и Стефан Тодосијевић, али нису имали
ни среће на жребу, јер су се већ у првом
колу састали с фаворитима из Украјине.
На старту такмичења поражена је и Лена
Ећимовић, али све троје младих рвача
показало је да њихово време тек долази и
да добре резултате од њих тек треба оче-
кивати.

Са рвачима Динама на Европском
првенству у Софији били су и њихови
тренери Вујо Шајић и Миливоје Тодоси-
јевић. А. Ж.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РВАЊУ ЗА ПИОНИРЕ

ДИНАМО ДОСТОЈНО РЕПРЕЗЕНТОВАО СРБИЈУ


