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РАЗДРАГАНОСТ

Од почетка ове године на територији града Панчева посађено је око 2.500
садница високог лишћарског и четинарског дрвећа 
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n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.
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Пејзажно-архитектонско планирање
простора, када су јавне зелене површи-
не Панчева у питању, зависи од прет-
ходно израђених пројеката за одређе-
не локације. Уколико постоји пројекат
спољног уређења као посебна свеска
пројекта реконструкције или ново-
градње неког простора у оквиру кога се
налазе и јавне зелене површине, као
што је тренутно случај са Улицом цара
Лазара, тада ЈКП „Зеленило” изводи
радове у свему према пројекту.

О томе шта је у вези са овом темом у
последње време рађено у нашем граду,
као и о другим сродним актуелности-
ма разговарали смо са Жењом Марин-
ковић, саветницом за просторно пла-
нирање у поменутом јавном комунал-
ном предузећу.

Када је реч о текућем одржавању или
обнови неких мањих зелених површи-
на, тим пејзажних архитеката осми-
шљава простор и реализује уређење.

Жења Маринковић објашњава:
– На Тргу краља Петра I током про-

лећа 2021. године извршени су радови
на снимању старог дрвећа. ЈКП „Зеле-
нило” Панчево поседује катастар јав-
них зелених површина овог трга већ
дуги низ година, али је комплетна
реконструкција централног градског
језгра била прилика да се старим ста-
блима посветимо изнова, користећи
савремене методе и доступне апарате
за снимање стабала. Како ове апарате –
резистограф и ултразвучни томограф
– засад поседују само научне институ-
ције, Град Панчево је издвојио сред-
ства за ангажовање Шумарског факул-
тета Универзитета у Београду.

Елаборат о стању дрвећа

Тим професора Шумарског факултета
у априлу прошле године извршио је

преглед дрвећа, након чега су прику-
пљени подаци о здравственом стању
обрађени и сажети у елаборат.

– Елаборатом су обухваћена сва ста-
бла копривића на тргу, старе липе и
јавори, као и стабла у Улици војводе
Живојина Мишића, на којима су кон-
статовани оштећења, присуство пато-
гена и ксилофагних инсеката, трулеж
дебла, угроженост корена и томе слич-
но, на основу чега је дата препорука
мера за негу, санацију или потребу
уклањања стабала. Елаборатом је
предвиђено уклањање 16 стабала на
тргу, од чега 13 копривића и три ста-
бла липе. Сва стабла су означена као
склона паду и небезбедна за пролазни-
ке. Током јесени 2021. године ова ста-
бла су уклоњена, а на њихова места
посађене су нове, школоване саднице
дрвећа, висине преко осам метара.
Ради замене врсте копривића новом,
одлучили смо се за врсте тулипановац

и јавор. Копривић представља врсту
необичне форме крошње, веома раз-
гранате, неправилне, често асиметрич-
не. Из тог разлога чести су снеголоми и
ветроизвале током зимских месеци.
На простору Трга краља Петра I укуп-
но је од јесенас посађено 18 стабала
лириодендрона, 10 јавора, једна маг-
нолија и једна липа – набраја Жења
Маринковић.

Уз то, од почетка ове године на тери-
торији града Панчева посађено је око
2.500 садница високог лишћарског и
четинарског дрвећа. Ове саднице су
посађене као попуна постојећим дрво-
редима у парковима, на слободним
површинама блоковских насеља и у
централном градском језгру.

Порибљавање водотока Поњавице

У току је уређење зелених површина
у Улици цара Лазара, у деловима у
којима су завршени путарски и дру-

ги грађевински радови. У овој улици
пројектом је предвиђено уређење
преко 8.000 квадратних метара зеле-
них површина, с 350 садница
лишћарског дрвећа, преко 4.500 сад-
ница шибља и око 80 садница поле-
глих ружа.

Када је реч о текућим радовима у
ЈКП-у „Зеленило”, у току је свако-
дневно кошење травњака на преко
200 хектара јавних зелених површи-
на, орезивање дрвећа и замена јесењег
расада цвећа летњим, које ће украша-
вати зелене површине до почетка
јесени. У стакленицима „Зеленила”
само у овој години произведено је
преко 100.000 расада цвећа, и то
наменски, за садњу у граду.

Саветница за просторно планирање
у овом јавном комуналном предузећу
додаје:

– У Парку природе Поњавица
током марта смо организовали пори-
бљавање водотока са 100 килограма
млађи шарана и 200 килограма млађи
деверике, док је постављање смуђевих
гнезда у припреми и биће обављено
током маја.

Жења Маринковић сматра да је
важно рећи и да је крајем прошле
године „Зеленило” у сарадњи с Гра-
дом Панчевом изградило три вели-
ка нова дечја игралишта, од којих
је игралиште у насељу Солара ком-
плетно обновљено, укључујући ста-
зе, ограду, платое прекривене
гуменом подлогом и новим справа-
ма, и наравно хортикултурно је
опремљено.

Друга два игралишта налазе се у
Улици Вељка Петровића на Стрелишту
и у Улици Светог Саве у насељу Горњи
град. Овде се ради о проширењу посто-
јећих простора намењених деци.

С. Трајковић

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 6. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Најјачи у
Европи

Ето, испоставља се да смо у нече-
му најјачи у Европи. Не, нису у
питању неоправдано запоста-
вљени, а вишеструко награђива-
ни математички генијалци, нити
мало више цењени ајтијевци,
макар када је реч о зарадама.
Нису то ни златни светски и
олимпијски ватерполисти, као
ни планетарни „нумеро уно”
играчи – Ноле или Јокер. Нису,
реч је о нечему сасвим дијаме-
трално супротном.

Прича се (премда су се многи у
то и лично уверили) да спадамо у
шампионе на Старом континенту
када је реч, гле чуда, о храни, као
и о гардероби, због чега се многи
снабдевају у делукс тржном цен-
тру светски познатом као „old flea
mar ket” (читај: стари бувљак). Да
појаснимо, није у питању
производња тих стратешких арти-
кала, већ њихове цене, за ове при-
лике астрономске, због чега ојађе-
на радничка класа мора недељом
у стампедо ка Баваништанском
путу како би се обукла и напунила
магацин јефтиним конзервама.

То би требало да се сматра
скандалозним ако се зна да су
плате неупоредиво ниже него у
остатку Европе, а требало би да
нам је макар храна приступач-
нија него било где, нарочито
нама у Војводини – „житници
Европе”.

А шта тек да кажемо за јавни
прeвоз, који такође спада у
европске рекордере, наравно
када је реч о висини цене карте.
Анализе су показале да су оне и
двоструко скупље него у том
богатијем свету.

Када се говори о разлозима
који доводе до такве ситуације,
најчешће се апострофира моно-
пол појединих ауто-превозника.
То се највише односи на међу-
градске линије, јер недостатак
конкуренције даје могућност за
дизање цена карата у небеса, па
људи из удаљенијих руралних
крајева имају велики проблем да
се превезу и то чине само у крај-
њој нужди.

Има и великих несразмера у
ценовнику истог превозника, па
тако и у нашем окружењу, при-
мера ради, карта у једном смеру
од панчевачке главне станице
до центра Старчева, на дистан-
ци дужине десетак километара,
кошта 80 динара, а једна вожња
од исте почетне локације до
београдске „Дунав станице”
износи 250 динара, на траси од
петнаестак километара.

Значи, више него троструко
скупље, иако је путања дужа
свега један и по пут.

И где је ту логика?! У ствари,
можда је и има...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О АКТУЕЛНОСТИМА У ЈКП-у „ЗЕЛЕНИЛО” С ПРОСТОРНИМ ПЛАНЕРОМ

Багерче шљака.

У Градском парку ових дана

Снимио: Милан Шупица

У сарадњи Агенције за безбедност сао-
браћаја и Градске управе, у нашем гра-
ду, на раскрсници улица Милоша Тре-
бињца и Милоша Обреновића, пред
првомајске празнике одржана је акци-
ја под називом „Да се боље видимо”,
чији је циљ унапређење безбедности
пешака у ноћним условима. Саобра-
ћајни полицајци су комуницирали с
грађанима и указивали им на све оно
што је важно када се ради о безбедном
понашању пешака у саобраћају.

Волонтери градске Канцеларије за
младе делили су поклоне флуоросцент-
них боја, који омогућавају пешацима да
буду видљивији и на тај начин безбед-
нији у саобраћају, посебно када је у
питању њихова боља уочљивост ноћу.

Да кампања није случајно организо-
вана на поменутој раскрсници, одмах
на почетку свог обраћања новинарима
подвукао је Предраг Живковић, члан

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА

Акција „Да се боље видимо”

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА „ЗАСАДИ И ТИ СВОЈЕ ДРВО”

И деца учествовала у озелењавању града

ЗАМЕНА СТАБАЛА, САДЊА ЦВЕЋА, КОШЕЊЕ
ТРАВЕ И НОВА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

Уз подршку Града, ЈКП „Зеленило” је
наставило озелењавање Панчева у окви-
ру акције „Засади и ти своје дрво”. Овог
пута повод је био Дан планете Земље.

У Дечјој еко-башти засађено је 50
садница платана, а у томе су учество-
вали људи из Завода за јавно здравље,
деца из КУД-а „Станко Пауновић”,
извиђачки одред „Црне роде”, као и
многобројни становници насеља Стре-
лиште. Ове године Дан планете Земље
обележавао се под слоганом „Инвести-
рајте у нашу планету”, а циљ је исти
као и сваки пут: скретање пажње на
важност очувања природе.

У садњи је помагао и градоначелник
Панчева Александар Стевановић, који
је овом приликом рекао:

– Настављамо да садимо и да опле-
мењујемо овај простор и наш град,
водећи на тај начин уједно и бригу о
читавој планети. Требало би не само на
Дан планете Земље већ сваки дан да
спроводимо акције чији је циљ очување
животне средине. Ми ћемо и у будућ-
ности наставити да, као и до сада, еду-
кацијом наших најмлађих суграђана
подижемо свест о значају екологије.

Према градоначелниковим речима,

најпознатија и најзначајнија таква
акција је „Сакупи и уштеди – вреди”,
чији је циљ да децу научи шта је то
рециклажа и да пластици и отпаду није
место у природи. Ученици свих основ-

них и средњих школа у Панчеву и окол-
ним насељеним местима прикупљају
амбалажни отпад и одлажу га у намен-
ске контејнере, а школу која сакупи нај-
више отпада Град Панчево на крају сва-
ке школске године награђује.

Стевановић је додао:
– Обележавање Дана планете Земље

подразумева да сваки појединац сво-
јим примером или акцијом допринесе
очувању наше планете. Без обзира на то
да ли је то акција чишћења и уклањања
отпада, садња дрвећа, вожња бицикла
уместо аутомобила – важно је да се сви
заједно потрудимо да учинимо нашу
Земљу чистијом, лепшом и да је бољом
оставимо будућим генерацијама.

Подсећања ради, у сарадњи ЈКП-а
„Зеленило” и Града, на територији
Панчева од 2016. године засађено је
37.386 садница с циљем подизања
ветрозаштитних појасева. Нови дрво-
реди штите од ветра и снежних наноса
зими, али значе и пчеларима у време
пчелиње паше, јер су сађене и медоно-
сне саднице багрема. Све саднице,
наравно, поред тога што улепшавају
град, благотворно утичу и на квалитет
ваздуха. С. Т.

Градског већа задужен за саобраћај и
комуналну делатност. Додао је:

– Ово је место где су честе ризичне
ситуације за пешаке. Зато смо овде
појачали осветљење пешачког прелаза
и поставили заштитне ограде. Ова
кампања ће утицати на већу безбед-
ност пешака у саобраћају, нарочито у
ноћним условима, а наставићемо
сличне акције које ће бити посвећене и
другим учесницима у саобраћају. Сле-
де кампање посвећене матурантима –
да не седају за волан под дејством
алкохола, тренинг безбедне вожње, као
и кампања која се тиче безбедности
бициклиста и возача моторних возила.

Владан Николић, помоћник начел-

ника Управе саобраћајне полиције
МУП-а, подсетио је на то да су пешаци
најрањивија група учесника у саобраћа-
ју, а директор Агенције за безбедност
саобраћаја Душко Пешић подвукао је да
пешаци највише страдају у приград-
ским насељима, где је, према статистич-
ким подацима, страдало око 63 процен-
та од укупног броја погинулих пешака.

Говорила је и председница удруже-
ња „Будимо безбедни” Деа Ђурђевић.
Она је апеловала на све учеснике у сао-
браћају да буду пажљивији, опрезнији
и максимално концентрисани, у скла-
ду са слоганом Агенције за безбедност
саобраћаја – „Не претрчавај живот,
пређи на пешачки”. С. Т.
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Шумокрадице, ловокрадице, тро-
вачи природе... однедавно су под
лупом припадника Јединице за
сузбијање еколошког кримина-
ла и заштиту животне средине
МУП-а, која је формирана кра-
јем фебруара у оквиру Дирек-
ције полиције.

Припадници МУП-а су и доса-
дашњим радом поступали по
свим делима која се односе на
еколошки криминал. Али успо-
стављањем ове нове јединице на
адекватан начин ће се усмера-
вати рад криминалистичких
инспектора на територији целе
земље, тачније у полицијским
управама у 27 градова.

Живица Мунћан, начелник
новоформиране Јединице за
сузбијање еколошког кримина-
ла и заштиту животне средине,
изјавио је да ће грађани моћи
да пријављују полицији кривич-
на дела еколошког криминала –
писмено, усмено или електрон-
ским путем непосредно у
подручним полицијским упра-
вама или на адресу МУП-а, али
и надлежним тужилаштвима.

– Еколошки криминал за
последицу има загађење воде,
земљишта и ваздуха, чиме се
угрожава јавно здравље, на при-
мер канцерогеним, токсичним,
радиоактивним материјама...
Такође, овај вид криминала узро-
кује оштећење или уништење
природних ресурса, биљног и
животињског света, чиме се нару-
шава природна равнотежа еко-

система, а опоравак природе од
оваквог штетног утицаја је дуго-
трајан – наглашава Мунћан.

Карактеристика еколошког
криминала је да често нема непо-
средних жртава које га прија-
вљују, а негативне последице ове
пошасти могу се појавити после
неколико година. Висок профит,
низак ризик од откривања пре-
ступника и блага казнена поли-
тика учинили су еколошки кри-
минал привлачним за шумокра-
дице, ловокрадице, троваче при-
роде... Зато је и потребна нека
промена у овој области.

– Планирамо да, не само кроз
реактивно већ и кроз проактивно
деловање, повећамостепеноткри-
вања ових кривичних дела, да
смањимо тамне податке еколо-
шког криминала и да потенци-
јалне учиниоце одвратимо од тога
што су наумили – наводи начел-

ник новоформиране Јединице за
сузбијање еколошког криминала
и заштиту животне средине.

Када је реч о поступању ове
јединице, припадници еколошке
полиције ће сарађивати с надле-
жним тужилаштвима, Министар-
ством за заштиту животне сре-
дине, грађанима, покрајинским
инспекцијама, као и са инспек-
цијама локалне самоуправе.

– Најважније је да подигнемо
јавну свест о овој теми и да свако
од нас крене од личног примера,
то јест свог односа према приро-
ди. Ако хоћемо да се бавимо еко-
логијом, прво морамо своје пона-
шање и обичаје да прилагодимо
очувању животне средине и тако
ћемо направити један велики
корак – наглашава Мунћан.

Он сматра да треба пооштри-
ти казнену политику у вези с
делима еколошког криминала.

– Без оштрије казнене поли-
тике веома је тешко натерати
људе да се понашају у складу с
правилима. Тренутне казне су
благе и неадекватне, па се људи
и не боје репресије. Нажалост,
много је примера да локална
самоуправа чини невероватне
напоре да очисти дивље депо-
није, а за месец-два на истим
местима она се поново појави.
Највише бих волео да имамо
јавну свест о овим проблеми-
ма и да нико од нас не загађу-
је природу – напомиње Мун-
ћан.

У Србији годишње нестану сто-
тине хиљада хектара шума. Нај-
више се краде на југу, у општи-
ни Куршумлија, око администра-
тивне линије с Косовом, због упа-
да наоружаних банди шумокра-
дица с косовске стране.

Када је реч о нелегалном рибо-
лову, предели који су најугро-
женији у нашој земљи јесу посеб-
на станишта риба – зимовници
и мрестилишта. То су они дело-
ви река где никада и није дозво-
љено изловљавање, где риба по
неком свом природном рефлек-
су и нагону одлази да се мрести.

Од животиња је најугрожени-
ја јеленска дивљач, а криволов-
ци често убијају и племениту
срнећу дивљач. Поједину дивљач
и предаторе (дивље свиње, вуко-
ве...) људи често лове на незако-
нит начин, на пример такозва-
ним јамарењем и слично. Нису
ретки ни случајеви злоставља-
ња животиња.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ОД 16. МАЈА

Још 100 евра 
за младе

Млади од 16 до 29 година
моћи ће да се пријаве за још
једну једнократну новчану
помоћ државе у износу од 100
евра, најавио је министар
финансија Синиша Мали.
Пријављивање ће се, како је
рекао, вршити у другој поло-
вини текућег месеца.

– Од 16. до 31. маја отво-
рићемо процес пријава, при
чему сви који су се већ при-
јавили, њих 1.059.411, не
треба да се поново пријављу-
ју. Њима ћемо аутоматски
уплатити 100 евра, али ћемо
отворити процес пријава за
све оне који у међувремену
напуне 16 година, или су на
неки други начин стекли пра-
во на помоћ, јер и њима
желимо да омогућимо да је
сада добију – саопштио је
Мали.

Он је открио да ће испла-
та почети 1. јуна и трајаће
три дана. Иначе, на рачуне
1,7 милиона пензионера већ
је уплаћено по 20.000 дина-
ра. Д. К.

„ЕKОСАН ПЛУС”

Почела
дератизација

Систематскапролећна дерати-
зација натериторији града Пан-
чева почела је у четвртак, 5.
маја – саопштило је Друштво
за дезинфекцију, дезинсекцију 
и дератизацију „Екосан плус”
д. о. о.

Kако се наводи у саопштењу
тог друштва, систематска дера-
тизација обухватиће сеоска и град-
ска домаћинства, зграде за колек-
тивно становање, нехигијенска
насеља и приобаља. Оперативни
извршиоци фирме „Екосан плус”
биће препознатљиво обучени и
обележени током рада на терену.

„Напомињемо да је систе-
матска дератизација за грађане
потпуно бесплатна и молимо
их да спрече децу и домаће
животиње да дођу у контакт с
препаратом за дератизацију”,
наводе у предузећу „Екосан
плус”.

Радници су дератизацијузапо-
чели на територији самог града
Панчева, а затим ће према утвр-
ђеној динамици бити обухваће-
на сва остала насељена места.
Дератизација се у Панчеву изво-
ди у јесен и у пролеће. Д. К.

ХИТНО

Помозимо 
Јелени Деспотовски

Нашој суграђанки Јелени Деспо-
товски (1987) хитно је потребна
помоћ да оде на лечење у Истан-
бул. Јелена се у последњих годину
дана борила са инвазивним кар-
циномом дојке. Таман када је
изгледало да се све решило, поја-
вио се тумор на кичменом стубу,
који је узроковао почетак фракту-
ре једног пршљена.

Како је Јелена написала на свом
„Фејсбук” профилу, „да не буде да
није дала све од себе”, решила је да
лечење настави у Истанбулу пошто
су у Србији све могућности на том
пољу исцрпљене. Јелена је због ове
болести већизгубила мајку и рође-
ну сестру, а њена деца баку и тетку.
Неопходно је да ова жена што пре
оде на зрачење у Турској, на апара-
ту који не оштећује околно ткиво.

Јелени можете помоћи слањем
СМС поруке са садржајем 1269
на број 3030, уплатом на динар-
ски рачун: 160-6000001381741-
24, или на девизни рачун:
160600000138166946, IBAN:
RS35160600000138166946,
SWIFT/BIC: DBDBRSBG. Додатне
информације погледајте на сајту
фондације „Буди хуман”. Д. К.

ПАНДЕМИЈА

Улазак у Србију без
ограничења

У уторак, 3. маја, престале су да
важе све мере контроле и огра-
ничења за улазак лица у Репу-
блику Србију, у вези са заразном
болешћу ковид 19, како за стра-
не, тако и за домаће држављане,
саопштила је Влада Србије.

Држављани Србије, као и стра-
нидржављани, приуласкууземљу
више неће бити у обавези да има-
ју негативан ПЦР тест, брзи анти-
генски тест, доказ о прележаној
болести, нити потврду о вакцина-
цији, безобзиранатоизкојеземље
света долазе у Републику Србију.

„Одлукаједонетанаосновутре-
нутне епидемиолошке ситуације
у нашој земљи и у складу је са
одлукамавећинеземаљаЕвропеи
региона, наводи се.

Ова одлука не значи да је пан-
демија коронавируса завршена.

„На снази остаје препорука о
ношењу маски у затвореном про-
стору, докјеношењемаскиуздрав-
ственим установама обавезно.
Ковид амбуланте, пунктови за
тестирање на присуство вируса
ковид 19 и пунктови за вакцина-
цију настављају да раде уобичаје-
но”, наводи се у саопштењу Владе.

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

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

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

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

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

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

У панчевачку Хитну помоћ у
среду, 27. априла, стигло је савре-
мено санитетско возило које је
овдашњи Дом здравља добио од
Министарства здравља и Владе
Републике Србије у оквиру про-
јекта „Хитне интервенције”.

– Ово возило је комплетно
опремљено најсавременијом
опремом, има ЕKГ апарат, дефи-
брилатор, аспиратор, боце с кисе-
оником и све што је потребно
како би се пацијенти збринули
на лицу места. Ова донација је
за нашу установу од огромног
значаја, јер овакав санитет у вели-
кој мери поправља наш квали-
тет рада и ефикасност у области
где је то најважније, а то је хит-
но збрињавање животно угроже-

них пацијената – истакла је др
Зорица Стокић, директорка Дома
здравља Панчево.

На нивоу целе Србије у окви-
ру истог пројекта до сада је поде-
љено преко 330 истих возила.
Зоран Манасијевић, специјали-
ста ургентне медицине и начел-
ник Службе хитне медицинске
помоћи, истакао је да прошире-
ње возног парка ове ургентне
службе много значи и пацијен-
тима и лекарима.

– Хитна помоћ зависи од сани-
тета, то је наше основно сред-
ство за рад. Током ове године
добили смо два нова санитета, а
овај сада нам је најбитнији, јер
садржи комплетну неопходну
опрему. Поред свега што је дирек-

торка већ навела, у возилу има-
мо и траума-торбу за збрињава-
ње најтеже повређених у саобра-
ћајним удесима, кардиолошку
столицу, носила „Spen cer”... То
је заиста санитет који је по ква-
литету и опремљености у рангу
са светским најсавременијим
возилима тог типа – рекао је
Манасијевић.

Шеф возног парка Хитне помо-
ћи Слободан Kнежевић открио је
још неколико детаља о новом вози-
лу које је нашло своје место на
паркингу у Kарађорђевој улици.

– Ради се о возилу „Citr oen
Jum per L2H2” повишеног типа,
које омогућава медицинској еки-
пи да у задњем делу с пацијен-
том обавља све неопходне актив-

ности на лакши и практичнији
начин. Из аспекта возача возило
испуњава све критеријуме: посе-
дује клима-уређај, навигацију,
грејање „Weba sto” и све остало
што је потребно за брже стизање
до пацијената којима неретко
живот зависи од наше хитне реак-
ције – поручио је Кнежевић.

У Хитној помоћи кажу да се
увек надају новим возилима,
којих никада није превише с
обзиром на број пацијената на
територији нашег града до којих
је на дневном нивоу неопходно
стићи у што краћем року и које
треба превести до Опште бол-
нице Панчево или до здравстве-
них установа у Београду и дру-
гим градовима. Д. К.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

Хитна помоћ добила ново санитетско возило

ДОСТА ЈЕ БИЛО УНИШТАВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МУП ФОРМИРАО ЈЕДИНИЦУ
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА



У последње време, како изве-
штавају и други медији, деша-
ва се да банковни дужници
остану без посла, а да им бан-
ке повећавају камате на кре-
дит у отплати, те да као разлог
за то наводе да на то имају пра-
во према уговору...

Неке банке у уговору о креди-
ту с корисницима који редов-
но примају месечну плату на
рачун предвиђају повољнију
камату, али и право да ту кама-
ту повећају ако корисник нема
прилив по основу зараде на
рачун у банци два месеца у
континуитету. Из Народне бан-
ке Србије (НБС) оцењују да су
неправичне уговорне одредбе
којима се банци даје право да
у току отплате кредита, када
корисник услед губитка посла
не остварује редовне приливе
на рачун, обрачунава и напла-
ћује вишу камату.

Раскид уговора
по аутоматизму

Само по себи, објашњавају, уго-
ворено правило да банка пове-
ћа камату током периода
отплате кредита у одређеним
случајевима када се повећа
кредитни ризик или престану
да постоје специфични усло-
ви под којима је кредит одо-
брен није спорно. Међутим,
НБС оцењује да је спорно то
што банка, користећи своје уго-
ворено право да проверава
категорије клијената сваког
месеца, корисника сврстава у
другу категорију и на њега при-
мењује знатно вишу каматну
стопу, не водећи рачуна о томе
да је разлог изостанка уплате
зараде на рачун у банци губи-
так посла клијента, а не, на
пример, његов пренос зараде
у другу банку.

Оваквим поступањем банка
финансијски положај корисни-
ка који је изгубио посао додат-
но отежава, а такво понашање
је спорно и из аспекта интере-
са саме банке, јер се повећа-

њем каматне стопе, а тиме и
рате кредита, као и укупног
дуга корисника, увећава веро-
ватноћа да клијент неће моћи
да измири своје обавезе према
банци.

То је само један пример
неправичних уговорних одре-
даба, a тaкве могу бити и оне
које се тичу основа за раскид
уговора о кредиту. Народна
банка Србије утврдила је да
банке у уговорима о кредиту
основе за једнострани раскид
уговора од стране банке фор-
мулишу недовољно јасно и
одређено. Такође, постоје дога-
ђаји који су по својој природи
и материјалном значају такви
да не утичу на способност кори-
сника да уредно измирује сво-
је обавезе по кредиту (на при-
мер, ако корисник не измири
уредно своје обавезе према бан-
ци по било ком другом осно-
ву, укључујући и дозвољено
прекорачење и одржавање
рачуна), па банци остављају
широку дискрецију да уговор
може раскинути у било којој
ситуацији.

У појединим случајевима
банке су уговарале и да се, кад
наступи нека од предвиђених
околности, уговор аутоматски
раскида, без отказног рока и
могућности да клијент евен-
туално отклони разлоге за
раскид, те да целокупан
преостали износ кредита
одмах доспева на наплату, 
што је посебно тешко код
стамбених кредита. Овакве
одредбе НБС је утврдила као
неправичне и забранила њихово
уговарање и примену, због
великих последица које има
њихово активирање.

Несразмера у
правима и обавезама

Основна сврха кредита који
корисник узима од банке јесте
да на тај начин прибави одре-
ђену – из угла корисника –
знатну суму новца, коју банци
углавном може да врати једи-
но кроз отплату у ратама, у
дужем периоду. Зато је раскид
уговора који има за последицу
доспеће целокупног износа кре-
дита мера која треба да буде

крајње средство, које се преду-
зима онда када је потпуно изве-
сно да ће банка своје потражи-
вање или бар један његов део
моћи да наплати једино из сред-
ства обезбеђења, односно у извр-
шном поступку.

Иако су поступци које је НБС
спровела показали да многе
банке до сада у пракси углав-
ном нису примењивале ове
спорне одредбе, односно да
нису раскидале уговоре о кре-
диту кад наступи неки мање
значајан догађај који не утиче
на способност корисника да
отплаћује кредит иако је таква
могућност била уговорена, НБС
је реаговала и забранила њихо-
во будуће уговарање и приме-
ну. Разлог за то је што и сама
могућност да банка у неком
тренутку такву одредбу приме-
ни, а поједине банке су кори-
снике упозоравале на то да уго-
вор могу раскинути и у таквим
случајевима и показивале
спремност да то и учине, ства-
ра знатну несразмеру у прави-
ма и обавезама уговорних стра-
на на штету корисника.
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О ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ

Тешко је бити запослена мајка

Обич но се умет ност, дело и морал не покла па ју, али имао
сам сре ћу да су ми више зна чи ли људи који су били морал -
ни у сво јој умет но сти и сво јом бли зи ном у мени су осло бо -
ди ли нешто. Осло бо ди ли су ме од сти да, ћута ња, недр жа -
ња олов ке, од непри ста ја ња на бео папир, осло бо ди ли су
ме да уђем у свет буке-музи ке, да знам шта зна чи иза ћи на
сце ну. Ако се запи та те како народ уми ри ти, па одго вор је с
неко ли ко памет них рече ни ца, оним што има те да их нау -
чи те, да им каже те, да их под се ти те... О том све ту маштам.
(…) Све мање данас има те људи који се раду ју вашем успе -
ху. Мене је увек фасци ни ра ло кад ме неки људи срет ну и
кажу ми: није ти оно било лоше. Онда зна те да ваш живот
има сми сла. Попра вља ти сво ју поро ди цу, око ли ну, дру -
штво и јесте циљ сва ке умет но сти – изгра ди ти мало бољи и
пра вед ни ји свет. Само оне сре ди не које ула жу у кул ту ру,
уче ћи нове гене ра ци је о теме љи ма тог дру штва и под сти -
чу ћи их да буду бољи, има ју будућ ност.

(Публи ци ста Петар Пеца Попо вић, 
пор тал nova.rs, 2. мај)

* * *
На руше ви на ма Југо сла ви је наста ло је чак седам држа ва,
извр ше на је кли јен те ли стич ка тран сфор ма ци ја вла сни -
штва над пред у зе ћи ма, за шта је запра во посто јао пре -
ћут ни већин ски кон сен зус, гра ђа ни су по њеном рас па ду
доби ли могућ ност да врло повољ но при ва ти зу ју ста но ве
који су били у дру штве ној сво ји ни, мно ги су дакле има ли
крат ко роч ну корист од рас па да соци ја ли стич ке Југо сла -
ви је, док су иде ја дру штве но сти, пој мо ви зајед нич ког и
соли дар ног, били оно што је у том поступ ку жртво ва но
јер се кон ста то ва ло да од тих иде ја нема лич не кори сти.

(Исто ри чар Бра ни слав Дими три је вић, 
пор тал „Нор ма ли зуј.ме”, 27. април)

* * *
Све су јасни је и пону де Бео гра ду. У слу ча ју да се при дру -
жи поли ти ци санк ци ја Руси ји, Срби ја би тре ба ло да доби -
је ужур ба но при сту па ње ЕУ, али и још више стра них
инве сти ци ја. Зва нич ни Бри сел би такву врсту пону де
морао да ста ви на сто, и то не само Срби ји него целом
реги о ну. Евро па мора да буде једин стве на и кон крет на.
Доста је било пра зних при ча. (...) Нису само гра ђа ни
Срби је кри ви за пад пове ре ња у ЕУ, већ је томе допри нео
и Бри сел. Да је то хте ла, ЕУ је одав но могла да поста ви
ства ри на сво је место, али то зане ма ри ва ње је уоста лом,
делом, одго вор но и за деша ва ња у Укра ји ни. За реги он би
спас био да се Срби ја окре не једин стве ној европ ској поли -
ти ци и да конач но сви зајед но, ује ди ње ни у жељи да при -
сту пи мо Уни ји, учи ни мо тај конач ни корак ка Бри се лу.
ЕУ ће мора ти да одго во ри аде кват но и испра ви гре шку.
Сада је важни је при ми ти земље кан ди да те, све и одјед -
ном, у ЕУ него што је то било потре ба када су то ради ли с
Руму ни јом, Бугар ском и бал тич ким земља ма. Укра ји на,
Мол да ви ја, Срби ја, Црна Гора, Север на Маке до ни ја мора -
ју што пре да поста ну део модер не европ ске поро ди це.

(Нови нар Ненад Кула чин, 
„Ал Џази ра Бал канс”, 2. мај)

* * *
У умет нич ким шко ла ма и на факул те ти ма људе тера ју
на шту ру лине ар ност, и сâм сам то иску сио током обра -
зо ва ња. Сто ји то да се мора ју зна ти основ ни прин ци пи
рада, али про цес тре ба да буде сло бо дан. Међу тим, инсти -
ту ци је нас калу пе и то кре ће од врти ћа, када почи ње мо
да учи мо обли ке и када ти уме сто игре намет ну да црташ,
на при мер, пере це. Људи ма тре ни ра ју IQ, а соци јал ном
инте ли ген ци јом се уоп ште не баве. (...) Не могу да кажем
да моја дела гово ре о интро спек ци ји, јер се више тичу
опсер ва ци је самог дру штва. При ка зу јем тру леж дру штва
на сти ли зо ван начин. Када ми дође инспи ра ци ја, ства -
рам и дела која нема ју кон крет ну наме ру и из којих сам
посма трач кре и ра соп стве ну пер цеп ци ју и сли ку.

(Умет ник Дан Бру дар, 
„Данас”, 3. март)

* * *
Коре ни вршњач ког наси ља су у пред школ ским уста но ва ма.
Еду ка ци ја про тив тога тре ба да кре не од пред школ ских
уста но ва. Када дођу у шко лу, они су на неки начин већ фор -
ми ра ни. Вршњач ко наси ље не реша ва се кажња ва њем и
кри ти ком и вели ки про блем је то што с децом нико не 
раз го ва ра о наси љу. (...) Мно ги настав ни ци у слу ча ју 
про бле ма твр де да је ’дете зашти ће но’, као и да ’они ту
ништа не могу’. Није тач но да не могу ништа. Посто ји пуно
ства ри које могу да се ура де. Посто ји поја чан вас пит но-
обра зов ни рад с дете том, где пра ви те инди ви ду ал ни план
како подр жа ти дете. Јер, пона вљам, није ствар у кажња ва њу,
тиме се ништа не реша ва, тиме се само доли ва уље на ватру.

(Пси хо лог Рад ми ла Вулић Бојо вић, 
Н1, 3. мај)

КОНЦЕПТ НЕЛОГИЧНОСТИ У ВЕЗИ С БАНКАРСКИМ КРЕДИТИМА

ИЗГУБИШ ПОСАО, ДОБИЈЕШ ВЕЋУ РАТУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Неким родитељима би
се више исплатило да
дају отказ него да
унајме дадиљу

Пандемија ником ништа добро
није донела. Ипак, некима је
омогућила рад од куће, што није
мала ствар. Постоји још једна
важна сфера: мамама је олак-
шала повратак у радни режим
након породиљског одсуства. Али
шта да раде маме које морају и
физички да се врате на посао, а
немају „бака сервис”? Да ли је
вртић решење? Како изабрати
дадиљу и да ли је исплативије
дати отказ?

Према једном сведочењу, мај-
ка је почела да ради када јој је
беба имала 11 месеци, дакле
одмах по истеку породиљског
одсуства. Сви из њене околине
питали су је зашто није пробала
да продужи одсуство преко коми-
сије. Можда би добила још три
месеца јер дечак није проходао,
али је био здрав и прав, а она је
имала среће што је, „захваљују-
ћи” пандемији, могла да ради
од куће. Морала је на посао.

Постоје и другачије ситуаци-
је. Како би што дуже биле са
својом бебом, маме које нису
добиле продужетак породиљског
одсуства и немају помоћ у кући
најчешће прво искористе сав
одмор који имају на располага-
њу. У нешто бољој позицији су
маме којима одсуство истиче
пре јуна, па потенцијално могу
да искористе и „стари одмор” и
догурају до дететовог првог
рођендана. То време користе и
за адаптацију на јаслице.

Некима су јаслице заиста
решење, али само до тренутка
када се беба разболи, а у јасли-
цама се бебе често разболевају.
Тада родитељи морају да узи-
мају боловање ради неге детета.
И ту постоји заврзлама, тај вид
боловања се може узети само
ако су оба родитеља запослена.
Ако неко ради у „сивој зони”, то
се, наравно, не рачуна.

Шта онда – унајмити дадиљу.
Услуге дадиље наплаћују се по
сату, а у просеку сат је око 450
динара. Сваки дан осам сати,
рецимо пет дана недељно док
дете не оздрави. И тако сваки
други месец, и то ако је дете
отпорније на вирусе. Некима би
се више исплатило да дају отказ.
Много важнији аспект од финан-
сијског је да дадиље, оне непо-
знате, нису и поуздане: не знаш с
ким имаш посла када се упозна-
јеш преко огласа или „Фејсбука”.

Посебан проблем је рад по
сменама: ако дете иде у вртић, а
родитељи раде у истој, другој
смени. Шта онда? Ту закон доне-
кле штити маме; оне имају пра-
во да не раде после 22 сата, а ни
то нема смисла јер бебе „лежу”
раније. Саосећајност колегини-
ца и колега и шефова приликом
прављења распореда могла би
да помогне... Ипак, постоје
коментари да се жена „извлачи
на дете”, да измишља разлоге
да не иде на посао, да је „пато-
лошки везана за дете”.

Било би лакше када би одсу-
ство ради неге детета трајало
дуже. И не само то. Велике су
разлике између бебе која има 11
месеци и детета од две године
које хода самостално и зна само
да се заигра.

Да видимо како то изгледа
у другим државама. Амери-
канке према тамошњем Зако-

ну о породич-
ном и здрав-
ственом болова-
њу имају право
да узму 12 неде-
ља неплаћеног
одсуства с
посла због рође-
ња или усваја-
ња детета, уз
радно место
које их чека по
истеку тог
периода. Међу-
тим, истражи-
вања су показа-
ла да мање од
60 одсто жена
испуњава тра-
жене критери-
јуме и не успе-

ва чак ни то право да оствари.
Само 12 одсто жена у САД има
приступ плаћеном породиљ-
ском одсуству. У Европи поро-
диљско одсуство траје углав-
ном од 14 до 18 месеци: тако
је у Чешкој, Мађарској, Сло-
вачкој, Финској...

У Шведској је као на другој
планети: социјално осигурање
омогућава мајкама да узму 18
недеља, а очевима две недеље
одсуства због рођења или усва-
јања детета и тада примају 80
одсто плате. Након тога родите-
љи могу да се договоре како да
поделе додатних 80 недеља дели-
мично плаћеног одсуства.

Ех, тај Марс...



Нова сезона програма
„NIS Cal ling”

Стипендије за
најбоље студенте

Компанија НИС позива студенте
завршних година факултета и
мастер-студија да се придруже тиму
једног од највећих енергетских систе-
ма у региону, кроз шесту сезону про-
грама праксе „NIS Cal ling”. За све
кандидате који су жељни да стекну
нова знања и вештине у различитим
областима нафтне индустрије НИС
је припремио флексибилан плаће-
ни програм који се заснива на 480
радних сати праксе, а које студенти
могу да распоредe током четири
месеца, у зависности од обавеза на
факултету. Програм је намењен сту-
дентима треће, четврте и пете годи-
не студија (мастер или апсолвент),
који могу да конкуришу током
различитих сезона у години, у
складу с траженим позицијама. 
Заинтересовани кандидати могу се
пријавити за шести циклус програма
„NIS Cal ling” до 20. маја, а почетак
праксе планиран је за јул.

У оквиру овог програма сваки пола-
зник добија свог ментора, који пра-
ти његов развој у складу с ментор-
ским планом, пружа подршку прак-
тиканту током реализације свих
активности и помаже му да се адап-
тира на нову пословну средину. Поред
практичног ангажовања, студентима
је омогућено и да се додатно едукују
у оквиру Корпоративног универзи-
тета компаније НИС, чији су госту-
јући предавачи реномирани домаћи

и страни стручњаци из различитих
области.

Стручна пракса

Шеста сезона програма отвориће вра-
та за 40 студената, и то следећих
факултета: рударско-геолошког,
машинског, грађевинског, електро-
техничког, економског, техничког,
хемијског, факултета организацио-
них наука, факултета политичких
наука, филолошког факултета, фило-
зофског факултета, технолошко-мета-
луршког, саобраћајног, природно-
-математичког, факултета технич-
ких наука, факултета безбедности.
За програм се могу пријавити и држа-
вљани Србије који студирају у ино-
странству, а компанија учесницима
покрива трошкове превоза и исхра-
не у оквиру компанијских ресто-
рана.

Програм „NIS Cal ling” је флекси-
билан програм праксе компаније
НИС који омогућава заинтересова-
ним студентима одабраних факул-
тета да стекну прва радна искуства
и нове вештине у динамичном
пословном оркужењу и на тај начин
се упознају у пракси са областима за
које се школују.

До сада је прилику да учи и додат-
но се образује кроз овај програм доби-
ло више од 130 полазника, а више од
30 њих остало је да ради у НИС-у.
Као један од најпожељнијих дома-
ћих послодаваца, НИС jе свестан
чињенице да су управо млади струч-
њаци стратешки фактор будућег успе-
ха компаније. Због тога ће НИС наста-
вити да ослушкује потребе младих и
да им пружа могућност да прве про-
фесионалне кораке направе у једном

од најуспешнијих домаћих послов-
них система.

Наставак сарадње

Компанија НИС доделила је пет нових
стипендија студентима Универзитета у
Новом Саду, који су аплицирали у окви-
ру конкурса Фонда за стипендирање и
подстицање напредовања даровитих
студената и младих научних радника и
уметника. Реч је о студентима Техно-
лошког факултета, смер нафтно-петро-
хемијско инжењерство, и Техничког
факултета „Михајло Пупин” у Зрења-
нину, смер индустријско инжењерство
у експлоатацији нафте и гаса. Проф.
др Зоран Милошевић, покрајински
секретар за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност, навео је
овом приликом да је НИС компанија
која огромним доприносом БДП-у, али
и нашем развоју, показује колико јој је
стало до будућности.

Вадим Смирнов, заменик генерал-
ног директора НИС-а, подсетио је да,
поред стипендирања, компанија насто-
ји да младим стручњацима обезбеди и
радна места.

– На то гледамо као на синергију – не
само што им обезбеђујемо стипендију,

знање и компетентност већ им обезбе-
ђујемо и будућност. После две тешке
године иза нас, које су прошле у панде-
мији и кризама у нафтној индустрији,
наша компанија није одустала од овог
програма. Нисмо смањили буџете, нити
сарадњу с факултетима, и због тога сам
поносан на нас и на стратешки карак-
тер овог програма – рекао је Смирнов.

Компанија НИС додељује стипенди-
је преко Фонда за даровите студенте
Универзитета у Новом Саду од 2010.
године. Стипендије се додељују најбо-
љим студентима основних и мастер сту-
дија. Сарадња с Фондом одвија се у
оквиру НИС-овог програма „Енергија
знања”. НИС је до сада стипендирао
преко 60 студената новосадских факул-
тета на смеровима од интереса за посло-
вање компаније. Такође, уз подршку
НИС-а, посредством програма „Енер-
гија знања”, акредитован је нови сту-
дијски смер – индустријско инжењер-
ство у експлоатацији нафте и гаса на
Техничком факултету „Михајло Пупин”
у Зрењанину. НИС сарађује и с Техно-
лошким факултетом у Новом Саду, а
неке од активности су унапређење настав-
них планова и активности на смеру за
нафтно-петрохемијско инжењерство.

ДРУШТВО
Петак, 6. мај 2022.
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Велика навала осмака на
специјализоване смерове

После стручне школе посао
је загарантован

Завршено је пријављивање талентова-
них ученика за полагање обавезних
пријемних испита у средњим школа-
ма, а судећи по броју пријављених за
полагање пријемног испита, уметнич-
ке средње школе су веома популарне
међу малим матурантима. За „прове-
ру” талента пре полагања завршног
испита за упис у школе „Техноарт”,
„Дрво арт” или Школу за дизајн прија-
вило се скоро три пута више осмака
него што има слободних места. С друге
стране, у Филолошкој гимназији ће се
борити два кандидата за једно место, а
више заинтересованих од уписне квоте
има и у Математичкој гимназији.

Ове године је посебно интересантна
навала на престижне београдске држав-
не школе, тако да се за 183 места укуп-
но пријавило 415 кандидата, док је про-
шле године било заинтересовано око
370 свршених осмака. Занимљиво је да
је реч о јединим школама у Србији у
власништву Републике Србије у који-
ма деца која имају таленат за уметно-
сти (постоје музичке и балетске сред-
ње школе) могу да развијају своју при-
родну надареност. Ђаци ће имати при-
јемни испит од 13. до 15. маја и пола-
гаће цртање, сликање и вајање, после
чега полажу малу матуру, а затим попу-
њавају листу жеља, у којој ће навести
за које су образовне профиле заинтере-
совани у „Техноарту”, „Дрво арту” или
Школи за дизајн. Најтраженије зани-
мање је фирмописац – калиграф, који
се у ствари бави графичким дизајном.

После школе на факс

Математичка гимназија је примила 244
пријаве за упис у први разред, што је
исто као и прошле године. Ипак, кон-
куренција ће бити јака, а места има
само за 100 најбољих. Када је реч о
полагању пријемног испита за упис у
седам филолошких одељења и једно
одељење за сценску и аудио-визуелну
уметност, пријавило се више од 360
кандидата, а укупно има 188 места.
Пријемни испит се полаже 14. и 15.
маја, а ученици који конкуришу за
енглески, италијански, шпански, кине-
ски, јапански, норвешки и класичне

језике као први страни језик полажу
пријемни испит из српског језика и
књижевности и енглеског језика. Када
је реч о француској, руској и немачкој
групи, поред теста из српског језика и
књижевности, ученици полажу тест на
једном од ова три језика, што значи да
је неопходно да су их учили у основној
школи.

Поред поменутих, пријемне испите
ће полагати ученици који желе да упи-
шу нека од специјализованих одељења
у гимназијама (историја, IT, биологи-
ја), као и музичке и балетске школе.
Календаром Министарства просвете
предвиђено је да се полагање пријем-
них испита у средњим школама орга-
низује од 13. до 22. маја, а ученици ће
моћи да виде своје резултате на порта-
лу „Моја средња школа”. За полагање
пријемних испита за упис ученика у

уметничке школе, специјализована оде-
љења и гимназије и одељења у којима
се део наставе одвија на страном језику
планирана су 5.002 места. Од тог броја
2.792 места предвиђена су за оне уче-
нике који желе да упишу специјализо-
вана гимназијска одељења, док су у
уметничким школама „резервисана”
1.772 места.

Послодавци чекају

Приближава се упис, па није згорег
поменути и средње школе после којих
се најлакше долази до посла: трговач-
ке, економске, техничке које имају
занатске профиле, затим саобраћајне,
угоститељске и школе из области неге
и лепоте.

Према огласима на једном сајту за
запошљавање, месечне плате за овај
профил крећу се од 60.000 па до чак
175.000 динара, колико нуде поједини
послодавци. Комерцијалистима не тре-
ба нужно нека виша школа или факул-
тет, него тај посао могу да обављају и са
средњом стручном спремом.

Све техничке школе које имају занат-
ске профиле такође се одлично коти-
рају на тржишту рада. Траже се готово
сви занатски профили, попут варила-
ца, водоинсталатера, столара, ауто-меха-
ничара, грађевинских радника, брава-
ра, електромонтера. Велики је дефи-
цит радника за горенаведена занима-
ња, па ђаци по окончању ових струч-
них школа могу одмах после матури-
рања да обезбеде стабилан и сигуран
посао и добру и високу зараду, што
зависи превасходно од способности и
радних навика.

На пример, добар варилац месечно
може да заради између 2.000 и 4.000
евра. Према огласима с једног сајта за
запошљавање, и други занати су високо
на цени. Тако је неколико компанија у
Београду и Новом Саду за посао стола-
ра нудило плате од 80.000 до 120.000
динара. За посао електричара плате се
крећу од 60.000 па све до 120.000 дина-
ра. На доброј цени су молери, којима
компаније нуде дневнице од 3.500 до
скоро 5.000 динара, а неки нуде и пун
радни однос с платом од 90.000 до
120.000 динара. Керамичари своје услу-
ге наплаћују 12 евра по квадрату.

У Србији су на цени и угоститељске
школе с профилима као што су кувари
и конобари.

У СУСРЕТ УПИСНОЈ ГРОЗНИЦИ

ИЗБОРА ЈЕ МНОГО, АЛИ ЈЕДАН ЈЕ ПРАВИ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ЗА УПРАВЉАЧЕМ

Међу најтраженије профиле спа-

дају и возачи. Наши послодавци

су почели да дижу зараде за све

профиле возача, нарочито за

више категорије – камионе и

аутобусе. Те зараде могу да се

крећу, у зависности од броја рад-

них сати, од 80.000 до 120.000

динара, али колико год се наши

послодавци трудили да њима

привуку раднике, оне су и даље

далеко ниже него у иностран-

ству. Плате српских возача у

Немачкој крећу се од 2.000 евра

за почетнике па до више од

2.500 евра месечно.

ГРАДИ СЕ СКЛАДИШТЕ

НИС расписао тендер
Нафтна индустрија Србије расписа-
ла је тендер за обављање стручног
надзора над градњом и реконструк-
цијом објеката на складишту нафт-
них деривата у Нишу. Како је наве-
дено у техничком задатку, на тер-
миналу је предвиђена градња по два
надземна резервоара за етанол и за
биокомпоненте.

Биће изграђена и два подземна
резервоара за адитиве и два резер-
воара за запаљиве течности, четири
подземна слоп-резервоара и два над-
земна за маркере.

У плану је и изградња истакали-
шта за етанол и биокомпоненте, пре-
такалишта, пумпне станице и оста-
ле пратеће објекте, као и реконструк-
ција шест резервоара нафте и
диспечерског центра.

МИКРОПЛАСТИКА

О последицама
тек следе студије

Научници већ годинама упозорава-
ју на то да је цела планета загађена
микропластиком. После сазнања да
је микропластика први пут откри-
вена у људској крви стиже и вест да
је пронађена дубоко у плућима живих
људи. Истраживања доказују да
микропластика продире у људско
тело, да плута по њему и задржава
се. Према најновијим истраживањи-
ма, честице микропластике прона-
ђене су у узорцима ткива једанаест
од тринаест пацијената који су били
подвргнути операцијама. Укупно је
пронађено 39 честица микропласти-
ке у свим деловима плућа. Највише
је било честица полипропилена (ПП),
који се користи у пластичној амба-
лажи за храну, и полиетилен- тереф-
талата (ПЕТ), који се користи за
израду одеће и флаша. За потребе
истраживања коришћени су узорци
здравог плућног ткива и анализира-
не честице величине до 0,003 мм.

Да подсетимо, микропластика је
сваки комад пластике мањи од пет
милиметара, као што су влакна од
одеће, перлице, пластичне грануле
и комадићи поломљене пластике.
Она настаје и разградњом пластич-
них предмета услед природних вре-
менских процеса. 

НОВИ ПОРТАЛ

Све на једном месту
Обједињене информације о свим
образовно-васпитним и предшкол-
ским установама, као и о домовима
ученика с територије АП Војводине
однедавно се могу пронаћи на новом
порталу „Школе Војводине”, који је
доступан на веб-адреси http://sko le -
voj vo di ne.voj vo di na.gov .rs/.

Деца, њихови родитељи, просвет-
ни радници и сви заинтересовани
сада могу да приступе основним
подацима о свакој школској устано-
ви, као што су, на пример, година
оснивања, оснивач, врста установе,
језик образовно-васпитног рада, име
директора и датум ступања на
дужност. Наведени су и контакт-
-подаци сваке установе: број телефо-
на, имејл и веб-адреса. Поред тога,
на сајту постоји опција да се сузи
избор претраге, те заинтересовани
могу посебно да одаберу тип уста-
нове, да ли се она сврстава у катего-
рију јавних или приватних устано-
ва, а могу и да погледају галерију
фотографија.

Основни циљ Покрајинског
секретаријата за образовање, пропи-
се, управу и националне мањине –
националне заједнице приликом
покретања портала „Школе Војво-
дине” био је да се обједине све инфор-
мације о вртићима, школама и домо-
вима ученика, те да се на тај начин
помогне деци и њиховим родите-
љима при одабиру одговарајуће
образовно-васпитне установе.

Да подсетимо, на територији АП
Војводине постоји 151 предшколска
установа, 391 основна школа, 155
средњих школа и 18 домова учени-
ка.

ПОДРШКА АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

НИС улаже у будућност
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6 ЗДРАВЉЕ

Четврта недеља априла с 
разлогом је проглашена за
Недељу превенције повреда у
саобраћају. По неписаном пра-
вилу то је период када многи
возачи мењају навике у сао-
браћају и када спорија и опре-
знија вожња током зимских
месеци све мање постаје нави-
ка у новим околностима. Бољи
услови вожње на путу, дужи
дан и јаснија видљивост могу
лако да заварају возача у погле-
ду ограничења брзине. Ипак,
правила нису написана да би
се прилагођавала нашој субјек-
тивној проце-
ни.

Обично забо-
равимо на
чињеницу да су
и други учесни-
ци у саобраћа-
ју убрзанији,
али и учеста-
лији у овом
периоду, пого-
тово они који
користе бици-
кле и мотоци-
кле. Када је
с и г у р н о с т
пешака у питању, златно пра-
вило ограничења брзине на 50
километар на сат у насељеном
месту буквално значи разлику
између живота и смрти. Вреди
увек поновити да смртност
пешака при удару возила брзи-
ном од 50 километара на сат
(40%) расте на дупло већу вред-
ност (80%) када је брзина вози-
ла 60 километара на сат. Јасно
је и да се возило лакше зауста-
вља при овим брзинама.

Примена сигурносних поја-
сева, како код одраслих, тако
и код деце, дала је изузетан

допринос повећању сигурно-
сти учесника у саобраћају. За
више од 60 процената смањује
се ризик од излетања и удара-
ња телом и главом у ентеријер
возила, што иначе има за после-
дицу тешке и смртоносне
повреде. Требало би да увек
скренемо пажњу пешацима и
бициклистима да пешачки пре-
лази и бициклистичке стазе
представљају велики ризик уко-
лико занемаримо кретање дру-
гих учесника у саобраћају.
Никада не смемо заборавити
на факторе алкохолисаности,
неприлагођености брзине и
губитка концентрације, који
могу бити фатални за најра-
њивије у саобраћају.

Желимо овом приликом да
похвалимо превентивне актив-
ности саобраћајне полиције
када су контрола алкохолиса-
ности и искључење алкохоли-
саних возача из саобраћаја у
питању. И мала непромишље-
ност може бити разлог да већи
део ноћи проведете у просто-
рији за трежњење, уз добијање
казне предвиђене Законом о
безбедности саобраћаја. То је
свакако важан фактор одвра-
ћања од седања у возило у алко-

холисаном ста-
њу. Једнаке су
мере и према
лицима која
користе опојна
средства пре и
у току вожње.
Јасно је да се у
овим стањима
не поштује вео-
ма важна мера
о г р а н и ч е њ а
брзине, да се
прецењују соп-
ствене способ-
ности, а да су

пажња и брзина реакције знат-
но умањене. Све су то фактори
који могу да проузрокују фатал-
не последице.

Можда понекад мање исти-
чемо мере које доприносе бољој
видљивости пешака, бицикли-
ста и мотоциклиста. То не зна-
чи да су ове мере мање важне,
јер боја одеће и исправна све-
тлосна сигнализација значај-
но доприносе томе да се ови
учесници у саобраћају лакше
уоче, поготово у ноћним сати-
ма и при погоршаним времен-
ским приликама.

Превенција повреда 
у саобраћају

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Златно правило 
ограничења брзине
на 50 километара 
на сат у насељеном
месту буквално значи
разлику између
живота и смрти.

Траварка Милена

Марић предлаже

вам биљну мешави-

ну која умирује

паратироидне жле-

зде и доприноси

разлагању камена у

бубрегу.

Помешајте јед-

наке делове следе-

ћих биљака: гагами-

је, глога, ивањског

цвећа, матичњака,

невена, петровца и

хмеља. Било би најбоље да направите алкохолну тинктуру, коју

ћете пити три пута дневно и користити као облогу током ноћи.

Већу стаклену теглу до 2/3 напуните биљном мешавином и до

врха налијте ракијом или алкохолом (40–45%). Теглу добро

затворите и промућкајте. Оставите да стоји две недеље на собној

температури уз свакодневно протресање. Вероватно ће после

неколико дана бити потребно да додате још течности, јер је биљ-

ке „попију”. Kад процедите, сипајте у стаклену посуду и држите

на тамном месту, може на собној температури.

Пију се три кафене кашичице дневно, најбоље би било пола

сата пре јела. Можете размутити у неколико гутљаја воде. Увече

пред спавање поквасите тинктуром парче газе или неке крпице и

нежно причврстите за врат у пределу штитне жлезде. Такве обло-

ге најбоље делују док смо у стању мировања. Све то би требало

да траје три месеца. Као и увек, пре коришћења препарата поса-

ветујте се са својим лекаром.

Док сте уживали у опојном мири-
су прелепог јоргована, да ли вам
је икад пало на памет да ова
баштенска биљка има и лекови-
та својства?

Ако није, овог пролећа се и
сами можете уверити у то.

Травари најчешће користе јор-
гован у терапији за реуму, дија-
реју, кашаљ, бронхитис, пови-
шену температуру и камен у
бубрегу. Народни лекари широм
света употребљавали су га за
лечење маларије. Осим тога, јор-
гован помаже у случају кожних
осипа и опекотина.

У фитотерапији се користе
цвет, лист и кора, која се гули у
рано пролеће или јесен. Ми вам
доносимо неке од најбољих реце-
пата за лековите природне пре-
парате на бази јоргована, које
можете припремити и сами.

Уље ублажава реуму

Kад јоргован процвета, откини-
те цветиће са стабљике и њима
растресито напуните три-чети-
ри велике стаклене тегле.

Прелијте их маслиновим
уљем, а затим протресите и затво-
рите тегле. Држите их на сунча-
ном месту 21 дан (сваког дана
промућкајте), а затим процеди-
те смесу и оставите је на мрач-
ном и хладном месту. Два до
три пута дневно масирајте тиме
болне зглобове.

Облоге за осип и опекотине

Сипајте две кашике ситно исец-
каних листова јоргована у два
децилитра кључале воде, а затим
то кувајте десетак минута.

Оставите течност поклопље-
ну да се прохлади, па је проце-
дите и њоме натопите газу или
памучну крпу. Привијте облогу
на болно место. Држите је нај-
мање сат времена, уз повремено
квашење процеђеним чајем.

Против костобоље и грознице

Напуните две трећине стаклене
тегле цветовима јоргована и пре-
лијте их шљивовицом или комо-
вицом. Затворите теглу и оста-
вите то да одстоји на собној тем-
ператури две-три недеље (сва-
ког дана добро промућкајте).

Процедите течност и наспите
је у стаклену флашу, коју треба
да држите на хладном и мрач-
ном месту. По потреби, два-три
пута дневно узимајте по пола
кашичице тинктуре растворене
у шољици воде.

Чај за обнављање јетре

У рано пролеће огулите младу
кору с јоргована, уситните је и
осушите на промаји или у рерни
на благој температури. Сипајте
кашику коре у 2,5 дл кључале воде
и кувајте то минут, а затим скло-
ните са шпорета и оставите покло-
пљено да одстоји сат времена. Про-
цедите и пијте по шољу ујутру и
увече. Поред тога што чисти и
регенерише јетру, овај напитак
ублажава нервозу и болове.

За проблематичну кожу лица

Ако вас муче акне и буљице,
направите следећу маску: загреј-

те децилитар млека и сипајте у
њега три кашике јоргована. Кувај-
те то десетак минута на благој
температури, потом сачекајте да
се охлади, па процедите.

Нанесите млеко на опрано
лице, врат и деколте. Након пола
сата исперите млаком водом.
Понављајте поступак свакоднев-
но недељу дана.

Напитак за боље 
расположење

Чај од цветова јоргована делује
смирујуће и ублажава нервозу и
напетост.

Kашику цветова јоргована пре-
лијте са два децилитра кључале
воде и оставите да одстоји покло-

пљено десетак минута. Проце-
дите и по жељи засладите медом.
Пијте шољу до две по подне и
увече.

Бахове капи лече тугу?

Ако вас мрзи да сами правите
чајеве, тинктуре и друге препа-
рате, ту су готови производи који
садрже јоргован. Међу њима се
издвајају изузетно популарне
Бахове капи.

Есенција јоргована препору-
чује се особама којима недоста-
је емоционална психичка флек-
сибилност, дакле оним мало
дрвенастим, крутим људима, који
никад не праве компромисе.

Осим тога, ове капи наводно
помажу и људима који су опте-
рећени прошлошћу и траумама
из детињства, а могу бити од
користи и у решавању тегоба с
кичмом и леђима. Помажу и у
борби са ужурбаношћу и јурња-
вом у свакодневном животу и
погодне су за људе који пате од
анксиозности или депресије.

ЦВЕЋЕ КОЈЕ ЧУВА ЗДРАВЉЕ

ЈОРГОВАН ЛЕЧИ И ДУШУ И ТЕЛО

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

СЛАТКО ОД ЉУБИЧИЦА

Наше баке су од љубичица пра-

виле пекмез и слатко, а ми вам

откривамо њихов рецепт. Да

бисте сачували прелепу боју,

помоћи ће вам сок од лимуна.

Помешајте 200 мл воде с

пола килограма шећера.

Kада вода почне да прави

мехуриће, додајте 250 гра-

ма цветова љубичица, а

потом и лимун. Kува се 20

минута на тихој ватри док

слатко не добије густину.

Иначе, занимљиво је да

су стари Римљани после

баханалија лечили мамурлук

и крепили организам напит-

ком од љубичице. Хипократ

је ову биљку препоручивао у

терапији главобоље и мигре-

не, а у народу се она препо-

ручује за лечење хистерије,

хипохондрије, страха и нер-

вне напетости.

МАСЛАЧАК РАЗБИЈА МАСНОЋЕ У КРВИ

Маслачак делује као крхки

цветић, а заправо је и те како

моћан борац против многих

болести. Показало се и да

одлично чисти крвне судове

и раствара холестерол.

Прелијте 200 г корена

маслачка једним литром

воде и загревајте на шпоре-

ту док не почне да кључа.

Скините с ватре и оставите

поклопљено један сат. Пијте

по пола децилитра овог чаја

три пута дневно пола сата

пре оброка. Терапија траје

четири недеље, затим следи

пауза од месец дана, а онда

све треба поновити.

НЕ ЈЕДЕ СЕ СВЕ
ШТО ЦВЕТА!

Врло је важно знати да

није сваки цвет јестив.

Штавише, поједине врсте

цвећа су врло отровне, па

их ни по коју цену не треба

конзумирати. Такав је слу-

чај са олеандром, ђурђев-

ком и нарцисом.

Треба напоменути и то да

је веома важно да биљка

која се користи у исхрани

није третирана пестицидима.

ЛЕКОВИТО ШАРЕНИЛО

Можда вам никад није пало на

ум да храну, козметичко сред-

ство или лек за неку своју тего-

бу можете пронаћи ни мање ни

више него на цветној ливади,

али то јесте тачно. Ево за шта

су добре одређене врсте цвећа.

• Далија – цветови далије су

киселкасти и користе се као

додатак за салате.

• Лаванда – додатак храни,

на пример у колачима, сладоле-

ду, чоколади, затим у козмети-

ци за израду крема, парфема.

• Бегоније – користе се само

латице, од којих се може напра-

вити укусна салата или намаз

са сосом од јогурта и меда.

• Љубичица – од ње се

праве пекмез и слат-

ко. Свежа се кори-

сти као украс на

десертима.

• Турски каран-

фил – јаког укуса,

користи се за сала-

те и посластице.

• Ружа – латице су

слатке и од њих се праве сок,

слатко, џем, поспешују рад јетре.

• Драгољуб – јестиви су ско-

ро сви делови, а укус је опор.

Цвет драгољуба је снажан

антибиотик и утиче на бољи

рад имуносистема.

• Невен – ставља се у супе

и варива, а латице се

користе за салате,

али и као пигмент

за бојење намир-

ница уместо

шафрана.

• Бундевин цвет –

сладак, пуни се

козјим сиром и похује.

• Багремов цвет – сладак,

једе се свеж или се похује.

• Сунцокрет – пупољци могу

да се динстају и кувају, док се

жуте горке латице сунцокрета

могу искористити за салате.

КОЈЕ ЈОШ ЦВЕЋЕ
ЈЕ ЈЕСТИВО?

Употреба цвећа у људској

исхрани је традиција стара

неколико хиљада година, још

од библијских времена (масла-

чак), преко античког доба

(слез, руже), па све до данас.

У нашој култури цвеће се

такође дуго користи у исхрани,

па поред лековите намене

одређених цветова, попут

липе, камилице, хајдучке тра-

ве, у прошлим временима

деца су радо јела цвет багрема,

који је био замена за посласти-

цу. Још се користе цветови

тиквице, драгољуба, љубичица

(виола), маћухица (дан и ноћ),

латице ружа, маслачак, лаван-

да, зова, тратинчица, слез,

далија, кадифица...

Kада цветове уберемо,

треба их опрати тако што

ћемо их уронити у посуду с

водом, потом лагано осуши-

ти папирним убрусом и

одвојити делове које ћемо

да конзумирамо.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Биљке разлажу
камен у бубрегу



Упркос расту инфлације и дру-
гим несигурностима изазваним
најпре кризом услед короне, а
одмах затим и руско-украјин-
ском, грађани Србије наставља-
ју да се задужују.

Према подацима Удружења
банака Србије за фебруар, гра-
ђани највише подижу гото-
винске кредите – 47 процена-
та, стамбене кредите и кре-
дите за адаптацију – 42 одсто,
а око 10 одсто су потрошач-
ки, пољопривредни и други
кредити.

Проценат грађана који не
враћају кредите на време
порастао је са 2,3 одсто про-
шлог фебруара на 2,5 одсто
ове године. За протеклих годину
дана порасло је и учешће доцње
у износу дозвољеног прекора-
чења текућег рачуна с 10,5
одсто на 11,1 одсто, као и
учешће доцње у коришћењу
кредитних картица с 11,8 одсто
на 12,4 одсто.

Иначе, доцња по кредиту
настаје када грађани не изми-
ре доспеле рате по основу кре-
дита у року од 60 дана рачуна-
јући од дана доспећа рате, или
када недозвољено прекораче-
ње по текућем рачуну не изми-
ре у поменутом року рачунају-
ћи од дана настанка недозво-
љеног прекорачења.

Будући да благо расте број
дужника који пристигле обаве-
зе не могу да плате ни у року од
два месеца, вероватно болније
питање које их мучи јесте коли-
ко је банка спремна да им толе-
рише кашњење рата пре него
што ангажује извршитеље ради
принудне наплате потражива-

ња, или активира хипотеку ако
је у питању стамбени кредит.

Потпредседник Савеза за имо-
вину и инвестиције Националне
алијансе за локални економски
развој (НАЛЕД) адвокат Дејан
Вуковић каже да банке воде рачу-
на о корацима које предузима-
ју, не крећу одмах у принудну

наплату, прво иде покушај мир-
не наплате, обављају се разгово-
ри, ангажују се специјализоване
агенције за покушај поравнања
и мирног решења.

Принудна наплата

Вуковић је за РТС најпре иста-
као да су по висини износа и

квантитету дугови апсолутно
били највиши према банка-
ма, али да се по броју дужни-
ка највише дугује јавним
комуналним предузећима,
кабловским и интернет
оператерима, а они имају
различите политике наплате
дугова.

Подсећа да банке воде
рачуна о корацима које пред-
узимају, код њих су рокови
застарелости дужи, не крећу
одмах у принудну наплату.
Наводи да најпре иде
покушај мирне наплате, када
банке настоје да преко
кол-центара и СМС-ом
подсете дужнике. Уколико то
траје, обављају се разговори,
ангажују се специјализоване
агенције за покушај поравнања
и мирног решења.

– Пракса је да од шестог
месеца банке одлучују да кре-
ћу у принудну наплату – навео
је Вуковић.

Код комуналних предузећа
и телеоператера ти рокови су
краћи, каже Вуковић и додаје
да они имају краћи рок заста-
релости, који је годину дана,
и раније крећу у поступке.

Активација хипотеке

Када су у питању хипотеке,
као најосетљивија тема у вези
с принудним наплатама, бан-

ке још дуже чекају да на миран
начин све реше, да покушају
да реструктурирају дужнике,
јер ни њима није у интересу
да воде те поступке, нагласио
је Вуковић.

– Оне се дешавају у перио-
ду од деветог до петнаестог
месеца, тада у највећем броју
крећу активације хипотека
које су банкарским кредити-
ма обезбеђене – истакао је
Вуковић.

Он ипак напомиње да бла-
ги раст стопе доцње грађана
у отплати дугова са 2,3 одсто
на 2,5 одсто не показује про-
блем у задужености, али, како
каже, не жели да анимира
људе да иду даље.

– Свако одлучује према сво-
јим потребама – напоменуо
је он за РТС.

Вуковић подсећа да посто-
ји неколико скала у вези с
могућношћу наплате на зара-
дама и лимита наплате на
зарадама.

– Код минималне зараде
максимум је до четвртине
зараде, код просечних зарада
то је до трећине, а код зарада
које су изнад просека може
до половине зараде корисни-
ка кредита. Раније је била
варијанта до 60 одсто, али она
више није на снази – истакао
је Вуковић.

ТЕМА БРОЈА
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ДУГ ЈЕ ЗАО ДРУГ

КОЛИКО БАНКАРИ ЧЕКАЈУ
ПРЕ НЕГО ШТО ПОШАЉУ ИЗВРШИТЕЉЕ

За десет година јавни извршите-
љи изазвали су незадовољство
код многих грађана. На адресу
њихове коморе стигле су 5.143
притужбе. То је, оцењују, мало
ако се узме у обзир да су у том
периоду радили на више од чети-
ри милиона предмета. И док
неки сматрају да систем контро-
ле извршитеља и заштите дужни-
ка треба да буде ефикаснији,
поједине партије у кампањи су
се залагале чак и за њихово уки-
дање. Како да грађани надокна-
де штету коју им проузрокује јав-
ни извршитељ, а како они одго-
варају за незаконите радње?

У великом делу јавности јав-
не извршитеље бије лош глас.
Виђени су као они који изба-
цују људе на улицу, скидају
им новац с рачуна, продају
имовину, па и будзашто. А од
њих се очекује да ефикасно
наплаћују дугове. Управо зато
држава им је поверила јавна
овлашћења – да спроводе суд-
ске одлуке и да сами доносе
решења о дуговима за кому-
налне и сродне услуге. Упуће-
ни издвајају неке од непра-
вилности у раду јавних извр-
шитеља.

– Најчешће се спомиње међу
грађанима то што извршитељи

и даље одбијају да доставе по
спецификацији колико је запра-
во њихов дуг и колико тренут-
но он износи на дан када то
захтевају, а најчешће је рецимо
из наше праксе било да напла-
ћују преко оних средстава одно-
сно предмета и средстава извр-
шења који су изузети од извр-
шења. На пример, ако самохра-
ном родитељу одузимате са
износа који је на име дечјег
додатка, то је забрањен износ,
ви не можете одатле наплаћи-
вати дуг – навела је Наталија
Шолић из Комитета правника
за људска права YUCOM.

Дешава се и да намерно уве-
ћавају трошкове поступка, због

чега они некада премашују глав-
ни дуг, кажу у „Крову над гла-
вом”. Сматрају да извршитељи
не плаћају довољно за своје гре-
шке у односу на штету коју
направе дужнику.

– Дошао је да спроведе извр-
шење на једном објекту и онда
је сам одлучио да га спроведе и
на другом објекту који не стоји
у извршној исправи. Значи, ако
ћете ви добити некакву дисци-
плинску опомену зато што сте
неку породицу за рачун неког
инвеститора избацили на ули-
цу из објекта вредног више сто-
тина хиљада евра, онда ћете
наравно рећи: да, онда је боље
да прекршим закон – рекао је

Иван Златић из Здружене акци-
је „Кров над главом”.

За десетак година покрену-
то је 79 дисциплинских посту-
пака против јавних извршите-
ља, али више због повреде пра-
вила Коморе, јер су притужбе
грађана углавном биле неосно-
ване. То тврде у Комори извр-
шитеља и додају да је већина
прошла са опоменом и новча-
ном казном. Само четворо
извршитеља добило је привре-
мену забрану рада, а шесторо
– трајну.

– На основу анализе 5.143
пријаве које су поднете Комори
јавних извршитеља можемо да
констатујемо да се грађани нај-

чешће жале да немају довољно
средстава да плате обавезе –
напоменуо је Вујадин Масни-
ковић из Коморе јавних
извршитеља.

Грађани који сматрају да има
неправилности у раду изврши-
теља у току поступка извршења
могу да се штите захтевом за
отклањање неправилности, при-
говором, жалбом – објашњава-
ју у Комори.

– Уколико суд, одлучујући по
захтеву за отклањање неправил-
ности, утврди да је учињена
неправилност од стране јавног
извршитеља, а јавни изврши-
тељ нема могућност да откло-
ни ту неправилност, да врати у

претходно стање, грађани има-
ју право на накнаду штете. За
штету су солидарно одговорни
јавни извршитељ, осигуравају-
ћа кућа и Република Србија –
каже Масниковић.

За накнаду штете пут је, кажу
правници, парница.

Наталија Шолић је напомену-
ла да оштећено лице може да
покренепарничнипоступакпред
надлежним судом, мора да дока-
зује да му је поступањем изврши-
теља нанета штета и да докаже
узрочну везу између те штетне
радње и штете која му је нанета.

– Дужници су углавном људи
који немају средстава ни еле-
ментарно за живот, а камоли
да се парниче годинама с неким,
да доказују своје право, због
тога што је систем тако органи-
зован да извршитељи имају јако
велику моћ и практично ника-
кву ефективну контролу – каже
Иван Златић.

Велики број грађана подноси
тужбузанакнадуштете, аливећи-
на се оконча одбијајућим пресу-
дама, кажууКоморијавнихизвр-
шитеља. Додају да је велики број
икривичнихпријавапротивизвр-
шитеља, али, према њиховима
подацима, тужилаштвасуихоце-
нила као неосноване, па се до
суда није ни стигло.

КАКО ДА ГРАЂАНИ НАДОКНАДЕ ШТЕТУ КОЈУ НАПРАВЕ ИЗВРШИТЕЉИ

Једини начин је суд

Укупна кредитна активност је
прошле године повећана за 9,7
одсто, и то 12,6 одсто станов-
ништву и девет одсто привре-
ди. То су подаци Удружења бана-
ка Србије. Највећи обим кре-
дита грађана на крају прошле
године односио се на кеш кре-
дите, чак 5,3 милијарде евра,
што је за 10 одсто више него на
почетку прошле године. Пора-
сли су и стамбени кредити, и
то за 16,8 одсто, што струка
оцењује као позитиван сигнал
привредне активности. Нагла-
шавају да су проблематични
кредити и даље на ниском нивоу.

Као и сваки производ, и кре-

дит има своју цену. Попут ципе-
ла, када је добра цена, више се
и прода. А има и различитих
врста у понуди. Прошле године
највише су се тражили потро-
шачки, кеш кредити.

– Не мора да значи да је
пораст стандарда довео до раста
кредитног задуживања. Можда
до тога доведу и нагомилани
дугови из неког претходног
периода. Ми имамо неспорну
чињеницу да је током 2020.
године добар број грађана остао
без посла или су им смањене
плате. Можда се из тог периода
вуку неки дугови, рачуни, можда
је сада неко нашао посао, па је

решио да те дугове „испегла”
подизањем кредита – каже Дејан
Гавриловић, председник удру-
жења „Ефектива”.

За кеш кредите важи као и
за патике – брзи су и лако их је
добити. Али ипак могу и да
жуљају. Патике на почетку, а
кредити касније.

– Грађани очекују да ће брзо
вратити те веома скупе, најску-
пље кеш кредите. С друге стра-
не, обично су те категорије ста-
новништва већ задужене, нема-
ју могућност да користе друге
позајмице, јер су за њих проце-
дуре другачије, где су услови за
добијање кредита ригорознији,

па онда овима прибегавају, зато
што је те кредите најлакше и
најбрже добити – објашњава
Хасан Ханић, професор на Бео-
градској банкарској академији.

Стручњаци су сагласни да је
добар показатељ и то што је
узето више стамбених кредита.
Услови су бољи и, поред тога
што је проценат учешћа сма-
њен са 20 на 10 одсто, није
потребно ни чекати да радови
код нових зграда буду заврше-
ни до 80 одсто.

– Треба рећи да стамбени
кредити никад нису били повољ-
нији. У последњих неколико
година еурибор је у минусу,

ниске су марже које банке
наплаћују, ниже су него што су
биле раније, и то даје грађани-

ма додатни аргумент да поди-
жу стамбене кредите – каже
Гавриловић.

ГРАЂАНИ СЕ СВЕ ВИШЕ ЗАДУЖУЈУ

Кад кредит почне да жуља
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Крај школске године се ближи и осма-
ци ће морати да се определе у ком
смеру ће даље тећи њихово образова-
ње. За оне који још нису донели одлу-
ку, у Техничкој школи „23. мај” у
Панчеву у четвртак, 28. априла, одр-
жан је Сајам образовања намењен уче-
ницима осмог разреда града Панче-
ва, као и оближњих општина, где су
мали матуранти заједно с родитељи-
ма имали прилику да се упознају с 52
образовна профила.

Све средње школе су се потрудиле да
се на занимљив начин представе уче-
ницима и омогуће им лакше и успе-
шније опредељивања уочи уписа у
средњу школу. Посетиоци су имали
прилику и да прошетају кроз учиони-
це домаћина, Техничке школе, и да у
лабораторијама виде и неке експери-
менте. Од старијих ученика су могли
да чују искуства из прве руке и да
тако формирају комплетну слику.

Панчевачки осмаци, којих ове годи-
не има 1.059, могу да бирају будуће
занимање из заиста широког спектра
понуде.

Гимназија располаже са 120 места
на друштвено-језичком смеру, 120 на
природно-математичком смеру, као
и 20 места за ученике с посебним
способностима за рачунарство и
информатику.

У Машинској школи за техничаре
за компјутерско конструисање има 60
места, а за техничаре за компјутерско
управљање (CNC) машинама и техни-
чаре моторних возила по 30. Исти број,
по 30, биће примљен у дуалне разреде
на смеру за бравара заваривача и опе-
ратера машинске обраде. По 30 ђака
моћи ће да учи за техничара мехатро-
нике, класично и дуално, а исто толи-
ко и за техничара друмског саобраћа-
ја и возача моторних возила.

Медицинска школа „Стевица Јова-
новић” уписаће 150 ученика, и то на
смеровима медицинска сестра – тех-
ничар (90), гинеколошко-акушерска
сестра (30) и здравствени неговатељ
(30 ученика).

Електротехничка школа „Никола
Тесла” у понуди има седам образов-
них профила од по тридесет распо-
ложивих места. У избору су смерови:
електротехничар мултимедија, елек-
тротехничар информационих техно-
логија, електротехничар телекомуни-

кација, електротехничар процесног
управљања, електротехничар енерге-
тике, администратор рачунарских мре-
жа и сервисер термичких и расхлад-
них уређаја.

Економско-трговинска школа „Паја
Маргановић” на смеру за економског
техничара уписаће 60 ђака, док на
смеру за правно-пословног технича-
ра има места за 30 будућих средњо-
школаца, као и на смеровима тури-
стичко-хотелијерски техничар и трго-
вац. Будућих кувара ће бити уписано
30, конобара 15, као и посластичара,
док за туристичко-хотелијерског тех-
ничара има тридесет расположивих
места.

Техничка школа „23. мај” има десет
образовних профила. По тридесет 
расположивих места за упис имаће
смерови: техничар за хемијску и фар-
мацеутску технологију, техничар за
графичку припрему, техничар за
заштиту животне средине, техничар

за прераду нафте и гаса, прехрамбени
техничар, архитектонски техничар,
фризер и геодетски техничар – гео-
метар, док ће смерови за пекара и
месара уписати по петнаесторо деце.

Пољопривредна школа „Јосиф Пан-
чић” уписаће 30 ђака на смеровима:
ветеринарски техничар, пољопривред-
ни техничар, пољопривредни 
произвођач, техничар пољопривредне
технике, док ће се на смеровима цве-
ћар-вртлар и руковалац – механичар
пољопривредне механизације уписа-
ти по 15 ђака.

Музичка школа „Јован Бандур”
вршиће упис на два образовна про-
фила: музички извођач, где има 24
расположива места, и музички сарад-
ник – теоретичар, где има осам
расположивих места.

Балетска школа „Димитрије Пар-
лић” уписаће укупно дванаест играча
на смеровима играч – класичан балет
и играч – савремена игра.

Први мај прослављамо нерадно, углав-
ном у природи, у кругу породице, уз
роштиљ и пиће, мада има и оних који
празничне дане искористе за путова-
ње изван граница наше земље.

Питали смо наше суграђане да ли
су ишли на првомајски уранак и има
ли разлике у начину на који се слави-
ло некада и на који се слави данас.

КАТА МЛАДЕНОВИЋ, пензионерка:
– Некад смо баш лепо славили. Ишли

смо у шуму, па смо пекли роштиљ.
Никада није прошао празник а да деца,
пријатељи и ми нисмо ишли у Песак
на роштиљ. Увек нам је било предив-
но. Кад почне киша, што се дешавало
сваког 1. маја, ми отворимо сунцобран
како бисмо роштиљ испекли до кра-
ја... Овог пута нигде нисам била. Само
сам отишла у шетњу до Народне баште.

МАРА БОКАН, пензионерка:
– Било би лепо када бисмо ми пен-

зионери имали неку салу, па да се

окупљамо. Раније смо се за разне
датуме, за 1. мај, 8. март..., скупља-
ли у Дому војске. Некада сам с фир-
мом славила Први мај у хотелу
„Тамиш” и сваке године је било пре-
лепо. Велика је разлика између сла-
вља некад и данас, чини ми се да је и
корона учинила своје. Људи не могу
да се скупе.

НАДА МАЛКО, 
пензионерка:

– Некад било, па се спомињало.
Тога нема више. Ранијих година
одем на уранак ујутру у шест, а кући
се вратим увече у осам. Ишли смо
по целој Србији: на Калемегдан, на
Авалу, у Крагујевац, у Песак... Од
надвожњака према Новом Селу па
све до Песка биле су ватре рошти-
ља, славило се. За овај 1. мај сам
хтела у Песак, пошто је кренула
аутобуска линија, али нисам могла
сама, а нисам успела да се догово-
рим с пријатељима.

ЈУГОСЛАВ ДЕСПОТОВСКИ, пензионер:
– Никуд нисам ишао ове године,

тренутно сам на боловању. Раније је
било потпуно другачије, било је боље.
Чини ми се да су људи били другачи-
ји, а сада се у свему гледа интерес,
што се одражава и на дружење. Данас
је мало проблем и то што смо остали
без лепших половина.

БРАНКО ПАРУН, пензионер:
– Овај Први мај сам провео код

куће. Раније смо празник проводили
у Песку. Сада више немам ни жељу, а
немам ни с ким.

МАТИЈА ЂЕНИСИЋ, медицински тех-
ничар:

– Ове године због обавеза нисам за
празник ишао у природу с друштвом.
Иначе нам је увек дестинација Дево-
јачки бунар, где кампујемо и рошти-
љамо. То је нека традиција, за Први
мај су сви у природи, иако се може
ићи сваког викенда.

Ј. ДЕСПОТОВСКИН. МАЛКО Б. ПАРУН М. ЂЕНИСИЋМ. БОКАНК. МЛАДЕНОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта кад послодавац 
уплаћује мање доприносе

него што треба?

Неодговорност 
и одговарајуће казне

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КАКО СТЕ ПРОВЕЛИ ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИК?

Некад се славило боље

Приватни послодавац ми је упла-
ћивао доприносе на уговорену
зараду у мањим износима од оних
које прописује закон. За неколи-
ко година стичем услов за одла-
зак у старосну пензију. С обзиром
на то да је послодавац био дужан
да ми уплаћује већи
износ доприноса,
која су моја права?
– пита Јелена Ф. из
Панчева.

Основица допри-
носа за запослене и
за послодавце јесте
зарада, односно пла-
та и накнада зараде,
односно плате у скла-
ду са законом који
уређује радне одно-
се, општим актом и
уговором о раду
односно решењем
надлежног органа.
Уколико се запосленом обрачунава-
ју износи доприноса супротно од
законом утврђеног начина обрачу-
на, у крајњем случају, надлежан је
суд, који у парничном поступку одлу-
чује о захтеву запосленог да посло-
давац уплати доприносе за социјал-
но осигурање односно разлику у упла-

ти доприноса. Међутим, то не искљу-
чује могућност да пре суда Пореска
управа у поступку контроле плаћа-
ња јавних прихода, у које спадају и
доприноси за социјално осигурање,
решењем наложи послодавцу да извр-
ши обавезу плаћања доприноса за

социјално осигурање запосленом
коме они нису уплаћени у закон-
ском року или су уплаћени у мањем
износу. Пореска контрола се обавља
по службеној дужности, а запослени
може иницирати тај поступак и само-
стално у филијали на чијој терито-
рији се налази седиште фирме.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ОСМАЦИМА СЕ НУДИ ВЕЛИКИ ИЗБОР
ЗАНИМАЊА ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електро-
војводина” за предстојећи
викенд и наредну недељу није
најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на
територији нашег града. То зна-
чи да би, уколико се нешто не

промени, снабдевање струјом у дани-
ма који су пред нама требало да

буде редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим
селима.

Информације о искључе-
њима редовно се ажурирају
на сајту „Електровојводине”,

па се о најавама евентуалних
додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Кућни љубимци су део породице,
према њима се морамо односити с
дужном пажњом, волети их и бри-
нути о њима. То је оно што раде
одговорни власници. Ипак, постоје
и они други.

Фотографија коју објављујемо сни-
мљена је у центру града, прекопута
главне аутобуске станице. Власник
је оставио три пса везана за ограду
на бициклистичкој стази, ризикују-
ћи и безбедност паса и безбедност
бициклиста, којих је у овом делу
године све више на улицама.

Честа слика у нашем граду је и
шетња кућних љубимаца по стазама
намењеним вожњи бицикла, што је,
иначе, забрањено и законом.

Члан 87. Закона о безбедности сао-
браћаја на путевима каже: „На ауто-
-путу, мото-путу, државним путеви-
ма првог реда, као и бициклистич-
ким стазама није дозвољен приступ
животињама, односно вођење живо-
тиња.”

А члан 96. каже ово: „Пешак је
дужан да преко коловоза и бицикли-
стичке стазе прелази пажљиво и нај-
краћим путем, након што се увери
да то може да учини на безбедан
начин.”

У случајевима кршења овог зако-
на предвиђене су казне које износе
од 6.000 до 20.000 динара уколико
са собом водите дете које је млађе
од дванаест година. Ако сте у шетњи
с дететом млађим од дванаест годи-
на довели у опасност другог учесни-
ка у саобраћају или изазвали незго-
ду, платићете казну у износу од 20.000
до 40.000 динара или ћете одслужи-
ти затворску казну до 45 дана.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Кукуруз и сунцокрет
засад посејани на око
90 одсто предвиђених
површина

Добра вест ако се зна
колико је поскупео
репроматеријал

Сетва пролећних усева је при
самом крају и, како сада ства-
ри стоје, план ће бити оства-
рен у највећој мери.

То је ипак добра вест ако
знамо шта је све претходило
једном од најважнијих пољо-
привредних послова, нарочи-
то у погледу обезбеђивања
алармантно скупљег репрома-
теријала, пре свега горива и
ђубрива.

Земљиште било 
хладније него иначе

Тако је макар када је реч о
овим просторима, тачније на
територији града Панчева и
општина Опово, Kовачица и
Алибунар, које покрива Пољо-
привредно-саветодавна слу-
жба (ПСС) Институт „Тамиш”,
чији сарадник за пољопри-
вредну производњу и пољо-
привредну технологију дипло-
мирани инжењер пољопривре-
де Јан Бабка потврђује да се
ближи крај радова у вези с
пролећном сетвом.

– Сетва пролећних усева на
подручју јужног Баната пла-
нирана је на укупно 117.975
хектара. Требало је да најве-
ћи део те површине покрије
кукуруз, а ради се о 73.225
хектара; следи сунцокрет с
31.440 хектара, па соја с 9.980
хектара и шећерна репа с 3.330
хектара. Када је реч о оства-
рењу плана, до почетка маја
огромна већина посла успе-
шно је обављена. Тако је
шећерна репа посејана на свим
планираним парцелама, код
сунцокрета и кукуруза тај про-
ценат износи око 95 одсто, док
су усеви соје тренутно заузе-
ли око 80 одсто за то предви-

ђених њива – наводи Бабка.
Када је реч о временским

условима који су претходили
овом важном послу и прати-
ли га, он истиче да је за ово-
годишњу пролећну сетву било
карактеристично прохладно
време.

– Температуре су биле испод
просека за март и април, а то
се нарочито односи на ноћне
температуре, што је узрокова-
ло кашњење почетка сетве и
њено дуже трајање. И земљи-

ште је било хладније него
обично и температуре су биле
ниже од оптималне границе
за почетак сетве. Kао после-
дица тога, већина површина
је посејана око две недеље
касније у односу на уобичаје-
не термине – истиче овај пољо-
привредни стручњак.

Појединци нису 
ни бацали ђубриво

Још један чинилац је обеле-
жио овогодишњу пролећну
сетву, пре свега због глобалне
ситуације у сфери енергена-
та, нарочито гаса.

– Изузетно високе цене
минералних ђубрива, пре све-
га азотних, имале су за после-
дицу смањену потражњу и упо-
требу за стартно ђубрење. Због
тога је било и драстичних слу-
чајева сетве без ђубрења, што
сигурно може негативно да се
одрази на резултате производ-
ње, односно на приносе. Поред
тога, цене енергената директ-
но су се одразиле на трошко-
ве сетве. То се првенствено
односи на дизел-гориво, које
је драстично поскупело, па је
у великом броју случајева оба-
вљана редукција употребе
механизације у предсетвеној
припреми, што је умањило
квалитет поменутих операци-
ја, а самим тим и квалитет
сетве – наглашава сарадник
за пољопривреду Института
„Тамиш”.

Према његовим речима,
једино што је позитивно у овој
пролећној сетви јесте садржај
влаге у сетвеном слоју.

– То је допринело да про-
блеми недостатка влаге у
сетвеном слоју нису израже-
ни као што је био случај у
неким претходним годинама.
С друге стране, зато је било
проблема с покорицом, која
се формирала због пљускови-
тих падавина у првој полови-
ни априла. Међутим, ово је
био случај само на површи-
нама које су посејане пре
поменутих падавина – акцен-
тује Бабка.

Петак, 6. мај 2022.
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ДОЛОВАЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ НЕ ПОСУСТАЈУ СА АКТИВНОСТИМА

„Треће доба” и на Фрушкој гори
Доловачки аутор Бојан Вој-
нов освојио је нову награду,
и то на 17. међународном
филмском фестивалу „Злат-
на буклија” у Великој Плани.

Овог пута је добио призна-
ње за очување традиције и
обичаја „Монолог о прошло-
ме и сећању”, које му је уру-
чено у петак, 29. априла, за
документарни филм „Ако тра-
диција нестане”.

Војнов је асистент на Пољо-
привредном факултету у
Новом Саду, а један је од осни-
вача удружења „Србија мој
дом”, чија је мисија покрета-
ње иницијатива на тему очу-
вања села, природе и тради-
ције.

Он је пре овог остварења,
заједно са сарадницима из
поменуте организације, ура-
дио и филмове „У доловима
равнице”, „Kолевка времена”
и „Повратак”, а све њих подр-
жали су Град Панчево, кроз
јавне конкурсе за (су)финан-
сирање пројеката у области
културе током претходних
година, као и доловачки Дом
културе „25. мај” у својству
партнера, пружајући сву
неопходну логистичку подршку.

Банатски Брестовац: У пла-
ну је састанак Савета МЗ на
којем ће тема бити организа-
ција сеоске славе, као и осни-
вање радне групе за евенту-
алну промену назива поједи-
них улица у селу. Некадашњи

брестовачки ударници поно-
во су се окупили код Фериза,
како би, уз химну „Хеј, Сло-
вени”, „Интернационалу” и
заставу Југославије обележи-
ли Празник рада.

Банатско Ново Село: Дечји
ансамбли нижих и виших
разреда фолклорне секције
Дома културе учествовали су
на зонској смотри фолклора
у Панчеву.

Долово: Чланови Удружења
свих пензионера у четвртак,
28. априла, отишли су на јед-
нодневни излет на Фрушку
гору, када су угостили патро-
нажну сестру Миру Јовано-
вић, која им је одржала пре-
давање на тему „Треће доба”.
Десетак произвођача кулена
из Долова решило је да у субо-
ту, 30. априла, презентацију
својих производа уобличи у
пилот-верзију манифестације
„Kуленијада”. Документарни
филм „Ако традиција нестане”
аутора Бојана Војнова осво-
јио је нову награду на фести-
валу у Великој Плани. Ђаци
и професори Музичке школе
„Јован Бандур” из Панчева
одржаће јавни час у понеде-
љак, 9. маја, у 11 сати, у холу
основне школе.

Глогоњ: Месна заједница је
у сарадњи са Асоцијацијом
младих „Јувенис” прошле
недеље поставила два контеј-
нера на плажи Скела, на којој
се много мештана окупило
током првомајског уранка.

Иваново: Дванаесто фотограф-
ско дружење, под називом
„Иваново 2022”, или популар-
ни фото-сафари, биће одржа-
но у недељу, 8. маја, а окупља-
ње и пријављивање фотогра-
фа биће од 10 сати у Дому
културе. Њима ће за обилазак
околине бити на располагању
чамци, катамаран и трактор с
приколицом, као и кућа с моде-
лима у народним ношњама,
док ће жене из МКУД-а „Боназ
Шандор” продавати своје јести-
ве рукотворине по повољним
ценама.

Јабука: Радници ЈKП-а „Вод-
-ком” веома су ангажовани око
кошења, завршене су стазе у
парку, а очекује се друга фаза
радова на постављању канде-
лабара, клупа, дечјих играли-
шта... У школи су почели радо-

ви на комплетној замени сто-
ларије у новом делу објекта.

Kачарево: Ових дана је уре-
ђиван простор Дома омлади-
не.

Омољица: Књига „Моногра-
фија – Омољица” представље-
на је у четвртак, 28. априла, у
Градској библиотеци.

Старчево: У току је поплоча-
вање платоа иза Дома културе.
У тој установи су од 26. до 29.
априла одржани четврти „Стар-
чевачки дани књиге”, посвеће-
ни Меши Селимовићу, када су,
поред осталих, гостовали и Вла-
димир Kецмановић, Мухарем
Баздуљ, Александар Гајшек...

Месне актуелности

НОВА НАГРАДА ЗА ДОЛОВАЧКОГ АУТОРА

Војнову
„Златна буклија”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕДСТАВЉЕН ДНЕВНИК НАСТАО ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Књига о заточеништву владика у манастиру Војловица

Готово све је већ посејано

ПРИ КРАЈУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЛЕЋНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОСАО

СЕТВА КАСНИЛА, АЛИ ИПАК ИСПУНИЛА ПЛАН

Књига под називом „Заточеник
манастира Војловице” предста-
вљена је у понедељак, 2. маја,
испред поменутог православног
здања. Ово дело је пре свега посве-
ћено боравку владике Николаја
Велимировића и других еписко-
па у том храму, а реч је о перио-
ду откада су их немачки окупа-
тори тамо присилно доводили
почев од краја 1942. године и
држали у притвору готово до кра-
ја рата на овим просторима, то
јест до јесени 1944. године.

Том приликом се гостима и
верницима, који су претходно
присуствовали литургији, обра-
тио игуман Теодор Вуковић и
нагласио огроман значај тога

што је у храму, чији је он старе-
шина, време проводио један
такав духовни великан.

– Поносни смо што је у нашем
манастиру готово две године
боравио свети владика Николај,
иако је нажалост био лишен сло-
боде, јер је ово током Другог
светског рата био затвор не само
за њега него и за друге црквене
великодостојнике, међу којима
и за патријарха Гаврила Дожи-
ћа, а једно време ту је био и отац
Тадеј. Владици Николају је на
његовом голготском путу стра-
дања за Христа и свој народ овде
било последње боравиште док
је његова душа била у његовом
телу, а вратио се тек годинама

касније као светитељ. Хвала му
јер је оставио траг и речју и
делом. Много тога је остало
запамћено, нешто је записано,
па је отуд настала и ова књига,
заправо дневник тог времена,

који је водио епи-
скоп жички Васи-
лије Костић –
навео је игуман
Теодор Вуковић.

Он је, поред
осталог, додао и
да се у једном
делу овог здања
налази и келија
у којој је био зато-
чен владика
Николај, али да,

нажалост, није могуће ући у њу,
јер она припада Рафинерији наф-
те Панчево, унутар које се од
1965. године и налази сам мана-
стир, основан пре више од шест
векова.

Чланови Удружења свих пензи-
онера из Долова и даље су једна
од најагилнијих организација
умировљеника не само у Пан-
чеву већ и у широј околини.

Најстарији Доловци су најпре
наставили праксу обилажења
занимљивих дестинација у
земљи, па су у четвртак, 28. апри-
ла, отишли на једнодневни излет
на Фрушку гору, када су оби-
шли манастире Kрушедол, Вели-
ку Ремету и Ново Хопово.

Успут су посетили Сремске
Kарловце, као и важне грађеви-
не, попут Карловачке патријар-
шије и Гимназије, а потом су
предахнули, уз дегустацију
одличних вина, препознатљивих

за то поднебље.
Напослетку су се пензионери

договорили и о наредном мај-
ском излету, када ће обићи и
Чачак, Горњу Трепчу, брдо
Љубић и околину Овчарско-

-кабларске клисуре, као и мана-
стире.

Већ два дана касније најста-
рији Доловци су се бавили здра-
вљем, па су у својим простори-
јама у згради Дома културе „25.

мај” угостили патронажну сестру
Миру Јовановић, која им је одр-
жала предавање на тему „Треће
доба”.

Догађају је присуствовало три-
десетак чланова поменутог удру-
жења и Удружења жена „Долов-
ке”, који су веома помно прати-
ли предавање, с обзиром на то
да се свако, због блискости теме,
проналазио у неком сегменту
излагања медицинске раднице.

Овај вид окупљања организо-
ван је у склопу поливалентне
патронаже, а већ се зна и следе-
ће предавање, које ће бити одр-
жано крајем маја, под називом
„Деменција и Алцхајмерова
болест”.

Због скупљег горива 
у великом броју 
случајева редукована
је употреба
механизације у 
предсетвеној 
припреми.

Бојан с признањем (први здесна)

Код њих се увек нешто догађа

Прича о голготи црквених великодостојника
уприличена испред храма
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У петак, 29. априла, у Народ-
ном музеју је свечано отворена
изложба радова насталих у 53.
ликовној колонији „Делиблат-
ски песак”. Колонија је одржа-
на од 7. до 14. августа прошле
године, а на изложби се сада
представило 17 уметника из Пан-
чева, Kрагујевца, Ниша, Новог
Сада и Сокобање.

– Ова, 53. колонија веома нам
је значајна јер смо морали да
превазиђемо многе препреке да
би се она реализовала: успели
смо да се изборимо с пандеми-
јом, а први пут смо се у Дели-
блатској пешчари окупили без
дугогодишњег председника Кул-
турно-просветне заједнице Сто-
јана Бошкова, који је нажалост
преминуо. Он је преко 30 годи-
на организовао ову колонију –
рекао је Борисав Врањеш, 
актуелни председник КПЗ-а.

Он је уједно најавио да ће се

повући с те функције, а на том
месту ће га заменити Игор Гар-
диновачки. Професор Душан
Тодоровић Дујац такође се овом
приликом обратио присутнима.

– Колонија која је иза нас била
је заиста врло успешна, а обеле-

жили су је млади људи, друже-
ње, певање, игра и размена иску-
става. Било је баш лепо, а што је
најбитније, поново се враћа јед-
на дивна атмосфера у Делиблат-
ски песак, који има потенцијал
да постане стециште младих

уметника током целе године.
Према речима Милета Игња-

товића, који је написао и прате-
ћи текст каталога 53. колоније,
иако у Србији има више од 200
ликовних колонија, наша пан-
чевачка не само да је једна од
најстаријих већ је, у погледу умет-
ничких резултата, и једна од нај-
значајнијих и најугледнијих.

Своје радове су на овој изло-
жби представили Душан Тодо-
ровић Дујац, Игор Гардиновач-
ки, Иван Величковић, Ивана
Маркез Филиповић, Јелена
Лалић, Јелица Ашанин, Катари-
на Недељковић, Јелена Бадње-
вац Ристић, Милосав Урошевић
Урош, Момир Армуш, Небојша
Јоцић, Милица Радовић, Миља-
на Драшковић, Зоран Тодоро-
вић Тодор, Ксенија Барић, Мари-
ја Станојловић и Зоран Дера-
нић. Изложба ће бити отворена
до 25. маја.

Четврти „Старчевачки дани књи-
ге” одржани су између 26. и 29.
априла у организацији Дома кул-
туре „29. новембар”, а били су,
како пракса овог фестивала нала-
же, посвећени сећању на једног
од великана наше књижевности.
Овог пута избор је пао на Мех-
меда Мешу Селимовића.

Тим поводом је у четворо-
дневним програмима учество-
вао велики број гостију, међу
којима и афирмисани писци
Владимир Kецмановић и Муха-
рем Баздуљ, као и познати нови-
нар Александар Гајшек.

Догађај је отворен у уторак, 26.
априла, пригодном свечаношћу
и уз речи добродошлице дирек-
тора Дома културе Дарка Јеши-
ћа. Том приликом су локална
библиотека и оближњи трг доби-
ли симболичан назив „Меша
Селимовић”, који ће носити у
наредних годину дана.

Манифестација је наставље-
на у малој сали Дома културе
незаобилазним гостовањем
„Песничког каравана”. Током
програма који је, као и увек,
водио јабучки уметник Драган
Петковић, свако од двадесетак
поета из окружења презентовао
је своје стихове, а притом изнео
и личне импресије о поменутом
великану југословенске и срп-
ске књижевности.

Ванвременски „Дервиш”

Исте вечери је на спрату те стар-
чевачке установе у Kреативном
културном клубу (KKK) један 
од најзначајнијих српских 
писаца данашњице, Владимир
Kецмановић, причао о свом раду
и разним књижевним темама.

Београдски књижевник, поре-
клом из Сарајева, говорећи о
Селимовићу, истакао је да је
његов култни роман „Дервиш и
смрт” један од најбољих на овим
просторима, препознатљив пре
свега када је реч о композицији,

док је за Мешин стил навео да
подсећа на неку врсту комбина-
ције Андрића и Црњанског.

Програм је водио писац и
директор Дома културе Дарко
Јешић, који је посебан акценат
ставио на Kецмановићеве рома-
не „Феликс” и „Сибир”, као и на
његов рад на сценаријима за
телевизијске садржаје, пре све-
га на сарадњу с Драганом Бје-
логрлићем на изради серије „Сен-
ке над Балканом”.

Интелектуални крем

Другог дана фестивала упеча-
тљиво излагање о Меши Сели-
мовићу имао је Мухарем Баздуљ,
када је изнео низ података о
животу тог великана, попут тога
да Меша потиче из осиромаше-
не аристократске породице, да
је у исто време ишао у исту гим-
назију с Гојком Стојчевићем,
будућим патријархом Павлом,
и да је у младости играо фудбал
за тузланску „Слободу”.

Још један београдски писац с
простора Босне и Херцеговине,
пореклом из Травника, додао је

да Меша ни близу није обећа-
вао успех какав је касније дожи-
вео, па је чак био депримиран
када му нису објављиване при-
че у „Политици”, те да се све
променило када је написао „Дер-
виш и смрт”, а потом и „Тврђа-
ву”, чиме је досегао светску сла-
ву и био кандидован за Нобело-
ву награду.

Постоји глад за културом

Овај књижевник, новинар и пре-
водилац истакао је, поред оста-
лог, да има одлично искуство с
гостовањима у мањим местима,
нарочито у Војводини, а стекао
је утисак да је публика у Стар-
чеву, у којем је гостовао по дру-
ги пут, била веома заинтересо-
вана за предавање.

– То улива наду да постоји
глад за културом и у, условно
речено, руралним срединама, а
самим тим и вероватноћа да ће
се изван Београда појавити неко
име као што је Енес Халиловић
у Новом Пазару или Владан
Матијевић у Чачку, а овде ево
имамо и Дарка Јешића, који је

недавно издао дебитантски
роман – навео је Баздуљ.

За све укусе

Трећег дана, у четвртак, 28. апри-
ла, у Kреативном културном клу-
бу одржана је промоција стрипо-
ва издавачке куће „Весели четвр-
так”. Говорио је Душан Младе-
новић. Нешто касније у галерији
„Боем” одржан је афористичко-
-сатиричарски маратон Алексан-
дра Чотрића и Сенке Павловић.

Последњег дана, у петак, 29.
априла, у малој сали Дома култу-
ре на програму је било „Дечје
песничко подне” Уроша Петро-
вића, а завеса на четврте „Старче-
вачке дане књиге” у KKK-у је спу-
штена маестралним гостовањем
новинара Александра Гајшека.

Бројна публика је готово у
даху одслушала његову причу
на првом месту о духовности.
Није изостало ни сећање на чуве-
не разговоре у емисији „Агапе”
с великим Владетом Јеротићем,
који је такође пре петнаестак
година гостовао у KKK-у.

Ј. Филиповић

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Отворена изложба „Делиблатски песак”

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 8. МАЈА

Премијера представе
„На литици”

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ 10. МАЈА

Промоција књиге
Јасмине 

Ћирковић

ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Одабрани аутори
„Рукописа 45”

ЛЕПО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Сећање на 
Милована Витезовића

„Записи душе” назив је нове
књиге наше суграђанке Јасми-
не Ћирковић, чија ће промо-
ција бити приређена у уторак,

10. маја,
од 19
сати, у панче-
вачком Народном
музеју.

Реч је о збирци афориза-
ма, мисли и сентенци, чији је
рецензент др Милутин Ђурич-
ковић. Ово је дванаеста књи-
га Јасмине Ћирковић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Представа „На литици” у режији
Зорана Зарубице биће премијер-
но одиграна на Малој сцени
Kултурног центра Панчева 8. маја,
од 19.30. Ова егзистенцијали-
стичка романтична драма о дво-
је младих који траже смисао
живота креирана је по истинитој
причи „Норвешка данас” швај-
царског писца Игора Бауерсиме.

У представи играју Маја Шуша
и Никола Павловић. Kости-
мографкиња је Суна Kажић, а
ауторке сценографског решења,
визуелног идентитета и анима-
ција Милица Милосављевић и

Бојана Ристић. Музику потпи-
сују Лука Рацић и Зоран Зару-
бица, а дизајн светла Аљоша
Дакић. Након премијере у Пан-
чеву уследиће премијерно изво-
ђење у Београду 9. маја, од 20
сати, у „Дорћол плацу”, на про-
граму „Рефлектор театра”, а до
краја ове позоришне сезоне пред-
става ће гостовати у Лесковцу,
Врању, Бујановцу, Kрагујевцу,
Лазаревцу и Kраљеву.

Турнеју ове представе, у орга-
низацији удружења „Буди” из
Панчева, подржала је влада
Швајцарске, у оквиру првог пози-

ва за реализацију културних и
уметничких пројеката и парт-
нерских пројеката програма
„Kултура за демократију”. Реч
је о програму који подржава
независну културну сцену у Срби-
ји тако што, користећи културу
и уметност, подстиче критичко

и креативно размишљање о дру-
штвеним темама од важности
за локалне заједнице. Такође,
подстиче сарадњу актера на неза-
висној културној сцени, креира-
јући простор за промоцију плу-
ралистичких вредности и интер-
културалног дијалога у Србији.

Вече под називом „Лајање на
звезде и не само на звезде”,
посвећено чувеном српском
писцу, сценаристи, песнику,
афористичару и универзитет-
ском професору Миловану
Витезовићу, који је преминуо у
марту ове године, уприличено
је у четвртак, 28. априла, у пре-
пуној Свечаној сали панчевач-
ког Народног музеја.

Учествовали су Мирослав
Бирцлин, Милош Николић,
Мирослав Жужић и Младен

Вуковић, као и млади глумци
из Школе глуме Наташе Балог,
који су извели део представе
„Лајање на звезде”.

Током овог дружења чита-
ли су се поезија и афоризми
Милована Витезовића, а уче-
сници су се заједно с публи-
ком присећали лепих, често
комичних ситуација из своје
сарадње и дружења с Витезо-
вићем. Овом лепом дружењу
присуствовао је и син преми-
нулог писца.

У „Рукописима 45” ове годи-
не наћи ће се 78 аутора из
Србије, Црне Горе, Словеније,
Хрватске, Босне и Херцегови-
не и Македоније – саопштио
је Дом омладине Панчево.

На конкурс је стигло 350
пријава електронском поштом,
а жири је радио у саставу: Срђан
Гагић, Стефан Станојевић,
Јасмина Топић (главни уред-
ник), Наталија Миловановић
(Словенија) и Ђоко Здравески
(Македонија). Одабрани ауто-
ри по државама су следећи.

Србија: Милана Грбић, Раде
Шупић, Јулија Петковић,
Милош Лазаревић, Ђорђе Топа-
ловић, Горица Радмиловић,
Светлана Савић, Ненад Kостић,
Сара Станојевић, Немања Kуч,
Тијана Миљковић, Маја Сто-
јанац, Оливера Митић, Дејан
Kаназир, Немања Kиџин,
Милош Миленковић, Уна
Kапетан, Стефан Kирилов, Сте-
фан Басарић, Алекса Kрстић,
Лидија Тасић, Шимон Цубота,
Тамара Поповић, Kатарина
Пантовић, Сара Мађар, Мар-
ко Мијатовић, Урош Ђоровић,
Kатарина Петковић, Миња
Kовач, Богдан Чалић, Амар
Личина, Мирко Kекић, Хри-
стина Дамјановић, Милош
Михаиловић, Вукашин Оџић,
Сузана Џувер, Његош Вуковић,
Петра Нешић, Павле Алексић.

Хрватска: Јосип Чекољ,
Марија Скочибушић, Ади
Туфек, Лука Ивковић, Силба
Љутак, Антонела Бокан, Мар-
ко Пешут, Андрија Балуновић,
Елиша Папић, Никола Сердар,
Адриан Сатја Kурдија, Вида
Терзе, Дејана Пацина.

Босна и Херцеговина: Мир-
за Пињић, Павле Бањац, Ами-
на Хрнчић, Мерима Мустафић,

Мирна Диздаревић, Николи-
на Kрунић, Армин Шетић, Ран-
кица Гвозден, Емина Алић,
Емрах Kуло.

Црна Гора: Милена Радевић,
Наташа Гудељ, Анђела Була-
јић, Аида Ораховац Kуч, Филип
Видаковић, Тијана Радуловић,
Стефан Мијовић.

Словенија: Лукас Дебељак,
Ајда Зупан, Вероника Разпот-
ник, Ева Уле, Ања Пирнат.

Македонија: Стефан Велков-
ски, Ива Дамјановски, Леона
Јарић, Филипа Сара Попова.

„Зборник излази из штампе
почетком маја, а фестивал пово-
дом објављивања ’Рукописа 45’
ове године биће одржан у ста-
ром термину с гостима – ауто-
рима из региона. Радујемо се
што ћемо 20. и 21. маја пред-
ставити ауторе из Србије и госте
из Хрватске, Македоније, Босне
иХерцеговине, ЦрнеГореиСло-
веније, уживати у доброј књи-
жевности, радионици, као и
музичком програму”, наводи се
у саопштењу Дома омладине.

ОДРЖАНИ ЧЕТВРТИ „СТАРЧЕВАЧKИ ДАНИ KЊИГЕ”

МЕША СЕЛИМОВИЋ МЕЂУ СТАРЧЕВЦИМА

Дарко Јешић и Мухарем Баздуљ
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НОВИ ПОДВИГ УДРУЖЕЊА „ОГЊИШТЕ”

ПЕШКЕ ОД ОМОЉИЦЕ ДО ОСТРОГА 
ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД РАКА

Чланови Удружења добрих људи
„Огњиште” из Панчева одавно су
познати по својим хуманим делима,
али подвиг који сада планирају пре-
вазилази све досадашње.

Они ће, наиме, организовати ходо-
чашће и прећи пешице пут од Панче-
ва, односно Омољице, до манастира
Острог, како би сакупили новац за
потребе деце оболеле од рака.

Идеја акције је да грађани купови-
ном корака ове храбре екипе донира-
ју новац онима којима је тренутно то
преко потребно. Полазак је планиран
за четвртак, 12. мај, а требало би да
пут траје десет дана.

– У сарадњи са удружењем „Увек са
децом” из Београда, које је основано
пре 30 година при Институту за 
радиологију и онкологију Србије, одлу-
чили смо да помогнемо деци оболе-
лој од рака тако што ћемо 12. маја,
на дан Светог Василија, пешке кре-
нути од српске православне цркве у
Омољици и запутити се до манастира
Острог. Циљ нам је да сакупимо сред-
ства за такозвани родитељски кутак,
који би умногоме, поред све муке,
олакшао деци обо-
лелој од рака и
њиховим породица-
ма боравак и лече-
ње у Београду –
рекао је Славко
Радојчић, председ-
ник удружења
„Огњиште”.

Ово није прва
акција овакве врсте
коју „Огњиште” орга-
низује, али јесте нај-
већа. Јавност још
памти њихов подвиг
када су пре две годи-
не пешачили од
Панчева до манасти-
ра Нимник како би
сакупили новац за лечење мале Миње
Матић. Тада су људи куповали њихо-
ве кораке тако што су уплаћивали
новац на рачун удружења. У овом слу-
чају ће кораци моћи да се купе и сла-
њем СМС-а.

– Kако „Огњиште” још увек нема
такав број, у употреби ће бити број
удружења „Увек са децом” 7175. Пла-
нирамо да укупно пређемо преко три
милиона корака. Kада би сваки корак
вредео само један динар, сакупили
бисмо три милиона динара, што би

била и те како значајна донација и
верујем да бисмо успели да оствари-
мо циљ, а то је отварање родитељског
кутка – поручио је Радојчић.

Он је апеловао на све људе добре
воље да се одазову овој акцији тиме
што ће послати СМС или уплатити
новац на рачун „Огњишта” и купити
кораке, али и тиме што ће екипи ходо-
часника понудити смештај на путу од
Панчева до Острога.

– Смештај би нам заиста много зна-
чио после напорног хода, јер плани-

рамо да сваког дана пређемо око 50
километара. Грађани на нашем сајту
и „Фејсбук” и „Инстаграм” страници
могу видети трасу којом ћемо ићи, па
ако неко из успутних места препозна
ову идеју и одлучи да нам изађе у
сусрет, били бисмо му јако захвални.
Засад смо на препоруку Његовог 
преосвештенства владике Јустина, а
уз благослов Његове светости патри-
јарха Порфирија, обезбедили конак у
манастирима Тресије и Милешева.
Вероватно смо обезбедили и Гучу и
Kушиће. У Никшићу ћемо бити гости
градоначелника Марка Kовачевића и
његових сарадника. Проћи ћемо и
кроз Горњи Милановац, Ивањицу,
Нову Варош... Ходаћемо по 10-12 сати
сваког дана по сунцу, а можда и киши,
а чека нас и успон и до 1.500 метара
надморске висине. Све што нам је
потребно јесте да грађани подрже ову
акцију кроз куповину корака и да нас
сачекају успут и да нам помогну око
преноћишта – апеловао је Радојчић.

Ову акцију можете подржати већ
сада уплатом донације на рачун удру-
жења „Огњиште” број: 340-11024157-
94. Kао сврху уплате наведите: „Kорак
за децу”. Активан је и СМС број 7175,
а донацију можете оставити и у ресто-
рану „Poco Loco” у Улици браће Јова-
новић 15, где је постављена кутија за
те сврхе. Д. Кожан

Едит и Андреа, девојка помало
немирног духа и капетан попри-
лично строгих схватања, случајно
се срећу на трајекту између Вене-
ције и Грчке. Један наизглед безна-
чајан догађај њихове ће животе про-
менити заувек. Овај моћан, снажан
роман Сузане Тамаро, препун мудро-
сти, показаће нам пут поновног
рађања који сви тражимо.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
какве бисте вести објављивали кад
бисте били уредник „Мишјих ново-
сти”. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Куда се крећу мачке, где има нај-
више сира, како најбрже прогристи
рупу и како појести газдаричин ’Пан-
чевац’ а не погинути (никако!).”

„Стална рубрика би биле технике
самоодбране од мачака, а савети би
се сводили на једну кључну ствар:
бежи колико те ноге носе!”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање која је најглупља
теорија завере коју сте досад чули:

„Тешко ми је да их све набројим у
овако малом простору, али упозна-
ћу вас са својим комшијом Слави-
шом да их чујете из прве руке.”

„Да је земља равна плоча на леђи-
ма корњаче и да је добра ствар оже-
нити се.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Ко је заслу-
жио да му поклоните џиновску чоко-
ладу и зашто?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Не би требало да одго-
вор буде дужи од једне до две рече-
нице. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

„Чоколада” Џоане Харис је светски
бестселер саздан од уживања, ћудљи-
вости и много, много посластица.

На опште изненађење мештана, у
Ланскенет стиже лепа и необична
Вијан Роше и прекопута цркве отва-
ра чоколатерију. У време великог
ускршњег поста њене посластице
представљају право искушење за
житеље. Све то се уопште не допада
свештенику Реноу.

Ускоро ће се град поделити на вер-
не поборнике хладне ригидности
цркве и оне који уживају у новоот-
кривеним радостима живота. По овој
књизи је снимљен и хит филм 2000.
године са Џонијем Депом и Жили-
јет Бинош у главним улогама.

Чоколада

Велика љубавна
прича

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљиви-
ји одговор на питање: „Ко је био ваша
прва љубав у детињству?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. Награђене одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Први топли дани пролећа подсећају
нас да је време да обновимо контакт с
природом, да се упустимо у дуге шет-
ње, уживамо у зеленилу, пикницима и
чистом ваздуху. Модеран начин живо-
та подразумева дуге боравке у затворе-
ном, па је сваки тренутак проведен у
природи чист добитак, било да је то
шетња од посла до куће, било да је
одлазак у парк. Због тога су значајни
свако дрво, жбун и травната површина,
а свака нова садница је разлог за радост.

Панчево је Међународни дан плане-
те Земље 22. априла обележило како
доликује – садњом младица платана и
јавора у Дечјој еко-башти, настављају-
ћи акције „Посади свој хлад” и „Засади
и ти своје дрво”.

На Стрелишту, у близини Хале спор-
това, дрвеће су, уз подршку и помоћ
радника ЈКП „Зеленила”, засадили нај-
млађи играчи КУД-а „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП, извиђачи одреда „Црне
роде” и становници тог дела града. Били
су присутни и градоначелник Алексан-
дар Стевановић, градски већници и
представници Завода за јавно здравље.
Након ове акције Стрелиште је богати-
је за 50 стабала платана и пет јавора.

Изван еко-баште, на Стрелишту је
посађено још 300 платана, док је у овој
сезони на територији целог града поса-
ђено око 3.300 нових стабала.

Дрвећем против смећа

ЈКП „Хигијена” и ЈКП „Зеленило”
заједничким снагама на користан и
леп начин решили су дугогодишњи

проблем наших суграђана у насељу
Младост. Очистили су дивљу депо-
нију на углу Бачванске и Козарачке
улице на новој Миси, насули земљу и
посадили по шест садница тује и руја.
Требало би да саднице спрече понов-
но гомилање смећа, али и да нас под-
сете да би све могло да буде много
лепше и уредније када бисмо се сви
само мало потрудили.

Децембарске акције

Подсећамо да је у децембру прошле
године почела замена стабала која су

уклоњена с Трга краља Петра I и да се
садња на осталим зеленим површина-
ма планира за време након завршетка
поплочавања. Посечени су тринаест
копривића и три липе и замењени тули-
пановцем.

– Стабла су висока око десет мета-
ра и имају пречник од око тридесет
пет центиметара на висини око
метар – метар и десет изнад тла.
Изабрали смо тулипановац, или
лалино дрво, како се још зове, јер је
идеалан за дрвореде у парковима
пошто има правилно дебло и фор-

мира широку, разгранату крошњу –
изјавила је тада Жења Маринковић,
пејзажни архитекта из ЈКП-а „Зеле-
нило”.

Поред Градског парка, ново дрвеће
је посађено и у Народној башти. То је
резултат акције „Међугенерацијска подр-
шка природи”, у којој заједничким сна-
гама млади и старији пошумљавају
површине с циљем да се однегује дрве-
ће које ће допринети бољој еколошкој
ситуацији, пружити хлад и заштиту од
ветрова и бити леп призор за око.

Сузана Јанковић

НОВЕ КРОШЊЕ ЗА ВЕЋИ ХЛАД

Зеленије Панчево
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Иван Миливојевић је рођен у
Београду 1965. године, а у Пан-
чево се преселио 1974. Тада се
заљубио у прелепи Тамиш. Река
је постала место где је проводио
највише времена. Похађао је
Основну школу „Васа Живко-
вић”, а потом се уписао у Машин-
ску. Студирао је на Факултету
физичке културе и стекао дипло-
му за непуне четири године, с
просечном оценом 8,5. На истом
факултету је и магистрирао. Заве-
слао је у кајаку 1979. године,
када, како каже, још није знао
добро да плива. Бавио се разли-
читим спортовима, али је кајак
остао његова најомиљенија спорт-
ска дисциплина. Иван често каже
да му је прва љубав Тамиш, а
друга кајак. Основао је Кајака-
шки клуб „Навигатор” 2000. годи-
не, а 2001. и Спортски клуб
„Спортико”, који је најпре оку-
пљао децу са сметњама у разво-
ју, а потом су се у његове актив-
ности укључили и остали грађа-
ни. Обухвата бројне спортове,
од којих су најзаступљенији сто-
ни тенис, пливање, планинаре-
ње и веслање.

ПАНЧЕВАЦ: Какав је био ваш
први сусрет с кајаком? Како је
све почело?

ИВАН МИЛИВОЈЕВИЋ: Као
и већина деце, истраживао сам
и опробавао се у различитим
спортовима. Највише смо игра-
ли фудбал, а у школи сам се
бавио гимнастиком. Моје дру-
штво је почело да се бави каја-
ком те 1979. године, па сам ја с
њима пробао. Није ме посебно
привлачио тај спорт јер нисам
био добар пливач, али чим сам
сео у чамац, схватио сам коли-
ко је интересантан. Остао сам у
кајаку до данашњег дана. Ту
љубав и знање преносим на мла-
ђе чланове.

• Били сте успешни и као так-
мичар и као тренер. Какви су
вам били резултати?

– Био сам финалиста на држав-
ним првенствима и освојио сам
неколико медаља на међународ-
ним такмичењима. Припадао
сам кругу просечних клупских
такмичара. Али интересовало ме
је како све то треба да се ради,
па сам зато уписао Факултет
физичке културе... У „Спортику”
смо имали заиста лепе резулта-
те и на домаћим и на међуна-
родним такмичењима. Деца са
сметњама у развоју била су вице-
шампиони у фудбалу у Луксем-
бургу 2004. године, један дечак
је у трци на сто метара заузео
сјајно треће место на Специјал-
ној олимпијади у атлетици, у
кајаку смо имали дванаест репре-
зентативаца, државних првака...
Постигли смо, дакле, пуно, пуно
успеха. Тренутно смо у неком
залету у свим спортовима када
је реч о млађим категоријама,
али је највећи акценат на сто-
ном тенису и кајаку. Ако будемо
имали финансијску помоћ и
довољно тренера, јер све то зах-
тева пуно и времена и људи,
надам се да ћемо једног дана
поново постизати велике резул-
тате. Никада нисам заступао тезу
да спортисти треба да тренирају
за клуб и тренера, већ првен-
ствено за себе. У многим клубо-
вима се ради погрешно – ја то

могу да кажем јер ми је то стру-
ка – у први план се истиче резул-
тат, деца се одмах такмиче, спре-
мају се за светска првенства,
олимпијаде... То за последицу
има да се деца неким спортом
баве само неколико година, а
онда престају да тренирају и оду-
стају, јер изгубе љубав. Ја се тру-
дим да ту децу научим да се
играју и да кроз игру развијају
моторичке способности, да заво-
ле спорт и да се целог живота
баве спортским активностима,
да наставе да се баве рекреаци-
јом. Задовољство ми је што је
велики број деце коју сам обу-

чио пре двадесет или тридесет
година завршио факултете, што
су постали прави људи. Надам
се да ће неки од њих завршити
факултет за физичку културу и
да ће бити моји наследници и
појачање у клубу, да ће за неко-
лико година они преузети кор-
мило клуба.

• Како сте дошли на идеју да
оснујете Спортски клуб „Спор-
тико” за децу са сметњама 
у развоју?

– Идеја се родила природно.
Професор сам физичке културе
у школи „Мара Мандић”, у којој
се ради с децом са сметњама у
развоју. Хтели смо да им омогу-
ћимо да се мимо школе баве
спортом. Нажалост, то је јако
тешко изводљиво у редовним
клубовима, јер се углавном тра-
же врхунски резултати. Нађе се
тек понеки клуб у Србији... Код
нас је то било другачије. Ове

године славимо двадесет годи-
на постојања и са задовољством
могу да кажем да је кроз клуб
прошло преко 1.200 чланова –
деце са сметњама у развоју, како
из Панчева, тако и из Београда.
С великим бројем деце се дру-
жимо дуги низ година, првен-
ствено рекреативно. Кретање и
физичка активност потребни су
сваком човеку, а њима погото-
во. Прошле године смо успоста-
вили сарадњу са Удружењем сле-
пих и слабовидих лица. Изрази-
ли су жељу да се и они опробају
у кајаку, па од ове године кре-
ћемо и с њима да радимо. Поред

ове деце, у клубу тренирају и
деца без сметњи у развоју, што
представља један леп спој и зна-
чајан корак у њиховој социјали-
зацији и интеграцији. Многе
ствари радимо заједно, одлази-
мо на путовања, на припреме,
на такмичења и живимо као јед-
на добра породица. Важно је и
то што нас Град све више пре-
познаје и уважава наш рад и
резултате, тако да нам посвећу-
је све више пажње. Важно нам
је да добијемо и финансијска
средства, јер све ово захтева јако
пуно улагања.

• Колико је улагања потребно
за спортове? Шта је све неоп-
ходно од опреме?

– За најпопуларнији спорт,
стони тенис, на првом месту је
неопходан простор. Ми радимо
у ШОСО „Мара Мандић” у јед-
ној малој сали, која се тако само
зове, а заправо је учионица у

коју могу да стану тек три стола,
и у Црвеном магацину. Потреб-
ни су нам и столови и рекети, и
то је релативно скромно. Међу-
тим, кајак и веслање су доста
скупи, потребни су вам чамац,
весла, колица за чамац..., и то је
огромно улагање. Сваки од спор-
това захтева одређене реквизи-
те, али је веслање најскупље, јер
смо на реци од шест до осам
месеци у току године.

• Кајак и природа иду руку
подруку. Да ли се може рећи да
сте на неки начин промотери
Тамиша?

– Имамо лепу реку Тамиш,
која протиче кроз сам
центар града, и труди-
мо се да популаризује-
мо и град и клуб, али
пре свега лепоте Тами-
ша, јер људи нису све-
сни да се на километар
од центра града крије
природни драгуљ Град-
ска шума, место које
врви од флоре и фауне.
Промовишемо и тури-
зам и екологију, све-
страни смо. Све више
људи нас препознаје.
Пре неколико дана су
нам се јавили људи из
Рафинерије, који желе
да колективно дођу и
тренирају. То ми је изу-
зетно драго, јер смо
поводом двадесетогоди-
шњице, која је ове годи-
не, имали идеју да укљу-
чимо велики број фир-
ми и колектива, општи-
ну..., са жељом да што
више људи изађе у при-
роду.
• Двадесет година је

велики јубилеј. Како ће
„Спортико” прославити
двадесет година посто-
јања?
– Првенствено желим

да кажем да је после
тридесетак година Град
отпочео реконструкци-
ју кеја. Био сам дете
када се то градило и
сада сам веома срећан
што се то дешава. Пла-
нирамо да 25. јуна
направимо регату каква
никада до сада није
одржана у Србији. Уче-
ствоваће индијански
кануи и рекреативни

кајаци, очекујемо око 80 чама-
ца, што уопште није мали број.
Биће леп призор да се види
толики број чамаца на једном
месту. Укључићемо град и села,
доћи ће нам и гости са стране.
Одвеслаћемо до Јабуке – до
тамо има осам километара и
осам назад. Угостићемо учесни-
ке пасуљем или гулашем, а нада-
мо се да ћемо имати помоћ Вој-
ске Србије у организацији и
обезбеђивању шатора и клупа,
како би толики број људи могао
да седи и ужива у лепотама
Тамиша. У организацији с нама
учествује и Спортски савез Пан-
чева, а надамо се да ће нам
Град помоћи да прву регату одр-
жимо ове године, како би наред-
них година то постала тради-
ција. Желимо да кроз неколи-
ко година на Тамишу буде неко-
лико стотина чамаца и да Пан-
чево постане препознатљиво по
једној таквој спортско-туристич-
ко-рекреативној манифестаци-
ји. На овогодишњој регати могу
да учествују сви који имају сво-
је чамце и неки који знају да
веслају могу да добију чамце
од нас. Нема ограничења што
се тиче узраста, па су нам се
најавиле многе породице које
ће заједно учествовати. Засад
имамо импозантан број наја-
вљених учесника – осамдесет
чамаца и сто двадесеторо људи.
Само да нас време послужи, да
тог дана буде лепо, да наши
грађани и учесници буду задо-
вољни, па ће Панчево добити
једну лепу нову манифестацију.

Сузана Јанковић

Грачаничка улица припада
територији Месне заједнице
Стрелиште. Под овим нази-
вом постоји од 1991. године,
а простире се од Стевана Срем-
ца до Милешевске улице.

Манастир Грачаница се
налази на Косову и Метохи-
ји, у селу Грачаница, недале-
ко од Приштине. Његова
изградња је започета 1315.
године, а завршена 1321. годи-
не, од стране краља Милути-
на. Припада Епархији рашко-
-призренској Српске право-
славне цркве и посвећен је
Успењу Пресвете Богородице.

Предање каже да је пред
саму битку на реци Грачанки
краљ Милутин заспао. Док је
спавао, јавио му се анђео
господњи, рекавши му да ће
победити и да из захвално-
сти Господу Богу за помоћ
која му је пружена он мора

саградити цркву чији ће му
се облик приказати. Када се
краљ Милутин пробудио, на
небу је угледао облак који је
имао облик цркве. Битку је
добио, као што му је речено,
и одмах након победе наре-
дио је изградњу цркве.

Манастир Грачаница пред-
ставља непокретно културно
добро, као споменик културе
од изузетног значаја. Заједно
с још три манастира Српске
православне цркве – Високим
Дечанима, Пећком патријар-
шијом и Богородицом Љеви-
шком – Грачаница је на спи-
ску „Унескове” светске башти-
не под именом „Средњове-
ковни споменици на Косову”.

Бурна историја

Дуг период од 14. до 18. века
био је миран и напредан период
за манастир. У манастиру
су живеле стотине монаха.
Они су развили веома интен-
зивну духовну и уметничку
делатност. Затим је Грачани-
ца била и средиште новобрд-
ског митрополита, који је учи-
нио велики допринос за Гра-
чаницу тако што је увео штам-
парију. Касније је црква слу-
жила само за парохијске
потребе, јер је манастир био
напуштен због великих тур-
ских зулума. До средине 18.
века, тачније до 1759. годи-
не, Грачаница је била
арнаутско место. Срба није
било, а Арнаути су уништили
сваки помен на њих. Међу-
тим, средином 18. века наи-
лази велика болест, од које
су Арнаути масовно умира-
ли, због чега су се и иселили
одатле, а Срби се вратили.
Први свештеник Грачанице
био је Ђак Риста, који је и
обавио прву службу у главној
манастирској цркви.

Године 1893. Милојко В.
Веселиновић посетио је мана-
стир Грачаницу и затекао га
у веома незавидном и лошем
стању. Током 1895. године
Гедеон Марић, нови игуман
манастира, ишао је по срп-
ству и скупљао прилоге за
обнову манастира.

Одбор за обнову манасти-
ра изводио је радове од 1937.
године, када су направљени
нова камена ограда и мана-
стирски конак. Велики радо-

ви завршени су 1941. године.
Ризница манастира Грача-

ница уништена је у пожарима
1379. и 1383. године, али је
сачувана збирка свих старих
икона, међу којима је и икона
Христа Милостивог из 14. века.

Посебну знаменитост мана-
стира представља фреска с
ликом Симониде, супруге кра-
ља Милутина.

Млада принцеза

Симонида Немањић, најмла-
ђа српска краљица на двору
Немањића, родила се као
принцеза Симонида Палео-
лог у Константинопољу, у
Византији, 1294. године. Била
је једина ћерка византијског
цара Андроника Другог и
царице Ирине Монфератске
и четврта супруга српског кра-
ља Стефана Уроша Другог
Милутина Немањића.

Пошто је у то доба оконча-
но непријатељство између
Србије и Византије, византиј-
ски цар је, након потписаног
примирја са Србијом 1299.
године, обећао краљу Милу-
тину савез путем династич-
ког брака. Андроник је наме-
равао да уда своју сестру Евдо-
кију за краља, али је она по
други пут одбила да се уда.
Уместо ње, Симонида, која је
тада имала само пет година,
послата је на српски двор како
би постала супруга четрдесет
година старијег краља Милу-
тина и симболисала гаранци-
ју дугорочног мира и прија-
тељства између две земље.

Византијска црква се про-
тивила склапању овог брака,
али је цар био одлучан у сво-
јој намери. Српски краљ је
такође радо пристао на брак,
чак се и развео од своје треће
жене, ћерке бугарског цара.

Симонида је одгајана на
српском двору као племки-
ња до своје дванаесте годи-
не, када су девојке у то доба
бивале пунолетне, док није
стасала за брачне обавезе.
Млада краљица је, међутим,
била нероткиња. Према неким
византијским изворима, узрок
томе је краљева жеља да пре-
рано конзумира брак. Њена
мајка Ирина покушала је да
искористи ту ситуацију да
краљу понуди једног од сво-
јих синова као наследника,
али је краљ одбио пошто је
имао потомство из претход-
них бракова... Симонида је
умрла после 1345. као мона-
хиња.

Њена необична судбина и
лепота биле су и инспираци-
ја многим уметницима.
Песник Милан Ракић напи-
сао је поему „Симонида”, а
Милутин Бојић је написао
драму „Краљева јесен”. Асте-
роид 1675 Симонида који је
открио астроном Милорад Б.
Протић добио је име по Симо-
ниди Немањић.

Очи на њеном лику у Гра-
чаници су изгребане. Раши-
рено је веровање да су то учи-
нили Албанци из мржње пре-
ма Србима, али је оно погре-
шно. Фреску су, највероват-
није, изгребали Срби, јер се
веровало да тај малтер лечи
очне болести. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ГРАЧАНИЧКА

Очи младе принцезе
НАШ ГОСТ: ИВАН МИЛИВОЈЕВИЋ, ТРЕНЕР СК-а „СПОРТИКО”

ЗАЉУБЉЕН У ТАМИШ И КАЈАК



вежбе с музиком – ритмичку
гимнастику – представиле су
чланице клуба „Руслана”, које
редовно освајају медаље на клуп-

ским и међународним такмиче-
њима. Оне су својим наступима
прошлог петка недвосмислено
објасниле зашто је то тако.

Да и мајсторске кате каратеа
подсећају на својеврсну игру,
доказала су деца из Карате клу-
ба „Младост”, да би потом мажо-
реткиње из плесног студија
„Лана” донеле још мало мар-
шевско-плесних корака. Наред-
ни „језик” на коме су присутни
врло успешно „поразговарали”
са Аном и чланицама клуба „Be
Fit” била је зумба. На лицу места
свима је било јасно да је истина
да зумбу могу играти баш сви,
да се кореографије лако уче, а
да вам притом овај плес доноси
велику добробит: ангажује цело
тело, побољшава координацију,
троши јако пуно калорија, пома-
же у метаболичким процесима...
Уз то, оно што је данас многима
битно, зумба позитивно утиче и
на психу: ослобађа од стреса, а
успут вам помаже и да се лудо
забавите.

Изузетно велико интересова-
ње присутних побудила је еки-
па из клуба „Para i so” која је пред-
ставила баћату, све популарни-
ји страствени плес који долази
из Доминиканске Републике. Да
би читав догађај био још живо-
писнији, потрудили су се и пле-
сачи самбе, а на крају се сва пре-
остала енергија слила у хип-хоп,
чије је покрете дочарала одлич-
на екипа из денс студија „Fusion”.

Најлепши утисак који је остао
после оваквог дана јесте тај да
Панчево има невероватно мно-
го талентованих људи који на
најразличитије начине следе
своју страст и потребу да се
изразе кроз покрет и да на тај
начин додају овом свету још
мало неких ведријих боја. Још
је лепша чињеница да их у
Народној башти публика није
видела све (ни приближно!),
као и да плес није једина област
у којој имамо шта да дамо све-
ту. Лепо је знати да једно од
највећих богатстава која наш
град има представљају – њего-
ви грађани. Драгана Кожан

ФОТО-РЕПОРТАЖА 13
Петак, 6. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Једна од најлепших слика које
су ових дана из Панчева отишле
у свет била је свакако она из
Народне баште, где је у петак,
29. априла, уз више стотина пле-
сача, обележен Светски дан игре,
у организацији Града Панчева.

Уместо речи, тог дана се код
волијере у највећем градском
парку за разговор користио
покрет. А причало се на најра-
зличитијим „језицима”. Неко је
одабрао класичан балет, неко
савремену игру, једни су се одлу-
чили за танго, други за народну
игру, трећи за мажорет, овамо
се бирала ритмичка гимнасти-
ка, онамо карате, зумба, баћата
или хип-хоп... И сви су се савр-
шено разумели, без обзира на
ритам и мелодију. Емоција је
рекла све. А емоција је била
љубав – према плесу и према
свима који кроз живот пролазе
плешући.

Манифестацију су отворили
Марија Јевић, чланица Градског
већа задужена за културу и омла-
дину, и Слободан Битевић, пред-
седник Спортског савеза Пан-
чево.

– Панчево је град који орга-
низује велики број значајних
културних манифестација, а обе-
лежавање Светског дана игре је
само једна од њих. Ако говор
тела посматрамо као емоцио-
нални израз нашег унутрашњег
говора, можемо рећи да сваки
гест, сваки покрет, изражава неко
наше осећање или мисао. Покрет
не вара, покрет је увек искрен.
Невербална комуникација је
трансгенерацијски у нама и ми
је одлично разумемо, чак и боље
него реч, а данас ћемо се у то
још једном уверити – поручила
је том приликом Марија Јевић.

Првак света у каратеу Слобо-
дан Битевић такође је поздра-
вио присутне и честитао им Свет-
ски дан игре.

– Kао што и сами знате, да
бисте се бавили плесом и разним
играма, морате бити физички и
психички изузетно спремни. То
је оно што повезује спорт и умет-
ност, односно плес. Плесови сјај-
но утичу на координацију, окрет-
ност и агилност, па баш зато
светски спортски стручњаци пре-
поручују да спортистима прва
база буду управо разни плесови
и игре, јер се показало да је то
сјајна надоградња за врхунске
спортске резултате. Зато су спорт
и плес нераскидиво повезани –
истакао је Битевић.

А након ових уводних речи
заиграли су сви – и извођачи и
публика, јер је свако ко је то
желео имао могућност да уз
помоћ инструктора научи кора-
ке свог омиљеног плеса и да се
опроба у њему.

Били је заиста лепо видети
толики број људи како у олиста-
лој и озеленелој Народној башти
прати исти ритам и њише се,
скаче, окреће, цупка, савија и
исправља, уз најразличитије врсте
музике. Замисао организатора
да Народну башту претворе у
један џиновски подијум за игру
у потпуности је успела. Ужива-
ли су и млади и стари, а три
сата током којих је било лакше
него икад заборавити на про-
блеме и хаотичну свакодневицу
пребрзо је пролетело.

Најпре су наступили су уче-
ници Балетске школе „Дими-

трије Парлић”, који су предста-
вили класичан балет и савреме-
ну игру. То је била прилика и да
се Панчевци подсете да наш град
има дугу традицију на овом пољу,
јер почеци балетске уметности
код нас датирају од пре Другог
светског рата. Балетски течај
започео је рад 1950. године у
саставу ондашње музичке шко-
ле у Панчеву и у просеку је бро-
јао од 70 до 80 полазника. Балет-
ска школа „Димитрије Парлић”
почела је да ради 1979. године
као нижа балетска школа, док
самостално ради од 1995. годи-

не. Занимљиво је да је прва гене-
рација те школе бројала три кла-
се и 39 ученика, док данас само
у основној школи има 22 класе
са 253 ђака. У средњој школи
постоји још осам класа и 37 буду-
ћих балетских уметника.

Публика је у Народној башти
видела најталентованије међу
њима, дивећи се како њиховим
грациозним покретима и пре-
лепим кореографијама, тако и
живописним костимима који су
се савршено уклопили у пролећ-
ни амбијент сунцем окупане
Народне баште.

Народну игру је приказао КУД
„Станко Пауновић” НИС–РНП,
друштво које у нашем граду
постоји од 1948. године, а захва-
љујући свом квалитету познато
је не само широм Србије већ и
у свету. „Пауновић” данас оку-
пља око 500 чланова у оквиру
12 играчких група, женске и
мушке певачке групе, народног
оркестра, дечјег народног орке-
стра, тамбурашког оркестра,
школе тамбуре, школе фруле и
радионице за реконструкцију
народних ношњи. А након њихо-
вог наступа прилику да науче
основне кораке различитих кола
радо су искористили и наши
суграђани. Тешко да је у нашем
граду виђено веће коло од оног
које се тог дана протезало у кру-
гу великог пречника око чита-
ве волијере у Народној башти.
За Гиниса!

Уследили су потом сензуал-
нији ритмови пореклом из Арген-
тине које су донели плесачи тан-
га из клуба „Cade na”. Мажорет-
киње из клуба „Панчевачке лави-
це”, живи сувенир нашег града,
представиле су предности мажо-
рета, у коме се у савршеној сим-
фонији стапају гимнастика,
балет, акробатика, различити
стилови плесова и рад с неким
од реквизита, било да је то штап,
помпон или нешто друго.

Још један захтеван женски
спорт који повезује физичке

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Ротко
Мужјак ротвајлера, старости три-
-четири године, пронађен је у Доло-
ву, где је највероватније избачен без
микрочипа, а сада тражи нови дом,
након што је кастриран, микрочипо-
ван и вакцинисан против беснила.

Ротко је навикао на поводац и прави је пас – воли да се мази
и шета, а због величине за њега би најбоље било двориште.

Налази се привремено у градском прихватилишту у Власин-
ској улици (352-148), где чека одговорне удомитеље који га
тамо могу упознати.

Штенци из шуме
Ова малена породица од
четворо мужјачића и јед-
на женкице пронађена је
ван града, препуштена
немилости дивљине и изве-
сној трагичној судбини.

Људи који су их прона-
шли помогли су им да ста-
сају и да постану прави лепотани, који сада траже сигурне домо-
ве како би успели да израсту у праве и верне кућне љубимце.

Друге информације о овим слатким куцама могу се добити
на телефон 063/732-69-65.

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

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

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

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

за цео живот!

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСKИ ДАН ИГРЕ 

НАРОДНА БАШТА У РИТМУ МУЗИКЕ ЗА ПЛЕС

ЗАШТО 29. АПРИЛ?

Иако постоји миленијумима, плес

је тек од 1982. године, на предлог

Међународног савета за игру који

ради при „Унеску”, добио свој

међународни празник. И тако се

од тада, сваког 29. априла,

широм планете обележава Свет-

ски дан игре, како би се јавност

подсетила на значај ове уметно-

сти, али и да би се указало на

проблеме и изазове с којима се

сусрећу професионални плесачи.

Датум је одабран зато што је

на тај дан рођен Жан-Жорж

Новер (1727–1810), реформа-

тор балета и зачетник модерног

балета, играч и кореограф.

Новер је био популаран и изу-

зетно цењен у 18. веку и почет-

ком 19. века, а памте га и данас

све велике балетске сцене у

Европи. У знак сећања на овог

великог ствараоца, сви профе-

сионални, али и аматерски пле-

сачи на његов рођендан сваке

године славе игру.
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пружа вам се изванредна могућ-
ност да уложите у посао који сте
до сада само прижељкивали. На
дуге стазе то може бити исплатива
инвестиција, али пажљиво бирајте
сараднике. Партнер ће се трудити
да вам приушти дивне тренутке.
Несаница.

Шта год да радите, налазите
задовољство у томе, али и испла-
тиће вам се. Већи новчани доби-
так биће изненађење. Играјте
лутрију, могло би да вам се
посрећи, али не претерујте. Про-
блеми са желуцем. Миран љубав-
ни период.

Ако из ове игре желите да изађете
као победник, било би пожељно да
потражите помоћ. Велике идеје је
понекад тешко спровести у дело
самостално. Не мењајте свет,
мењајте себе. Могућа анемија.
Није партнер тако лош, само га
понекад треба саслушати.

Могуће је да ће доћи до неке
реорганизације тамо где тренутно
радите и врло је могуће да ће то
обухватити и вас, највероватније
променом радног места, па чак и
зграде у којој радите. Болови у
доњем делу леђа. Проводите вре-
ме с блиским људима.

Кад помислите да је готово, дола-
зи спас. Не заступајте мишљење
већине, јер ћете у пресудном тре-
нутку остати без подршке. Стрпите
се мало. Краћи пут је исплатив. У
љубави следе период стабилности
и велика подршка партнера.
Болови у врату.

Вероватно ћете радити два-три
посла истовремено. Неки од њих
ће захтевати и честа путовања, а ви
сте помало уморни. У игри је вели-
ки новац, можда и продаја неке
некретнине. Не будите брзоплети.
Не кривите партнера баш за све,
пружите му руку, лакше је удвоје.

Не правите радикалне резове. Ако
баш морате, идите на пут који дуго
планирате. Посао живота вам је
надохват руке – неколико детаља
и остварили сте свој сан. Партнер
вам пружа подршку, али и ви се
мало више отворите, насмејте се,
запевајте... Стомачни проблеми.

Највише времена проводите на
послу, јер сте ту најсигурнији. Ако
немате обавезе, ви их сами ство-
рите. Несугласице с породицом и
партнером су све учесталије. Пре-
дузмите нешто да то средите, јер
ви изазивате љубоморне сцене.
Више спавајте.

Проверите све документе, читајте
их онолико пута колико је потреб-
но како бисте били сигурни да
нећете погрешити. Пословни пут
ће вам помоћи да испливате на
површину. Не улазите у сукобе на
послу, тако ништа нећете решити.
Помоћ и подршка долазе из куће.

Гомила нерешених питања у вези с
наследством. Преоптеретили сте
себе кредитима или непланираним
куповинама. Ставите тачку на све
то. Новац који очекујете мало ће
каснити, па се реорганизујте што
пре можете. Партнер посустаје,
као да бежи. Могуће су алергије.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

На пољу финансија ситуација је
веома променљива. Стари про-
блеми полако почињу да се акти-
вирају и ово је време кад морате
да их решите. Не сањајте отворе-
них очију. Партнер се већ одавно
повлачи због ваших излива нерво-
зе. Пазите се повреда.

Одредите шта су вам животни
циљеви и добро размислите пре
него што кренете у рашчишћавање.
Све је некако на климавим ногама,
али ништа се не решава само од
себе. У љубави сте несигурни у осе-
ћања особе коју дуго знате. Орга-
низујте сусрет и добар разговор.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

TРАЖИМО 
УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ
НОВИНА

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ

ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS
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ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР 
за роштиљ, БУКОВА цепаница 

и сува потпала у џаку

061/383-80-00
(2/314885)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 11.950

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

дрва и угља
064/158-44-10,
063/101-11-47

(1
/3

1
4

8
4

2
)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04
и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „ZF Serbia d.o.o. Pančevo”, 7.
Нова бр 7 Панчево, поднео захтев за одлучивање о
потреби израде процене утицаја на животну среди-
ну за пројекaт „ZF Е-Mobility производни комплекс за
производњу опреме за возила ( III фаза )”, на кат.
парцели 9416/44  и 9416/45 К.О. Панчево, на тери-
торији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секрета-
ријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710
у периоду од 6. до 16. маја 2022. године радним да-
ном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-
ном року достави мишљење у вези са поднетим за-
хтевом.

Шљунак, песак, сејанац, ризла 
са превозом и насипање плацева 

по најповољнијим ценама. 
069/415-27-77. 

(5/283694)

ПУНТО 1.3 МЈТ, 2/3 вра-
та, 2010. годиште. Тел.
063/523-609 (СМС)

КУПУЈЕМ новијег југа у
добром стању. Тел.
064/175-00-11. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, 2003. годиште,
регистрован до краја го-
дине. Тел. 063/319-133.
(315014)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005, регистрован.
063/712-34-11. (315110)

РЕНО клио, 12 кубика,
регистрован до 26. јуна.
063/436-918. (315057)

КОРСА 1.0, 2004, троје
врата, клима и остала
опрема. 064/587-50-24.
(315125)

ДАЧИЈА логан рестајлинг
1.6, 2008/9. нов атести-
ран плин. 064/130-36-02.
(315125)

ПУНТО 3, 1.2, 16 v, 2004,
фул опрема, петора вра-
та, регистрован годину.
064/587-50-24. (315024)

ПУНТО 1.2, 2008, петора
врата, фул опрема, реги-
строван. 064/587-50-24.
(315024)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2009,
800 цм, хаварисан, у де-
ловима. 064/130-36-02.
(315125)

СИТРОЕН jum per 2.2, ди-
зел, регистрован. Опел
астра караван 2.0 дизел.
Регистрован, смарт дво-
сед, тек регистрован, 600
кубика, изузетан.
061/114-11-80. (315134)

РЕНО клио 1-5 доуеч.
2’’4. регистрован 9 4 алу
фелне са гумама, 1.400
евра. 062/287-055.
(383616)

МЕРЦЕДЕС А 160/2002,
регистрован до IX, бен-
зин, плин, очуван, 1.150
евра. Тел. 064/123-63-65.
(283603)

ПРОДАЈЕМ опел зафира

2003. годиште, 2.0, ДТИ,

повољно. Тел. 064/180-

86-98. (283662)

ФОЛКСВАГЕН пасат,

2008. годиште. Тел.

064/187-57-13. (283579)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
небитно стање, од 100 до
2.000 евра. 069/203-00-
44. (312975)

ОТКУП возила, стање не-
битно. 063/151-08-19.
(315123)

ОТКУП аутомобила у би-
ло каквом стању, од 100
до 2.000 евра. 062/193-
36-05 (315123)

КОНСТРУКТУРОВА гара-
жа, Котеж 2, продајем
гаражу у приземљу, 15
квм, за ауто или магацин.
063/122-55-22. (315089)

ИЗДАЈЕМ повољно гара-
жу у центру, код Робне
куће. Тел. 063/846-06-83.
(283645)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (283639)

МЕШАНО дрво прве кла-
се са превозом и истова-
ром, 6.000. 064/347-50-
72. (314415)

БИБЕР цреп, 500 комада
и нови 200 комада, про-
дајем. 060/161-64-78.
(315077)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. 
(311950)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столови, столи-
це, кревети. 060/600-14-
52. (315130)

ПРОДАЈЕМ smart wach
самсунг ga laxy, добар,
повољно и smart watch
A1, нов. 063/115-71-67.
(315119)

ТВРДО дрво, превоз, се-
ча, мерење на лицу ме-
ста, 5.500. 060/304-16-
92. (314415)

ПРОДАЈЕМ: јариће, ко-
зјји сир, сурутку и млеко.
065/688-86-30. (315021)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елемен-
те. Судопера 3.000 дина-
ра, нова. 063/773-45-97.
(315056)

ПРОДАЈЕМ бицикле, ви-

ше комада. Тел. 061/625-

41-33. (315057)

ФРИЖИДЕР, веш-маши-

на, кауч, кревет, душек,

комода, телевизор.

063/861-82-66. (283605)

БИБЕР цреп 500 комада

и нови 200 комада про-

дајем. 060/161-64-78.

(283595)

КОТАО на чврсто – пе-

лет, снаге 25 – 50 кв, но-

ви, израда и монтажа,

вишегодишња гаранција.

Тел. 064/137-64-14.

(283603)

ПРОДАЈЕМ челични ка-

зан од 1000 литара.

013/232-09-31. (283648)

ДРВЕНИ кревети са де-

шецима, 5 комада, олов-

ни, цена 10.000. 063/776-

16-77. (283654)

КУПУЈЕМ исправан кул-

тиватор ИМТ 506. Тел.

063/816-26-89. (283596)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, шпорете, пе-

ћи, телевизоре, старе ау-

томобиле, долазим на

кућну адресу, исплата

одмах. 061/148-01-31.

(283626)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, старо перје, секун-

дарне метале и остало.

061/150-40-89. (283616)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, ТВ уређаје.

Долазим на адресу.

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

11-47. (283604)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, 250 квадрата, 2,64
ара. 065/333-15-21
(СМС)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, 350 ари, на
Новосељанском путу, де-
љиво на више целина.
062/403-241. (314941)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-
на, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/729.89-48.
(314764)

КУЋА на продају, Моше
Пијаде 1-е. Тел. 235-72-
65. (314520)

ИВАНОВО, кућа 80 квм,
плац 14 ари. Тел.
013/251-75-30. (315011)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева. Вода, канализа-
ција на плацу. 064/212-
52-52. (315031)

ПРОДАЈЕМ плац у Скро-
бари, 26 ари, у главној
улици. Тел. 064/473-47-
25. (315078)

ДОЛОВО, Суначни брег,
20,5 ари, пољопривредно
земљиште, продајем.
063/389-443. (315084)

ПРОДАЈЕМ четири плаца
на Караули, Ул. Рибар-
ска. 060/534-68-69,
060/736-72-58. (315099)

ПРОДАЈА плацева, град-
ско грађевинско, вода,
канализација на плацу.
064/212-52-52. (283610)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље под засадом лешни-
ка. 064/357-81-50.
(283630)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44. 283686)

ПЛАЦ, нова Миса, Зла-
тарска 26, 2,52 ара, ин-
формације о локацији,
32.000 евра. 065/258-87-
77. (283647)

КУПУЈЕМ КУЋУ, шири
околина Панчева.
064/409-66-23. 

СТРОГИ центар, тросо-
бан, 80 квм. Изузетан,
ЦГ, лифт. 95.000 евра.
060/033-15-98. (СМС)

КАРАЂОРЂЕВА 109, 50

квм, у изградњи, III

спрат, 62.825 евра.

063/321-327. (314425)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, VII,

реновиран, 60.000. „Јан-

ковић”, 348-025,

063/804-12-72. (315039)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39 квм, сређен, пра-

зан, хитно, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”, (283696)

ТЕСЛА, једноипособан,

IV, ТА, 41 квм, сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, 

(283696)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

II, ЦГ, 55 квм, новоград-

ња, фул сређен, тераса,

намештен, 63.000. ЦАРА

ДУШАНА, приземље, 39

квм, сређен, празан, хит-

но, 29.000. (67), 063/744-

28-66, „Милка М”,

(283696)

ТЕСЛА, једноипособан,

IV, ТА, 41 квм, сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, (283696)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-

собан, 51, I, ЦГ, лифт,

фул, 1.200 евра/квадрат.

Новоградња. ЦАРА ДУ-

ШАНА, приземље, 39

квм, сређен, празан, хит-

но, 29.000. (67), 063/744-

28-66, „Милка М”,

(283696)

ТЕСЛА, једноипособан,

IV, ТА, 41 квм, сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, (283696)

ГАРСОЊЕРА, шири цен-

тар, 23.000, II, ТА, 16

квм, сређена.(67),

063/744-28-66, „Милка

М”, (283696)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39 квм, сређен, пра-

зан, хитно, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”, (283696)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, ЦГ, 37, две терасе,

комплетно сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, 

(283696)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39 квм, сређен, пра-

зан, хитно, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”, (283696)

ТЕСЛА, једноипособан,

IV, ТА, 41 квм, сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, 

(283696)

ТЕСЛА, једноипособан,

IV, ТА, 41 квм, сређен,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”, 

(283696)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39 квм, сређен, пра-

зан, хитно, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”, (283696)

ТЕСЛА, једноипособан,
IV, ТА, 41 квм, сређен,
36.000. (67), 063/744-28-
66, „Милка М”, (283696)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли
од 72 квм. 062/232-223.
(315073)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

стан, Котеж 1, преко пу-

та Лидла, IV спрат, 60

квм, полунамештен.

060/518-95-80. (283600)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 
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и чи ту ља 
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по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.
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ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета

немачког произвођача опреме

KAL 

• проценат збијености дрвне

масе 5,72%

• сушење пелета топлим 

ваздухом / минимална 

количина пепела

Телефон 060/517-82-82

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

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле топ.бр.5682/1 КО Панчево, за изградњу ви-

шепородичног стамбено-пословног објекта, Ламела

1 По+П+3+Пс и Ламела 2 По+П+2+Пс, у Ул. Жарка

Зрењанина бр. 41, израђен од стране „Art Royal

inženjering”, Панчево, за инвеститорa Смиљанић

Дејана из Београда.

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 06. 05. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

ПРОДАЈЕМ стан 33 квм +

7 квм тераса, новоград-

ња. Тел. 063/233-558. 

ТЕСЛА, тросоан, 73 + 5,

трећи спрат, лукс сређен.

063/160/16-01. (315087)

НОВОГРАДЊА, Панчево,
центар, брзо усељиви
станови, двоипособни 61
квм, трособни 76 квм,
инвеститор. 063/823-71-
79. (315071)

ПРОДАЈЕМ нови стан, 65
квм, у центру. 060/043-
52-98. (283679)

ГАРСОЊЕРА, Тесла, при-
земље, 22 квм, 25.000
евра. 063/723-47-75.
(283682)

ТРОИПОСОБАН, центар,
83 квм, продајем или ме-
њам за мањи. 063/745-
48-98. (283655)

НА ПРОДАЈУ стан 58
квм, у строгом центру
града, Карађорђева 30,
нова градња, усељив, I
спрат, зграда има лифт и
паркинг. 064/371-62-74.
(283664)

ПРОДАЈЕМ стан на Те-
сли, 72 квм. 062/232-223.
(283693)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна испла-

та. 064/348-05-68 , „Пер-

фект”. (312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, куће,

плацеви. (67), 063/744-

28-66. (283696)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу у

близини Народне баште,

120 квм, са комплетно

избетонираним двори-

штем на 5,5 ари, 280

евра. Тел. 062/805-08-78.

(315065)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен једнособан стан.

Тел. 065/854-24-23.

(СМС)

ИЗДАЈЕ се стан 43 квм,

Стрелиште намештен,

усељив. Тел. 064/061-75-

20 (СМС)

ИЗДАЈЕМ велики двосо-

бан намештен стан и по-

лунамештену гарсоњеру,

Карађорђева. 064/994-

13-16 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

апартман, 71 квм, у Грк-

чој у Неа Каликратији.

Тел/vi ber +381 63 103 04

33 (314693)

ИЗДАЈЕМ празан једно-

собан дворишни стан, но-

ва Миса. 064/458-70-60.

(314847)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-

лишту, до две особе, ЦГ,

повољно. 062/856-91-34.

(314890)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан на Содари, ЦГ, ин-

тернет, кабловска.

064/888-32-63. 

(315010)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, центар, Син-

ђелићева 21-б, приземље,

150 евра евра. 063/866-

91-46. (315023)

ИЗДАЈЕМ на Миси, рено-

виран стан, 70 квм.

063/171-96-16. (315027)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан на Тесли, 150 евра,

пети спрат, ЦГ. 063/846-

90-79. (315043)

ЦЕНТАР, двособан, 55

квм, ненамештен, парно

грејање. Телефон, клима,

кабловска. 064/354-69-

01. (315046)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом кухиње и купатила.

063/351-709. (315051)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 1, намештен, ЦГ,

клима, на дуже. 063/137-

63-19. (315055)

ИЗДАЈЕМ двособан на-

мештен стан у строгом

центру. Тел. 062/850-12-

75. (315079)

ИЗДАЈЕМ нов магацин-

ски простор са двори-

штем, Јабука. 063/351-

709. л(315682)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан

озбиљним лепшим поло-

винама. 063/(351-709.

(315082)

ИЗДАЈЕМ стан у центру

Панчева код Гимназије.

064/125-23-22. (315086)

ИЗДАЈЕМ СТАН за изда-

вање. 060/142-22-13.

(315013)

једнособан намештен

стан, Стрлеиште, I спрат,

тераса, ЦГ. 065/201.-18-

41. (315091)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

дворишни намештен

стан код Болнице.

063/809-51-72. (315096)

ИЗДАЈЕМ стан, звати по-

сле 17 сати. 063/851-51-

27. (315099)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан у центру.

063/312-734. (315097)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан за издавање.

061/175-00-15. (315109)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан на Марги-

ти. 064/171-26-64.

(315104)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

подно грејање, каблов-

ска, wi/fi улази у центру

станарине. 063/778-61-

73. (315105)

ИЗДАЈЕ се двособан

стан, кућа, на Стрлеишту,

55 квм, са парним греја-

њем, ненамештен.

064/058-60-13. (315106)

ГАРСОЊЕРИЦУ наме-

штену, центар Панчева,

женској особи издајемо.

Станарина и рачуни 100

евра, не треба депозит.

065/520-53-00. 

(215110)

ИЗДАЈЕМ двоетажни

стан 18 + 12 квм, наме-

штен, код Нове поште.

Тел. 064/134-06-08.

(315113)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру са

ЦГ, интернет, кабловска,

клима. 063/118-22-09.

(315124)

ДВОСОБАН намештен

стан на Тесли за издава-

ње. Тел. 064/942-13-33.

(283620)

ИЗДАЈЕМ стан намештен,

50 квм, паркет, ЦГ, посе-

бан улаз, клима. Ул. Лазе

Костића 6, Стрелиште.

Тел. 013/321-488,

064/577-65-38. 

(315149)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-

лишту, код пијаце, III

спрат, двоипособан, не-

намештен. 065/263-20-

51. (315143)

ИЗДАЈЕМ стан, Марги-

тља, Светозара Шемића

70-а, Панчево. 013/354-

703, 064/319-85-72.

(283614)

ДВОСОБАН намештен

стан у центру, издајем

(лифт, центрлано). Тел.

064/582ч-22-68. (283623)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у

кући у центру Старчева.

063/502-211. (283631)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студенте,

раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(283631)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру. Тел.

063/834-99-52. (283632)

ИЗДАЈЕМ кућу у близини

Народне баште, 120 квм,

са комплетно избетони-

раним двориштем на 5.5

ари, 280 евра. Тел.

062/805-08-78. (283633)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњњеру, центар, Ње-

гошева, месец за месец

кирија, на дужи период.

069/293-53-94. 

(283691)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Стрели-

шту, I  спрат, тераса, ЦГ.

065/201-18-41. 

(283695)

ИЗДАЈЕМ стан у Панче-

ву, Жарка Зрењанина

55/7, намештен стан.

064/994-61-79. (283685)

ИЗДАЈЕМ у центру гарсо-

њееру, I  спрат, лифт, ЦГ,

намештен, 150 евра, де-

позит обавезан. 064/211-

09-16. (283651)

МАЊИ стан (ненаме-

штен) 42 квм, са посеб-

ним улазом и струјом из-

дајем. Тел. 064/137-48-

67.- (283653)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

85 квм, Миса, са подру-

мима и гаражом.

063/776-16-77. 

(283654)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, Код Хоте-

ла „Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (283679)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-

ке, самце. 064/305-73-01.

(283673)

ИЗДАЈЕМ нов намештен

стан, 100 квм, центар,

сопствено двориште, пре-

лепо. 063/892-00-07.

(283668)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,

Котеж 1, опремљен.

064/158-15-90. (283645)

ИЗДАЈЕМ локал 63 квм,

угао Цара Лазара 2 и Ра-

домира Путника (ЈНА),

Панчево. Тел. 063/540-

209. (314923)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру Панчева.

066/866-49-00.

(314839/р)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 60 квм,

на содари. Тел. 063/320-

588. (283691)

АУТО-ПЕРИОНИЦА се

издаје, Ул. Димитрија Ту-

цовића 55. 063/281-954.

(314906)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у

центру Панчева.

064/866-22-70. (314839)

ПОСЛОВНИ простор за

издавање на Новосељан-

ском путу, погодаон за

многе делатности.

064/207-19-88. (283646)
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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



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 6. мај 2022.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 6. ДО 19. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ПОСАО
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

СТР „ЗОКА” Панчево, Козарачка 80

расписује конкурс за следеће радно место:

МАГАЦИОНЕР  . . . . . . . . . . . . . 2 извршиоца

Опис посла:

• познавање рада у магацину

• дозвола за управљање виљушкаром

• Б категорија возачке дозволе

Тел. 063/306-598, 062/755-902

email: milostravica@yahoo.com

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Пан-
чева, Ул. Скадарска бр. 77 позива заинтересоване
да се пријаве на оглас за следеће послове:

1. Бравар – три извршиоца са искуством на по-
словима израде челичних конструкција и делова
конструкција са пробним радом у трајању од 30
дана.

Предност имају кандидати који познају читање
техничких цртежа.

Школска спрема: III или IV степен школске спреме.

Оглас је отворен до 20. маја 2022. године. Заинте-
ресовани кандидати треба да поднесу пријаву са
радном биографијом на адресу: „Feromont opre-
ma” a.d.  Панчево, Скадарска 77 или на email: 
office@feromontoprema.rs. 

Информације на тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

ТРАЖЕ СЕ радници –

раднице за рад у дрвној

индустрији на сортирању

и паковању дрвених еле-

мената за гајбе. Предузе-

ће се налази у Јабуци.

Информације 060/555-

23-74, Изабела. (314992)

ПИЦЕРИЈИ „ПОПАЈ” по-

требне раднице. 062/339-

279. (314388)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање пилића на пољо-

привредном газдин-

ству.064/365-65-56.

(313031)

DOO SI LEX-u  Панчево,

потребан радник за рад у

магацину. Пожељно ис-

куство за рад на виљу-

шкару. Тел. 069/543-18-

41. 

DOO SI LEX Панчево тра-

жи раднике за рад у про-

изводњи. Тел. 063/103-

22-07. 

РЕСТОРАНУ „Катарка”

потребан конобар и по-

моћни радник у кухињи.

065/831-80-69. 

(315133)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао на бувљаку, текстил.

063/836-70-61. 

(315052)

EX PRESS RE STO RA NU

EDEN у Панчеву, потреб-

на радница за рад у про-

даји. 060/505-13-84.

(283689)

ПОТРЕБАН зидар, тесар,

помоћни радник.

064/206-50-91. (315059)

ПЕКАРИ потребан по-

моћни радник и пекар.

Тел. 064/141-57-09.

(315068)

ПЕКАРИ Hol Net, Панче-

во, Димитрија Туцовића

2, потребна радница за

бело пециво, домаће пи-

те и остале производе у

производњи. Јавити се на

тел. Л064/430-04-30, до

17 сати. (315109)

ПОТРЕБНИ радници за

производњу бетонске га-

лантерије. Тел. 0674/949-

92-72. (315121)

ПОТРЕБНИ продавци за

Маркет „Идеал”, на Стре-

лишту и у медари код

Црне Мачке. 013/333-

160,  013/333-162,

063/855-65-56,. (315111)

ПОТРЕБАН радник за чу-

вање објеката и одржава-

ње зелених површина.

Информације на

063/225-996. (283642)

ПОТРЕБНИ продавци за

рад у ресторану.

013/377-230, 064/643-

41-24. (283671)

ПЕКАРИ потребан пекар,

помоћни радник и спре-

мачица. Тел. 064/141-57-

09. (283692)

ПОТРЕБНИ конобари.

060/414-61-09. (283679)

ПОТРЕБНИ кувари.

060/414-61-09. (283679)

ПОТРЕБНА жена за спре-

мање апартмана, Панче-

во. Пожељно познавање

посла. Позвати од 9 до

11 сати. 060/550-59-76.

(283680)

ПОТРЕБАН кувар-ица,

ресторану у „Звезда”.

063/278-250. (283660)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338 (СМС)

КУЛТИВИРАМ, орем ба-

ште, косим траву, коров,

обарам дрвеће,сецкам

гране. 069/400-99-18

(СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-

СКИ радови, брзо, пе-

дантно. 065/523-02-73.

(315145)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, це-

на договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (314920)

ОДГУШЕЊЕ купатила,

кухиња, канализационих

цеви машинским путем.

062/640ч-741. (314944)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славине, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(314944)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром. 064/932-52-86.

(314788)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (314244)

НЕГА старих и болесних,
превијања, инјекције, ин-
фузије. 060/067-61-05.
(315012)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и негова-
ла старију особу. Тел.
069/699-890. (15929)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013&331-657. (315033)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови. Моб.
063/196-90-91. (283646)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ка-
да. 063/706-39-97.
(315064)

САЛОНУ „Биља” потре-

бан маникир са иску-

ством, пожељно знати.

Педикир и депилацију.

Искључиво кандидати до

30 година. 061/187-86-

86.  (315127)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (283616)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: грађевински ма-

теријал, туцаник, огрев,

утовар, одвоз шута.

0964/354-69-94,

013/2344-645, 063/754-

02-72. (283681)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: за-

мена, поправци, шоља,

батерија, водокотлића,

бојлера, одгушења.

013/377-930’, 064/317-

03-56. (283640)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (315085)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(315112)

МЕДИЦИНСКИ педикир:
гивице на ноктима, курје
очи, урасли нокти, заде-
бљања. 063/708-00-23.
(315115)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање паркета, подо-
ва, без прашине, квали-
тетно, повољно. 061/233-
49-97. 061/233-49-97.
(315122)

ПРОФЕСОР немачког је-
зика даје часове учени-
цима. Тел. 066/425-193.
(315030)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: грађевински ма-
теријал, песак, шљунак,
сејанац, одвоз шута.
064/354-69-94, 013/344-
645, 063/754-02-72.
(315126)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, сла-

вине, санитарије, поправ-

ке, одгушење канализа-

ције. 069/193-00-09.

(315067)

КЕРАМИЧАР, педантан,

искусан и молер тражи

посао. Тел. 061/203-70-

87. (315066)

РАДИМ изолацију равних

кровова, подрума, купа-

тила. 013/345-874,

062/235-839. (283671)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до 2 кубика. Ла-

за. 065/334-23-38.

(315121)

КЕРАМИЧАР искусан,

педантан и молер тражи

посао. Тел. 061/203-70-

87. (283677)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

повољно. 060/518-95-80.

(283600)

ДУБИНСКО чишћење на-

мештаја, столица, душе-

ка. Прање тепиха машин-

ски и дубински. Долазак

на адресу. 065/270-80-

66. (314501)

СЕЛИДБЕ, транспорт,

комби превоз путника за

ЕУ и Србија. 064/158-15-

90. (313983)

КОМБИ превоз робе,

ствари, чишћење подру-

ма, шлеп аутомобила.

060/401-99-44 (СМС)

ЧИСТИМ подруме, тава-

не, шупе, гараже са ком-

плет услугама, радници-

ма. 061/322-04-94.

(314403)

БЕТОНСКИ радови, сече-

ње, штемовање и бушење

рупа од фи 60 до фи 160.

Тел. 063/278-147.

(314934)

ОЗБИЉНА жена спрема

станове. 060/149-03-14.

(315024)

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ, 

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ИЗДАЈЕМ зграду, 250

квм, са паркингом, може

за више делатности. Тел.

063/233-558. 

ПРОДАЈЕМ добро разра-

ђен киоск за продају

штампе. 064/813-00-40,

Саша. (315042)

ИЗДАЈЕМ локал 60 квм, у

Улици Моше Пијаде.

064/167-16-36. (315137)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм

и 30 квм у центру рада,

преко пута главне Ауто-

буске станице. 063/817-

94-46. (283618)

ИЗДАЈЕМ просторију 12

х 5, идеално за шнајдере-

кројаче, са посебним

улазом и посебном стру-

јом, на Новосељанском

путу. Тел. 064/137-48-67.

(283653)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,

центар панечва, Кара-

ђорђева б.б. 065/228-60-

10. (283684)

FAST FOOD-u у Београ-

ду, близу панчевачког

моста, код Дунав стани-

це, потребни главни ку-

вар/ица, и помоћно осо-

бље. Услови добри.

064/339-64-49. 

(314949)

РЕСТОРАНУ у Сутомору

потребно особље за

предстојећу сезону. Хо-

стесе – промотерке, ко-

нобари-це, шанкери-це,

кувари-це, роштиљ мај-

стори, помоћно особље у

кухињи и на роштиљ ли-

нији, продавци хране,

хигијеничар. Обезбеђен

одличан смештај и храна

као и добре плате са мо-

гучношћу остваривања

бонуса. +38164/339-64-

49, +38269/4511-627

(314949)
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом 

од 8 до 15, а четвртком 

и петком од 8 до 13 сати

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање, надзор и извођење радова

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

065/807‐52‐55
(ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. и члана 30.
Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја 
затеченог стања на животну средину

Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а.д. Панчево,
улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева под-
нео je захтев за давање сагласности на Студију о
процени утицаја затеченог стања на животну сре-
дину ПРОЈЕКТА Складишта етилена: Утоварно-
истоварна рампа-претакалиште готових произво-
да LS-1102 и LS-1103 на к.п. бр. 15319 КО Панче-
во; Утоварна кућица пропилена-Кућица за опера-
тера на утоварно-истоварној рампи готових про-
извода (В-404) на к.п. бр. 15319 КО Панчево; Уто-
варно-истоварна рампа-претакалиште сировина
(нафта) LS-1101 на к.п. бр. 15995/1 КО Панчево;
Зграда манипуланта-Кућица за оператера на уто-
варно истоварној рампи сировина (нафта) (В403)
на к.п. бр. 15996 КО Панчево; Зграда спринклер
система Етилен/кућица за пумпе за стабилни си-
стем за гашење пожара-РР станица на к.п. бр.
15996 КО Панчево; Трафо станица Етилен на к.п.
бр. 15997 КО Панчево; МСС Етилен (В-405) на к.п.
бр. 15997 КО Панчево; Непокривени базен Етилен
на к.п. бр. 15996 КО Панчево; Унутрашња фаб-
ричка саобраћајница на к.п. бр. 15978 КО Панчево
и Цевни мост на к.п. бр. 15979 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима од
10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секре-
таријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске
управе Града Панчева, Улица Трг краља Петра I
бр. 2 - 4, до 13. 06. 2022. године. За време трајања
јавног увида заинтересована јавност може у пис-
меном облику поднети примедбе и мишљења на
изложену студију о процени утицаја затеченог ста-
ња на адресу Покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презента-
ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем +381 21 487-46-
90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 14. 06.
2021. године у згради Покрајинске владе (призем-
ље, канцеларија бр. 39) 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

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцелe топ. бр. 6628/23 и 18275 КО Панчево, за
планирану изградњу вишепородичног стамбено-по-
словног објекта (кондоминијум) спратности
По+П+4+Пс, у Ул. Боре Станковића, израђен од
стране „Мега Модулор”, ДОО, Панчево, за инвести-
тора „Миленковић Инвест МДМ”, ДОО, Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у 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
времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 13. 05. 2022. годи-
не. 

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

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radna mesta

– SARADNIK U KONTROLI KVALITETA

Opis posla:

– Vršenje elektronskog merenja vozila;

– Izdavanje prijemnica i otpremnica;

– Kontrola kvaliteta žitarica za prijem.

Uslovi:

– Poznavanje rada na računaru.

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

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

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

ЗИДАРСКЕ мање послове

обављам, поправка кро-

ва. 064/337-18-97.

(283577)

КЛИМЕ, монтажа, сер-

вис, антибактријско пра-

ње, овера гаранције.

060/521-93-40. (283636)

ЕЛЕКТРИЧАР: инстала-

ције, табле, бојлере, ин-

дикаторе, ТА пећи.

060/521-93-40. (283636)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушења, поправци, заме-

на елемената, купатила,

бојлера, шоља, одмах.

064/586-85-390. (283640)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и се-

ча дрвећа из камиона са

корпом до 28 м, изнајм-

љивање маказастих и те-

лескопских платформи.

063/218-894.(313926) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

063/278-117, 064/176-

91-85. (314672)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, 

све завесе, тенде, 

хармо-врата, роло-за-

штита. 063/816-20-98. 

(315082)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

ПОПРАВЉАМ десктоп и

лаптоп рачунаре. Сервис

на Стрелишту. PC013 si -

stem. 062/446-747.

(314410)

ПОПРАВЉАМ десктоп и

лаптоп рачунаре. Сервис

на Стрелишту. PC013 si -

stem. 062/446-747.

(314410)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима но-

сивости и до 18 тона.

063/218-894. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-5443.

(313926)

ПОТРЕБНИ физички рад-

ници за рад у грађевини.

„KIZ ZA” doo, Горан,

064/648-24-47. (314232)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50.

(313926)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-24-50.  (313926)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткре-

сивање дрвећа из камио-

на до 30 м висине.

064/648-24-50. 

(313926)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (315129)

KIZ ZA – рушење објека-

та, утовар и одвоз шута,

ископи, сечење и разби-

јање бетона, насипање и

набијање терена.

063/218-894. (313926)

ПСИХИЈАТРИЈСКА ОР-

ДИНАЦИЈА др Раду.

062/186-83-10. Стевана

Шупљикца 133/32.

(315131)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионерима

екстра попуст. Долазим

одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(283654)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са 
и чи ту ља 

одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

НАЈАМ виљушкара за

утовар и истовар робе,

телехендлера до 18 м ви-

сине. 064/648-24-50.

(313926)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (315129)
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БЛАГАЈНА 300-830

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

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

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

061/333-54-98 и 060/333-54-98

• Нови изглед

интернет портала

„Панчевац”

• Информације 24

сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни огласи

на сајту за огла-

шиваче у листу

УСКОРО!
ВЕТЕРИНАРСКА амбу-

ланта Me di cal Vet за ваш

животињски свет. Дими-

трија Туцовића 20.

069/707-668, 013/344-

821. (315132)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/078-

47-89, 063/778-47-89. Ул.

Јована Рајића 1, код по-

ште на Тесли. 

(283639)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз. Одвоз непо-

требних ствари. 064/280-

30-16, 063/731-77-67,

Владимир. (283674)

ПЕНЗИОНЕР. Тражим

жену за дружење. Тел.

062/196-60-45. (315054)

ТРАЖИМ девојку распу-

штеницу удовицу, за

брак. Миломир, 52 годи-

не. 064/426-62-93 (СМС)

ИЗДАЈЕМ апартман у ба-

њи Врујци. Тел. 064/368-

80-19. (315068)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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Умрла је моја супруга

ГОРДАНА ТОМИЋ ЈОСИМОВ
дипломирани економиста

1933–2022.

Ожалошћени: супруг САВА, син СТАНКО, снаја НАТАША,

унучад СВЕТЛАНА, ИРИНА и АНДРЕИ

(110/283612)

27. априла 2022. престало је да куца племенито срце наше вољене супруге,

мајке и баке

ЛЕНКЕ САВАНОВИЋ
1942–2022.

Заувек ће у нашим срцима остати несебична љубав коју си нам пружала,

твоја ненаметљивост и доброта према свима које си познавала.

Увек ће те се сећати и чувати у свом срцу супруг РАДОСЛАВ, ћерка РАДА,

син СВЕТОЗАР, снаја СВЕТЛАНА и унуци ВУК и МОМЧИЛО

(137/283648)

Последњи поздрав

нашој драгој

ЛЕНКИ

САВАНОВИЋ
1942–2022.

од ЈЕЛИЦЕ и ПЕТРА

ГАТАРИЋА

са породицом
(138/283649)

Опростила сам се од драге прије

ГОРДАНЕ ТОМИЋ

Отишла је тихо како је и живела, посвећена

породици.

РАДА КАРАЈЧИЋ

22. априла 2022. године
преминула је наша во-
љена

КОЦАНА

БАРИЋ
Заувек ће остати у на-
шим срцима.

Брат РАДОМИР, 
братанац ИВАН

и братаница МИРЈАНА
са породицом

(10/315022)

Последњи поздрав нашем анђелу, нашој Нани

МЛАДЕНКИ ЈЕЛЕНКОВИЋ
1930–2022.

Била си и остаћеш наша звезда водиља. Хвала ти за све.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја ДРАГАНА и унуци МАРИЈАНА и УРОШ

(47/315069)

Последњи поздрав нашем анђелу, нашој Нани

МЛАДЕНКИ ЈЕЛЕНКОВИЋ
1930–2022.

Била си и остаћеш наша звезда водиља. Хвала ти за све.

Ожалошћени: ћерка ЛЕПОСАВА, зет ДУШАН

и унуци ДУШИЦА и ДРАГАН са породицама
(48/315069)

Последњи поздрав
мојој сестри

МЛАДЕНКИ

ЈЕЛЕНКОВИЋ
1930–2022.

Ожалошћена њена
сестра ЛЕПА.

Заувек у мом срцу
(49/315069)

Драгој тетки

МЛАДЕНКИ

ЈЕЛЕНКОВИЋ

последњи поздрав од

ЦВЕТАНЕ са децом

(60/315092)

Драгој

МЛАДЕНКИ ЈЕЛЕНКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: унука ДУШИЦА
и унук ДРАГАН са породицама

(70/(315107)

Последњи поздрав

МЛАДЕНКИ

ЈЕЛЕНКОВИЋ

од комшија

из улаза у Стевана

Шупљикца 117

(158/283688)

Нашој драгој мами, свекрви, баби и прам-

баби последњи поздрав од сина МИЋЕ,

снаје ЉУБИЦЕ, унуке СОФИЈЕ и ТАМАРЕ

са породицама

(18/315031)

Последњи поздрав драгој прабаби

МАРИЈИ МИХАЈЛОВИЋ

од праунука МАРИЈЕ, НИКОЛИНЕ

и ЕЛЕОНОРЕ

(77/315117)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информац-

ије 24 сата

дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на

сајту за

оглашиваче 

у листу

У
С

К
О

Р
О

!

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.

ЦЕНТРАЛА 301-150
БЛАГАЈНА 300-830
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Последњи поздрав

брату

БОЖИДАРУ

ГАРГЕНТИ

од породица

ВИНЧИЋ

и ЖИВАНОВИЋ

(100/283575)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ НИНКОВИЋУ
1940–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, 

снаја ВЕСНА, зет ДЕЈАН, унуке ЈОВАНА

и ДАНИЦА и унук МАРКО

(103/283597)

Нашем драгом

ЈОВАНУ НИНКОВИЋУ
1940–2022.

последњи поздрав од сина ДРАГАНА, 

снаје ВЕСНЕ и унука ЈОВАНЕ и ДАНИЦЕ

(104/283598)

Отишао си тихо оставивши велику тугу и бол.

Твоји: ћерка ДРАГАНА, зет ДЕЈАН

и унук МАРКО
(106/283602)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ НИНКОВИЋУ

од пријатеља ДИМЕТА и прија ЗОРИЦЕ

(105/283602)

БОЖИДАР ГАРГЕНТА

Борио си се храбро и достојанствено до последњег даха. 

Заувек ћеш остати победник и живети вечно у нашим срцима.

Сахрана је обављена 2. маја 2022. године.

Супруга ЉИЉА, ћерка МАЈА са зетом ИВАНОМ

и породицом РЕИЋ, ћерка САЊА са зетом ДАМИРОМ

и породицом РЕСАНОВИЋ и унучићи ЛУКА, НИНА и ТАРА

(121/283631)

Мили мој

БОЖО
Бескрајно сам тужан што си отишао. Увек ћеш бити у
мојој души и мом срцу.

Твој брат МИЛАН са породицом
(124/283631)

Последњи поздрав нашем драгом

БОЖИ

од МЛАДЕНА КОВИЋА са породицом

(125/283631)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БОЖИ

од ДРАГАНА и БРАНКЕ

(123/2836901)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

БОЖИДАРУ

ГАРГЕНТИ

од прије БЕТЕ

(122/283631)

Последњи поздрав поштованој колегиници

АНТОНЕЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
виша медицинска сестра

Општински савез здравствених радника Панчево
(14/ф)

АНТОНЕЛА

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
1972–2022.

Последњи поздрав нашој Нели.

Њено IV-3 Медицинске школе

(58/315088)

Последњи поздрав поштованој колегиници

АНТОНЕЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
виша медицинска сестра

Општински савез здравствених радника Панчево
(129/ф)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

наш вољени

МИЛАН АНТОНИЈЕВ

преминуо у 77. години.

Испраћај за кремацију одржан је 25.

априла 2022. године на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ВИОАРА, 

син ПЕТАР, ћерка НАТАША и унуци

МИХАИЛО и ЛАЗАР и зет ДРАГАН

(16/315025)

Мирно почивај брате мој рођени

МИЛАН АНТОНИЈЕВ
1945–2022.

Непрестано ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Сестра ВЕРА, сестрићи ВЛАДАН

и ЗОРАН са породицама

(150/283666)

2. маја 2022. изненада нас је напустила, у 89 го-

дини

АНА АЛФЕЛДИ

Сахрана је обављена 3. маја на војловачком

гробљу.

Ожалошћена породица: синови АТИЛА

и ДЕЖЕ, снаје ЈУЛИЈАНА и ИЛОНКА, унук

ЛАЈОШ, унуке КЛАРА, АНИКА и ЛЕА, 

праунуке АНЂЕЛА, ЕВЕЛИН и ИСКА и

праунуци ЛУКА и ДАНИЛО, зетови АТТИЛА,

ПРЕДРАГ и ЗЛАТКО као и многобројна

родбина и пријатељи

(152/283669)

Наш драги и вољени

САВА ПРЕДИЋ
1945–2022.

напустио нас је 30. априла 2022, у 77. години

Бићеш заувек у нашим срцима.

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

снаја МИРЈАНА, унуци ДАВИД, АЊА, УРОШ и ДАРКО

(148/283665)
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Последњи поздрав

драгој комшиници

МИЛЕВИ

РЕПАЦ

Станари зграде

у Проте Матеје

Ненадовића 5

(141/283658)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

је 4. маја 2022. пре-

миуо

МОМЧИЛО

МИЛАНОВИЋ

Ожалошћени: 

супруга ВЕРКА

са децом и ташта

(159/283689)

Последњи поздрав куму
Моци

МОМЧИЛО

МИЛАНОВИЋ
Кум ГАНЕ са породицом

(161/283689)

Последњи поздрав брату

МОМЧИЛУ

МИЛАНОВИЋУ

од брата НЕНА

(160/283689)

Последњи поздрав брату

МОМЧИЛО

МИЛАНОВИЋ
Сестра ЗОРКА
са породицом

(162/283619)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВ

ЛАКИЧИН

Породице

ДЕЈАНОВИЋ

и МАРТИНОВ

(117/283625)

Наш драги отац, свекар и деда

ВЛАДЕ ЦВИЈИЋ
1937–2022.

упокојио се у Господу.

Нека твоја душа нађе мир тамо где су најлепше рајске баште

и где нема патње и бола.

Хвала ти за све.

Син ВИНКО, снаја ЈЕЛЕНА, унуци ВЛАДИМИР, 

МИЛАН и ЂОРЂЕ

(15/315020)

Последњи поздрав стрицу

ВЛАДИ ЦВИЈИЋУ
1937–2022.

С љубављу и поштовањем од ДРАГАНА

ЦВИЈИЋА и ЗОРИЦЕ МАРКОВ

са породицама

(45/315068)

Последњи поздрав ујаку

ВЛАДИ ЦВИЈИЋУ
1937–2022.

С поштовањем и захвалношћу: СТОЈАН

и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА са породицом

(46/315068)

Наша вољена

ЉУБИЦА МИЛЕНКОВИЋ
1953–2022.

нас је изненада напустила 23. априла 2022. године.

Чуваћемо успомену на тебе.

Вечито ожалошћени и захвални: супруг ВЛАДЕТА, ћерке СЛАЂАНА

и ГОРДАНА, син РАДОСАВ, зет МИРКО, снаја ДАНИЈЕЛА, унучад

ДИЈАНА, ДРАГАНА, НЕНАД, ДАЛИБОР, НАТАЛИЈА, САРА

и ВЛАДИМИР и праунучад ВУКОЛА, ВИШЊА и ВЕРА
(88/315141)

Последњи поздрав вољеном

БРАНИСЛАВУ КРСТИЋУ
1948–2022.

Бићеш вечно у нашим срцима.

Супруга СЛАВИЦА, син ЧАСЛАВ и ћерка БРАНИСЛАВА

са породицама

(114/283612)

3

27. априла 2022., у 81. години, преминула је наша драга

АНА ЂОРОВИЋ
рођ. Херцбергер

1942–2022.

Сахрана је обављена 30. априла 2022. године, на Но-
вом робљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ДАНИЛО, син ГЛИГОРИЈЕ
са породицом и остала родбина и пријатељи

(98/2283572)

Последњи поздрав

АНИ ЂОРОВИЋ

од ћерке МАРИНЕ са породицом

(93/315144)

Последњи поздрав драгој мајци

АНИ ЂОРОВИЋ
рођ. Херцбергер

1942–2022.

После свих ових година шта рећи осим да је тешко прихватити

твој одлазак.

Нек те анђели чувају.

Твоја ћерка ДАНИЦА са породицом

(130/283636)

Последњи поздрав

мајци

КОЦАНИ

БАРИЋ

од сина МАРКА

са породицом

(73/315133)

Последњи поздрав

мајци

КОЦАНИ

БАРИЋ

од сина МИЛЕТА

и унуке БАРБАРЕ

(74/315133)

КОЦАНА БАРИЋ
Мајко, вољени никад не умиру. Заувек ћеш остати у
нашим срцима и сећању.

Ћерка ЈАДРАНКА, зет ЗОРАН, унук АНДРИЈА
и унука АНЂЕЛА

(72/(315133)

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

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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24. априла 2022. године, на Ускрс, заувек нас је напустио наш драги отац, свекар и деда

ПАВЛЕ МАРКОВИЋ

ПАЈА ГРК
1935–2022.

Сахрана је обављена 27. априла 2022. године, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови СВЕТОЗАР и БОЖИДАР, снаја ЉИЉАНА, унука ЈОВАНА

и зет СЛОБОДАН, унук НЕНАД и снаја ЈОВАНА, као и остала родбина и пријатељи

(24/315037)

Последњи поздрав

чика Паји

ПАВЛЕ

МАРКОВИЋ
1935–2022.

од ДРАГИЦЕ

ГРУБАНОВ са децом

(25/315038)

Последњи поздрав

ПАВЛЕ МАРКОВИЋ

1935–2022.

од фирме BSP-MGM са запосленима

(27/315038)

Овим путем се

ЗАХВАЉУЈЕМО

Општој болници Панчево, Коронарном

одељењу, докторки Ани Ковачевић

Кузмановић, као и целокупном осо-

бљу, на изузетној хуманости у лечењу

и нези нашег драгог Павла Марковића

(26/315038)

Последњи поздрав ујка

ПАЈИ

од сестрића ДРАГАНА са породицом

(42/315062)

Последњи поздрав ујка

ПАЈИ

од сестричине ЈЕЦЕ и МАЈА

(43/315062)

Последњи поздрав

ПАВЛУ МАРКОВИЋУ

ПАЈИ ГРКУ

Почивај у миру поштовани колега.

Удружење занатлија Панчево

(61/ф)

t
С великим болом и надом у Ускрснуће, обавештавамо родбину, кумове и

пријатеље да је Господин 3. маја 2022. позвао к себи, у 86. години, нашу

ИМРЕ ТЕРЕЗИЈУ
рођ. Василчин

Сахрана је обављена 5. маја 2022, на Католичком гробљу. 

Почивала у миру Божјем!

Тугују и моле за њу: брат ИВАН, снаја НАТАША, братаница МАРИЈА са

породицом, братанац ЕДВАРД са породицом, НЕНАД и остала родбина

(139/283655)

Последњи поздрав

ПАВЛУ

МАРКОВИЋУ

ПАЈИ ГРКУ

ДУША са породицом

(156/283683)

Последњи поздрав

ПАВЛУ

МАРКОВИЋУ

ПАЈИ ГРКУ

БАНЕ и СРЂА

АМИЏИЋ

(157/283683)
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. априла 2022, у 76.

години, преминуо наш драги

РАДОМИР ГОШИЋ
1947–2022.

Сахрана је обављена 26. априла 2022. године, у 14 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву

Заувек ћеш остати у нашим срцима, твојих најмилијих.

Ожалошћени:  супруга МИЛА, ћерка ТАТЈАНА, унука АЊА, 

сестре БРАНИСЛАВА, ЉИЉАНА и ЈЕЛЕНА са породицама, свастике

ДАНКА и ЈАДРАНКА са породицама и остала родбина и пријатељи

(17/315030)

Последњи поздрав великом и искреном при-

јатељу

ДРАГОЉУБУ ДАБИЋУ
1947–2022.

Чуваћемо успомене и сећање на тебе.

Породица ПАВЛОВИЋ

(19/315032)

ИЛИНКА УРОШЕВ ЦИЦА
1953–2022.

Последњи поздрав од мужа ПЕТРА, 

ДАНИЦЕ и СТАНИСЛАВА

(20/315033)

Последњи поздрав драгом брату, ујаку и деди

РАДОМИРУ ГОШИЋУ

од сестре БРАНИСЛАВЕ, 

сестричине СНЕЖАНЕ са породицом

и сестрића ЗОРАНА са породицом

(35/315048)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. априла

2022, у 81. години, преминула наша драга

БОРЈАНКА ЖИВКОВ
1941–2022.

Сахрана је обављена 27. априла 2022, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Мирно спавај наш анђеле.

Увек ће те чувати твоји најмилији: твој ЦАНЕ, ГОЦА, ЉИЉА,

СТОЈКЕ, МИЛИЦА, ДЕЈА, ЈУГА, МИЛЕНА и ДАВИД

(37/315050)

ДРАГОЉУБ ДАБИЋ

Последњи поздрав најбољем тати од ћерке

ТАТЈАНЕ са унуцима АЛЕКСОМ и ИВОМ

(51/315072)

Последњи поздрав

драгом брату, зету и

ујаку

РАДОМИРУ

ГОШИЋУ

РАТКУ

Бол и туга пратиће

нас и остати у нашим

срцима.

Сестра ЉИЉАНА, 

зет ДУШАН и се-

стричина ДРАГАНА

са породицом
(76/315116)

С тугом и болом опра-
штамо се од драгог бра-
та и ујака

РАДОМИРА

ГОШИЋА

РАТКА
Сестра ЈЕЛЕНА

и сестрићи СТЕВА и
ЗЛАТА са породицама

(75/315115)

Последњи поздрав нашем

ДРАГОЉУБУ ДАБИЋУ
1947–2022.

Успешан је био у раду и многим друштвеним активно-

стима, али велики допринос у развоју Стрељачке дру-

жине „Панчево 1813” је дао током седамнаест година,

као председник Дружине и последњих дванаест као

председник Надзорног одбора.

Вечно захвални стрелци
(147/ф-410)

МИЛИСАВ СТАНИЋ
24. VI II 1960 – 29. IV 2022.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди од његове

супруге БОЈАНЕ, синова ДЕЈАНА и МИРОСЛАВА, 

снаје МАЈЕ и унука ЛАНЕ, АЛЕКСЕ, РЕЉЕ и ЛУКЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји вољени

(120/283632)

Последњи поздрав

ујаку Мићи

МИЛИСАВ

СТАНИЋ

Нека те анђели чува-

ју!

Сестрић ВЛАДАН

са породицом
(146/283659)

ЂОРЂЕ АМБРУШ
1940–2022.

Последњи поздрав од супруге МИРЈАНЕ

(82/315134)

Последљњи поздрав

АМБРУШ ЂОРЂУ

од ћерке ВЕСНЕ са породицом

и сина ВЛАДИМИРА са породицом
(83/315134)

МИЛЕВА РЕПАЦ
1941–2022.

Последњи поздрав нашој драгој мајци.

Кћер ЉУБИЦА и син МИЛОРАД
(149/283663)

3
Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ ЛАКИЧИНУ

ДРАГАН и МИЛАН РАНИСАВЉЕВИЋ

(134/283644)

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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Последњи поздрав нашем драгом

ЗОРАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ
1957–2022.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоји: САЊА и НИКОЛА и БОЈАНА са породицама

(11/315023)

Последњи поздрав нашем бившем

колеги

ЗОРАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(13/ф)

Последњи поздрав нашем Тики

ЗОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Брат НИКОЛА, снаја БИСА

и братаница ЈОВАНА

(31/315044)

Последњи поздрав драгом куму

ЗОРАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

Са сетом и тугом памтићемо наше драгоцено

пријатељство и безбројне заједничке тренутке.

ЛАЦИ и МИРКА

(38/315053)

Последњи поздрав Зулуги од његових

Теслаша

ЗОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

МАКСА, БАНИЋКО, ТРАЈАН, ЧЕС, 

ЗОРКА, ВУЛЕ, СИМСИ, ЈОЛЕ, ИЦКО,

СИНГЕР, ГАЛЕ, ЖУЛЕ, МУСА, ГУЛА, 

МАРАДОНА и ЗЕМУНАЦ

(67/315012)

Последњи поздрав

куму

ЗОРАНУ

ЦВЕТАНОВИЋУ

од породице

ЂУРИН

(56/315082)

Последњи поздрав другу, брату и куму

ЗОРАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

СИМСИ, МИЛИЦА и МАРИНА

(87/315139)

Умро је наш друг, ко-

лега, оснивач Синди-

ката „Правда” ЈКП

„Зеленило”

ЗОРАН

ЦВЕТАНОВИЋ

Синдикат „Правда”

ЈКП „Зеленило”
(71/315108)

Последњи поздрав другу

од ВАСЕ, ВЕРЕ, 

ТИЈАНЕ и СРЂАНА

(79/315123)

ЉУБИСАВ

СЛАДОЈЕВИЋ
29. IV 2018 – 29. IV 2022.

Чико, воле те и чува-

ју од заборава

твоји ОЖЕГОВИЋИ

(52/315074)

ГОРДАНА

ПЕТРОВИЋ

Тужних шест месеци
без тебе.
Полугодишњи помен
одржаће се у суботу, 7.
маја 2022, у 11 сати.

Твоји најмилији

(132/283641)

Четрдесет је дана откако
није са нама наш

ДАРКО

АНДОНОВСКИ
Велики људи никад не
умиру, а један од њих си
био ти. Са поносом ћемо
те чувати од заборава.

Сестре ЦЕЦА и СЛАЂА
са укућанима

(155/283675)

Последњи поздрав нашем вољеном

оцу

НЕНАДУ ЂАКОВИЋУ
1959–2022.

од синова ДУШАНА и МАРКА

(86/315138)

НЕНАД ЂАКОВИЋ
1959–2022.

Са Звездом у срцу звезда си на небу братац мој

мили.

Све што си знао, умео и имао ти си дао и отишао.

Воле те твоји: ДЕЈАН, НАДА, БАТА, 

МИЉАНА и ДЕСА

(81/315132)

Последњи поздрав оцу,

тасту и деди

НЕЂИ ЈОКИЋУ
Породице ЈОКИЋ

(102/283518)
и ВУЧИНОВИЋ

Последњи поздрав

драгом пријатељу

НЕЂИ

ЈОКИЋУ

од МАРКА, ЈЕЛИЦЕ,

НИКОЛЕ и ДРАГАНЕ

са породицом

(113/283619)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

НЕЂО

ЈОКИЋ
1951–2022.

од породице

ДИМИТРИЈЕВИЋ

(135/283645)

СПАСА БИСАК
1951–2022.

Опраштамо се од вољене супруге, мајке, сестре,

баке и таште
(57/315083)

СЛАВИЦА

МАГОШ
2019–2022.

Сестрице моја, бол је

све већа.

Сестре ОЛГИЦА

и КАТИЦА

са породицом
(109/283611)
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29. априла 2022. навршило се пет година откко

није са нама наш драги

СИМА СТЕФАНОВИЋ
1945–2017.

С љубављу и поносом чувамо успомене на тебе.

Твоји најмилији

(65/315100)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА
2003–2022.

У срцима најмилијих
(107/283604)

Пола године без нашег драгог супруга, оца и

деде

КОСТА СЛАВКОВИЋ

Све подсећа на тебе. Недостајеш нам.

Твоји најмилији: МИЛОМИРКА, САНА

и ДАНА са породицама

(108/283608)

Годишњи помен драгој

ПЕТРИ ЗАВРШЕК
1934–2021.

Време није избрисало твој лик.

С поносом те спимињемо, у срцу те у носимо.

Твоји: браћа СТАМЕН и БЛАГОЈЕ, сестре

ЗОРИЦА, ЉИЉА и АНИЦА и сестричина МАЈА

(112/283618)

Пет година је прошло од смрти нашег вољеног супруга, оца и

деде

НИКОЛА ТАДИЋ
10. V 2017 – 10. V 2022.

С љубављу, поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

МИЛКА, МИМИ, ТАМАРА и АНА

(116/283624)

КОПРИВИЦА

ВУКОТА СТОЈАНКА
1994–2020. 2019–2020.

Успомене на наше драге родитеље јаче су од за-

борава.

Ваша деца: син ВИДОСАВ и ћерка ВИДОСАВА

са породицама

(118/283627)

2. маја 2022. године навршило се шест месеци откако нас је

напустио наш вољени

ПРЕДРАГ ДОЈЧИНОВИЋ

Узалуд се надамо да твоја смрт није истина, да ћеш се одне-

куд појавити.

Породица: мајка ЈАВОРКА, син НЕНАД, сестра ЉИЉАНА

са сином НЕМАЊОМ, сестра ЉУБИНКА са ћеркама

ГРОЗДАНОМ и ЈЕЛЕНОМ и супруга ВЕСНА

(126/283633)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Одмарај у рају, гледај нас и даље одгоре наша сигурна

луко, неуморна подршко, несаломиви ослонцу!

За сву љубав неизмерно ти хвала.

Супруга РАДА и синови МИХАЈЛО

и МИЛОШ са породицама

(128/283634)

Тужних петнаест година откада није са

нама наша драга

ВЕРИЦА МИРКОВИЋ

Недостајеш.

Твоји: САША, ФИЛИП, МИЛИЦА, 

КАТАРИНА, ВЛАДИМИР

и сестра МИРЈАНА

(131/283639)

Прошло је пет година откада нас је напустио

наш

ЗОРАН РАСТОВАЦ
8. V 2017 – 8. V 2022.

Супруга НЕНА, син НЕНАД, ћерка НИНА, 

снаја МАРИНА, унука САРА и унук ВОЈИН

(136/и)

Рођацима и пријатељима јављамо да ће се 8. ма-

ја 2022. године, у 11 сати, давати четрдесето-

дневни помен на гробу нашем

БОРИ

Ожалошћени: отац ДРАГОМИР, мајка БЛАГИЦА

и сестра СЛАЂАНА са породицом

(140/283656)

Драги брате, прошло је
тужних шест месеци от-
када ниси са нама

КОСТА

СЛАВКОВИЋ
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.

Сестра МИРКА
и зет МИРОСЛАВ

са породицом
(141/283657)

Тужних шест месеци

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ
Брате мој, вечно си у мојим мислима и срцу.

Нека те анђели чувају!
Сестра РУЖИЦА са породицом

(144/283659)

Девет година без нашег супруга, оца и

деше

ЖИВА ПЕТРОВ

ДУЧАНСКИ

Недостајеш нам, али те са поносом и

љубављу чувамо у нашим срцима и ми-

слима.

Твоја породица

(154/283672)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље

САМАРЏИЋ

МАРКО ЉУБИЦА
рођ. Медан

2007–2022. 2007–2022.

Вечно захвалне ћерке ДРЕНКА и БЕБА

са породицама
(91/315142)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНКА

МАРИНКОВИЋ
1949–2014.

Мајко, 
време не лечи ране, са-
мо их превија.

Ћерка РАДА и унуци
МИХАЈЛО и МИЛОШ

са породицама
(127/283634)
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ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
Супруга ТАЊА, син АЛЕКСАНДАР

и ћерка ДАРИНКА са супругом
(59/315090)

30. априла 2022. године било је тужних

четрдесет дана откако није са нама наш

вољени супруг, тата, свекар и деда

НИКОЛА БРЗОВАН
1944–2022.

Тужни су дани без тебе...

Много нам недостајеш...

Нека те анђели чувају....

Породица БРЗОВАН

(62/315094)

СЛАВКО ЦВРКОТИЋ
1938–2012.

Не постоји време које може избрисати тугу и бол

за тобом.

Сваког дана си у наши мислима, а вечно у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(63/315985)

30. априла навршило

се шест тужних месе-

ци откако није са на-

ма наша

СТОЈАНКА

САВУЛОВ

Њени најмилији

(64/315098)

Наша вољена Сандра

АЛЕКСАНДРА ВОЈТЕХ

није са нама шест тужних месеци и живот без ње није и неће

бити исти, али док је нас живеће у нашим срцима и никада

је нећемо заборавити.

Вечно неутешни: мајка АНКИЦА, МИЛИВОЈ са ХАНОМ,

ФИЛИП, супруг ЉУБОМИР и свекрва ТЕРЕЗА

(84/315135)

30. априла, у 11.30, одржан је помен на

Старом православном гробљу

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
4. V 2021 – 4. V 2022.

Бол у срцу, туга у души...

Супруга МЕЛАНИЈА

(54/315076)

СЕЋАЊЕ

на драгу тетку

КАТАРИНА

МАЛЕНОВ
2021–2022.

С поштовањем СВЕТА и

ДРЕНКА са породицом

(92/315142)

7. маја је шест месеци откада није са нама наша

вољена

РОСКА МИТРОВИЋ
1942–2021.

Заувек си у мислима твојих најмилијих.

Много нам недостајеш.

Супруг РАДОЈКО, ћерка БИЉАНА и синови

НЕБОЈША и НЕНАД са породицама
(94/315146)

29. априла 2022. навршило се пет година откако није са

нама наша

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Син СЛОБОДАН са породицом

(80/ф)

4. маја навршило се двадесет шест година од смрти наше

МИРЕ КОЛАР

Њени: ДРАГАН, СИНИША, АЛЕКСАНДРА, ПЕТАР, 

СРЂАН, ИСКРА и НИКША
(97/315149)

У суботу, 7. маја 2022.
даваће се годишњи по-
мен нашем драгом су-
пругу, оцу и деди

БРАНКУ

САМАРЏИЈИ
Помен се одржава на
Новом гробљу у 10.45.
Супруга ЉУБИЦА и син

ЗОРАН са породицом
(96/315141)

У суботу, 7. маја 2022, у 11 сати, обележићемо

двогодишњи помен нашој драгој

МЕРИ ВИНЧИЋ

Прођоше две године бола и туге, а сећања на те-

бе су још увек свежа и не могу избледети. Воље-

на наша много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чува

твоја породица
(99/283575)

МИРКО САВИЋ
8. V 1982 – 8. V 2022.

Године нису избрисале сећање на тебе, ал’ нису

успеле ни тугу да избришу.

Остаћеш заувек са нама.

Твоја породица

(101/283576)

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ
2003–2022.

Увек си у мом срцу и мислима.

Твоја сестра ДИЛБЕРКА
(111/2783614)

6. маја 2020. навршава се седам година туге

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ

Оставила си нам срца испуњена тугом. За нас ти

никада ниси отишла и никада нећеш отићи.

Зато ти обећавамо да ћемо те као и увек неиз-

мерно волети.

Твоји најмилији: мајка, отац

и брат са породицом

(115/283623)

9. V 2002 – 9. V 2022.

САВА МИЛОШЕВ

Твоји најмилији

(119/283628)

7. маја 2022. навршава се година од смрти

ЈЕЛЕНЕ МИЛЕТИЋ

Помен на Католичком гробљу.

ЂУРИЦА, СИМКЕ, МАРКО, САЊА, 

ВУК и ВИШЊА

(151/283667)
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Прошла је година откако нас је напустила

наша најмилија

ДЕСАНКА ОБРАДОВИЋ
1930–2021.

Годишњи помен је одржан у уторак, 3. ма-

ја 2022, у 11.30, на Католичком гробљу у

Панчеву.

Породица

(23/315030)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

МИЈАНОВИЋ
2007–2022.

Време пролази, при-

че остају.

Најмилији

(28/315020)

7. маја навршава се годину дана откада нас је на-

пустио наш драги супруг, отац и деда

СЛАВКО СЕРАФИМОВСКИ
1952–2021.

Никада нећемо да те заборавимо. Увек ћеш нам

остати у срцима.

Твоји најмилији: супруга ЈАГОДА, син ГОРАН

и ћерка ДИЈАНА са породицама
(29/315040)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

КАТАРИНИ МАЛЕНОВ КАЈИ

4. маја навршила се година откада ниси са нама наша
драга мама, бака и прабака.
Син ЖАРКО, снаја ЈЕЛЕНА и унука ТИЈАНА са породицом

(36/315049)

У суботу, 30. априла 2022, на Новом гробљу у Панчеву, одржали

смо шестомесечни помен нашем драгом

МИЉАНУ КОСТИЋУ
1986–2021.

Заувек ћемо се сећати наших заједничких тренутака.

Недостајеш нам!

Твоји најмилији: супруга МАРИНА, син МИХАЈЛО

и ћерка МИЛИЈАНА

(39/315058)

3. маја 2022. навршиле су се четири годи-

не откако није са нама наш вољени су-

пруг, отац, свекар и деда

РИСТО ПЕЈЧИЋ

С љубављу твоји најмилији: 

супруга ЉУБИЦА, синови НЕНАД

и ВЛАДО, снаје НАДА и СТАНИСЛАВА

и унуци ГОРАН, ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛ, 

БОЈАН и БОРИС

(40/315060)

СЛАЂАНА ДУЈНА
1966–2022.

Дајемо четрдесетодневни помен.

С љубвљу твоји најмилији: 

СТЕФАН, ДРАГАН и МИРЈАНА

(41/315061)

2. маја 2022. навршило се годину дана от-

када нас је напустио наш драги

СЛОБОДАН РЕНДИЋ

РЕНДУЉА
Недостајеш нам пуно, али те са поносом

и љубављу чувамо у нашим срцима и ми-

слима.

Супруга ВАЛЕНТИНА, син АЛЕКСАНДАР,

ћерка АЛЕКСАНДРА, унуци ВЕЉКО

и НИКОЛА и зет РАДОВАН

(44/315063)

ВИКТОР

ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2022.

Заувек поносни што
смо били твоји и заувек
тужни што смо те пре-
рано изгубили.

Супруга АНА, син
ДЕЈАН и ћерка КЛАРА

са породицама
(50/315070)

У четвртак, 5. маја 2022. године навршило се

шест месеци откако је преминула наша мама,

бака и прабака

МЕЛАНИЈА РАЈИЋ

Помен је одржан у 11 сати. Много недостајеш.

Волимо те.

Ћерке СЛАВИЈА и НАДИЦА са породицама

(53/(315075)

Најдражи

БОЖИЋ

ДЕСА РАНКО

Остала је велика празнина, бол.... Недостајете....

Породица

(66/315101)

27. априла навршило се

шест тужних година от-

како није са нама

ЖИВАН

НЕДЕЉКОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(68/315103)

СЕЋАЊЕ
Прошло је шест тужних
месеци откако није са
нама наша драга

МЕЛАНИЈА

РАЈИЋ
тетка МЕЛА

5. XI 2021 – 5. V 2022.

ЗАГА и ТОМА
ЂУЛИНАЦ

(69/315014)

Прошло је тужних шест
месеци откако није са
нама наш вољени

СРБИСЛАВ

ПЕТРОВИЋ

Шестомесечни помен је

обављен на Новом гро-

бљу, 30. априла, у 11 са-

ти.
(78/315118)

ПОМЕН

МИЉАНЕ

прошло је шест месеци а ми смо и даље у неверици да смо те та-

ко рано изгубили.

Мајка СЛАВИЦА, брат БОГДАН, снајка СВЕТЛАНА

и братанац ДИМИТРИЈЕ

(95/315147)

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ

Прошло је шест месеци туге и бола!

Нека те анђели чувају.

Воли те твоја мајка
(145/283658)

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ

Остала је велика празнина и туга за тобом, која

се не може описати... Воли те твоја сестра...

Сестра СНЕЖАНА са породицом
(143/283659)

Прошло је шест месе-

 ци пуних бола и туге

НЕНАД

ВАСИЉЕВИЋ

Твој брат САША

са породицом

(133/283643)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Моји драги родитељи

МИЛЕУСНИЋ

РАДИНКА МИЛЕ
1922–2014. 1920–2016.

Вољени, незаборављени заувек.

МИРА са ДЕЈАНОМ

(1/314876)

СЕЋАЊЕ

МИЛАДИН

ЖИВКОВИЋ
1992–2022.

Сине, тридесеет година

свакодневно си мајци у

мислима.

Мама

(2/315010)

У суботу, 30. априла на
Католичком гробљу да-
вали смо једногодишњи
помен

ЗОРА

МИЛАНКОВ

Стално си у нашим ср-

цима и нашим мислима.

Породица МАЛУЦКОВ
(3/315013)

У суботу, 30. априла, на

Католичком гробљу, у

11.30, давали смо годи-

шњи помен мајци и баки

ЗОРИ МИ-

ЛАНКОВ
Никада те нећемо забо-

равити.

Породица МИЛАНКОВ
(4/315013)

ПОМЕН

БРАНКО

ЖИВАДИНОВИЋ
28. IV 2021 – 28. IV 2022.

Бато, време пролази,

а бол и туга остају ве-

чито.

Брат АНЂЕЛКО

са породицом

(5/315015)

1. маја 2022. навршила се тужна година откада нас је напустио во-

љени и никад непрежаљени

ДРАГАН ЛЕКИЋ ЛЕКА

Прошла је тужна година без тебе, али бол и туга не престају.

У срцу те носимо, са љубављу помињемо.

Као да си јуче био са нама...

„Први мај”! Тог кобног и суровог дана искорачио си из живота и

отишао.

Узела те та судбина клета...

Ко ће сад да се шали као што си ти знао – да све орасположиш.

Вољени никад не умиру. А један од њих си ти.

Почивај у миру!!!!

Твоји најмилији: супруга МАЈА и син ЛАЗАР

(6/315016)

28. априла 2022. навршило се четрдесет

тужних дана откако нас је напустио наш

драги

МИЛАН ИЛИЋ

Са поносом те помињемо, захвални што

смо те имали.

Супруга ВИДА и ћерка МИЛИЦА

са породицом

(7/315017)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Вољени никад не одлазе. Прате нас у стопу сва-

ког дана. Не видимо их и не чујемо, али су увек

ту негде. 

Вољени ће увек недостајати и заувек остати у

срцу.

Супруг СЛОБОДАН и деца ВЛАДИМИР, 

ТАМАРА и НАТАЛИЈА
(8/315019)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ
Године пролазе, а бол и туга остају. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Свекар БУДИМИР, свекрва МИЛИЈАНА
и девер ЗОРАН

(9/315019)

30. априла 2022.  на-

вршило се седам го-

дина од смрти моје

мајке

ЕМИЛИЈЕ

УЗЕЛАЦ

Твој син САША

(12/315025)

Сећање на мајку, ташту, баку и прабаку

БОРКУ ЂУРИН
29. IV 2012 – 29. IV 2022.

Живиш у нашим сећањима, причама...
Твоји: ГОРДАНА, МИЛАН, ДРАГАН, ДУШАН, МАРИЈА,
ЉУБИЦА и МИЛИЦА

(21/315034)

Шестогодишњи помен

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
2016–2022.

Године пролазе а време лети, тебе има ко да се сети.

Недостају нам пуно твоје речи – тугу у срцу време не

лечи.

Вечно ћеш бити у срцима твог сина МИОДРАГА

и супруга ИШТВАНА
(22/315035)

3. маја 2022. навршава се седам година нашем драгом

ВОЈИ МИТИЋУ
1957–2015.

Увек си са нама.
Твоја породица: супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА

(30/315041)
и БРАНИСЛАВА и унука НИКОЛ

СЕЋАЊЕ

РАДЕ МУЈИЋ
2017–2022.

Прошло је пет година откако си нас изненада

напустио.

Ожалошћени: супруга ВЕРА

и поћерка МИРА са породицом

(32/315045)

Љубави наша,

РАТКО РАЈАЧИЋ РАЛЕ
28. IV 2020 – 28. IV 2022.

С великом љубављу и нежношћу те се се-

ћамо свакога дана. Време нам ништа не

може. Увек си са нама и увек ћеш бити.

Волимо те и у вечности.

Твоје најлепше девојке ЛАНА и МАЈИЦА

(33/315047)

РАТКО

РАЈАЧИЋ

РАЛЕ
28. IV 2020 – 28. IV 2022.

Заувек у сећањима.

С љубављу,

ЈАЊИЋИ и КЕБИЋИ

(34/315047)

2. маја 2022. навршило се годину дана од прера-

не смрти наше драгe

ДРАГИЦЕ МИЋИЋ

Прошла је тужна година, бићеш у нама и са на-

ма док је нас.

Твоји: ЖЕЉКО, ЈЕЛЕНА, ВИОЛЕТА, 

МИЛИЦА и МИНА
(55/315079)

СЕЋАЊЕ

НАДА

ТОДОРИЋ

Прошле су три годи-

не, недостајеш.

МИРКО, МАЈА

и ЈЕЛЕНА

са породицама
(85/315136)

10. маја 2022. године навр-
шава се четрдесет дана на-
шем вољеном

ДЕЈАНУ

ДОБРИЋУ
10. IX 1982 – 1. IV 2022.

С тугом и сетом заувек те но-
симо у срцу и души.

Твоји најмилији: отац
БОГОСАВ и мајка ЗЛАТА

из Старчева
(89/315142)

ДЕКИ

Нека те анђели

чувају.

Заувек твој брат

СРЂАН

са породицом

(90/315142)



Момци из Динама
освојили вредан
бод у Крагујевцу

Пред девојкама из
Панчева историјска
прилика

После паузе због ускршњих пра-
зника прошлог викенда су наста-
вљене трке за бодове у свим руко-
метним лигама. Погледи заљу-
бљеника у игру с лепљивом лоп-
том у Панчеву упрти су у момке
из Динама и девојке из ЖРК
Панчева, који с много успеха
представљају свој град.

У плеј-офу Суперлиге на про-
граму је било десето коло, у окви-
ру кога је одигран дерби у Кра-
гујевцу, где су у хали „Језеро”
снаге одмерили домаћи Раднич-
ки и панчевачки Динамо. Био је
то дуел за рукометне сладоку-
сце, меч који враћа веру у срп-
ски рукомет, а сви они који су
ову утакмицу посматрали ужи-
во могли су да уживају у правој
мушкој игри. Шансе за победу
имале су обе екипе, али после
шездесет жестоких минута сема-
фор је показивао нерешен резул-
тат: Раднички–Динамо 26:26
(13:14).

Од самог почетка одвијала се
велика борба, за сваку лопту, за
сваку позицију, а момци из оба
тима играли су јако чврсто у
одбрани... Ипак, прво полувре-
ме гости су успели да реше у
своју корист.

Наставак утакмице донео је
још већу битку, али је после
одмора Раднички био тим који
има благу иницијативу. Домаћи
су успели и да се „одлепе” на
три гола, али Динамо се није ни
тада предавао. На крају, награ-
да за упорност стигла је у виду
изједначујућег поготка у послед-
њим секундама меча.

– Била је ово феноменална
утакмица. Рекао сам мојим мом-
цима пре почетка да у овом
моменту Динамо има најбољу
екипу у лиги. Када таквог рива-
ла доведете у ситуацију да изјед-
начи у последњим тренуцима,
онда морате да будете поносни.

Честитам момцима из обе еки-
пе. Био је то невероватан ниво
жара у одбрани, меч који служи
на понос српском рукомету –
рекао је после меча тренер Кра-
гујевчана Ђорђе Тиодоровић.

Динамо је утакмицу одиграо
у саставу: Никола Стаменковић
(један гол), Вељко Чабрило,
Милан Бошковић, Вук Новако-
вић, Радован Остојић (три),
Никола Перић, Марко Перовић
(осам), ОгњенТонић, ИванДистол,
Урош Павловић (четири),
Борислав Урта, Милан Голубо-

вић (три), Милош Костадино-
вић (четири), Данило Радовић
(два), Алекса Милошевић (један
гол) и Адриан Биркенхојер.

– Борбена, квалитетна утак-
мица. Оба тима су имала своје
прилике и могла да освоје оба
бода. Нас је можда исекао вели-
ки број искључених играча, као
и дисквалификација Радована
Остојића, нашег носиоца игре,
који је пре времена морао у свла-
чионицу због три искључења.
Имали смо и минус три, али
успели смо да се вратимо у меч
и освојимо бод. Сада нам остаје
да се добро припремимо за дуел
с Лесковчанима. Неће бити лако,
али покушаћемо да освојимо
нове бодове – истакао је први
тренер панчевачких рукомета-
ша Ненад Краљевски.

Дуел између Динама и Дубо-
чице 54 заказан је за суботу, 7.
мај, у Хали спортова на Стрели-
шту, од 17.30.

Своје симпатизере су обрадо-
вале и рукометашице ЖРК Пан-
чева, које су тријумфовале у Заје-
чару и тако се поново вратиле
на место на табели које води у
српску рукометну елиту.

До краја првенства у Супер Б

лиги остала су још два кола, а
Панчевкама ће бити довољни
победа и један реми како би
оствариле сан многих генераци-
ја овог клуба.

Прошлог викенда Невена Мар-
кагић и њене другарице оства-
риле су лаку и убедљиву победу,
што је и најбоља позивница за
навијаче да следећег викенда
дођу у халу на Стрелишту у вели-
ком броју: Зајечар 1949 – ЖРК
Панчево 21:37 (10:19).

Сам резултат утакмице довољ-
но говори о односу снага двају
прошлонедељних ривала. Тим
који предводе Марко Крстић и
Светлана Ничевски доминирао
је целим током утакмице, па је
без великих проблема остварио
убедљиву победу и освојио нова
два вредна бода.

ЖРК Панчево је играо у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија
Грговски (четири гола), Јелиса-
вета Марковић (шест), Невена
Станишковић (три), Владисла-
ва Рогуља (три), Невена Марка-
гић (осам), Теодора Станојевић
(два), Ива Грујић (четири), Мари-
ја Митрић (четири), Андријана
Јанковић (три гола) и Анастази-
ја Јамбрушић.

Следећег викенда Панчевке
ће бити на још једном великом
искушењу. У суботу, 7. маја, у
Халу спортова на Стрелишту
долази београдски Раднички. У
питању је противник за пошто-
вање, али популарни ЖРК има
само једну опцију, а то је побе-
да. Потом у последњем колу
предстоји гостовање лидеру
Кикинди, одакле би требало
донети један бод...

Било како било, девојке из
ЖРК Панчева у овој сезони су
показале како се бори за свој
клуб, освојиле су симпатије љуби-
теља спорта у граду и већ су
победнице.

Утакмица између ЖРК Пан-
чева и Радничког почиње у 19.30.
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На Београдској интернационал-
ној регати (БИР) „Трофеј Бео-
града 2022”, која је одржана на
регатној стази на Ади Циганли-
ји, уз госте из Словеније и Бугар-
ске, учествовали су сви веслач-
ки клубови из Србије.

Кадетски четверац-скул ВК-а
Тамиш, који је недавно освојио
златну медаљу на међународној
регати у Загребу, наступио у
истом саставу – Михајло Мар-
ковић, Марко Јанчикин, Петар
Перић и Павле Милутиновић –
с намером да потврди своју доми-
нацију и на домаћем терену.
Посада панчевачког четверца у
финалној трци, с обзиром на то
да није било квалификација,
повела је од самог старта с циљем
да не дозволи никаква изнена-
ђења и да контролише трку
целим њеним током. Велику
разлику од дванаест секунди коју

су направили у односу на друго-
пласирану екипу Данубијуса
веслачи Тамиша су задржали до
краја трке, па су као првопласи-
рани прошли кроз циљ.

Још једно злато освојено на
великој регати показује да је ква-
литет четверца Тамиша изнад
просека и да он озбиљно куца
на врата веслачке репрезента-
ције Србије.

Поред четверца, на регати у
Београду истакао се и млади
сениор Милош Бошков, који је
успео да у великој конкуренци-
ји избори пласман у финале
лаког скифа и заузме шесто
место.

Ветерани из нашег града тако-
ђе су били на висини задатка.
Бошко Бјелајац се окитио нај-
сјајнијим одличјем, док су Милан
Пузић и Јован Опачић освојили
сребрне медаље.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА У БЕОГРАДУ

НОВО ЗЛАТО ЗА ЧЕТВЕРАЦ ТАМИША

Прошлог викенда, тачније 30.
априла и 1. и 2. маја, одржан
је традиционални, педесет сед-
ми „Мајски турнир – трофеј
Београда” у одбојци.

Велико надметање младих
одбојкашица и одбојкаша одр-
жано је у дворани „Жарко-
во”, СЦ-у „Вождовац” на
Бањици, хали Факултета спор-
та и физичког васпитања и у
сали Четврте београдске гим-
назије.

У кадетском узрасту на тур-
ниру је играло 12 екипа у
женској и 10 тимова у мушкој
конкуренцији из: Хрватске,
Црне Горе, Северне Македо-
није и Србије. У конкурен-
цији пионира учествовало је
12 женских екипа и осам
тимова дечака из: Босне и
Херцеговине, Црне Горе,
Бугарске, Северне Македо-
није и Србије.

Боје нашег града на овом
великом такмичењу бранили
су пионири Одбојкашког клу-
ба Борац, који су још једном
показали да стасавају у праве
асове и да представљају будућ-
ност игре преко мреже на
овим просторима. Дечаке је
предводио тренер Владимир
Ковачевић, а они су, иако мла-

ђи од својих ривала, потвр-
дили да их одбојкашки струч-
њаци с правом сврставају у
једну од најталентованијих
генерација.

Млади Старчевци су добро
намучили селекције Београ-
да и Новог Сада, а снажан
отпор су пружили и Бавани-
шту, Тополи и Ваљеву.

Да су ови дечаци на пра-
вом путу, најбоље говоре и
похвале таквих одбојкашких
стручњака као што су Неџад
Османкач и Страхиња Козић
из Новог Сада, који су чести-
тали дечацима из Старчева
на одличним утакмицама.

Борац је играо у саставу:
Страхиња Танев, Војкан Луко-
вић, Немања Јовић, Марко
Ковачевић, Душан Влаховић,
Данило Марковић, Михајло
Стевановић, Алекса Терзић,
Јован Бујак, Стефан Танев,
Вељко Луковић, Борисав
Јевремовић и Вукашин Гајић.

Ова талентована генераци-
ја, с којом раде тренери Вла-
димир Ковачевић и Ратко
Танев, у суботу, 7. маја, у Стар-
чеву игра пријатељски меч
против вршњака из београд-
ске Црвене звезде. Утакмица
почиње у 10 сати.

ТРАДИЦИОНАЛНИ „МАЈСКИ ТУРНИР”

КЛИНЦИ ИЗ БОРЦА СУ БУДУЋНОСТ
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОБЕДА И РЕМИ – ЗА НАСТАВАК СНОВА

С НАДМЕТАЊА КАЈАКАША И КАНУИСТА

НАСТАВЉЕН КОНТИНУИТЕТ

На Савском језеру на Ади
Циганлији одржан је Куп
Србије у кајаку и кануу, на
коме је за три дана надмета-
ња, од 28. до 30. априла, уче-
ствовало130 такмичара свих
старосних категорија, у 87
трка.

Чланови Кајак-кану клуба
Панчево остварили су запа-
жене резултате и на овом пре-

стижном такмичењу.
Најуспешнији је био Бра-

нислав Барашевић, који је
освојио бронзано одличје у
кануу једноклеку у трци на
1.000 метара. Он је тако наста-
вио континуитет освајања тро-
феја на великим такмичењи-
ма, јер је недавно освојио
медаљу и на Првенству Срби-
је у трци на 5.000 метара.



МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ

ДИНАМОВЦИ ОДУШЕВИЛИ И БАЊАЛУКУ

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДОМИНАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ „ДРУЖИНЕ”
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО – ДУБОЧИЦА 54

Субота, 17.30

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

Субота, 19.30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Сомбор: РАВАНГРАД–ЈАБУКА

Мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–СЛАВИЈА

Субота, 17 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА

Недеља, 17 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ТИСА

Субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ

Недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У)

Долово: ДОЛОВО–ДОЛИНА

Све утакмице су у недељу, од 17 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ

Панчево: МУНДИЈАЛ–БСК

Глогоњ: ГЛОГОЊ–РАДНИЧКИ

Утакмице су у недељу, од 17 сати.

ОПШТИНСКА ЛИГА

Панчево: „ВОЈА ГАЧИЋ” – БУДУЋНОСТ

Субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 26:26

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Зајечар: ЗАЈЕЧАР 1949 – ЖРК ПАНЧЕВО 21:37

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ 25:22

Мушкарци

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА 40:23

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАДНИЧКИ 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. В. Село: КОЗАРА–БОРАЦ 2:1

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В) 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО 4:3

Уљма: ПАРТИЗАН – С. ТАМИШ 2:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – СЛОГА 3:0

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ 1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ 1:1

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МУНДИЈАЛ 7:0

Баваниште: БСК–МЛАДОСТ 4:0

ОПШТИНСКА ЛИГА

Дубовац: ЈЕДИНСТВО – „ВОЈА ГАЧИЋ” 4:3

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ТЕМПО 1:1

Млади спортски
колектив из нашег
града увек у врху

Стигли трофеји из
Будимпеште

Џудисткиње и џудисти панче-
вачког клуба Тамиш нису има-
ли одмора ни током празнич-
них дана. Школске обавезе су
заменили обавезама на татами-
ју, вредно су тренирали, слуша-
ли своје спортске учитеље, путо-
вали, такмичили се и наставили
по старом – да освајају медаље.

Одавно је млади спортски
колектив скренуо пажњу на себе.
Пре свега одличном организа-
цијом клуба, а потом и преда-
ним и упорним радом тренера с
талентованом
децом. Такав
склад увек
може да доне-
се прави
р е з у л т а т ,
осмехе на деч-
јим лицима и
медаље око
њиховог врата
после напор-
них борби.

Такмичари
Тамиша су
током пра-
зничних дана најпре учествова-
ли на турниру „Срђан Чолић” у
Брусу, на коме су се надметала
272 млада борца из 27 клубова
из Грчке и Србије. Екипу Тами-
ша на овом гостовању предво-
дили су тренери Неда Остојић и
Дарко Тодоровић, а добри резул-
тати нису изостали ни овог пута.

Најсјајнија одличја су освоји-
ли све бољи, сјајан такмичар
Алекса Лехни и његов брат Кри-
стијан, те такође борци који су
млади, али обећавају – Дејан

Долинга и Петар
Новаковић. Сре-
брном медаљом се
окитила Марија
Пеневска, док су бронзе заслу-
жили Катарина Кешин и Вели-
бор Грабунџија. На седмо место
се пласирао Вукан Раниславић,
али је и он умногоме допринео
да Тамиш у укупном пласману,
у тако јакој конкуренцији, зау-
зме девето место.

Наступом у Брусу борци Тами-
ша су само потврдили да су на
правом путу и да добре резулта-

те од њих тек треба очекивати у
будућности.

Одмах после наступа у месту
на источним падинама Копао-
ника џудисткиње и џудисти
Тамиша били су на још већем
искушењу. Отпутовали су у глав-
ни град Мађарске, где су уче-
ствовали на великом турниру,
једном од пет највећих на Ста-
ром континенту.

Првог дана
турнира у
Будимпешти
надметало се
797 бораца из:
А у с т р и ј е ,
Б у г а р с к е ,
Канаде, Чешке,
Данске, Фран-
цуске, Грузије,
Немачке, Грч-
ке, Мађарске,

Литваније, Израела, Молдавије,
Холандије, Пољске, Румуније,
Србије, Словеније, Словачке,
Шведске и Украјине.

Фантастичан успех на почет-
ку овог великог међународног
надметања остварио је Кристи-
јан Лехни, који је освојио брон-
зану медаљу међу 32 такмичара
у својој категорији. Феноменал-
на је била и Наталија Новако-
вић, пласиравши се на пето
место, а иако су остали без тро-
феја, добро су се борили и Мари-
ја и Јелена Стојановски и Вук
Дугић.

Борци Тамиша били су сјајни
и другог дана турнира у глав-
ном граду Мађарске. Бронзане
медаље су освојили талентова-
ни дечаци Дејан Долинга и Петар
Новаковић, док се на пето место
пласирала Милена Секуловић,
а све то под будним оком трене-
ра Неде Остојић.

Дакле, током оба дана на тур-
ниру у Будимпешти надметало
се 1.460 такмичара из готово
целе Европе, а на тако великој и
значајној спортској манифеста-
цији Џудо клуб Тамиш је на нај-
лепши начин представљао град
Панчево и државу Србију, осво-
јивши три бронзане медаље, али
и два пласмана на пето место,
што се може окарактерисати као
још један велики успех српског
спорта.

Браво за панчевачке супер
клинце и њихове тренере!

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Le6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ПОДВИГ МИХАЛА
ШУЉЕ

Члан панчевачког Атлетског
клуба Динамо Михал Шуља
остварио је још један величан-
ствен резултат, а слободно се
може рећи и истински спорт-
ски подвиг.

Он је учествовао на Отворе-
ном првенству Пољске у ултра-
маратону, у трци на шест сати,
у којој је поставио нов рекорд
Србије. За 360 минута успео је
да претрчи чак 83,55 киломе-
тара.

Била је то позивна трка, а у
конкуренцији најбољих ултра-
маратонаца Михал Шуља је
заузео четврто место од укуп-
но 57 најуспешнијих такмича-
ра са Старог континента.

ЗЛАТНИ КОЛОЦКА

На такмичењу у бенч-пресу
под називом „Србија опен”, које
је одржано у Књажевцу, над-
метало се 80 такмичара из 20
клубова.

Клуб дизача тегова Динамо
представљали су Александар
Колоцка и Лука Величковић.
Александар Колоцка је насту-
пио у категорији до 83 кг и у
конкуренцији сениора, са успе-
шно савладаних 160 кг, осво-
јио златну медаљу. У катего-
рији преко 120 кг у сениорској
конкуренцији Лука Величко-
вић је заузео треће место, са
савладаних 197,5 кг.

Пре почетка официјелног
дела такмичења одржана је
скупштина Пауерлифтинг саве-
за Србије, на којој је Динамо
представљала Кристина Цвје-
тичанин, која је уједно била и
главни судија на такмичењу.

УСПЕШНИ
РАГБИСТИ

На теренима Црвене звезде у
Београду одржани су рагби тур-
нири, на којима су момци из
панчевачког Динама 1954
постигли запажене резултате.

Јуниори, које предводе тре-
нери Владимир Амбруш и Ђор-
ђе Гавриловић, освојили су прво
место на другом турниру Купа
Србије, док су пионири трене-
ра Николе Адвигова и Душана
Гавриловића били трећи.

Такмичари Пливачког клуба
Динамо које предводи тренер
Александра Цревар прошлог
викенда су наступили на три-
наестом међународном митин-
гу „22. април” у Бањалуци.

Такмичење је одржано 30.
априла и 1. маја, а млади Пан-
чевци су и овог пута постигли
веома добре резултате.

Нина Чича је била најбржа у
тркама на 50 и 100 м прсно,
док је у надметању на 200 м
истим стилом друга стигла на
циљ. Даница Константинов је
зарадила сребро на 400 м мешо-

вито и бронзе на 200 м мешо-
вито и 400 м краул. Даница
Дивљак је освојила најсјајније
одличје на 400 м мешовито,
док је на 100 м делфин била
трећа. Одлична је била и Срна
Милутиновић, која је заслужи-
ла три медаље. На 100 м дел-
фин освојила је сребро, а на 50
и 200 м делфин – бронзе.

Сара Бокун је трећа стигла
на циљ у трци на 200 м леђно,
баш као и Магдалена Пантић
на 100 м прсно. Огњен Митић
је заслужио сребрно одличје на
200 м делфин, а Михајло Ман-

дарић бронзане медаље у трка-
ма на 200 м леђно и 100 м
прсно. Лазар Станчул је био
трећи на 400 м краул, а Вук

Самарџија је зарадио сребро
на 200 м делфин и бронзу у
трци истим стилом, али на упо-
ла краћој дистанци.

Прошлог викенда у Уљми је одр-
жано последње, осмо коло Лиге
пионира Војводине у стреља-
штву. Најмлађи чланови Стре-
љачке дружине „Панчево 1813”
само су потврдили да су на пра-
вом путу и да од њих тек треба
очекивати добре резултате.

У веома јакој конкуренцији
панчевачки дечаци су освојили
треће место у гађању из вазду-
шне пушке и у пуцању из вазду-
шног пиштоља.

Огњен Бунчић је заузео четвр-
то место у обе дисциплине (182
круга пушком и 155 кругова
пиштољем), а надметали су се и
Огњен Лукић, Алексеј Паповић
и Јован Кондић.

У генералном пласману, после
свих осам кола, обе екипе пио-
нира СД-а „Панчево 1813” доби-
ле су пехаре намењене треће-
пласираним тимовима, а нају-
спешнији пионир из нашег гра-
да био је Огњен Бунчић, који је
заслужио две дипломе за осво-
јено четврто место у обе дисци-
плине (пушка и пиштољ).

Кадети из нашег града били
су још успешнији од својих мла-
ђих клупских другова. Проте-
клог викенда у Новом Саду је
одржано финале Лиге кадета и
млађих јуниора Лиге Војводи-
не, а на том надметању доми-
нирало је десет такмичара Стре-
љачке дружине „Панчево 1813”.

На прва места пласирале су се
све четири екипе из нашег града.
Дакле, тријумфовали су тимови
кадета у гађању из ваздушне
пушке и ваздушног пиштоља, а
исти успех поновиле су и екипе у
конкуренцији млађих јуниора.

Марко Нинковић је био нају-
спешнији такмичар у пуцању из

пиштоља, јер је освојио златне
медаље у обе категорије, пого-
дивши 556 кругова. Стефан
Кешишјан се окитио бронзаним
одличјем, док је Немања Ђорђе-
вић био пети и у конкуренцији
кадета и у надметању млађих
јуниора. Најмлађи члан тима
Огњен Бунчић заузео је осмо
место у обе конкуренције.

Алекса Ракоњац је освојио
златну медаљу, с погођена 594
круга у такмичењу млађих
јуниора у гађању из ваздушне
пушке, а сјајна је била и његова
сестра Ива Ракоњац. Она је заслу-
жила најсјајније одличје у над-
метању кадеткиња (395 круго-
ва), док је у финалу млађих јуни-
орки освојила бронзу. Теодора
Кондић се пласирала на седмо
место у групи млађих јуниорки,
Немања Ђорђевић је био шести
кадет, а Огњен Лукић је заузео
девето место у обе конкуренције.

Нова сезона Лиге Војводине
стартоваће на јесен, а прво коло
ће бити одржано у октобру у
Панчеву.

ПРАЗНИЧНИ ДАНИ У ЗНАКУ ЏУДИСТА ТАМИША

ПУТУЈУ ПО ЕВРОПИ И – ПОБЕЂУЈУ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Како кроз тунеле
Нису сви пролази исти.

    На пример, градски хаустори; шарају их, запишавају.

    Али то ти не смета, напротив, тако добијају на шарму.

    Такви су, волиш их, а кроз њих брзо прођеш.

    Тунеле пробијене кроз брда кроз које иде воз ишчекујеш.

    Због тмине у купеу и изненадног сусрета руку; онда оду.

    Рупе у души су најмрачнији тунели, глава их тешко пролази.

    Не бришу се гумицом, али и оне нестају: твојом вољом.

Има квака
Прљави судови после феноменалног ручка.

    Стигли сигнали да ће пасти град након сунчаног дана.

    Крваво, на силу, загризена усна иза прелепог пољупца.

    Тужне, тешке мисли, а претходила им срећа, екстаза.

    Инсомнија, не спаваш данима – бебе ти раније завиделе.

    Има квака које све могу вратити у оно првобитно.

    Позитивно стање.

    Ко уме да их одабере осим тебе.

Из велике празнине
Малобројни нису замислили текст читуље у новинама о себи.

    Или сопствени епитаф, уклесан у камен.

    Такви нису патили, нити су се икада запитали.

    О важним стварима, које их померају и мењају.

    И, битније је, о својим делима због којих су патили они око њих.

    Из велике празнине долазе тешке мисли.

    Али, ако размишљаш, како год, има наде.

    Једнако за тебе и оне што те окружују.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Важна победа Железничара

Наставља се неизвесна трка

После великог тријумфа над Инђијом, те
несрећног пораза у Новом Саду од лиде-
ра Младости, „дизелка” из Панчева је
поново на победничком колосеку.

У понедељак, 2. маја, одигране су утак-
мице четвртог кола плеј-офа Прве лиге
Србије, а пет најбољих екипа води жесто-
ке битке за прва два места, с којих се иде
директно у елиту, али и за трећу и четвр-
ту позицију, које доносе бараж.

Иако је пре меча важио за фаворита,
панчевачки Железничар није имао нима-
ло лак посао у дуелу с Радничким из
Сремске Митровице. Противник је играо
као у трансу, била је то можда и најбоља
партија Сремаца ове сезоне, баш су јако
желели да освоје макар бод у „зеленој
оази” покрај Пескане, али нису успели.

Тим из Панчева је показао да је ипак
бољи и квалитетнији ривал: Железничар–
Раднички 2:0 (0:0).

Гости су много боље ушли у меч. Били
су агилнији, играли су офанзивно у првом
полувремену, имали иницијативу, ствара-
ли шансе, пропустили неколико изглед-
них прилика, а у неким ситуацијама опет
је феноменално интервенисао голман Желе-
зничара Младен Живковић. „Дизелка” је
припретила једном у првом полувремену,
преко Предрага Станимировића, али успе-
ла је да издржи бројне нападе Радничког,
па се на одмор отишло без голова.

Како то у фудбалу обично бива – за про-
пуштене прилике следи казна. Пауза је
очигледно пријала домаћим играчима,
имали су шта да кажу једни другима, па

су у друго полувреме ушли много агресив-
није. Сада је „Жеља” био тим који доми-
нира и који полако преузима контролу
над утакмицом... Једноставно, изгледало
је као да је „дизелка” решила да победи.

Пронађен је начин да се дође до важног
тријумфа, који првенствену трку до краја
чини неизвесном и драматичном. Про-
тивник је сломљен за свега два минута.

Лука Петровић је срушен близу 
шеснаестерца Радничког, „скраћени кор-
нер” извео је Александар Ђорђевић, а онда
је „Жељин” плејмејкер Јордан Јовановић
направио сјајан потез главом и лопту
послао тамо где је и желело да је види око
700 гледалаца који су здушно подржава-
ли своје миљенике у бело-плавим дресо-
вима током целе утакмице. Био је то гол
за ерупцију одушевљења у „зеленој оази”

и наставак суперлигашких снова...
Славље се још није ни стишало, а само

120 секунди касније гости су били потпу-
но нокаутирани. У 69. минуту Ђорђевић
је поново одлично центрирао, а после
повратне лопте Петра Гигића на правом
месту је био Александар Симчевић и
лепим поготком крунисао своје сјајне
партије у дресу Железничара ове сезоне.
Делиријум на трибинама добио је свој
продужетак, а сан се наставља...

Шеф стручног штаба тима из Панчева
Драган Перишић одлучио је да ривалу
супротстави тим у саставу: Младен Жив-
ковић, Лука Петровић, Петар Гигић, Алек-
сандар Ђорђевић, Јордан Јовановић, Лазар
Марковић, Дарио Гргић, Бојан Балаж,
Предраг Станимировић, Матеја Зувић и
Александар Симчевић, а у другом полу-
времену прилику су добили и: Лазар Мило-
шев, Милош Стојчев, Душан Плавшић,
Данило Дашић и Стефан Дабић. Побед-
нички тим су чинили и: Немања Андри-
јанић, Марко Конатар, Стефан Радоји-
чић, Бојан Трипковић и Ненад Аџибаба.

– Најзадовољнији сам резултатом. У
првом полувремену смо били лошији,
али издржали смо све налете гостију, који
су приказали феноменалну партију. При-
бојавали смо се ове утакмице, јер смо
одиграли пет узастопних дербија и нор-
мално је да је било енергетског пражње-
ња. У паузи сам рекао момцима да мора-
мо да пронађемо начин да победимо и
успели смо. Честитам им, јер је ово био
јако тежак испит. Цео тим је изнео ово
херојски и сада нам предстоји да се осве-
жимо и припремимо за наредни дуел. Да
наставимо ову трку и да верујемо да може-
мо да будемо међу четири тима који ће
се кроз бараж борити за пласман у елиту
– рекао је на конференцији за новинаре
после утакмице Драган Перишић.

До краја надметања у плеј-офу остала
су још три кола, а за фудбалске ловорике
до последње рунде грчевито ће се борити
Младост Гат, Јавор из Ивањице, ИМТ,
Инђија и Железничар. „Дизелка” је тре-
нутно у најнеповољнијем положају, јер
финиш шампионата дочекује с пете пози-
ције, али ништа још није одлучено. Биће
још великих и тешких искушења.

И наредни меч Железничар ће одигра-
ти на свом терену. У недељу, 8. маја, на
Спортском центру „Младост”, од 17 сати,
гостује Лозница. „Дизелка” иде на нову
победу, нема избора, надајући се притом
киксу неког од главних ривала. Потом јој
предстоји гостовање ИМТ-у и дуел са
Жарковом на домаћем терену.
. А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПАКЛЕН ФИНИШ ШАМПИОНАТА

На Првенству Војводине у ритмичкој
гимнастици у групним вежбама, које је
одржано прошлог викенда у Новом Саду,
две екипе из Клуба ритмичке гимнасти-
ке „Руслана” из Панчева оствариле су
завидне резултате.

Тим пионирки из нашег града окитио се
сребрним одличјем, док је екипа млађих
јуниорки постала шампион Војводине.

Боје клуба у пионирској конкуренцији
браниле су: Ива Паталов, Хелена Станко-
вић, Круна Милановић, Даница Орлић и
Дуња Лазић, а шампионски састав мла-
ђих јуниорки чиниле су: Натали Котваш,
Милица Ковачевић, Вања Блажић, Ана
Ковачевић и Лена Милановић.

Поред покрајинског шампионата, у
Новом Саду је одржан и Куп Војводине у
групним вежбама Ц-програма.

Четири екипе (40 девојчица), колико

је клуб „Руслана” довео на ово такмиче-
ње, освојиле су три златне медаље и једно
сребро.

На прва места пла-
сирале су се млађе
пионирке, кадеткиње
у вежби без реквизи-
та и кадеткиње у
вежбама са обручем,
док су пионирке биле
друге.

За успех панчевачких
девојчица најзаслужни-
ји су тренери Руслана
Луценко Петрин и
Јасмина Мунћан, а
телентованим гимна-
стичаркама ускоро
предстоје нова такми-
чарска искушења. Кра-

јем маја у Свилајнцу ће бити одржано
Првенство Србије у групним вежбама
Б-категорије. А. Ж.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ГРУПНИМ ВЕЖБАМА

ПАНЧЕВКЕ НАЈБОЉЕ У ВОЈВОДИНИ


