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Број 4962, година CLIII

ИЗМЕЂУ
ДВА САТА

Пријаве на оглас с неопходном документацијом подносе се до 
21. априла, а ранг-листа ће бити објављена у мају

ПРОМО

страна 4

Како су на изборима
гласали Панчевци

» страна 4
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Април је време када се
односи кабасти отпад

ПЛАН АКЦИЈЕ „ХИГИЈЕНЕ”

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 8

ЛЕК ЗА УКРАДЕНЕ
ПАРЕ СА КАРТИЦЕ

НАДОКНАДА ШТЕТЕ стр. 7

стр. 11ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА

Друштво
Летовање ове

године скупље

због рата у

Украјини

» странa 3

Здравље
Подршка деци с

тешкоћама у развоју

» страна 6

Запис

Јованка Радуловић:

Борац у рингу 

и у животу

» страна 12

Фото-репортажа

„Вардар” спаја Качарево

и Македонију

» страна 13

Спорт

„Тамиш” газдује 

јужним Банатом

» страна 31

Панчевачки извиђачи,
лепо и добро друштво

ПРИМАЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПЕНЗИОНЕРА
ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК У БАЊАМА

ИЗМЕЂУ
ДВА САТА

Сећање на страдале у
бомбардованој Рафинерији

» страна 2



предузима мере и активно-
сти које доприносе унапре-
ђењу родне равноправно-
сти, нарочито у областима
запошљавања, социјалне и
здравствене заштите, обра-
зовања, васпитања, науке и
технолошког развоја, кул-
туре, спорта, заштите
животне средине, спреча-
вања и сузбијања насиља на
основу пола и полних карак-
теристика, односно рода, као и
насиља над женама.

Савет ће сарађивати и с
другим радним телима у
органима покрајинске
управе окопитања из њихо-
ве надлежности, а која се
односе на родну равно-
правност, и иницирати
одржавање заједничких
седница, те подстицати
сарадњу органа покрајинске

управе са удружењима гра-
ђана, установама и организа-

цијама у спровођењу активности
у области родне равноправности.

Покрајинска влада је донела одлуку
којом је формирана Радна група за
израду Програма за заштиту жена од
насиља у породици и партнерским
односима и другим облицима родно
заснованог насиља за период од 2022.
до 2026. године.

Тај документ представља једну од
мера за остваривање циљева дефи-
нисаних Стратегијом за спречавање
и борбу против родно заснованог
насиља према женама и насиља у
породици за период од 2021. до
2025. године. С. Т.

Жртва Душка Богосављева,
Мирка Дмитровића 
и Дејана Бојковића неће
бити заборављена

Свеће и цвеће испод 
спомен-обележја

Као и сваког 4. априла, у Рафинери-
ји нафте Панчево одржан је помен
Душку Богосављеву, Мирку Дмитро-
вићу и Дејану Бојковићу, који су пре
23 године смртно страдали у НАТО
бомбардовању Рафинерије нафте
Панчево. Трагично настрадалим
радницима пошту су одали чланови
њихових породица, градоначелник
Панчева Александар Стевановић,
представници Синдиката Рафине-
рије Божо Достић и Марко Билкан,
као и чланови руководства панче-
вачке фабрике и колеге страдалих
радника.

На месту њихове погибије запаљене
су свеће, а испод спомен-плоче поло-
жено је цвеће. Венци и цвеће положе-
ни су и на спомен-обележје на улазу у
Рафинерију.

Градоначелник Стевановић је поло-
жио венац на спомен-плочу у знак
сећања на тројицу радника Рафинери-
је настрадалих током бомбардовања
1999. Том приликом је рекао:

– Тог 4. априла 1999. године бомбар-
дован је погон Енергана Рафинерије
Панчево. Тада су три радника изгубила
живот и фабрика је претрпела велике
губитке и штету, али највећи губитак
који је тада претрпела јесу три угаше-
на живота наших суграђана. Ми сваке
године на данашњи дан на овај начин
чувамо успомену на погинуле раднике,
хероје који су дали своје животе, пока-
зујући да их никада нећемо заборави-
ти, исказујући њима захвалност, уз
саосећање и подршку њиховим поро-
дицама. Град Панчево своје хероје не
заборавља и зато данас јесмо овде како
бисмо одали почаст тројици погину-
лих радника Рафинерије нафте у Пан-

чеву – подвукао је том приликом Сте-
вановић.

У току НАТО агресије 1999. године
Рафинерија нафте Панчево бомбардо-
вана је чак седам пута, када су разоре-
на и уништена сва витална енергетска
и производна постројења. Поред нена-
докнадивог губитка живота тројице
радника, још четворо рафинераца је
тешко повређено, док се директна
материјална штета на објектима НИС-а
и Рафинерије процењује на неколико
милијарди долара.

Присутнима се обратио и Владимир
Гагић, директор Блока Прерада у ком-
панији НИС, и истакао да је бомбардо-
вање један од најтежих догађаја који су
задесили Рафинерију у њеној историји
од преко 50 година.

– Након бомбардовања радили смо
напорно како бисмо обновили нашу
рафинерију и она је после годину дана
наставила свој рад. Од тада, све време
смо унапређивали рафинеријска
постројења, прво стартом постројења
МХЦ/ДХТ, а затим и „Дубока прера-

да”. Идемо у корак с новим технологи-
јама и једни смо од главних гараната
стабилног снабдевања тржишта нафт-
ним дериватима – нагласио је Гагић.

Да подсетимо, током 78 дана бом-
бардовања Панчево је гађано 24 пута
са око 60 пројектила. Скоро свакоднев-
но наш град и околина били су мета
НАТО напада, а већ у првим минутима
бомбардовања наше земље гађани су
Фабрика авиона „Утва”, војна база у
околини Качарева и касарна 5000.

С. Трајковић
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Да се не
заборави

Двадесет четврти март, вече,
19.45, застрашујући звук сире-
не. Паника. Неверица и трчање
ка подрумима. Једна ноћ, и
један звук у трену је променио
све. Тренинзи су прекинути,
пројекција филма заустављена,
студенти замољени да напусте
читаонице, школе затворене,
деца распуштена, родитељи
забринути, стари опуштени јер
су све то већ доживели и прежи-
вели.

Почетак бомбардовања наше
државе затекао је људе у најра-
зличитијим ситуацијама: неки
су гледали популарну латиноа-
меричку серију, неки су се спре-
мали за излазак, неки враћали
из школе, а неки су играли фол-
клор док их нису обавестили да
је бомбардовање заиста почело.
Оно што је свима заједничко
јесте то да до детаља могу опи-
сати тренутак у ком их је бом-
бардовање затекло, тренутак
који ће им остати урезан до кра-
ја живота.

Те ноћи имала сам читавих
десет година, а бомбардовање
ме је затекло у аутобусу на путу
ка селу, где је мајка брата и
мене покушала да сакрије и
сачува. Сећам се узнемирујућег
звука сирене и ватреног неба
над градом, сећам се страха
одраслих и појмова које тада
нисам разумела. Та ноћ је била
тренутак када сам одрасла. Тре-
нутак када је дете морало да
буде јако и прибрано због мла-
ђег брата, уместо маме, јер није
могла бити ту. Имала је обавезу
према белом мантилу, према
земљи и свим оним људима
којима је помогла на првој бор-
беној линији.

НATO бомбардовање наше
земље трајало је 78 дана и у том
периоду Панчево је било мета
чак 24 пута, а приликом тих
напада испаљено је око 60 про-
јектила. У првим минутима
страдале су Фабрика авиона
„Утва”, војна база у околини
Качарева, као и касарна 5000.

Четвртог априла у Рафинери-
ји је погођен погон Енергана. У
том нападу су настрадали рад-
ници фабрике Дејан Бојковић,
Душко Богосављев и Мирко
Дмитровић. И ове године, на
дан страдања, погинулим сугра-
ђанима, чију жртву никада
нећемо заборавити, одата је
почаст полагањем венаца на
спомен-плочу која се налази у
кругу фабрике где су страдали
провели своје последње тренут-
ке.

Да се не заборави!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ПОМЕН РАФИНЕРЦИМА СТРАДАЛИМ У НАТО БОМБАРДОВАЊУ

Будућност.

У центру града ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЧУВАЊЕ УСПОМЕНЕ НА ПОГИНУЛЕ ХЕРОЈЕ

ПРОЈЕКАТ „ОДСКОЧНА ДАСКА”

Град Панчево купује куће

ВЕСТ ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Започета исплата аконтације

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБРАЗОВАЛА САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Брига о бројним областима

Пише: Сузана Јанковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Позив за куповину кућа које се нала-
зе на територији Панчева и даље је
отворен. Град Панчево је у поступку
провере и уговарања стамбених једи-
ница за шест корисничких породица.
Потребно је обезбедити још седам
кућа како би све изабране породице

трајно решиле стамбено питање.
Предмет куповине су све врсте

стамбених јединица – куће, станови
и дворишни станови, а максимална
вредност по стамбеној јединици
може да износи 18.500 евра. Заинте-
ресовани власници некретнина могу

да добију више информација на теле-
фон 065/866-25-08. С. Т.

Последњег дана марта започета је
исплата аконтације обештећења у
новцу бившим власницима имовине
одузете након Другог светског рата.
Обавља се на основу правоснажних
решења о утврђивању износа обеште-
ћења која је донела Агенција за
реституцију.

Како је недавно за агенцију „Тан-
југ” изјавио директор Агенције за
реституцију Страхиња Секулић, ста-
ри власници ће добијати аконтацију
у висини од 10 одсто од укупног
износа који треба да им буде испла-
ћен. Објаснио је да, ако износ обе-

штећења буде мањи од 1.000 евра, он
ће бити исплаћен цео и додао да има
950 таквих решења. Исплата ће бити
обављена у динарској противвредно-
сти, по званичном средњем курсу
Народне банке Србије.

Према Секулићевим речима, пла-
нирано је да се ове године исплати
5.638.000 евра, док други део који
се односи на ову годину, а реч је о
државним обвезницама, износи
61.880.000 евра и доспеваће у периоду
од пет, десет и дванаест година.
Он је рекао и да ће исплата по 
обвезницама бити у јануару следеће

године и да ће се у наредних шест
до седам година, за колико би тре-
бало да се реституција заврши,
држати ритам од једне годишње
исплате по обвезницама и једне
аконтације. С. Т.

Израђује се програм 
за заштиту жена 
од насиља у породици

Покрајинска влада је донела одлуку о
образовању Савета за родну равно-
правност с циљем вођења политике
једнаких могућности за остваривање и
унапређивање родне равноправности у
АП Војводини.

Савет се формира са задатком да
прати примену прописа из области
родне равноправности, предлаже
доношење аката с циљем остваривања
родне равноправности и политике јед-
наких могућности и прати примену
утврђених стандарда из те области.

Послови Савета су и да предлаже и

ВЕНЦИ НА СПОМЕНИКУ

У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Традиционално полагање венаца

на споменик борцима палим у

ратовима од 1991. до 1999.

године у Градском парку одржа-

но је 24. марта, када је 1999.

године започето бомбардовање

наше земље. Присутни су били

чланови породица погинулих,

Удружења бораца народноосло-

бодилачких ратова од 1912. до

1999. године, представници 72.

падобранске бригаде и, испред

Града Панчева, Миленко Чучко-

вић, члан Градског већа задужен

за подручје рада, запошљавања

и социјалне политике. Пригодан,

дирљив говор одржао је пуков-

ник у пензији Зоран Кандић, који

је и сам био учесник ратова.
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Планирате ли на море ове сезо-
не или ћете годишњи одмор с
породицом ипак провести у
Србији – дилема је која се сама
намеће чак и у тренутку када
због рата у Украјини туристич-
ки сектор опет тапка у месту.

Многи током две године панде-
мије нису путовали у иностран-
ство, али су, с друге стране,
коначно упознали Србију, која
се, иако није земља мора и песка,
показала као погодна дестина-
ција за годишњи одмор или
макар његов део. За оне који
одмор не разликују од плаже
омиљена одредишта су отворе-
на, јер је већина туристичких
земаља попустила мере за пре-
лазак границе, али ће аранжма-
ни ове сезоне бити сигурно ску-
пљи. Тачније, већ су поскупели
и та тенденција се наставља.

Већ почетком године, када су
туристичке земље почеле да
попуштају епидемијске мере,
цене су почеле благо да расту.
Најпре уз објашњење да је то
због великог интересовања запад-
ноевропских туриста, који нису
много путовали у последње две
године, а онда су уследили раст
цене нафте, па рат у Украјини,
те висока инфлација у еврозо-
ни, која је очекивано погурала и
раст цена услуга у туризму. У
овом тренутку туристички аран-

жмани за летњу сезону скупљи
су него прошле године и до 20
одсто, а то зависи од дестинаци-
је, објекта и периода када се
путује. Повећање цена у Грчкој
је од око 10 одсто у приватном
смештају до 15 процената у хоте-
лима; за толико су цене више и
у Турској, док су у Египту и Алба-
нији повећане за 20 одсто.

Глобални поремећај

Према броју резервација, инте-
ресовање за одмор у иностран-
ству је за 50 одсто веће него про-
шле године, и то највише за Грч-
ку, Турску и Египат. Црна Гора
се традиционално касније буди,
а путници се интересују и за

Албанију, која је такође поди-
гла цене. Поскупљења има јер је
то глобални поремећај у овом
тренутку и сасвим је сигурно да
ће због више цене горива поску-
пети и храна, а то значи скупљу
ванпансионску потрошњу. За
агенције је, кажу туроператери,
најважније да постоји интере-
совање путника да путују, а како
ће се ситуација одвијати у наред-
на два месеца, то нико не зна,
каже наш саговорник.

Расте полако и интересовање
домаћих путника за Србију као
добро место за одмор, а распи-
тују се и гости из региона у скла-
ду с попуштањем мера у вези са
забраном путовања током пан-

демије. Статистика каже да је
током прошле године у нашој
земљи боравило укупно 2,6 
милиона туриста, од чега је 66
одсто домаћих. Било је 8,2 мили-
она ноћења, а чак 70 одсто од
тог броја забележили су домаћи
туристи. Највише су посећива-
ли бањска места и планине, док
су странци углавном боравили у
нашем главном граду.

Прилика за Србију

Тијана Маљковић, секретар Удру-
жења за туризам при ПКС, каже
да се и тренутна криза у Украји-
ни позитивно одражава на дома-
ћи туризам, јер се већина наших
грађана одлучује да путује по
Србији.

– Цене су код нас ниже, сме-
штај кошта углавном исто, а и
храна је домаћа и мањи су тро-
шкови. Све то ће, верујем, ути-
цати да се наши грађани опре-
деле да остану овде и током лета
– каже Маљковићева.

Туризам је жива грана инду-
стрије и свака промена, од мете-
оролошке до привредне, видно
утиче на дневни проток тури-
ста, манифестације, број лето-
ва, а развој дестинације зависи
од економске стабилности саме
земље и региона. Маљковићева
сматра да је све то заједно вели-
ка прилика за Србију у сваком
смислу. 

У ПАНЧЕВУ УСКОРО

Центар за ментално
здравље

Панчево ће ускоро добити свој
први Центар за ментално здра-
вље, који ће радити под окри-
љем Специјалне болнице за
психијатријске болести
„Kовин”. У току су грађевин-
ски радови на адаптацији и
опремању Центра, који ће бити
смештен у објекту у Улици
Димитрија Туцовића 14. Тај
простор је Градска управа Пан-
чева уступила Специјалној
болници на коришћење. Укуп-
на вредност радова износи
10.900.210,80 динара, што је
ковинска болница обезбеди-
ла из сопствених средстава.

Докторка Јованка Петровић,
в. д. директора Специјалне бол-
нице „Kовин”, објаснила је да
овај центар представља савре-
мен концепт заштите лица с
менталним сметњама и да ће
он омогућити очување, лече-
ње и унапређење психичког
здравља кроз амбулантни пси-
хијатријски, индивидуални или
групни психотерапијски рад.

У Центру ће радити струч-
ни тим ковинске болнице који
чине лекар психијатар, пси-
холог, социјални радник,
дефектолог, медицинске сестре
и радни терапеути. Д. К.

ПУТОВАЊА

У још четири државе
без ограничења

Захваљујући чињеници да се
епидемиолошка ситуација у
Европи побољшава, услови за
улазак туриста у све већи број
држава се ублажавају. Након
Босне и Херцеговине, Мађар-
ске, Словеније, Пољске, Руму-
није и Црне Горе ограничења
за улазак укинуле су и Дан-
ска, Ирска, Норвешка и Швед-
ска, па у те замље сада може-
те без теста и вакцинације.

Држављани Србије који желе
да уђу у Kраљевину Данску
морају да поседују путну испра-
ву која важи најмање три месе-
ца дуже од планираног дату-
ма напуштања територије те
државе. Виза вам није потреб-
на за боравак до 90 дана у
периоду од шест месеци. Срп-
ски држављани у Шведску могу
да уђу, као и раније, уз важе-
ћи пасош, позивно/гарантно
писмо, повратну карту, путно
осигурање и потврду о посе-
довању новца.

Чешка, Летонија, Холанди-
ја и Исланд такође су укину-
ли ковид ограничења за ула-
зак у земљу, али она важе
само за путнике из земаља ЕУ
и чланица Европског економ-
ског простора. Д. К.

ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Поштари имају 
нове униформе

Радници Поште Србије од поне-
дељка, 28. марта, користе нове
униформе. Тако сви поштари,
достављачи и шалтерски рад-
ници, возачи, техничари у пре-
ради пошиљака и мајстори у
целој земљи сада редовне посло-
ве на терену и с корисницима
обављају у новим одевним ком-
бинацијама, на којима су засту-
пљене црвена, тегет и бела боја.

Униформе је израдио домаћи
произвођач „Јумко”, а у Пошти
кажу да су оне креиране у скла-
ду са захтевима запослених.

– Циљ нам је био да унифор-
ме прате потребе наших колега
током рада на терену, да допри-
носе професионалном изгледу
и квалитетнијој услузи и да буду
саставни део нашег новог кор-
поративног визуелног иденти-
тета – кажу у управи Поште.

Од августа прошле године
текао је период током кога су
нове униформе одабрани запо-
слени из свих циљних група
тестирали на редовним посло-
вима и утврдили да испуњавају
захтеве у погледу боље зашти-
те, удобности и издржљивости,
али и да су квалитетније изра-
де, лагодније и комфорније од
претходних. Д. К.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА

Упис у војну
евиденцију

Центар Министарства одбране
за локалну самоуправу Панче-
во отпочео је позивање поједи-
начним позивом војних обве-
зника који се нису одазвали
општем позиву за увођење у вој-
ну евиденцију у 2022. години.

Како је саопштено, увођење по
појединачном позиву вршиће се
у периоду од 19. априла до 31.
маја, а након тога до краја годи-
не. Направљен је распоред за све
општине јужног Баната, а када
је реч о Панчеву, увођење ће се
обављати у Улици Милоша Обре-
новића 1, од 9 до 14 сати, следе-
ћих датума: 20, 27, 28. и 29. апри-
ла и 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,
19, 20, 24, 25. и 30. маја.

У назначено време се могу
јавити и обвезници који се нису
одазвали општем позиву за уво-
ђење у војну евиденцију, а из
било којих разлога нису при-
мили појединачни позив.
Додатне информације могу се
свакодневно добити на број
телефона Центра: 013/319-759.

У саопштењу Министарства
се наглашава да неодазивање
позиву подвлачи законску одго-
ворност у складу са чланом
126. Закона о војној, радној и
материјалној обавези. Д. К.

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

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

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

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

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

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Републички фонд за пензијско
и инвалидско осигурање распи-
сао је Оглас за пријем захтева за
упућивање корисника пензија на
рехабилитацију за 2022. годину.

Право на десетодневну
бесплатну рехабилитацију у
бањама и лечилиштима Србије
имају корисници старосних,
инвалидских и породичних пен-
зија, с пребивалиштем на тери-
торији Србије, чија пензија изно-
си до 30.978 динара и који осим
пензије немају друга лична при-
мања, наведено је у саопштењу
Фонда ПИО.

Право да се јаве на оглас има-
ју и пензионери који су то право
остварили применом домаћих
прописа и који примају пензију
из иностранства (прерачунато по

средњем курсу НБС на дан 1. 4.
2022. године 1 € = 117,7507 дина-
ра), под условом да збир тих пен-
зија износи до 30.978 динара.

Уз пријаву је потребно подне-
ти: пензијски чек; доказ о виси-
ни пензије из иностранства
(извод банке, потврда иностра-
ног носиоца социјалног осигу-
рања и друго); попуњену прија-
ву са изјавом на прописаном
обрасцу, где жели да користи
рехабилитацију, да осим пензи-
је корисник нема других лич-
них примања, да није користио
рехабилитацију у 2020. и 2021.
години и да овлашћује Фонд
ПИО да у његово име и за његов
рачун може да закључи уговор о
пословној сарадњи са установом
у којој ће користити право на

рехабилитацију.
Корисник може да приложи

и расположиву медицинску доку-
ментацију, уколико је поседује.
Пријаве се подносе удружењи-
ма односно одборима корисни-
ка пензија с подручја филијале
Фонда на којој корисник има
пребивалиште, а могу се подне-
ти и у најближој организацио-
ној јединици Фонда, уколико
пензионер у време подношења
пријаве борави ван свог места
становања. Корисници с тери-
торије АП Косово и Метохија с
пребивалиштем односно бора-
виштем ван територије АП Косо-
во и Метохија пријаве подносе
најближој филијали Фонда пре-
ма месту пребивалишта одно-
сно боравишта.

Пријаве на оглас подносе се
од 5. априла закључно са 21.
априлом.

Ранг-листа пензионера који
испуњавају услове за упућивање
на рехабилитацију објављује се
двадесет првог радног дана од
дана истека огласа.

Приговор на ранг-листу може
се поднети надлежној комисији
у року од пет радних дана од
дана њеног објављивања на огла-
сној табли. Комисија је дужна
да у року од пет радних дана
размотри приговоре и утврди
коначну ранг-листу. У поступку
пријављивања удружења
пензионера и пензионери су у
обавези да се придржавају свих
прописаних мера безбедносно-
здравствене заштите.

РАСПИСАН КОНКУРС

Бесплатан боравак пензионера у бањама

НИ ОВЕ ГОДИНЕ ОДМОРИ БЕЗ ПРОБЛЕМА

ЛЕТОВАЊЕ ЋЕ БИТИ СКУПЉЕ ЗБОГ
КОРОНЕ И РАТА У УКРАЈИНИ



СНС освојио
120 мандата

Нови-стари
председник Србије
Александар Вучић

На председничким
изборима друго место
за Здравка Поноша

Републичка изборна комисија
саопштила је резултате репу-
бличких и председничких избо-
ра одржаних 3. априла на осно-
ву обрађених 8.007 или 96,85
одсто бирачких места. Председ-
ник РИК-а Владимир Димитри-
јевић рекао је да је „иза нас успе-
шно спроведен изборни дан” и
потом саопштио да су од уписа-
них 6.268.496 бирача на изборе
изашла 3.675.064 гласача, што
значи да је излазност била 58,63
одсто, а да је важећих листића
било 3.558.855.

Потом је прочитао резултате
парламентарних и председнич-
ких избора (видети табеле).

Посланици са 11 листа

Српска напредна странка је одне-
ла победе и на парламентарним
и председничким изборима.
Листа „Александар Вучић – Зајед-

но можемо
све” освојила
је 42,97 одсто
гласова и 120
мандата у
Н а р о д н о ј
скупштини.
Следе коали-
ција „Уједи-
њени за
победу Срби-
је” с 13,57
одсто освоје-
них гласова
и 38 мандата, коалиција око СПС-а
(11,5 одсто, 32 мандата), ДСС и
„Монархисти” (5,39 одсто, 15
мандата), листа „Морамо” (4,63
одсто, 12 мандата)...

У посланичке клупе сешће и
представници „Двери” – ПОКС,
њих десеторо, исто колико и
„Заветника”. Савез војвођанских
Мађара освојио је шест, „Муф-
тијин аманет” три, а „Заједно за
Војводину” и СДА Санџака по
два мандата.

Актуелни председник Алек-
сандар Вучић обезбедио је још
један петогодишњи мандат. Он
је на председничким изборима
освојио 2.157.008 гласова, што
значи да му је поверење указало

58,59 одсто изашлих бирача.
Другопласирани је био Здравко
Понош са 674.567 гласова (18,32
одсто). Сви остали добили су
поверење далеко мање бирача.

Рокови и процедуре

Коначне резултате парламен-
тарних избора Републичка избор-
на комисија би требало да је
саопштила до 7. априла у 20
сати, када је наш лист био у
штампи. Крајњи рок за распо-
делу мандата је 17. април, а
Народна скупштина мора да буде

конституисана најкасније до 7.
маја; рокови за формирање срп-
ског парламента почињу да теку
од тренутка када су објављени
коначни резултати.

Дакле, Републичка изборна
комисија у року од десет дана
од дана објављивања укупног
извештаја о резултатима избора
решењем додељује мандате кан-
дидатима за народне посланике
по њиховом редоследу на избор-
ној листи.

Прву седницу Народне скуп-
штине заказује њен председник
из претходног сазива, тако да се
седница одржи најкасније 30 дана
од дана проглашења коначних
резултата избора. Тада се потвр-
ђују посланички мандати. Сматра
се да је парламент конституисан
потврђивањем мандата две тре-
ћине народних посланика. Ман-
дат траје четири године, а народ-
ни посланик је слободан да, под
условима одређеним законом,
неопозиво стави свој мандат на
располагање политичкој стран-
ци на чији предлог је изабран за
народног посланика.

Када се ради о избору највише
институцијеизвршневласти, кан-
дидата за председника владе
Народној скупштини предлаже
председник Републике, пошто
саслуша мишљење представника

изабраних изборних листа. Владу
бира Народна скупштина после
конституисања, на предлог кан-
дидатазапредседникавладе. Вла-
дасесматраизабраномкададоби-

је већину гласова од укупног бро-
јанароднихпосланика.Скупшти-
на се распушта ако у року од 90
дана од дана конституисања не
изабере владу.

4 ДРУШТВО
Петак, 8. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

„Нарав но да сам за дија лог...”, „важно је да раз го ва ра -
мо...”, „мора мо чути и оне који не мисле као ми...”, али
под ра зу ме ва се да сам ја у пра ву, а дру ги гре ше. Дакле,
сви су за дија лог, али сви у дија лог ула зе с „вели ком
фигом у џепу”. У таквом схва та њу дија ло га који је лишен
сушти не, кул ту ре раз го во ра, као да је ство рен један нови
про стор суко ба и важно је побе ди ти, али не и како. Поста -
ло је уоби ча је но на груб начин завр ша ва ти сва ку диску си -
ју, чиме се, запра во, искљу чу је могућ ност кон струк тив не
рас пра ве о одре ђе ном про бле му. Остра шће не поде ле на
вак се ре и анти вак се ре, оне који веру ју или не веру ју у
коро ну, само су се пре ли ле на жуч не рас пра ве о избо ри ма,
као и оне који подр жа ва ју Укра јин це или Русе. Нипо да -
шта ва ње туђег мишље ња поста је глав на одли ка навод ног
дија ло га, који се чак и не сво ди на моно лог, него на исто -
вре ме но изви ки ва ње више тих моно ло га.

(Глу ми ца Ива на Пеј чић, 
„Нови мага зин”, 1. април)

* * *
Све је било у гра ни ца ма оче ки ва ног, с јед ним изне на ђе -
њем у сми слу добр ог резул та та соци ја ли ста, који су на
неки начин поква ри ли ту зами шље ну дина ми ку изме ђу
стра на ка. Ула зак чак три листе крај ње десни це чини их
неком врстом додат них побед ни ка ових избо ра... У том
иде о ло шком кон тек сту ми је мно го важни је пита ње како
је изгле да ла кам па ња коа ли ци је „Ује ди ње ни за побе ду
Срби је”, која је била врло цен три стич ка, па чак усме ре на
и ка десни ци. И то је, чини се, већи про блем. Дакле, одсу -
ство неке јасни је про е вроп ске, либе рал не гра ђан ске опци -
је, него поја вљи ва ње крај ње десни це или десног цен тра,
како год да дефи ни ше мо ДСС.

(Про фе сор Факул те та поли тич ких нау ка 
Душан Спа со је вић, Радио „Сло бод на Евро па”, 4. април)

* * *
Себич ност доми ни ра, лич ни инте рес поста је једи на вођи ца
која обли ку је све око себе, при ро ду, дру штве не одно се. Због
међа ком ши је не гово ре, поро ди це се у несрећ ним део ба ма
насле ђа рас та чу, оту ђу ју, рас ко ре ња ва ју. Инте ре си гра ни ца
нема ју... Про фе сор Денис Медо ус је још 1972. напи сао књи -
гу „Гра ни це раста” и закљу чио да ће у наред них неко ли ко
деце ни ја гра ни це раста бити достиг ну те и да после тога сле -
ди вели ки пад бро ја ста нов ни ка... Поја вио се вирус ковид
19, засад нико поу зда но не зна ода кле и зашто. Из каквих се
то ком би на ци ја рађао, из какве и коли ке зага ђе но сти, 
рас ко па ва ња пла не те, спаљивањa фосил них гори ва, кре ма -
то ри ју ма и разних дру гих отро ва које као вул кан ска еруп -
ци ја изба цу ју про фит не бушо ти не које иза себе оста вља ју
чита ве кра те ре, ране, на при род но пре ле пој пла вој и сре ћом
још увек зеле ној пла не ти Земљи. Нару ше на рав но те жа изме -
ђу еко ло ги је и еко но ми је у корист еко но ми је. Нео др жи во.

(Публи ци ста Сини ша Кори ца, 
„Поли ти ка”, 4. април)

* * *
С пони шта ва њем кон кур са дошло је до пот пу ног логич ког
пара док са, јер рас пи су је мо кон курс за еми нент не реди те -
ље, а онда им не дамо да буду еми нент ни реди те љи. Ако
смо при хва ти ли пре ми су да то јесу еми нент ни реди те љи,
ваљ да еми нент ност у сва ком пољу носи неку врсту кре а тив -
не при ви ле ги је коју нема ју нее ми нент ни ства ра о ци. Зна чи,
то под ра зу ме ва неку врсту екс це сног пона ша ња, суб вер зи -
је, про во ка тив но сти, кри тич ког одно са пре ма дру штву и
њего вим садр жа ји ма, ради кал но пре и спи ти ва ње филм ских
фор ми и њихо ве есте ти ке, бежа ње од сте ре о ти па, изи ски -
ва ње нека квог новог има ги на циј ског поља... Мислио сам да
је међу на род на репу та ци ја тих људи несум њи ва, због чега
тре ба да има мо бла го на кло ност пре ма њихо вим филм ским
неста шлу ци ма. Чини ми се да ти људи има ју неку врсту
дис кре ци о ног пра ва да буду у спо ру са овим дру штвом. Не
могу они да иза зо ву после ди це које би грд но узрд ма ле
теме ље овог дру штва, нити поли тич ку ста бил ност. Ја сам
послед њи човек који мисли да је умет ност потреб на да би
оба ра ла дру штва. То је мени пот пу но ван паме ти.

(Филм ски кри ти чар Миро љуб Сто ја но вић, 
nova.rs, 5. април)

* * *
Иза брао сам про фе си ју у којој сам имао не само могућ -
ност него и оба ве зу да саоп шта вам оно што мислим да је
вред но неко ме рећи. А без те уну тра шње сло бо де да се
нешто каже нема могућ но сти за било какво опште ње.
Сада, када све сабе рем, схва тио сам да сам био, на неки
начин, човек који није могао бити у одре ђе ним гра ни ца -
ма. Мене нису могли да сме сте у било чији шаблон.

(In memoriam позо ри шни реди тељ Дејан Мијач,
он сам недав но о себи, „Данас”, 5. април)

КОНЦЕПТ ОДРЖАНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

ОПОЗИЦИЈА ПОСТАЈЕ СКУПШТИНСКА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Назив листе Број гласова Процентуално

Александар Вучић – Заједно можемо све 1.576.082 42,97

Ивица Дачић – Премијер Србије 421.697 11,50

Уједињени за победу 497.797 13,57

Савез војвођанских Мађара 58.714 1,60 

Српска радикална странка 79.674 2,17

Српска коалиција НАДА 197.536 5,39

Заветници 137.243 3,74

Странка правде и помирења 33.132 0,90 

Морамо 169.812 4,63

Суверенисти 83.375 2,27

Патриотски блок 140.597 3,83

Заједно за Војводину 23.456 0,64

СДА Санџака 20.139 0,55

Борис Тадић – Ајмо људи 61.194 1,67

Алтернатива за промене 3.250 0,09

Коалиција Албанаца долине 9.630 0,26

Отете бебе – Ана Пејић 30.153 0,82

Ромска партија – Срђан Шајн 6.218 0,17 

Руски мањински савез 9.156 0,25

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

Кандидат Број гласова Процентуално

Миша Вацић 32.074 0,87

Проф. др Биљана Стојковић 117.784 3,20

Бранка Стаменковић 74.866 2,03

Милица Ђурђевић Стаменковски 156.635 4,25

Здравко Понош 674.567 18,32

Александар Вучић 2.157.008 58,59

Милош Јовановић 219.970 5,97

Бошко Обрадовић 161.212 4,38

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У ПАНЧЕВУ

Назив листе Проценат

Александар Вучић – Заједно можемо све 40%

Ивица Дачић – Премијер Србије 10,56%

Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор 1,04%

Војислав Шешељ – Српска радикална странка 1,99%

Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије 16,92%

Милош Јовановић – НАДА за Србију 4,64%

Заветници 3,81%

Муфтијин аманет 0,19%

Морамо – Небојша Зеленовић 5,61%

Суверенисти – Саша Радуловић 2,92%

Бошко Обрадовић – ПОКС 3,74%

Заједно за Војводину – Војвођани 0,97%

СДА Санџака – др Сулејман Угљанин 0,02%

Борис Тадић – Ајмо људи 1,6%

Алтернатива за промене – АДА 0,04%

Коалиција Албанаца долине 0,02%

Отете бебе – Ана Пејић 0,09%

Ромска партија – Срђан Шајн 0,25%

Руски мањински савез 0,27%

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА НА ЛОКАЛУ

Кандидат Проценат

Миша Вацић 1,57%

Биљана Стојковић 4,10%

Бранка Стаменковић 2,60%

Здравко Понош 21,77%

Милош Јовановић 4,3%

Александар Вучић 54,03%

Милица Ђурђевић Стаменковски 4,88%

Бошко Обрадовић 4,69%

КАКО ЈЕ ГЛАСАЛО

ПАНЧЕВО

Милан Балчин, председник

Градске изборне комисије,

није имао дозволу РИК-а да

нам у тренутку писања овог

текста (среда, 6. април, 13

сати) проследи непотпуне

податке о томе како је Панче-

во гласало. Зато у табелама

објављујемо податке изборног

штаба НС-а и ДС-а у Панчеву.

Ради се о привременим

резултатима избора за

посланике у парламенту и

за председника Србије на

основу обрађеног 31 од 74

бирачка места у Панчеву.

ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА У ГИМНАЗИЈИ

Градска изборна комисија је

констатовала да се резултати

гласања на изборима за народ-

непосланике, одржанимунеде-

љу, 3. априла, не могу утврдити

набирачкомместуброј62 у гра-

ду Панчеву – Гимназија „Урош

Предић”, штозначидаће гласа-

ње бити поновљено.

У решењу стоји да се након

завршетка гласања на избори-

ма на наведеном бирачком

месту не могу утврдити резулта-

ти гласања с обзиром на то да

уз достављени записник о раду

бирачког одбора није доста-

вљен део записника на којима

супотписанипредседник, заме-

ник председника, чланови и

заменици чланова сталног и

проширеног састава бирачког

одбора са овог бирачког места.

Чекало се у редовима

Изашли и млади и стари



Електронска платформа
олакшава уписне
активности

Све на једном месту

Све активности везане за завршетак
основне школе и упис у средњу шко-
лу и ове године обављаће се без под-
ношења папира, путем портала „Моја
средња школа”. Уместо седам места
која су родитељи до сада морали да
посете, од прошле године једним при-
ступом на овај портал могу да стекну
увид у неопходне резултате и спрове-
ду све кораке за електронски упис
детета у средњу школу.

На наведеном порталу родитељи и
други законски заступници моћи ће
електронским путем, у периоду од 4.
до 7. априла, прво да пријаве своје
дете за полагање пријемног испита за
упис у специјализована одељења гим-
назија и уметничких школа.

Провера знања и способности

Да подсетимо, пријемни испити за
упис ученика у средње школе за школ-

ску 2022/2023. годину биће органи-
зовани у периоду од 13. до 22. маја за
упис у билингвална одељења,  балет-
ске и музичке школе, одељења за уче-
нике с посебним способностима за
математику, физику, рачунарство и
информатику, сценску и аудиовизуелну
уметност, географију и историју, био-
логију и хемију, филолошке науке,
уметничке школе ликовне области и
образовне профиле у области умет-
ности.

Пријем спортске документације за
кандидате за упис у одељења за уче-
нике с посебним способностима за
спорт одржаће се у суботу 21. маја и
понедељак 23. маја, предвиђено је
школским календаром. Вреди иста-
ћи да ће родитељи преко портала
„Моја средња школа” моћи да виде
резултате својих пулена.

За остале свршене основце завр-
шни испит на крају основног образо-
вања, према Календару образовно-
-васпитног рада, биће одржан од 27.
до 29. јуна. Родитељи ће такође има-
ти увид 1. јула у прелиминарне резул-
тате завршног испита на порталу „Моја
средња школа”. На истом порталу

подносиће се и жалбе на резултате
завршног испита.

Електронска листа жеља

Прошле године ђаци су први пут били
у прилици да подносе листу жеља
електронским путем. И ове године
ова могућност ће бити доступна буду-
ћим средњошколцима, тако да ће сада-
шњи матуранти основних школа који
су неодлучни у избору будућег зани-
мања моћи до 6. јула електронски да
изразе жеље, уз неограничен број изме-
на и допуна. Они који не искористе
предност електронског подношења
листе жеља, листу жеља могу подне-

ти у папирном облику у школама 6. и
7. јула.

На самом крају родитељи ће 13.
јула на порталу имати увид у листу
распоређених ученика по образовним
профилима и смеровима у средњим
школама. Упис у средње школе моћи
ће да се обави комплетно електрон-
ским путем, коришћењем наведеног
портала. Повезивањем са системом
здравства први пут је омогућен елек-
тронски упис и за све ученике који
уписују профиле за које је потребан
здравствени преглед, под условом да
су га обавили до тренутка подноше-
ња електронске пријаве за упис.

Потписан протокол
о сарадњи

Прошле недеље у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине потписан
је протокол о сарадњи у вези с реали-
зацијом програма „За чистије и зеле-
није школе у Војводини”. Да подсети-
мо, програм „За чистије и зеленије
школе у Војводини” покренут је пре
тринаест година, када су Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине и Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – национал-
не заједнице, у сарадњи с Покретом

горана Војводине, потписали први про-
токол о сарадњи. Циљ програма је да
се подигне свест и лична одговорност
за бригу о животној средини у васпит-
но-образовним установама и локал-
ним заједницама на територији АП
Војводине, а деца и ученици сагледа-
ни су као кључни чиниоци. Реализа-
цију ове еколошке кампање подржали
су: шест секретаријата Покрајинске
владе, Град Нови Сад, ЈП „Војводина-
шуме  и Покрет горана Војводине.

Бранкица Табак, координатор про-
грама „За чистије и зеленије школе у
Војводини” и подсекретар у Покрајин-
ском секретаријату за урбанизам и

заштиту животне средине, истакла је
дасеовајпрограмреализујеконтинуирано,
упркос тешкоћама које је проузроко-
вала пандемија болести ковид 19. Напо-
менула је да партнерска сарадња допри-
носи томе да се овај програм развија и
траје пуних тринаест година. Она је
закључила да данашње потписивање
протокола обавезује све партнере да
се проактивно изразе с циљем да се
посети што већи број школа и тиме
програму да још већи значај.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар за образова-
ње, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице Жолт

Сакалаш изјавио је да је заштита
животне средине тема глобалног зна-
чаја, интереса и домета и да Војводи-
на нимало не заостаје за планетар-
ним активизмом у тој области. Иста-
као је да је наша пажња доследно
поклоњена ученицима који – захва-
љујући овом програму – могу да буду
кључни актери промена на пољу бри-
ге о животној средини.

Сви партнери су изразили велико
задовољство што су део једног ова-
квог програма и што ће, у складу са
својим могућностима и знањем, допри-
нети његовој квалитетнијој и бољој
реализацији.

ДРУШТВО
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Грађани верују новим
технологијама

Брже, ефикасније
и за мање пара

Монтажне куће су све траженије, а
поред брзине градње, дуг је низ чиње-
ница које им дижу „цену”. Једна од
њих је свакако и исплативост. Децени-
јама су наши људи били скептични пре-
ма оваквим објектима и класична зида-
на кућа била је „закон”. Међутим дошла
су друга времена, створени су нови гра-
ђевински материјали чија је специфи-
кација далеко боља од стандардних
цигала и блокова. Мит о термитима
који ће „појести кућу” полако пада у
заборав.

Стога су многи наши суграђани, пре-
тежно они старији, спас од градске вре-
ве и сулудих комуналних цена (наро-
чито грејања) нашли у околним сели-
ма. За релативно мале паре куповани
су плацеви са старим кућама и многе
старине од набоја су сравњене са земљом,
а на њиховом месту никле су монта-
жне куће. Сва је прилика, с обзиром на
то какав је глобални тренд, да ће се то
наставити и у будућности.

С друге стране, пандемија је у послед-
њих годину дана озбиљно променила
навике купаца на тржишту некретнина.
Викендице и куће за одмор постале су
популарније него икада. Прошлогоди-
шњи „локдаун” и жеља грађана да побег-
ну од њега подигли су им тражњу на
рекордне нивое, а монтажне куће су због
цене и брзине градње доспеле у фокус.

Нови тренд

Према званичним подацима РГЗ, про-
шле године су продата 1.443 објекта, а
током 2019. године 884. Највише викен-
дица продато је у Војводини, и то на
Фрушкој гори – 882, док је у остатку
земље укупно продат 561 објекат. Пону-
да ових некретнина у марту 2021. била
је за 63 одсто већа него у истом перио-
ду претходне године. Међутим, рекорд-

на тражња увећавала је и цену ових
некретнина. Иако су се оне у просеку
продавале за око 15.000 евра, у поједи-
ним случајевима цене су достизале
астрономске цифре.

Битно је истаћи да сеоске куће и

викендице које се продају за релативно
мало новца крију подебео списак тро-
шкова. Како то ни у једном случају није
новоградња, постоји реална потреба за
адаптацијом објекта, која у појединим
случајевима уопште није јефтина. Па

тако, због жеље за бегом од градске
гужве и буке, а услед раста цена некрет-
нина, грађани се све више окрећу изград-
њи монтажних кућа. Тренд који у остат-
ку света траје деценијама „прима” се
лагано и код нас.

Кућа из фабрике

Цене монтажних кућа крећу се од око
200 евра па до 450 и више по квадрату,
у зависности од низа фактора. Купци
могу да бирају три типа изградње. Сива
градња (која не укључује постављање
електроинсталација, инсталација водо-
вода и канализације, као ни подних
облога, ни санитарија) кошта између
160 и 230 евра по квадрату, у зависно-
сти од тога за ког извођача се опреде-
лите. С друге стране, систем „кључ у
руке” (добијате комплетно завршену
кућу) кошта од 260 до 450 евра по ква-
драту, у зависности од тога да ли жели-
те и изградњу темеља, као и од
произвођача. На цену утиче и енергет-
ска класа куће.

Најпримамљивија чињеница око
монтажних кућа јесте брзина њихове
изградње. За разлику од класичних
кућа, које се зидају на лицу места,
монтажне куће се израђују од унапред
фабрикованих елемената. Већина про-
извођача тврди да су куће од 80 ква-
драта готове за отприлике месец дана,
што је изванредно брзо. Мимо те брзи-
не, чињеница да је кућа префабрико-
вана драстично упрошћује читав про-
цес изградње. Највећи број монтажних
кућа прави се од дрвета и дрвне грађе.
Са спољне стране се облажу ОСБ пло-
чама, а изнутра се поставља минерал-
на вуна, преко које иду фолија и гип-
сане плоче. Кров је или од црепа или
од лима.

У понуди су и монтажне куће од
армираног бетона. Преко панела од
армираног бетона поставља се додатни
термоизолациони слој, углавном од сти-
ропора. С друге стране, а није занемар-
љиво, добар део произвођача монта-
жних кућа нуди вам потпуну слободу у
дизајнирању куће.

ИЗГРАДЊА МОНТАЖНИХ КУЋА СВЕ ПОПУЛАРНИЈА У СРБИЈИ

ТЕРМИТИ ВИШЕ НИСУ БАУК

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НОВА ЈЕДИНИЦА МУП-а

Еколошка полиција
Министри унутрашњих послова и
заштите животне средине Алексан-
дар Вулин и Ирена Вујовић одржа-
ли су прошле недеље састанак с
руководиоцима Јединице за сузби-
јање еколошког криминала и зашти-
ту животне средине, чија ће при-
марна активност бити борба против
оних који уништавају и загађују при-
роду и околину.

Њен начелник је Живица Мунћан.
– Све делатности којима људи

повређују, уништавају, оштећују, зага-
ђују и угрожавају животну средину
биће најстроже санкционисане. Од
припадника ове јединице очекујем
посебно ангажовање, пожртвовање
и ефикасност. Хоћу да српске пла-
нине, реке, језера и шуме буду зашти-
ћени и сачувани – поручио је мини-
стар Вулин.

Како незванично сазнајемо, неко-
лико инспектора из Панчева укљу-
чено је у рад ове јединице.

ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТАРА

Траже равноправнији
положај у јавном сектору
Асоцијација просветних радника из
Панчева, репрезентативни синдикат
запослених у просвети на нивоу нашег
града, подржао је одлуку Главног
одбора Уније синдиката просветних
радника Србије. Панчевачки профе-
сори, наставници и ненаставно осо-
бље траже да минималне плате за
помоћне раднике и теткице буду
35.000 динара, да административни
радници имају плату око 70.000, а
сви факултетски образовани у шко-
лама око 105.000 динара. Да би се
овај однос у платама постигао, потреб-
но је планирати повећање зарада у
наредне три године по 20 одсто.

С друге стране, траже још 12 одсто
повећања у ребалансу буџета за 2022.
годину – Влада је одобрила повећа-
ње од седам процената. Како кажу,
ово увећање довело би до праведног
односа зарада и подсећају да је про-
сечна плата у Републици Србији у
прошлој години била је 64.393 дина-
ра, а у образовању 63.044 динара.
Један од захтева је и да се исплата
личних примања у просветном систе-
му изједначи са здравством. 
Предлажу да поред половине плате
која се исплаћује, приме још поло-
вину зараде. Панчевачки просветари
потражују од државе 35.000 динара
за седам светосавских/новогодишњих
награда (од 2016. до 2022. године)
предвиђених потписаним Споразу-
мом о решавању спорних питања и
Посебним колективним уговором за
запослене у основим и средњим шко-
лама и домовима ученика.

ПОДРШКА СВЕТСКЕ БАНКЕ

Милиони за енергетску
ефикасност

СветскабанкаодобрилајеСрбијизајам
од50 милионадоларазапројектеенер-
гетске ефикасности, како би наша
земља смањила употребу фосилних
горива. Циљ пројекта је да кроз улага-
ња у чиста и ефикасна решења за гре-
јање и соларне системе на крововима
грађани Србије уштеде енергију.

Наиме, светски стручњаци про-
цењују да стамбени сектор има вели-
ки неискоришћени потенцијал за
побољшање енергетске ефикасности
– он троши једну трећину од укупне
потрошње енергије у Србији.

Предвиђено је да током пет годи-
на трајања пројекта 25.000 дома-
ћинстава добије средства за одржи-
во грејање. Око 2.500 домаћинстава
имаће прилику да прихвате допун-
ске грантове за социјално укључи-
вање, чији је циљ да подрже нају-
гроженије грађане, а очекује се и да
ће 3.000 домаћинстава престати да
користи чврста горива за огрев. Про-
цењује се да ће захваљујући овом
пројекту кровне соларне инсталаци-
је обезбедити додатна четири мега-
вата инсталираног капацитета обно-
вљиве енергије.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Портал на услузи

ПОКРАЈИНСКА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

За чистије и зеленије школе у Војводини

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Струка каже да је енергетска ефика-

сност једна од највећих предности

монтажних кућа. Људи који се

одлуче за изградњу монтажне куће

пред собом имају избор више

различитих начина термичке изола-

ције. Према грубим проценама, оне

су, због материјала од којих су

саграђене, око 10 одсто ефикасније

у очувању унутрашње температуре

куће. Неке од кућа које су доступне

у Србији имају проводљивост топло-

те од максималних 0,15 вати по

квадратном метру келвина. Поређе-

ња ради, грађевински материјали

спадају у термоизолационе ако им

је проводљивост око 0,3 вати по

квадратном метру келвина.



Петак, 8. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Приоритет

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, пролазе нам
дани у покушајима да одре-
димо шта је за нас најва-
жније, шта то треба да ура-
димо како
бисмо имали
к в а л и т е т н о
испуњено вре-
ме у којем смо
задовољни сво-
јим одлукама
и делима 
што из њих
произлазе. С
в р е м е н о м
накупљамо још
више страхова
и недоумица уз једно исто
питање: „Вреди ли да поку-
шавам и даље?”

Није лако поставити 
приоритете у животу, из јед-
ног сасвим једноставног
разлога. Научени смо да је
битно шта други људи,
непознати и небитни, мисле
о нама, нашем раду, изгле-
ду, деци, постигнућима...
Сасвим нам је прихватљи-
во да некоме кажемо: „У
реду је!” за исту ствар због
које би наше дете добило
грдњу... Нисмо научили
како да не дозволимо неким
небитним људима из уда-
љене линије приоритета да
управљају нашим емоција-
ма. Нисмо имали од кога...
Они од којих смо учили и
који су нас учили нису зна-
ли другачије.

Да бисмо једном засвагда
научили линије приоритета,
потребно је само једно: загр-
љај. Затворених очију зами-
слите особу или више њих
које бисте грлили и рукама
и душом и свим својим
бићем. Замислите чврст,
неиспуштајући  загрљај. Е,
то што је у њему је прва
линија приоритета. Иако се

намеће да су то деца, роди-
тељи, љубавници..., не мора
нужно да буде тако. Само
ви, драги моји, знате ко вам
је срцу најдражи... Није ни
свако дете ни сваки роди-
тељ обавезно ту. Можда је
то место само за једног при-
јатеља... А можда је сада пра-
зно... Драги моји, никада
прва линија приоритета није
празна. Поред људи за које
нас је љубав везала, постоји
још неко. Тај неко је ту и
када тренутно нема друге
особе. Тај неко сте ви сами.

Прва линија приоритета
је љубав према себи, изград-
ња јаког самопоштовања и
непољуљаног самопоуздања.
Вера у себе и своје способ-

ности је темељ,
оквир сваког
будућег прио-
ритета. На
нама је да тај
оквир испуни-
мо суштином.
Надаље, прио-
ритете одређу-
јемо по знача-
ју људи који су
у њему, с који-
ма смо срдач-

ни и драго нам је кад год се
видимо, затим се ређају они
људи с којима не желимо ни
да се рукујемо, али смо при-
нуђени да проводимо време
заједно, колеге, сарадници,
некада и чланови породи-
це... Затим познаници, про-
лазници... Можете имати
бесконачно много линија
приоритета.

Да ли бисте сада и икада
више пустили руке док грли-
те драгу особу (и себе) да
бисте урадили нешто за неког
ко је небитан лик из удаљене
листе приоритета? Да ли
бисте икада више дозволили
себи да вас прогањају речи
неоправдане критике или
увреде из уста особе која вам
није ни у двадесетој линији
приоритета?

Загрлите себе и свакога ко
се уклапа у тај калуп љуба-
ви. Тако сте одредили нај-
важнији приоритет. Сваки
наредни ће бити подржан
снагом коју пружа љубав. А
да ли ћете некоме ко је неби-
тан за сјај ваше душе дати
моћ да управља јачином
загрљаја првог приоритета,
одлука је, као и увек – на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Да бисмо једном
засвагда научили
линије приоритета,
потребно је само
једно: загрљај.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Симптоми синуситиса,

било акутни, било хро-

нични, често се разви-

јају после прехладе или

током тежих или актив-

них симптома алергиј-

ског ринитиса.

Најочигледнији знак

синуситиса је болан

притисак у образима и

челу. Остали симптоми

укључују: жутозелени

густ секрет из носа,

сливање носног секрета у грло, кашаљ, гушење, отежано дисање

и зубобољу, а у случајевима акутног синуситиса може се развити

и грозница. Ево како вам природа може помоћи да ублажите

симптоме синуситиса.

Инхалирајте се биљном мешавином босиљка, дивље нане и

белог слеза. Направите капи од корена белог слеза по следећем

рецепту: једну кашичицу белог слеза сипајте у 50 мл прокуване,

па охлађене воде, оставите поклопљено да одстоји четири сата,

уз повремено мешање чаја. Процедите, сипајте у флашицу и

држите је у фрижидеру. Три пута дневно загрејте малу количину

капи и помоћу пипете накапајте по 10 капи у сваку ноздрву.

Пре спавања наносите и биљну маску за синусе, коју ћете

направити тако што ћете самлети мању главицу црног лука и

помешати је са по две кашике јабуковог сирћета и маслиновог

уља. Маску држите током целе ноћи, а ујутру исперите лице чајем

од камилице и намажите кожу уљем од кантариона. Док се лече

синуси, пожељни су мировање и боравак на топлом.

Ако синуси зову
упомоћ

Један од изузетно значајних
облика подршке који је на 
располагању нашим најмлађим
сутрађанима са сметњама у 
развоју и њиховим породица-
ма свакако је Сервис за рану
интервенцију који при удруже-
њу „На пола пута” постоји од
2015. године.

Сервис је намењен деци од
две до петнаест година и обу-
хвата дефектолошке третмане,
затим рад с децом с проблеми-
ма у учењу (проблеми читања,
писања, памћења и концентра-
ције), те спортске и музичке
радионице. При сервису посто-
ји и Родитељски клуб, а родите-
љи имају на располагању и подр-
шку социјалног радника.

Сервис за рану интервенцију је
основан када су у удружењу „На
пола пута”, након дужег низа
година рада са особама са инте-
лектуалним тешкоћама и аути-
змом, схватили да је нашем гра-
ду потребно место где ће роди-
тељи деце са сметњама у разво-
ју имати свеобухватну, квали-
тетну и стручну подршку.

– Од 2015. до данас кроз наш
сервис је прошло нешто више
од 20 малишана. Најмлађи кори-
сник је имао две и по године. У
питању су претежно деца са аути-
змом и развојном дисфазијом,
као и са успореним моторич-
ким или говорним развојем без
јасне дијагнозе – рекла је Мари-
на Куриљ, извршна директорка
удружења „На пола пута”.

Шта је у понуди

Она је детаљно објаснила какве
се све врсте услуга и третмана
обављају у оквиру Сервиса и коме
су они намењени.

– У Сервису за рану интервен-
цију пружамо дефектолошке тре-
мане у складу са индивидуал-
ним и развојним потребама дете-
та. Третмани су усмерени на
побољшање успешности детета
у областима развоја у којима се
дисфункција или дефицит испо-
љавају. У склопу третмана кори-
сте се: сензорна соба, психомо-
торна реедукација, као и музич-
ке и спортске радионице. Сер-
вис је намењен и деци с пробле-
мима у учењу.

Сензорна соба

Интерактивна соба која пози-
тивно утиче на стимулацију свих
чула и релаксацију зове се сен-
зорна соба. Корист од овог про-
стора је вишеструка.

– Третмани у сензорној соби
утичу на смањење агресивног
понашања, релаксацију и побољ-
шање пажње. Она се користи у
раду с децом с первазивним раз-
војним сметњама, аутизмом,

говорно-језичким тешкоћама,
хиперактивном децом и с децом
с проблемима у моторичком 
развоју – истакла је директорка
удружења „На пола пута”.

Психомоторна реедукација

Када се покрет користи за подсти-
цање развоја у свим областима,
онда говоримо о третману који се
зове психомоторна реедукација.

– Kроз покрет се побуђују, пона-
вљају и дограђују сензомоторна
искуства. Психомоторна рееду-
кација се користи у раду с децом
с дисхармоничним развојем, дис-
праксичним тешкоћама, инте-
лектуалним тешкоћама, аутизмом
и говорно-језичким проблемима.
Спортске и музичке радионице
реализују се у мањим групама,
где се кроз спорт и музикотера-
пију ради на подстицању развоја
и социјализацији деце, уче се пра-
вила групе и стичу нове вештине
– објаснила је Марина Куриљ.

Како изгледа третман

Према њеним речима, с децом
у Сервису ради дефектолог с
вишегодишњим искуством. Трет-
мани су најчешће индивидуал-
ни, сем кад је реч о музичким и
спортским радионицама. Током
третмана могу се комбиновати
различити приступи, а све у скла-
ду са индивудуалним и тренут-
ним потребама детета.

– Третмани трају сат време-
на, али је заправо око 50 минута
обликовано у ефектни рад. За
најбоље резултате пожељно је да
дете долази три пута недељно,

док доласци два-
пут седмично
п р е д с т а в љ а ј у
оптимум – пору-
чује наша саговор-
ница.

На питање
колико времена
прође од првог
доласка детета у
Сервис до тренут-
ка кад му таква
врста подршке
више није потреб-
на, Марина Куриљ
каже да правило
не постоји.

– То зависи
од много факто-
ра: од дијагнозе и
узраста детета,
степена сарадљи-
вости родитеља,
редовности дола-
зака, од тога како

је дете прихватило терапеута, те
од карактерних особина детета.
Заиста је све индивидуално. Вео-
ма је незахвално говорити о
неком просеку, или на самом
почетку давати прогнозе које
могу да обесхрабре родитеље
или да им пак улију лажну наду.

Реагујте на време

О томе колико је рана интер-
венција важна када се уоче прве
тешкоће код деце, данас струч-
њаци све гласније говоре.

– Веома је значајно да роди-
тељи, чим примете или посум-
њају да нешто није у реду, одмах
потраже помоћ стручњака, дефек-
толога или логопеда. Што се
раније крене на третман, резул-
тати су бољи и брже се постижу,
јер је мозак детета у најранијем
узрасту „најпластичнији” и још
увек се стварају нове синапсе,
што је важан предуслов за напре-
дак. Оно што је, нажалост, и даље
случај јесте да надлежне службе
не сигнализирају правовремено
родитељима да би требало да
потраже стручну подршку, па
родитељи вођени саветима „лењ
је”, „мушко је”, „размажена је”,
„има времена” заправо изгубе
драгоцено време. Стога још јед-
ном позивамо родитеље да се,
чим посумњају да нешто није у
реду, одмах обрате стручњаку –
поручила је Марина Куриљ.

Неки одлазе у крајности

Она је нагласила и то да су роди-
тељи, то јест породица, поред
дефектолога, главни стуб добре
ране интервенције.

Ми смо питали колико су
родитељи данас у Србији едуко-
вани и спремни да се носе с
тешкоћама које се уоче код њихо-
вог детета и да ли још увек међу
њима има оних који из страха
или незнања негирају, умањују
или пак преувеличавају проблем.

– Још увек има свега: и одби-
јања и срамоте с једне стране и
претеривања с друге. Родитељи
који се нама јављају најчешће
су они који су прихватили да
проблем постоји или они који
су у процесу прихватања, па
заједно с нама доврше тај про-
цес и добију подршку и усмере-
ње како да с тим проблемом
живе и како да из тога извуку
најбоље за себе и своје дете.

СЕРВИС ЗА РАНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

ВЕЛИКА ПОДРШКА ДЕЦИ 
С ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

УМЕСТО ШПАНИЈЕ – СИЦИЛИЈА

Питали смо Марину Куриљ и да

нам из прве руке каже шта још

мучи родитеље деце с тешкоћа-

ма у развоју и какву подршку

они могу добити у Сервису.

– На првом месту су, нажа-

лост, финансије. Третмани овог

типа су нешто што у значајној

мери финансијски погађа поро-

дице. Такође, родитељи врло

често немају правовремене

информације о томе како могу

да остваре сва своја права. Ми

им у нашем сервису нудимо и

пружамо и овакав вид подр-

шке и усмеравања. Трудимо се

и да им скренемо пажњу на то

да је веома важно да прихвате

ситуацију у којој се налазе и да

је сагледају из свих углова. Да

знају да и они и њихово дете

могу да имају квалитетан и

испуњен живот, као и квалите-

тан међусобни однос. Да је

потребно да своје дете укључе у

све животне активности и окол-

ности и да се посвете томе да

оно усвоји што више практич-

них и социјалних вештина. Мај-

ка наше кориснице препричала

је савет који је добила од свог

брата када је сазнала да њена

ћерка има аутизам. Он јој је

рекао: „Ти си, драга моја, пла-

нирала да летујеш у Шпанији,

али ти је авион игром случаја

слетео на Сицилију. Није исто

место, али је једно и друго при-

лика за одмор и уживање.” То

је добар приступ, јер ћете уз

позитиван став и ентузијазам у

свему, па и у овој ситуацији,

далеко лакше стићи до много

бољих решења него што би то

био случај ако клонете духом и

предате се без борбе.

ПОМОЗИТЕ ДА НЕ КОШТА

Сервис за рану интервенцију

налази се у Улици Жарка Зре-

њанина 52 у Панчеву, а саста-

нак с дефектологом може се

заказати путем телефона

064/33-46-236. Упут није

потребан. Наравно, поставља

се питање и колико то кошта.

– Kако се Сервис финанси-

ра углавном преко пројеката,

то јест нема институционалну

подршку, родитељи партици-

пирају у цени третмана. Онда

када су пројекти обезбеђени,

та партиципација је знатно

мања или је уопште нема, али

нажалост пројекти нису нешто

што континуирано траје и

некада нисмо у могућности да

током целе године обезбеди-

мо пројектно финансирање.

Тада и појединачне донације

грађана могу значајно да

помогну да родитељима олак-

шамо финансирање третмана

– истиче Марина Куриљ.

Уколико бисте волели да

подржите рад Сервиса донаци-

јом, то можете учинити упла-

том на рачун: 165-14065-45.



Готово половина потрошача
широм света тренутно купује
путем интернета кад год је то
могуће.

Значај онлајн куповине наро-
чито долази до изражаја у иза-
зовним временима, какав је
период од почетка пандемије
коронавируса, када је препоруч-
љиво даљински обављати све
набавке које је могуће реализо-
вати на тај начин.

У овом тренутку повољна окол-
ност је у томе што практично не
постоји врста робе коју није могу-
ће платити путем интернета.
Поред услуга које се традицио-
нално плаћају онлајн: куповине
књига, техничке робе, обуће, оде-
ће, авио-карата, улазница за
различите догађаје, играчака,
козметике, и осталог, све је већи
број радњи које отварају своје
е-шопове и обезбеђују доставу
производа на кућну адресу.

Потрошачи у Србији су се брзо
прилагодили овим променама
и могућностима, али питање је
колико су упознати са одговор-
ним праксама коришћења диги-
талних канала при плаћању. Кра-
ђа података је један од највећих
ризика с којима ће се потроша-
чи дугорочно суочавати, о чему
сведочи и податак Светског еко-
номског форума између марта
и априла 2020. године да је забе-
лежен пораст броја покушаја
злоупотреба на светском нивоу.

Адекватна информисаност
потрошача о томе како себе могу
да заштите у процесу дигитал-
них плаћања зато је од изузет-
ног значаја.

Упоредо са експанзијом елек-
тронског банкарства и онлајн
плаћања последњих година у
Србији расте и број грађана који
се жале на рад банкара или њихо-
во нефер поступање.

Народна банка Србије је у мно-
гим од тих случајева реаговала и
помогла корисницима и решила
3.402 притужбе које су се одно-

силе на поступање банака, од чега
је 925 притужби решено у корист
корисника (27,2 одсто), наводи
се у Извештају о резултатима
рада Сектора за заштиту кори-
сника финансијских услуга НБС.

Решена превара

Наиме, Београђанка В. К. је цен-
тралној банци поднела приту-
жбу због тога што је њен рачун
задужен за износ од 1.259 евра
за платну трансакцију коју је
извршила платном картицом на
основу имејл поруке да је потреб-
но да плати царину у износу од
36,14 динара за приспели пакет.

– Трансакција је извршена уз
верификацију 3-D Secu re, што
значи да је корисница на број
мобилног телефона добила сигур-
носни ОТП код (једнократну
лозинку), који је унела приликом
извршења трансакције. НБС је у
поступку по притужби од банке
захтевала да се изјасни да ли је
покренула рекламациони посту-
пак одмах по сазнању да је у пита-
њу превара. Банка се изјаснила
да је реч о платној трансакцији
која је у потпуности верификова-
на и да у таквим ситуацијама,
премаправилимакартичнешеме,
нема могућности иницирања
рекламације – наведено је у нај-
новијем Извештају о резултати-
ма рада Сектора за заштиту кори-
сника финансијских услуга НБС.

НБС даље објашњава да бан-
ка у конкретном случају није
повредила прописе, нити утвр-
ђене процедуре.

– Међутим, банка је током
поступка по притужби уложила
додатни напор да се корисници
врате средства, што је, у овом
случају, срећом успешно окон-
чано и корисници је враћен износ
од 1.259 евра – наведено је у
извештају.

Притужбе на банке

Случај Београђанке В. К. само
је један од неколико примера

нефер праксе банака које је НБС
обелоданила у објављеном доку-
менту.

– Највише притужби кори-
сника односило се на поступа-
ње банака, и то у вези с кори-
шћењем кредита и платних кар-
тица, као и извршавањем плат-
них трансакција – стоји у изве-
штају, у коме се прецизира да је
у периоду од 2019. до 2021. годи-
не НБС решила 3.402 притужбе
које су се односиле на поступа-
ње банака, од чега је 925 приту-
жби решено у корист корисни-
ка (27,2 одсто).

Друга у низу жалби грађана
на рад банака јесте и пример
Београђанина коме је за ноћ с
текућег рачуна неовлашћено ски-
нуто 48.000 динара.

Скидање пара

Такође, корисница Љ. Ц. из Кру-
шевца поднела је притужбу у
којој је навела да је њена укра-
дена картица злоупотребљена на
банкомату, јер јој банка није омо-
гућила благовремену блокаду
картице на шалтеру банке, због
тога што није имала лична доку-
мента (која су такође била укра-
дена), већ је упућена на позива-
ње контакт-центра. У међувре-
мену (док је корисница добила

контакт-центар) на банкомату је
украденом картицом подигнут
износ од 50.000 динара.

С обзиром на то да је банци
указано на то да је била дужна
да спречи свако даље коришће-
ње платне картице (да је блоки-
ра) одмах након што је кори-
сница обавестила запосленог на
шалтеру о крађи, банка је кори-

сници надокнадила износ од
50.000 динара, наведено је у
извештају НБС.

Приговори

У Извештају о резултатима рада
Сектора за заштиту корисника
финансијских услуга Народне
банке Србије наводи се да је рок
за подношење приговора три

године од дана кад је учињена
повреда права или правног инте-
реса, али је најбоље да се давао-
цу финансијских услуга обрати-
те што пре, чим уочите проблем.

– Давалац финансијских услу-
га је дужан да вам потврди при-
јем приговора (осим ако сте га
поднели поштом) одмах, да га
размотри и достави вам одговор
у писаној форми у року од 15
дана. Само изузетно тај рок може
бити продужен за још 15 дана,
али вас давалац финансијских
услуга о томе мора обавестити
пре него што истекне први рок. У
одговору давалац финансијских
услуга треба јасно да наведе да
ли је приговор основан или не и,
ако јесте, да ли су разлози због
којих је приговор уложен откло-
њени, односнокоји јерокзањихо-
во отклањање и које ће мере бити
предузете за њихово отклањање
– наводи се у Извештају и додаје:

– Давалац финансијских услу-
га не може наплатити накнаду
нити било које друге трошкове
за поступање по приговору. Ако
НБС утврди да је давалац финан-
сијских услуга учинио непра-
вилност, односно да је повредио
права корисника, неправилност
ће бити отклоњена, а корисник
на одговарајући начин намирен.
Када, на пример, код злоупо-
требе платне картице НБС оце-
ни да давалац финансијских
услуга није учинио извесним
(ван разумне сумње) да кори-
сник, услед намере или крајње
непажње, није предузео све
разумне и одговарајуће мере
ради заштите персонализованих
сигурносних елемената карти-
це, НБС ће, у складу са законом,
наложити овом даваоцу да сно-
си све губитке који проистичу
из извршења неодобрених плат-
них трансакција изнад 3.000
динара.

ТЕМА БРОЈА
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У СРБИЈИ ПОВЕЋАНА КРАЂА НОВЦА С ПЛАТНИХ КАРТИЦА

ШТА ДА РАДИТЕ АКО ВАМ СКИНУ ПАРЕ С РАЧУНА

ПРЕВАРАНТИ НЕ МИРУЈУ

Хакери вешти

Народна банка Србије је у многим случајевима
помогла корисницима и решила 3.402 
притужбе које су се односиле на поступање
банака, од чега је 925 притужби решено у
корисника, наводи се у Извештају о
резултатима рада Сектора за заштиту
корисника финансијских услуга НБС

Стручњаци који су упознати
с тим како хакери скидају
новац с рачуна кажу да су
хакери доста вешти, да прате
трендове, те и да су прилично
едуковани и лако преваре
кориснике на интернету.

– Најчешћи сценарио злоу-
потребе је када деца користе
паметне телефоне и играју
игрице. Телефони траже мејл
корисника, а негде и податке
о платној картици. људи на то
не обраћају пажњу, не читају
ситна слова. После тога дете
узме телефон и игра игрицу,
која се некада и плаћа, па се
ту дешава да аутоматски кре-
не наплата јер људи не обра-

ћају пажњу и не заштите своје
податке, већ их олако оставља-
ју – каже наш саговорник и
додаје:

– Никада не треба уступати
податке о картици неком тре-
ћем. Добар пример за то је
„Фејсбук”, на коме преваранти
хакују прво вашег пријатеља,
тј. његов налог. Онда вам с
налога „пријатеља” стигне
„позив упомоћ”, па вам тражи
да му хитно уплатите новац јер
има неки проблем. Људи лако
наседају, пошаљу све своје
податке, а нико се не сети да
прво позове телефоном тог свог
пријатеља у невољи и провери
о чему се ради. Преваре су честе

и приликом посете небезбедним
сајтовима преко којих се купу-
је нека роба. Довољно је јед-
ном на таквом сајту кликнути
да нешто купите и оставити

податке о платној картици.
Може се десити да прође и
неколико месеци, па да онда
неко активира вашу картицу и
скине новац с рачуна.

НБС О БЕЗБЕДНОСТИ

Платна картица је средство пла-

ћања и, у складу с тим, треба да

се чува и користи.

Картицу можете користити

само ако сте ималац картице, тј.

ако је ваше име одштампано на

картици.

PIN немојте носити заједно с

картицом и немојте га саопшта-

вати другој особи.

Уколико картицу изгубите

или вам је украду, одмах о томе

обавестите банку која вам је

издала картицу. Банка ће истог

тренутка блокирати картицу и

на тај начин спречити њено

даље неовлашћено коришћење.

Ви као ималац картице

сносите ризик за злоупотребе

које настану до момента при-

јаве крађе, односно губитка

картице.

Уколико вам се деси да бан-

комат задржи картицу, не

паничите. Банкомат је испро-

грамиран тако да, из безбедно-

сних разлога, у случају да је

картица украдена, спречи нео-

влашћено подизање новца. О

томе треба одмах да обавестите

банку која је власник банкома-

та, како бисте картицу добили

назад.

ВАНСУДСКИ ПОСТУПАК

Ако исход поступка по при-

тужби не буде задовољава-

јући за корисника (НБС

утврди да давалац финан-

сијских услуга није учинио

неправилност у конкретном

случају или се притужба

односи и на околности за

чије је утврђивање неопход-

но извести доказе које НБС

не може изводити у поступ-

ку по притужби), још увек

није све изгубљено.

– Корисник може предло-

жити и да се спорни однос

реши у вансудском поступку

– поступку посредовања

пред НБС. Покретање

поступка посредовања могу-

ће је предложити и пре под-

ношења притужбе, као и пре

окончања поступка по приту-

жби. Посредовање је могуће

спровести само ако се дава-

лац финансијских услуга с

тиме сагласи. Многи спорни

односи решени су управо

кроз поступак посредовања.

ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

У Извештају о резултатима

рада Сектора за заштиту

корисника финансијских

услуга Народне банке Србије

наводи се да „постоје само

три предуслова за покретање

поступка по притужби”.

– Да претходно није покре-

нут судски спор, да је прет-

ходно поднет приговор и да

нису истекли прописани

рокови. Обратите пажњу на

њих. Ако сте се обратили

НБС ради заштите својих

права и поклонили нам пове-

рење, уздржите се од увреда,

претњи, узнемиравања и

слично.
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Јавно комунално предузеће „Хиги-
јена” организоваће током априла
сакупљање и одношење кабастог отпа-
да. Радне јединице „Чистачи” и
„Изношење отпада” по утврђеном
распореду односиће стари намештај,
белу технику, амбалажу, ауто-лима-
рију, гуме, баштенско смеће, као и
сав други отпад. Једини изузетак је
грађевински шут, који није обухва-
ћен акцијом.

Акција је отпочела у понедељак, 4.
априла, и првих дана њоме су обу-
хваћене улице у центру и нека насе-
ља: Содара, Солара, Зеленгора, Стре-
лиште, Стари Тамиш, као и већина
школских зграда.

За петак, 8. април, ЈКП „Хигијена”
је планирала да ради по позиву гра-
ђана, као и да обилази терене на који-
ма је претходних дана већ спровела
акцију.

У понедељак, 11. априла, акција ће
се наставити у улицама: Карађорђе-
вој, од Моше Пијаде до Книћанино-
ве, Танаска Рајића, Книћаниновој,
Светозара Шемића, Јовице Безуљеви-
ћа, Славка Бокшана, на Јабучком путу,
у насељима Караула и Скробара и око
Железничке станице Аеродром.

Радне јединице „Чистачи” и „Изно-
шење отпада” 12. априла односиће
кабасти отпад из улица: Димитрија
Туцовића, Марка Кулића, Хајдук Вељ-
ка, Патријарха Чарнојевића, Матије
Гупца, Иве Курјачког, Михајла Пупи-
на, Јове Максина, Уроша Предића,
као и из ОШ „Васа Живковић”.

За среду је планирано уклањање
отпада из насеља Младост – Кајмак-
чаланске, Пелистерске, с Новосељан-
ског пута до Надела, из насеља Куде-
љарски насип, као и из Пољопривред-
не школе „Јосиф Панчић” и ОШ „Све-
ти Сава”.

Наредног дана акција ће бити спро-
ведена у Светог Саве, Ружиној, Дел-
фе Иванића, Кочиној, Синђелићевој,
Браће Југовић, Југ Богдановој, Мило-
ша Обилића, Мајке Југовића, Мила-
на Топлице, И. Косанчића, Моше Пија-
де, Нишкој, Скопској, Подгоричкој,
Краљевачкој, Ваљевској, И. Милути-
новића, Стевице Јовановића, у насе-
љима Котеж 1 и 2 и Машинској шко-
ли „Панчево”.

Петнаестог априла „Хигијена” ће
опет радити по позиву грађана, али
ће њени радници ићи и у контролни
обилазак терена с којег је ранијих
дана ношен отпад.

Одношење отпада из Долова пла-
нирано је за понедељак и уторак, 18.
и 19. април, док је за 20. и 21. у плану
насеље Војловица: првог дана Спољ-
ностарчевачка, Јаношикова, Светоза-
ра Марковића, Шандора Петефија,
Братства и јединства, школе „Брат-
ство–јединство” и „Борисав Петров
Браца”, а другог дана улице 7. јула,
Јанка Чмелика, Добровољачка, Гро-
бљанска, Борачка, Пољска и насеље
Топола.

Петак је по устаљеном плану резерви-
сан за рад по позиву грађана и обилазак
терена у Долову и Војловици где је акци-
ја спроведена у претходном периоду.

Из Старчева ће се кабасти отпад
носити од 25. до 28. априла. и то нај-
пре из Доњег краја, па Горњег, потом
из Шумица, а последњег дана из Рад-
ничког насеља.

Акција „Хигијене” биће завршена у
петак, 29. априла, радом по позиву
грађана, као и контролним обиласком
терена у Старчеву.

Све информације о одношењу каба-
стог смећа грађани могу добити од 7
до 15 сати позивањем бројева теле-
фона 013/327-000 и 310-203.

Претрчавање ван пешачког прелаза
или прелазак улице док је на сема-
фору црвено светло честа је слика на
панчевачким улицама. То може дове-
сти до опасних ситуација у саобраћа-
ју у којима су угрожени и пешаци и
возачи.

Да ли су новчане казне за пешаке
због кршења саобраћајних прописа
оправдане, колико су ефикасне и да
ли могу да нас натерају да промени-
мо лоше навике и, на крају крајева,
сачувамо животе? О томе смо разго-
варали с нашим суграђанима и пита-
ли их да ли они прелазе улицу тамо
где није дозвољено.

САНДРА КНЕЖЕВИЋ, 
женски фризер:

– На неким местима где људи често
прелазе улицу не постоји пешачки
прелаз, па немам другог начина, већ
да прелазим „на дивље”. Тамо где има
семафора, поштујем прописе и чекам
зелено светло. Треба поставити још
семафора. Живим на Котежу 1 код
Месне заједнице и ту је ситуација

лоша... Али и семафори понекад
направе проблем, пребрзо промене
светло – не стигнем да закорачим, а
већ је црвено. Такав је, на пример,
онај у Улици Светог Саве. А има доста
људи који се тешко крећу...

АЊА ТАНАСКОВИЋ, 
ученица:

– Не прелазим изван пешачког пре-
лаза. Мени не сметају семафори на
којима се светло брзо мења, стигнем
да пређем. Сматрам да је ризично
прелазити изван прелаза, може доћи
до несреће.

ЉУБИСАВ ФИЛИПОВИЋ, 
пензионер:

– Не смета ми да чекам на сема-
фору, треба се пазити. Јако је ризич-
но прелазити изван пешачког прела-
за, сваког ко то чини ја бих казнио,
поготову децу. Слушалице у ушима
су јако опасне, зато се и дешава да
страдају на прелазима. Мислим да
све што је прописано треба да се
поштује.

МИНА ЖУНИЋ, 
ученица:

– Прелазим улицу искључиво на
пешачком прелазу. Мало ми смета
када семафор брзо промени светло, а
има доста таквих у граду. Сматрам да
није безбедно прелазити на црвено
светло и ван „зебре”.

МИЛОШ СТЕФАНОВИЋ, 
графичар:

– Углавном се трудим да не прела-
зим изван пешачког, мада се дешава
да то урадим кад је улица празна. Знам
да су проблематични семафори у Кара-
ђорђевој и Војводе Радомира Путника,
јер нису усклађени и дешава се да пеша-
ци, ако не пазе, излете пред возила.

АУРОРА ЧОБАНОВИЋ, 
физиотерапеут:

– Не прелазим изван пешачког.
Сматрам да је проблем то што људи
прелазе улицу гледајући у телефон.
То је већи проблем од слушалица у
ушима, пошто је тада ипак укључен
периферни вид.

М. ЖУНИЋЉ. ФИЛИПОВИЋ М. СТЕФАНОВИЋ А. ЧОБАНОВИЋА. ТАНАСКОВИЋС. КНЕЖЕВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Колико сме да траје 
уговор о привременим и
повременим пословима?

Патке и лабудови међу
пластичним флашама

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

ПРЕЛАЗИТЕ ЛИ УЛИЦУ ВАН ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА?

Озбиљно схватају саобраћајне прописе

Већ две године радим по уговору о
привременим и повременим посло-
вима. Послодавац ми нуди да на
исти начин радим и наредне две
године. Може ли директор да ми
понуди такав уговор и шта могу да
предузмем у датој ситуацији? – пита
Јанош Ф. из Војловице.

За разлику од рада на одређено
време који представља један од видо-
ва заснованог радног односа, а чије
је време трајања законом ограниче-
но на 24 месеца, уговор о привреме-
ним и повременим пословима је
облик рада ван радног односа који
је ограничен на 120 радних дана, и
то у календарској години. То значи
да су послови за које се закључује
оваква врста уговора таквог карак-
тера да се по својој природи могу
обављати најдуже 120 радних дана,

а ако постоје разлози да се они оба-
вљају у дужем периоду или трајно,
онда послодавац мора направити
адекватне промене у том погледу,
од измене акта о систематизацији
радних места до преласка у режим
уговора којим се радни однос засни-
ва. Ако једна особа може код истог
послодавца да ради најдуже 120 рад-
них дана на једном послу, она по
завршетку тог посла може да закљу-
чи поменути уговор само на другом
послу. С обзиром на то да је у кон-
кретном случају реч о злоупотреби
права, односно о симулованим уго-
ворима, којима се прикривају уго-
вори о раду који би морали да буду
закључени, за заштиту својих права
радник се може обратити инспек-
цији рада, а у сваком случају надле-
жном суду.

ДЕТАЉАН РАСПОРЕД АКЦИЈЕ „ХИГИЈЕНЕ”

АПРИЛ ЈЕ МЕСЕЦ ЗА ИЗНОШЕЊЕ
КАБАСТОГ ОТПАДА

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.

Први пролећни топли дани измами-
ли су у шетњу кејом велики број наших
суграђана. Панчевцима којима је ово
омиљено место за шетњу и уживање
не сметају чак ни грађевински радо-
ви који су у току. Али већини сметају
бахатост и некултура појединаца који
својим поступцима кваре прелепу сли-
ку реке. Између патака и лабудова по
реци плутају кесе, флаше и лименке
од сокова и пива, док гомиле смећа
око канти и бетонских клупа руже
приобаље.

Недавно, 22. марта, обележен је
Светски дан вода, посвећен значају
воде и њеној улози у природи. Било
би лепо када бисмо својим поступци-
ма сваког дана исказивали поштова-

ње према води, земљи и ваздуху, јер
то је оно што нас одржава у животу.

Алуминијуму треба између 80 и
200 година да се у потпуности 
разгради у природи, пластичној кеси
240, а флаши од овог материјала
1.000 година. Са стаклом је ствар
још гора – рачуна се да опстаје неко-
лико милиона година, док поједини
стручњаци сматрају да оно уопште
не може да се распадне.

Све ове материје могу се видети
поред Тамиша, или на његовој повр-
шини, а рециклажом се лако и брзо
уклањају из природе!

Мислите о томе када следећи пут
дођете у искушење да нешто баците у
реку.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Ових дана креће
сетва јарих усева

Упркос свим недаћама
планирано ће 
бити остварено

Април је време када почиње
вегетациона сезона, а самим
тим и сви радови у пољу. Нај-
важнији априлски посао је
сетва јарих усева, пре свега
кукуруза.

Да би све било спремно, пре
тога је требало припремити
земљиште, а препорука струч-
њака је зимска обрада са оба-
везним уношењем органског и
минералног хранива.

Ратари узимали 
државне кредите

Када је реч о старту сетве на
панчевачким њивама, и овда-
шње ратаре је стигло све непо-
вољно што се догађало на тржи-
шту – од поскупљења горива и
ђубрива до забране извоза стра-
тешких производа и последи-
ца које то доноси. Поред оста-
лог, ни временска ситуација
није ишла наруку паорима, 
јер је и суша владала у дужем
периоду.

Један од угледнијих пољо-
привредника у околини је и
Марко Шкрбић из Јабуке, који
је и председник тамошњег удру-
жења замљорадника „Први
клас”. Он каже да су последњи
влажни дани дошли као мелем
на рану.

– На срећу, имали смо кишу
неколико дана, што је повољ-
но утицало на оранице, када
знамо да је сушни период вла-
дао отприлике месец дана, не
рачунајући сахарске кише,
које су само запрљале трак-
торе. Те падавине су довеле
до надокнаде дефицита вла-
ге, која је добродошла и за
озиме усеве попут пшенице
или јечма. Стога се надамо
да ће у наредних неколико
дана бити створени оптимал-
ни услови за почетак сетве
кукуруза, сунцокрета, соје... –
наводи Шкрбић.

Што се тиче неопходног

репроматеријала, према њего-
вим речима, за многе је био
велики проблем да га набаве,
будући да је, као што је позна-
то, абнормално поскупео.

– Већина људи је ушла у купо-
вину тако што је узела
бескаматне кредите које је
држава давала у сврху набавке
ђубрива и семена. Међутим,
колико ја имам увид, то је иско-
ристило око педесет одсто пољо-

привредника, махом оних који
обрађују веће површине. С дру-
ге стране, они такозвани мањи,
који имају до десет хектара, по
свему судећи, одлучили су да
не бацају ђубрива у земљу, што
ће се свакако одразити и на
приносе. Ако погледамо ситуа-
цију конкретно у Јабуци, таквих
ораница је двадесетак одсто,
док ће око осамдесет одсто, које
обрађује десетак озбиљнијих

пољоприредника, бити обрађе-
но у складу са свим агротех-
ничким мерама – наводи овај
млади произвођач.

Проблем точење горива

Он додаје да постоје проблеми
и приликом набавке гориве,
без којег је немогуће обављати
пољопривредне радове.

–  Имамо проблем при узи-
мању дизела на пумпама. Наи-
ме, многи продавци нису инфор-
мисани у вези с тим, па ако реци-
мо дођем с картицама четири
газдинства, требало би да ми
дозволе да наточим у сва чети-
ри канистра по шездесет литара
горива, колико је прописано по
једном точењу, да не би свако
долазио понаособ и губио вре-
ме. Али они нам не дају, па мора-
мо сваки пут да одемо и да се
вратимо за извесно време. Кад
покушамо да дођемо убрзо, поно-
во неће да нам точе, већ инси-
стирају да прође више времена.
Као да отимамо гориво, а не да
им плаћамо. Иначе, сада нам је
цена 179 динара уместо 193, што
нам је Министарство пољопри-
вреде дозволило када је забра-
нило извоз, као неко решење за
ублажење последица и губитка
зараде – каже Шкрбић.

Као сви ратари, и он је, 
подразумева се, за увећање
износа субвенција, иако сма-
тра да је то тешко очекивати у
оваквим условима.

– Више бринемо како ће на
нас да се одрази ова криза због
рата у Украјини. Остаје нам
само да улажемо наде ће се то
смирити, као и да ће остати
ове цене када буде дошло до
озбиљније продаје. Сматрам да
је боље да за то време роба буде
на лагеру него у амбарима, јер
се сада показало да откупљи-
вачи нису били вољни да је
узму, пре свега зато што куку-
руз који није на лагеру не буде
обрађен термички, па самим
тим мање вреди. Иначе, напла-
ћивање од један одсто за лагер
рачуна се од цене која је акту-
елна тог месеца, али не зовеш
сваког месеца откупљивача, он
тај износ обрачуна по највећој
цени – истиче председник удру-
жења „Први клас”.

Петак, 8. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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У МАРТОВСКОМ БРОЈУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Несвакидашње искуство

Млади Глогоњци из Култур-
ног центра „Инфинитум” недав-
но су учествовали на манифе-
стацији „Пролеће на румун-
ском језику”, чији је организа-
тор „Roma nian Busi ness School”
из Букурешта.

Тако су Леонардо Моторо-
жеску, Андрија Петковић,
Огњен Радоњић, Kатарина Мар-
чета, Никола и Николина Бој-
ковић и Филип Зарић били део
програма и, према речима
њихове менторке Родике Мар-
јану, успешно су се представи-
ли.

– Поменута институција из
Букурешта, у сарадњи са „Уни-
цефом”, окупила је многе шко-
ле и удружења из целог света у
којима се учи румунски језик,
a професори и њихови учени-
ци укључили су се преко апли-

кације „Зум” у директан про-
грам. Деца су рецитовала, пева-
ла, свирала песме и могла да
прате културно-образовни про-
грам током три дана. Као
инспирација и извор дидак-
тичких материјала послужио
је сајт cuvin te ro ma ne sti.ro с лек-
цијама о песницима и култури
– наводи Родика Марјану.

Приредба посвећена проле-
ћу и празнику „Мартовац” доне-
ла је радост и прилику да се,
поред Глогоњаца, представе и
деца из Молдавије, Румуније,
Дубаија, Париза, Мадрида и
Њујорка.

Банатски Брестовац: У току
је асфалтирање раскрсница
улица Саве Kовачевића, Жики-
це Јовановића и ЈНА, а очеку-
је се и наставак радова на депо-
нији, па се на грађане апелује
за стрпљење будући да је по
овој поставци веома тешко да
тамо буде истоварено смеће.

Банатско Ново Село: Истуре-
но одељење Музичке школе
„Јован Бандур” организује упис
за децу узраста до десет година
која желе да свирају клавир,
виолину, саксофон, тамбуру,
гитару, хармонику. Заинтере-
совани могу да до 19. маја попу-
не анкету која се налази на сај-
ту школе www.muzic ka sko la -
pan ce vo.edu.rs или да позову
број телефона школе 345-976,
радним данима од 9 до 15 сати.

Долово: Руска компанија „Sibe -
rian Wel lness” донирала је око
3.000 садница багрема, које ће
у недељу, 10. априла, у 10 сати,
бити посађене у Долову, када
се очекује око 300 волонтера
из Београда и још око 150 из
Долова који ће учествовати у
овој акцији. Скупштина удру-
жења „Банатски пчелари” биће
одржана у суботу, 9. априла, у
сали дискотеке Дома културе.

Глогоњ: Реновирани Дом пен-
зионера отворен је у петак, 2.

априла. Непознати починилац
је у среду поново упалио сеоску
депонију, која је успешно уга-
шена захваљујући брзој реак-
цији професионалних ватрога-
саца и локалног ДВД-а. Захва-
љујући средствима која су, уз
подршку Града Панчева, одо-
бренанаконкурсуНИС-а„Зајед-
ницизаједно”, упротекломпериоду
је замењена комплетна стола-
рија на објекту „нове” школе.

Иваново: Десето међународ-
но такмичење одржано је у

суботу, 2. априла, у организа-
цији немачко-аустријског Кул-
турног центра „Will kom men”,
када се осморо ученика ОШ
„Моша Пијаде” од петог до
осмог разреда такмичило у
познавању енглеског језика, а
коначни резултати и пласман
биће познати за око месец дана.
Фото-сафари биће организо-
ван у недељу, 10. априла, на
више локација.

Јабука: Месна заједница је
поставила ново дечје играли-
ште на крају улица Ђуре Ђако-
вића и Првомајске. Хумани-
тарни концерт за прикупља-
ње помоћи за потребе функ-
ционисања ЖРК-а „Јабука”
биће одржан у суботу, 9. апри-
ла, од 18 сати, у великој сали
Дома културе, а том прили-
ком наступиће културно-умет-
ничка друштва „Васил Хаџи-
манов”, „Чигра” и „Мрамо-
рак”. Истурено одељење
Музичке школе „Јован Бан-
дур” организује упис за сву
децу узраста до десет година
која желе да свирају клавир,
виолину, саксофон, тамбуру,
гитару, хармонику. Заинтере-
совани могу да до 19. маја
попуне анкету која се налази
на сајту школе www.muzic ka -
sko la pan ce vo.edu.rs или да
позову број телефона школе
345-976, радним данима од 9
до 15 сати.

Качарево: Дом културе је при-
редио изложбу слика Алексан-
дра Вељковића, уметника из
Панчева, у свечаној сали Месне
заједнице.

Омољица: У току су радови на
асфалтирању неколико улица,
а траје и чишћење муља на
Поњавици.

Старчево: У току је изградња
главног гасног вода. Акција
„Април – месец чистоће” биће
организована крајем месеца.
Дом културе наставља молер-
ске радове у другом делу згра-
де, а Старчевка Маја Стамен-
ковић изложиће је своје ликов-
не радове у среду, 13. апри-
лаод 19 сати у галерији „Боем”.

Месне актуелности

ГЛОГОЊСКИ „ИНФИНИТУМ” УЧЕСТВОВАО
НА ОНЛАЈН МАНИФЕСТАЦИЈИ

Пролеће на 
румунском језику

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ШКОЛА „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ” ОРГАНИЗОВАЛА МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ

Доловци добро говоре енглески

ТЕШКО ЈЕ УКЛОПИТИ СЕ У ЦЕНЕ ЂУБРИВА

Према Шкрбићевим речима,

цене ђубрива и даље скачу.

– „Уреа” се креће око 130

динара по килограму, а скака-

ле су цене ђубрива за прихра-

ну пшенице, па је тако „кан”

сада 110 динара, што значи

да је у последњих 15 дана

скочио 15 динара. Ја сам

одрадио прихрану по сличним

ценама, што може да нам се

исплати само ако цена кукуру-

за буде на овом нивоу – око

38 динара. Али ако оде испод

35 динара, онда ћемо имати

проблем. Примера ради, про-

шле године је ишла од 21 до

30 динара, што на оне цене

инпута није било мало – каже

Марко Шкрбић.

ПАДАВИНЕ МАЛО ПОПРАВИЛЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ РАТАРА

ПОСЛЕ СУНЦА ДОБРОДОШЛА КИША

Доловачка Основна школа
„Аксентије Максимовић” први
пут је учествовала на међуна-
родном такмичењу из енгле-
ског језика – Hip po „English
Wit ho ut Bor ders” Olympiad
(HIP PO олимпијада „Енглески
без граница”), а најбоље резул-
тате пласманом у полуфинале
у својим категоријама пости-
гли су Јана Васиљ (први
разред), Кристина Вуковић
(четврти разред), Алекса Тошић
(пети разред) и Душан Мили-
ћев (шести разред).

Прелиминарни круг такми-
чења одржан је у доловачкој
образовној установи под руко-
водством наставнице Алексан-
дре Рољевић, а у сарадњи с
колегиницaма Вером Денћан

и Емилијом Симеуновић.
– Ове године у нашој школи

је први пут одржано такмиче-

ње овог ранга, на којем су уче-
ствовала 43 ученика из неко-
лико разреда у категоријaмa:

„Lit tle Hip po”, „Hip po 1” и „Hip -
po 2”. Тестирано је познавање
вокабулара, граматике и син-
таксе језика, као и разумевање
прочитаног на страном језику
и одслушаног текста са одго-
варањем на питања – рекла је
Александра Рољевић.

На овом такмичењу сваке
године учествује више од
30.000 ученика из 40 земаља
широм света, који се такми-
че на више нивоа знања у
осам старосних категорија,
почев од ученика нижих 
разреда основне школе, па
све до најстаријих средњо-
школаца, а од тога само изме-
ђу 150 и 200 ученика добије
привилегију да се такмичи у
финалу.

Мартовски, или 340. број стар-
чевачког гласила на самом почет-
ку доноси позив на учешће у
акцији „Април – месец чисто-
ће”, која подразумева уклањање
кабастог отпада, као и фарбање
клупа и ограда и садњу цвећа
испред кућа мештана.

На наредним странама су наја-
ва гласања за парламентарне и
председничке изборе и извештаји
о наставку уређења парка у центру
места и наставку гасификације.

Гост интервјуа на деветој стра-
ни је Предраг Живковић, члан
Градског већа задужен за кому-
налну област и саобраћај, који
се осврнуо на бесплатан превоз
и друге погодности за грађане;
за „Кафенисању у ’ЂермуÉ’” гово-
рио је Јован Филиповић, који је
камионом пропутовао велику
Југославију уздуж и попреко, док
је „Лице с насловнице” Биљана
Вукосављевић, која је цвећарство
од хобија претворила у бизнис.

Испитаници у анкети изно-
сили су мишљења о догађаји-
ма у Украјини и констатовали
да рат никоме ништа добро није
донео.

Нису изостале ни рубрика
„Култиватор”, као ни вести из
културе, школе, цркава, пољо-
привреде и извиђаштва, а Пан-
чевка Јелена Симић описала је
један свој дан у Старчеву и пред-
ставила га као несвакидашње
искуство.

Све је ипак спремно за сетву

Учење уз осмехе
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Занимљиво такмичење под нази-
вом „Потрага за благом”, које
организује Група за историју
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”, одржано је по
други пут у нашем граду.

Након што је овај необичан кон-
цепт, који спаја учење и забаву, наи-
шао на велико интересовање и све
похвале када је прошле године реа-
лизован први пут, сада је уследила
нова, још узбудљивија „епизода”.

За разлику од прошле године,
када су се такмичили само сред-
њошколци, сада су право уче-
шћа стекли и основци. Надме-
тање је одржано 20. марта, а уче-
ствовало је 27 ученика подеље-
них у девет трочланих тимова.

Главни организатори „Потра-
ге” били су мср. Никола Коне-
ски и Илија Тепшић, предавачи
и ментори у Групи за историју
РЦТ-а „Михајло Пупин”.

Каква су правила

– „Потрага” је започета у канце-
ларији Центра за таленте. Тимови
су имали задатак да на основу
датих података и помоћу интер-
нета закључе о којим загонетним
личностима се ради. Након тога
је требало да од појединих слова
из имена или презимена тих позна-
тих особа саставе ново име и тако
открију која личност је решење
првог дела такмичења. Био је то
доктор Константин Пеичић. Све
задате личности су одабране на
основу тога што су играле важну
улогу у панчевачкој историји.
Након што пронађе име доктора
Пеичића, тим би добио листић на
коме је била истакнута наредна
загонетка и затим изашаона терен
и започео финални део „Потраге”
– објаснио је Никола Конески.

Загонетке су водиле такмичаре
до неких од најважнијих култур-
них и историјских споменика у
нашем граду, попут споменика
страдалим Борчанима, старе желе-
зничке станице, кипа Светог Јана
Непомука, скулптуре „Дечак с
ланетом”, Евангеличке цркве,
Синагоге, Реформатске цркве,
бисте Јована Павловића, споме-
ника Стевану Шупљикцу, зграде
некадашњег логора Свилара, гро-
ба Ђорђа Вајферта, места испред
Старог православног гробља на
којем су стрељани невини Пан-
чевци 1941. године, гроба Адама
Косанића, бисте Јована Јованови-
ћа Змаја, крста на Тргу краља
Петра I, фонтане „Водени цвет”,
зграде некадашњег Магистрата
(данас Народни музеј) и коначно
до 300 година старе Народне, одно-
сно Вајфертове пиваре, која је била
„благо” ове друге „Потраге”.

Није благо 
ни сребро ни злато...

– Одредивши Вајфертову пива-

ру за „благо”, Група за историју
је желела да дâ свој скроман
допринос обележавању 300-годи-
шњице постојања пиваре, што

је важан јубилеј за Панчево, али
и не само за овај град – рекао је
Никола Конески.

Он је додао и то да су учени-

ци у решавању загонетки могли
да користе интернет, помоћ
суграђана, као и организатора.

– Није увек било лако реши-
ти загонетку, а и када би такми-
чари у томе успели, требало је
потом пронаћи где је сакривен
папирић. Он је могао бити зако-
пан, увучен у шупљи део дрве-
та, сакривен иза цигле, испод
камена, у оближњем олуку, у
жбуњу... За решавање загонет-
ки ученицима су била корисна
знања и разумевања из истори-
је, географије, биологије, мате-
матике, логике, латинског јези-
ка... Неки од циљева „Потраге”
били су да ученици на бољи,
лакши и занимљивији начин
упознају поједине делове локал-
не панчевачке историје и кул-
туре уопште, затим да развијају
логичке способности, сналаже-
ње у простору, тимски рад и
друге корисне вештине и спо-
собности – нагласио је наш саго-
ворник.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА НИКОЛЕ ВУКОСАВЉЕВИЋА

Зоо-врт и Црногорско приморје као инспирација

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Изложба УАД гостује 
у Рашки

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

„Бели лотос” је нова шестодел-

на мини-серија ХБО-а која у пр-

ви мах делује као реклама за

високи туризам на Хавајима, не

би ли се потом претворила у пу-

нокрвну црнохуморну класну са-

тиру и једну од бољих серија ко-

је су изашле 2021. године.

Међутим, све почиње као

мистерија, и то мистерија чији

се то леш укр-

цава на авион

што одлази с

рајског остр-

ва. Премотај-

мо седам да-

на уназад и

упознајмо се

с групицом

углавном бе-

лих привиле-

гованих ели-

тиста из гор-

њег друштве-

ног ешалона

који долазе

на хавајско

острво и у на-

водно „all in slu si ve” рајски хотел

на једно боговско чварење на

сунцу, с дилемом да ли бућнути

ноге у базен или у океан.

Ту су свеж брачни пар на ме-

деном месецу с кризом иденти-

тета, богата дисфункционална

породица тех-могула у којој по-

стоји дисбаланс брачне енерги-

је и добростојећа, али дубоко

нервно начета госпођа која

флертује са алкохолизмом и же-

љом да пепео покојне мајке ра-

спе негде у хавајску окуку.

Док чекамо да видимо да ли

ће и ко од наречених „бацити

кашику”, упознајемо се и са осо-

бљем елитног летовалишта, пре

свега с неискрено прељубазним

менаџером и брижном спа-во-

дитељком који, иако делују пре-

услужно, ипак испод површине

носе ореол обичних људи с ма-

нама и типичним људским сла-

бостима. У понекад бруталним

интеракцијама ситничавих ан-

тихероја с послугом, које су кат-

кад духовите, а каткад чисти

кринџ, огледа

се сва нака-

радност. Она

као главне те-

ме ове серије

намеће нове

класне борбе

које истраја-

вају у сваком

систему, ли-

ц е м е р с т в о

лажне ново-

компоноване

елите, доне-

кле однос по-

сесивних мај-

ки према де-

маскулинизо-

ваним синовима у новом систе-

му вредности, као и критику им-

перијализма према потлаченим

колонијама и њиховом култур-

ном наслеђу.

„Бели лотос” профитира на

прелепо осликаним хавајским

локацијама којима се као суро-

ви контраст намеће ружна уну-

трашњост једне друштвене са-

тире. Она је каткада црна као

вештичји каријес, а каткада са-

мо црнохуморна. Дефинитивно

– рајски одмор на Хавајима ви-

ше нећете гледати истим очима

након овога.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Whi te Lo tus”: Рајски 
одмор с пакленим намерама

Изложба „Уметност, архитек-
тура, дизајн” (скраћено УАД)
Галерије савремене уметно-
сти у Панчеву од
1. до 15. априла
гостује у Центру
за културу, обра-
зовање и инфор-
мисање „Градац”
у Рашки.

Поставка која
се може видети
у том граду на
југозападу Срби-
је представља
одабир радова
приказаних у оквиру истои-
мене манифестације коју већ
16 година организује Галери-
ја савремене уметности у Пан-
чеву. 

Конкретно, љубитељи умест-
ности у Рашки могу да виде
селекцију радова који су били
приказани на три изложбе у
оквиру УАД-а: „Изградити
поново: уметници о архитек-
тури” (2019, кустоси: Брани-
слав Николић и Соња Јанков),
„Трансформације: савремена
уметност у/о архитектури”
(2020, кустос: Соња Јанков) и
„(Де)конструкције простора:
архитектура другим средстви-
ма” (2021, кустос: Соња Јан-
ков). Подсећања ради, ову
последњу изложбу је Друштво

историчара уметности Срби-
је прогласило најбољом изло-
жбом у 2021. години.

„Све три поставке, па и
избор из њих који се прика-
зује у Рашки, окупљају савре-
мене уметнике различитих
генерација који у својим радо-
вима тематизују, документу-
ју, стварају и обликовно
(ре)дефинишу функционал-
не, психолошке и културоло-
шко-историјске аспекте архи-
тектонског простора. Изло-
жбом су обухваћени радови
из Србије, постјугословенског
и источноевропског региона,
изведени у медију објекта,
инсталације, концепта, фото-
графије, цртежа, акварела,
перформанса”, наводи се у
саопштењу Галерије савреме-
не уметности. Селектор
изложбе је Соња Јанков, а обу-
хваћени су радови Лане Сто-
јићевић, Александре Сојак-
Бородо, Живане Мијаиловић,
Надежде Кирћански, Нине
Тодоровић, Бранислава Нико-
лића и Зорана Димовског.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КО СУ ПОБЕДНИЦИ

Прво место у другој „Потрази за

благом” освојила је екипа „Џоке-

ри”, коју су чинили СтефанИлић,

Душан Младеновић и Добрица

Банковић. Друго место је заузе-

ла екипа „Флоријан” (Мајда

Старчев, Теодора Ђорђевић и

Душан Илић), а треће место је

припало екипи „Граф” (Зорана

Трипковић, Ана Орловић и

Тамара Каравла).

Наградезапобедникеобезбе-

дили су Народни музеј и Завод

за заштиту споменика културе.

НЕОБИЧНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ

ЧАК 27 ПАНЧЕВАЦА ТРАЖИЛО 
БЛАГО ПО ГРАДУ

У Галерији Дома омладине у
петак, 1. априла, отворена је
изложба цртежа Николе Вуко-
сављевића. Аутор је представио
63 цртежа на табли у техници
угља, акварела и лавираног туша,
настала у периоду од 1988. до
2020. године.

Изложбу је отворио Зоран
Деранић, руководилац Школе
цртања Дома омладине.

– Задовољство ми је да вам
представим Николу Вукосавље-
вића, човека који је оставио вели-
ки траг и као уметник, али и као
професор на Факултету ликов-
них уметности, где је предавао
цртање и вајање од 1977. до 2011.
године. Он спада у ону групу
професора који су комуницира-
ли са студентима и изван окви-
ра своје класе и стекли широки
круг пријатеља. Сви они су

поштоваоци како његовог умет-
ничког, тако и његовог педаго-
шког рада – навео је Деранић.

Он је додао и то да се у Шко-
ли цртања Дома омладине, која
ове године обележава четири
деценије постојања, негује сту-
дијски цртеж, који је основа за
све уметничке дисциплине, док
је оно што је Вукосављевић пред-
ставио на изложби заправо надо-
градња, степеник више.

Никола Вукосављевић је у
каталогу који прати изложбу
навео да ова поставка предста-
вља малу ретроспективу онога
чиме се он бавио у периоду од
32 године.

– Мотивски сам опредељен
за представе животиња и пејза-
же, животиње су теме мојих
вајарских радова. Повремено
посећујем зоо-врт, не ускраћу-

јући себи задовољство цртања
по моделу. Цртао сам у Боки
которској и у другим области-

ма Црногорског приморја. Брда
изнад Котора настала у разме-
рама џиновских тектонских
поремећаја изазивају дивљење.
Интересовање за њих још није
исцрпљено, она ме подстичу да
наставим цртање – поручио је
аутор.

Вукосављевић је 2011. пензи-
онисан као редован професор
ФЛУ. Три године је био и декан
тог факултета. Члан је УЛУС-а
и „Ладе”. Излагао је самостално
цртеже, аквареле, медаље, реље-
фе и пуну пластику и учество-
вао на више од 300 колектив-
них изложби у нашој држави и
у иностранству. Награђиван је
много пута, а његова дела се
налазе у приватним збиркама,
као и у збиркама музеја, гале-
рија и других институција широм
света.
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О ИЗВИЂАЧИМА ОД А ДО Ш СА ЛЕЈЛОМ ПУРКАР

ЈА САМ „ЦРНА РОДА”, А КОЈА ЈЕ ТВОЈА СУПЕРМОЋ?
Јесте ли већ чули за одред извиђача
„Црне роде”? Велике су шансе да јесте,
јер готово да нема градске манифеста-
ције на којој они нису учествовали.
Редовно су део Kарневала, фестивала
БУДИ, скупова макетара, различитих
такмичења и догађаја у граду, а обаве-
зно учествују и у разним хуманитар-
ним акцијама. Недавно су иза Хале
спортова на Стрелишту направили и
фантастичну еко-башту.

Можда сте их видели и на неком
њиховом такмичењу или дружењу... А
можда сте ви или ваше дете један од
бројних чланова одреда? Ако јесте, онда
вам је о „Родама” већ све јасно. Ако
ипак нисте, онда се вероватно и ви
питате шта тачно раде ти извиђачи и
због чега из године у годину расте инте-
ресовање за овај спој спорта, разоноде,
едукације, дружења, забаве, магије, при-
преме за све што вас у животу може
снаћи и чега све не.

Нас је интересовало то исто, па смо
одлучили да потражимо некога ко би о
„Родама” и извиђачима могао да нам
исприча баш све.

А ко би то могао боље од Лејле Пур-
кар, старешине тог одреда.

– Извиђач постанеш углавном слу-
чајно, а останеш то намерно и за цео
живот. Тако је било и са мном. Одрасла
сам у Старчеву, где сам завршила и
основну школу. Мој најбољи пријатељ
из детињства Марко Ивошевић испри-
чао ми је причу о извиђачима, односно
о томе како је његов тата био извиђач и
како ће у Старчеву бивши чланови нека-
дашњег старчевачког одреда „Јован Весе-
линов” основати нови одред. И заиста
су те 2002/2003. године брђани, а то је
назив за најстарије чланове извиђача,
покренули одред „Надел”, а ми смо били
прва генерација деце у том одреду.

Име се пажљиво бирало

Када се Лејла годинама касније са сво-
јом децом, а у међувремену их је доби-
ла двоје, преселила у Панчево, логич-
но је било да и ту око себе окупи изви-
ђаче. То се и догодило.

– Пошто се чета све више ширила,
решили смо да оснујемо одред извиђа-
ча у Панчеву. И тако су 23. јануара
2019. године настале „Црне роде”. Име
одреда је дошло спонтано. Црна рода
је заштићена врста и јако се ретко виђа,
али је има чак и у нашим атарима.
Можете је, на пример, видети у Зооло-
шком врту у Београду. Рода је симбол
рађања, беба и среће, а још када је ова-
ко посебна и јединствена, савршена је
асоцијација на наш одред.

Много обавеза, још више љубави

Пре годину дана Лејла је добила и тре-
ће дете, но то је није спречило да наста-
ви да ради са извиђачима. Каже, и њена
деца су извиђачи од рођења. Спавају у
шаторима и равноправно учествују у
свим извиђачким акцијама.

– Извиђачи су попут неке фирме
средње величине. Велика је одговор-
ност радити с децом и бринути о њима.
Али не пада ми тешко, извиђачи су
моја психотерапија. Ја просто уживам
да радим с децом, пресрећна сам што
могу да им пренесем знање кога су они
жељни. Kад видим осмехе на њиховим
лицима, моје срце је пуно!

У извиђачима постоји више катего-
рија, које зависе од узраста члана одре-
да. Деца од шест до једанаест година су
пчелице и полетарци, следе млађе и
старије планинке и извиђачи (11–15,
односно 15–19 година), па млађи брђа-
ни и млађе брђанке (19–30 година) и,
на крају, после 30. године, чланови су у
категорији брђана и брђанки.

Без телефона, молим!

Постоји читав низ правила која изви-
ђачи морају поштовати, али и још

већи низ активности у којима они
бескрајно уживају.

– Ја сам строга и не дозвољавам
коришћење мобилних телефона и
друге технологије ни на састанцима
ни на такмичењима, осим кад је она
нажалост неопходна. Од пролећа до
зиме путујемо скоро сваког другог
викенда. Ако не идемо на такмиче-
ња и излете, састајемо се сваке субо-
те у „Микиној школи” на Стрелишту
и на тој адреси смо пуних шест годи-
на. Састанци трају по сат времена, а
радионице по два-три сата. Ни пан-
демија нас није спречавала да се
редовно окупљамо. Трудимо се да
што више времена проведемо напо-
љу у шетњи, а унутра у школи смо
само кад је лоше време. Морам да
напоменем да имамо одличну сарад-
њу с директорком школе Драганом
Kрстић и њеном заменицом Зора-
ном Лепедат и да нам оне излазе у
сусрет, без обзира на то да ли у шко-
ли имамо састанке или такмичења.
С друге стране, „Роде” радо учеству-
ју у свим активностима које школа
организује.

О чему се све учи

Kада неко дете пита Лејлу шта су то
извиђачи и чиме се они све баве, она
му исприча ово:

– Бити извиђач значи волети при-
роду, боравити у њој, упознавати је и
користити је на начин да се она не
оштети. Деца овде пре свега уче да се
друже и да буду равноправна. Овде
нема истицања по било ком основу:
верском, политичком, образовном, по
полу, годинама или било ком дру-
гом... Сви смо исти. Деца уче како да
се снађу у природи и како да чувају
природу. Уче примену прве помоћи,
цртање, Морзеову азбуку, сигнализа-
цију, уче да подигну шатор и да брзо
наложе ватру... Много радимо на тим-
ском раду, али и на развоју моторике
код деце. Јачамо њихово самопоузда-
ње и подсећамо их да они могу све:
довољно је само да то пожеле, а ми
смо ту да их усмеримо.

Извиђачи полажу и вештине и
вештарства, у зависности од тога шта
воле и шта им боље иде. Могу да
бирају шта ће да буду: неко је сјајан
кувар, неко пливач или астроном,
неко курир, а неко чворолог...

Сви су добродошли

Питали смо Лејлу ко може да постане
извиђач.

– Баш сви. И сви су добродошли,
невезано за узраст. У „Црним рода-
ма” имамо и шестогодишњаке и пен-
зионере, попут нашег драгог Ненада

Бјелоша. Нови чланови, после неког
времена, када се потврди да стварно
желе да буду извиђачи, дају обећање
и добијају извиђачку мараму. Изви-
ђачка марама је симбол извиђача у
свету и она се увек носи. Сваки одред
има другу боју мараме. Обећање поле-
тараца гласи: „Обећавам да ћу воле-
ти своју отаџбину, да ћу трагати за
истином и љубављу, да ћу добро учи-
ти, бити вредан и да ћу сваког дана
учинити добро дело.” Нешто старија
деца извиђачи полажу завет који гла-
си овако: „Дајем часну реч да ћу
чувати своју отаџбину, да прихва-
там духовну стварност и да ћу тра-
гати за њеним пуним значењем, да
ћу помагати другима и да ћу живети
и радити по извиђачким законима.”

Табор мења све

Извиђаче из „Црних рода” ћете врло
лако срести у природи изван Панчева.
Ево куда све путују.

– Већ четири године једном годи-
шње имамо наш табор у Чуругу на
обали Тисе. Организујемо га с још два
одреда: одредом извиђача из Суботи-
це „Суботица” и одредом извиђача из
Перлеза „Чича Јанко”. Табор је најве-
ћи изазов за децу. Спавају у шаторима
седам дана, многе оброке припремају
сами или учествују у неком сегменту
припреме. Другачије се живи у кампу,
није као код куће и ту буде мало про-
блемчића, али после трећег дана више
ниједно дете не жели да иде кући. Kо
једном буде у табору, никад не напу-
шта извиђаче. Ми се потрудимо да
сваки дан имају неку луду авантуру:
пешачење и купање су неизбежни, а ту
су и чувена логорска ватра и гитара до
касно у ноћ... Поред Чуруга, редовно
идемо и на Поњавицу на тродневни
бивак, где сваке године имамо прво
спавање у шаторима, а домаћин нам
је предивна Милица Чича – каже Леј-
ла Пуркар. Драгана Кожан

Уколико сте у протекле три неде-
ље пропустили да учествујете у
нашем конкурсу и да пошаљете
најзанимљивији одговор на неко
од наших питања и тако освојите
књиге „Министарство истине”
Доријана Линског, „Острво тајни”
Жерома Лубрија или Шекспирову
драму „Ромео и Јулија”, имате при-
лику да то учините сада.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта сте од живота желели, а шта сте
добили. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Желео сам њиве плодне, вино-
граде благородне, у каруце прегнуте
чилаше. Волео сам лепу, ал’ сироту
и узô сам је јер сам знао, Васа ми је
савет дао, да би џаба било њива плод-
них, винограда благородних, све бих
имô, ништа имô не бих...”

„Желела сам принца на белом
коњу, а нисам добила чак ни коња,
него вола! Ено га, хрче у другој соби!”

„Изразићу се метафорички: желела
сам библиотеку, а добила тек пар књига.

„Лагуна” ће наградити ове одговоре на
питање на шта вас асоцира црвена боја:

„На Ускрс, који се ближи, на јаје
чуваркућу, на љубав и на једну лепу нов-
чаницу за коју може да се купи књига.”

„На кеца којег ми је том бојом у
вежбанци за српски уписала про-
фесорка, јер сам као промашила
тему на писменом. Данас ја преда-
јем српски њеној унучици. Ко се
задњи смеје...” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Који је
рецепт за савршену супругу?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Роман канадске ауторке Kарме
Браун „Рецепт за савршену супру-
гу” сјајна је прича о томе како је
патријархалност обликовала живот
жена педесетих година прошлог
века и како наставља исто да чини
до дана данашњег.

Роман прати животе двеју јуна-
киња које раздваја 60 година, али
спаја иста кућа. Истражујући суд-
бину једне „савршене америчке
супруге” с половине прошлог века,
Алис схвата да је и сама незадовољ-
на односом с мужем, те да под при-
тиском околине и патријархалних
конвенција губи контролу над суд-
бином. И одлучује да то промени.

Рецепт за 
савршену супругу

Три књиге

Три читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „Који
је ваш омиљени цитат из неке књи-
ге?”, наградићемо по једним од ова
три „Вулканова” издања. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ЛЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕО ЖИВОТ

Интересовало нас је у какве људе

израстају извиђачи и каквим их све

особинама и вештинама неопходним

за живот „опреми” њихов одред.

– Деца се осамостале, науче да

поштују једни друге и да брину о дру-

гима, односно да не мисле само на

себе. И што је, по мени, најважније:

стекну много пријатеља. А колико им

је лепо у „Родама”, сведочи податак да

је само десетак деце одустало од изви-

ђаштва у протеклих шест година. А

онда се од тих десетак троје вратило.

Сваким даном је све више деце код

нас и тиме се стварно поносим. Поне-

кад просто немам праве речи да опи-

шем колико је

све ово корисно

за одрастање

деце. Приметно

је да су деца

која иду у изви-

ђаче изузетно

сналажљива и

спретна и просто

спремна за сва-

ку ситуацију на коју наиђу. Сви они

који желе да нам се придруже и да из

прве руке сазнају како је то бити изви-

ђач, могу нас позвати било када током

године. Број је 063/108-33-13 – пору-

чила је Лејла Пуркар.
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Она је четвороструки освајач
шампионске титуле у Србији,
пет пута је била првак Војводи-
не, шест пута је подигла пехар
намењен најбољој у Београду,
освајачица је бронзаног одличја
на великом међународном тур-
ниру „Куп нација”, носилац је
медаље истог сјаја са чувеног
боксерског надметања „Златна
рукавица”, два пута је освајала
бронзе на интернационалном
турниру А-класе „Београдски
победник”, учесник је европских
првенстава...

Она је Јованка Радуловић, чла-
ница Бокс клуба „Професиона-
лац”, велики борац у рингу, али
и у животу. И од ње, сигурно,
највећа достигнућа тек треба
очекивати.

Јованка Радуловић је рођена 2.
маја 1995. године, а бокс је поче-
ла да тренира са својих петна-
ест година, када је имала само
46 килограма.

– Не ни тако давне 2010. годи-
не, у Пољопривредној школи
„Јосиф Панчић”, другарица Јеле-
на и ја смо сазнале да се у Машин-
ској школи одржавају бесплатно
тренинзи у боксу. Хтела сам да
тренирам неки спорт, али пошто
моја мама није била у завидној
финансијској ситуацији, нисам
могла да тренирам тамо где су
биле потребне чланарине. Тако
смо Јелена и ја, 25. августа 2010,
почеле да тренирамо бокс. Она
је, као и тридесетак девојака које
су тада вежбале, била страшан
таленат, ја баш и нисам била –
почиње своју животну причу јуна-
киња наше приче.

Бокс је, поред спорта, и вели-
ка животна школа. Много тога
ови спортисти претуре преко
главе. Много тога и науче...

– Када вас противник наљу-
ти, морате да останете прибра-
ни и хладни, а такви будете и у
животу. Научите да не клонете
када изгубите меч, већ настави-
те још јаче, а такви после будете
и у животу. Када судија не одсу-
ди борбу како треба и ви изгу-
бите већ добијен меч, научите
да у животу не примате све к
срцу. А пре свега научите да
поштујете себе и своје време.
Када сазрите у боксу, као и у
животу, научите да вам туђе
мишљење постане неважно. Када
сам први пут рекла мами да тре-
нирам бокс, уплашила се. Рекла
ми је да ме неће пустити у кућу
ако још једном одем на тренинг.
Наравно да сам отишла и нарав-
но да врата нису била закључа-
на када сам се вратила. Мама
никада није одгледала ниједан
мој меч, а било их је преко шезде-
сет. Када сам 2017. године бок-
совала у Ваљеву, победила сам
прекидом у четвртој рунди, а
када сам се вратила кући, мама
је видела испод ока малу масни-
цу. То што је противници напу-
кла аркада и нос био крвав, то
моју маму не занима. Само сева-
ју питања: како сам примила
ударац? колико? да ли сам при-
мила још неки? Некад је и сла-
жем да нисам добила ниједан,
само да би се она боље осећала.

Мама, ако ово читаш, то је нека
штампарска грешка – са осме-
хом Јованка премотава филм
сећања.

Често јој постављају питања
откуд девојка у боксу, како успе-
ва све да постигне.

– Можете ли да замислите
ситуацију када сте у одличном
тренингу и противник је много
јачи од вас, а ви га победите? Ја
могу, ја знам тај осећај. Бокс вас
учи и животним лекцијама, како
бити истрајан у свему, како зада-
ти ударац, а не примити га. Како
остати хладан током меча, како

пре меча правити тактику. Када
сам почела да вежбам, нико ме у
клубу није видео као боксера, чак

ни сам тренер, а први
пут сам се показала на
државном првенству
2012. године, освојила
шампионску титулу и
ушла у репрезентацију.
Сасвојомвизијом, упор-
ношћу и истрајношћу,
успела сам да дођем до
бројних титула. Мој
повратак боксу после
породиљског одсуства
иде у одличном смеру,
с обзиром на то да моја
ћерка Викторија сада
има годину дана и девет
месеци. Често ми пра-
ви друштво током тре-
нинга, још од када је
имала месец дана, јер
није имао ко да је чува.
Почела сам да трени-
рам 24 дана након поро-

ђаја и скинула 20 килограма.
Нико није био за то да се вратим
боксу, због ћерке, али нисам
послушала. Уз ћеркицу сам мак-
симално, тренирам и радим. Знам
да могу и да је успех неминован.
Верујем у себе, а сада имам и
Викторију, због које не смем да
посустанем. Самохрани сам роди-
тељ, а обавезе имам и на послу у
МУП-у. Трудим се да све што
радим, радим најбоље што могу.
После вишегодишњег искуства
стекла сам и лиценцу менаџера
у професионалном боксу. Најве-
ћа инспирација за још већи успех

јесте моја Викторија.
Волим бокс, али највише
сам се вратила како бих
се подигла финансијски,
јер није лако бити само-

храни родитељ, живети приват-
но, плаћати рачуне, стан и кре-
дите од једне плате. Велики сам
борац. Мој циљ јесу европска и
светска медаља. Одувек сам хте-
ла да будем полицајац – успела
сам; одувек сам хтела да имам
ћерку – успела сам. Одувек желим
медаље с највећих такмичења –
на путу сам – одлучно говори ова
храбра и одважна жена.

Њена воља, жеља и упорност
су невероватне. Одводи ћерку у
јаслице и долази по њу, прово-
ди време с њом, тренира два
пута дневно, ради...

– Има тренутака када бих се
радо одморила негде бар неко-
лико дана, али када преузмем
ћерку из јаслица, добијем већу
жељу и умор нестане. Колеге на
послу ме подржавају, а неки чак
и тренирају са мном како би ми
помогли. Ту пре свега мислим
на Небојшу Шупића. Генерално
мислим да спортисте треба подр-

жавати, јер се они одричу много
тога у животу како би успели. Ја
не излазим често на кафу, не
идем на журке, не идем на годи-
шњи одмор да се одмарам, већ
да тренирам јаче и будем са ћер-
ком, немам опцију да кажем:
нећу данас... – поносно говори
ова шампионка.

Током школовања, а пре запо-
слења у МУП-у, радила је и као
конобарица. Ништа јој није било
тешко. Пре подне школа, по под-
не посао, увече тренинзи, а сва-
ког другог викенда мечеви. Сав
новац који је тада зарађивала
ишао је у кућу или на бокс.

– Тренер ми је Звонко Дими-
тријевић. Он је бокс представљао
као шах, што ми се јако допало.
Јер овај спорт није туча; боксује
мозак, тактика, брзина реакције...
Тада смо имали четири пута
недељно тренинге, а ја сам свако-
дневноикодкућевежбала, испред
огледала, какобихмогладанапре-
дујем. Упијала сам све што је
Звонко показивао другим тален-
тованијим боксерима и боксер-
кама. Добар тренер мора да пре-
позна коју тактику да примениш
на противнику. Да ли је то у стра-
ну, изконтре, финте, тактикаудар-
ца у груди да би успорио ривала,
тактика предњом руком, контре
на противникову контру и још
много прави тренер може да каже
боксеру. Није лако бити тренер у
боксу. Он мора да зна све, у каквој
је кондицији његов пулен, мора
лично да га познаје, да га упозна
као особу... Овим путем желим
дазахвалимтренеруЗвонкуДими-
тријевићу за све што је учинио за
мене. Много тога смо прошли
заједно, много ме је научио, како
у боксу, тако и у животу. Хвала и
секретару Марку Самарџићу за
свакодневну присутност у клубу,
као и председнику БК-а „Профе-
сионалац” Тихомиру Марковићу
на несебичном залагању. Захвал-
ност дугујем и надређенима у
МУП-у, јер имају разумевања, па
ми излазе у сусрет с распоредом
смена на послу, као и полициј-
ским синдикатима што су увек уз
мене – не заборавља Јованка људе
који су утицали на њен животни
пут и још увек то чине.

Због великих обавеза изгубила
је неке пријатеље у животу, али
са оним правим остала је у кон-
такту. Она је велика спортистки-
ња, а спорт открива карактер.

– Током трудноће ишла сам
на гађања, пуцала из пиштоља.
У осмом месецу сам ишла и на
боксерске тренинге, а тренер се
плашио да се не породим рани-
је. Баш ми је „избаксузирао”,
породила сам се крајем осмог
месеца, али због других ствари.
Била сам сама у стану и гледала
филм, а када ми је пукао воде-
њак, сва срећна позвала сам тре-
нера и рекла му да дође по мене,
да ћу се породити. Када је дошао,
ја сам га питала да ли жели
кафу. Наравно да није хтео, био
је сав успаничен. Сам порођај је
био занимљив, брз и смешан,
баш за памћење. Ето, и то је тре-
нер у боксу. Он вам је и отац и
мајка и подршка, све. Имати
правог тренера уз себе и јесте
кључ успеха – препричава наша
саговорница животне догађаје.

На питање да ли ће своју ћер-
ку, када дође време, усмеравати
на бокс, кратко каже:

– Искрено, као што моја мај-
ка не би волела да ме види како
примам ударац, тако ни ја не
бих волела да своју ћерку видим
у рингу. Свакако, њена ће одлу-
ка бити чиме жели да се бави, а
ја ћу је максимално подржати.
Хоћу да јој будем пример у живо-
ту и ослонац – поентира наша
саговорница.

Јованка Радуловић – Мајка
Храброст. Спортисткиња без стра-
ха. Жена која и те како зна шта
жели у свом животу. А она, када
нешто одлучи, онда тако и буде!
Па нека тако буде и овог пута.

Срећно!
Александар Живковић

Почетком 1922. године, о
3аразној болници Никола
Милутиновић пише, у сво-
јој књизи: „Варош има и сво-
ју болницу за заразне боле-
сти као помоћну бараку уз
прву (односи се на грађан-
ску болницу, прим. аутора).
Инвентар и једне и друге
установе треба обновити, јер
многог и онако нема а што
постоји, не ваља и несавре-
мено је.” О капацитету и раду
Заразне болнице, односно
заразног одељења Грађанске
болнице, од 1919. до 1944.
године, немамо много пода-
така.

И после Другог светског
рата инфективно одељење
панчевачке Градске болни-
це било је смештено у истој,
већ споменутој неусловној
згради. Додуше у предрат-
ном периоду урађене су одре-
ђене преправке, али смештај-
ни услови су били и даље
јако лоши. Зграда је била
оронула и без одговарајућих
санитарија. Дуж дугачког
заједничког ходника, с јед-
не и друге стране, налазиле
су се болесничке собе, свака
предвиђена за одређену зара-
зну болест. Но и поред ова-
ко неповољних смештајних
услова, у послератном пери-
оду, никада није дошло до
интрахоспиталне инфекци-
је.

Стручни и посвећени

Изградњом нове зграде у кру-
гу панчевачке болнице
коначно је решен смештај
инфективног одељења. 3гра-
да је свечано отворена 6.
октобра 1969. године. Оде-
љење је имало 4 одсека:

– одсек за опсервацију
болесника;

– одсек за цревне инфек-
ције;

– одсек за инфективне
хепатите и недефинисане
жутице;

– одсек за капљичне
инфекције.

Сваки одсек имао је сво-
ју посебну амбуланту и
посебну просторију за
дистрибуцију хране. Тако је
и данас. Приликом усеље-
ња на одељењу су била 64
кревета, но убрзо тај је број
увећан на 78. Данас одеље-
ње има 45 постеља, јер је
део приземља, где је био
смештен одсек за цревне
инфекције, почетком деве-
десетих година прошлог
века уступљен неуролошком
одељењу болнице. По усе-
љењу у нову зграду уведена
је сува стерилизација посу-
ђа (једино на овом одеље-
њу болнице).

Рекао бих нешто и о осо-
бљу које је на одељењу
радило. Као што сам поме-
нуо, између два рата оде-
љење су прво водили град-
ски лекари, а после 1923.
лекари болнице. Знамо да
је за време рата на одеље-
њу радио болничар Хајн-

рих, који је лекарима, Срби-
ма, значајно помагао код
спасавања хоспитализова-
них логораша. О осталом
особљу не знамо ништа. У
прво време после рата на
одељењу је радила по једна
сестра у смени, а одељење
су водили градски лекари,
прво др Трифун Стајић, а
затим др Милета Чолако-
вић и др Војислав Дими-
тријевић. Касније заразно
одељење преузимају лека-
ри интерног одељења: прво
др Жарко Фогараш, затим
др Александра Бранковић
Казмин, па др Анђелко

Анђелковски и, на крају, др
Милан Лакић. Први специ-
јалиста инфектолог на оде-
љењу био је др Живадин
Перишић, касније профе-
сор на Инфективној клини-
ци у Београду. Он је ту
радио од 1. јула 1957. до
31. августа 1958. године.
Код њега је на специјали-
зацији била др Ранка Попо-
вић. По одласку др Пери-
шића за Београд она је
наставила да води одељење
уз његову контролу, наиме
др Перишић је наставио да
три пута недељно, по под-
не, хонорарно ради на оде-
љењу. Од 1. новембра 1959.
године одељење води
др Љубинка Симић. 1.
фебруара 1962. године
одељење добија и другог
специјалисту, др Косту
Степанчева. Истог датума
специјализацију почиње др
Стојан Стефановић, а 1. 
септембра 1965. године и
др Иванка Марјанов.

Прва вакцина

Навешћу и остале лекаре
који су радили или данас
раде на одељењу. Поједини
су на одељење дошли са већ
завршеном специјализаци-
јом, а било је лекара који су
ту обавили део специјали-
стичког стажа и по завршет-
ку специјализације настави-
ли ту да раде. То су: др Јели-
ца Максин, др Милка Топић,
др Драгослава Дојчинов, др
Петар Фртунић, др Моша
Марковић, др Душанка
Милошев Жиловић и др
Биљана Пешевски. Сада на
одељењу специјалистички
стаж обављају: др Сузана
Маслак и др Зорица Видић.

Одељење данас има 18
сестара (од тога 2 са вишом
спремом) и 8 помоћних рад-
ника.

На самом крају желим да
вам скренем пажњу на један
значајан датум панчевачке
медицине. Прва вакцинаци-
ја против великих богиња у
нашем граду извршена је 6.
априла 1803, међу првима у
Војводини и само пет годи-
на после објављивања књи-
ге о вакцинацији др Џенера.
Да вас подсетим да је прва
вакцинација у Војводини
извршена 1801. у Белој
Цркви. (Крај)

ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ: 

ТРИ ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ МЕДИЦИНЕ

Заразне болнице
у Панчеву (2)

НАШ ГОСТ: ЈОВАНКА РАДУЛОВИЋ, БОКСЕРКА

ВЕЛИКИ БОРАЦ – У РИНГУ И У ЖИВОТУ
(Предавање одржано 11. маја 2001. године у Панчеву, 
на састанку Секције за инфективне болести Србије)



го песме и игре. У међувремену
је настала и књига о играчкој и
музичкој традицији Македона-
ца у Kачареву, с многим струч-
ним појединостима. То је можда
наша најпознатија манифеста-
ција, коју организујемо за Бого-
родицу, или Велику Госпојину,
28. августа. Kасније смо почели
да зовемо и госте с разних стра-
на, након чега нас је подржало
Министарство за културу. Досад
смо одржали петнаест фестива-
ла, а на последњем је било упра-
во петнаест гајдаша са свих стра-
на, међу којима и учених музи-
чара, па чак и жена. Кад је реч о
организацији, многио смо захвални
на несебичној помоћи средњој школи
“Илија Николовски Луј” из Скопља
под руководством професора
етномузикологије Благице Илић –
наводи качаревачки Македонац.

Све у свему, чланови удруже-
ња „Вардар” лепо се друже, а
углавном се скупљају макар јед-
ном недељно, када обично буде
двадесетак људи.

– Уторком мало причамо и
договарамо се о даљим кораци-
ма, па после мало свирамо, мало

играмо, мало се шалимо, а нешто
се и замезети. Међу најактивни-
јим члановима су Љубица Дој-
чиновска, Владимир Стоицов,
Радован Ђорђијевски, Деска Јаки-
мовска, Слађа Величковић, Рат-
ка Младеновска, Даница и Мира
Ристовска, Милева Петковска,
Драгица Златковић, Верка Деми-
шковска, Севда Апостоловска,
Биљанчица Мирковић, Маја
Зорић, Љиљана Најдовска, Весна
Шарац, Емина Радевска и њен
супруг Радиша, Душанка Марин-
ковић, Драгана Димитријевска,
паВасилБојковскииДраганИли-
јевски, Живко Петковски, Сло-
бодан Цветковски, Снежана Цвет-
ковска, Ванчо Станоевски, Дра-
ган Станоевски и многи други.
Поред осталог, организујемо и
излете у оближња места, попут
Београда, Вршца, Новог Сада, а
имали смо и хуманитарну акци-
ју под називом „Вама није потреб-
но, а некоме ће пуно значити”.
Све што смо тада сакупили нуди-
ли смо заинтересованим Кача-
ревцима, док смо остатак преда-
вали и установи „Срце” у Јабуци
– наводи председник удружења.
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Удружење Македонаца „Вардар”
из Kачарева вероватно је једна
од најактивнијих организација
мањинских заједница у окруже-
њу, а сасвим сигурно је једна
од оних с најпозитивнијом
атмосфером.

Наиме, готово да не прође дан
да се из њихових просторија не
зачује нека весела музика и не
осете топле вибрације.

Чланови тог друштва не про-
пуштају прилику да се окупе кад
год је за то згодна прилика, важан
датум или неки трећи начин
очувања традиције, а све се увек
заврши лепим дружењем уз
неизбежну македонску песму,
као што су „Јовано, Јованке”,
„Шекерна” и „Љуби ме”.

Удружење Македонаца „Вардар”
формирано је 2002. године на
нивоу Јужнобанатског округа,
чији је један од оснивача и први
председник био Јован Радески,
а међу иницијаторима су били и
Kачаревци Влада Стоицов, Љуби-
ца Дојчиновска, Бранко Велков-
ски и Сима Најдовски, који наво-
ди да је та одлука донета у вели-
кој сали Градске управе.

– Та организација је основана
2003. године и добила је назив
Удружење Македонаца Јужно-
банатског округа „Вардар”, али
ту су били чланови из Јабуке,
Глогоња, Kачарева, Пландишта
и Вршца. Изабрани су органи и
почели смо да радимо, да бисмо
након годину дана схватили да
то не иде тако, па смо дошли до
закључка да треба направити
удружења и у самим местима.
Прво је то урадио Вршац, па
Јабука, а онда смо, уз присуство
педесетак људи, 15. фебруара
2004. године у свечаној сали
Месне заједнице и ми направи-
ли подружницу. Том приликом
смо сачинили статут, а за пред-
седника је изабран Видоје Дој-
чиновски, док сам ја био секре-
тар – каже Најдовски.

Он додаје да је потом изабран
одбор за културу, али чланови
нису имали просторије, па су
морали да се скупљају у Месној
заједници.

– Један од првих догађаја био је
организација доласка ансамбла
„Танец”, негде средином априла
те године.  Било је много гостију,
око педесеторо, које је требало
сместити у самом селу, а наши
мештани су били толико гостољу-
бивидасечакњихнеколиконаљу-
тило што нису успели никог да
угосте. Данас је тако нешто пот-
пуно незамисливо. Поред тога, у
ондашњевремеправилисмоуглав-
ном мање активности, али све је
тонекакобилонастакленимнога-
ма. У међувремену смо направи-
ли и певачку групу „Вардарке”, а
покушавали смо и да се домогне-
мо неких пројеката. Тада је то
било веома тешко, док смо сада
после седам-осам година много
верзиранији. Идеја је била да се
финансирамо од чланарине, која

јетадабиладесетдинаранамесеч-
ном нивоу, али није ишло како
треба, па смо одустали од тога. У
међувремену јеВидојаодлучиода
не буде председник и то место
препустио потпредседнику удру-

жењаЉубициДојчиновски, дабих
је у следећем мандату ја заменио,
затим је поново била она, па сам
се сада поново ја нашао на том
месту – истиче Сима.

Чувари обичаја

Почела је и организација маке-
донских вечери...

– Новембра 2003. године
позвали смо чувени брачни пар
Селимова–Желчевски, коме се
придружило неколико одлич-
них локалних музичара. Поле-
пили смо плакате, одштампали
карте и за три-четири дана све
су плануле, да би на крају у Дому
војске било око петсто тридесе-
торо људи. Уследиле су и друге
македонске вечери и увек је било
весело уз музику и томболу.
Ишли смо на очување традици-
је, етно-мотива, песме, хране, па
смо тим поводом учествовали и
на догађајима попут Фестивала
хране и музике у Новом Саду.
Kрајем 2004. године направљен
је Национални савет Македона-
ца, у који смо ушли и Љубица
Дојчиновска, Влада Стоицов и
ја, па смо имали јаку базу да
промовишемо своје идеје – наво-
ди Kачаревац.

У међувремену је решен и про-
блем с просторијама тако што
је Национални савет Македона-

ца отворио регионалну канце-
ларију у Качареву, у Улици мар-
шала Тита 5а.

– Потомсмо2011. годинедоби-
ли и мали интернет клуб са чети-
рикомпјутера. Спонтано јенапра-
вљено двориште, које је урађено у
етно-стилу, где смо, као и унутра,
наизменично држали пробе,
„седенке”, а организовали смо и
дружења... Једна од првих озбиљ-
них активности удружења била је
радионица „Научи македонски”,
која је имала поднаслов „Од 7 до
77”. Имали смо стручног преда-
вача Лиљану Лазаревску, која је
касније прешла у Основну школу
„Жарко Зрењанин” као наставник
изборног предмета македонски
језик са елементима националне
културе – каже Најдовски.

Удружење све чини да очува
традицију, па рецимо сваке годи-
не учествује на „Сланинијади” с
македонским етно-јелима, пићем
и промоцијом македонске новин-
ске агенције.

– Деда ми је причао о некада-
шњем обичају бабари или васи-
личари, када су се људи среди-
ном јануара, током „некрштених
дана”, маскирали како би терали
зле силе по тадашњем разми-
шљању. С друге стране, за Велиг-
ден, то јест за Ускрс, почели смо
да правимо догађај који је под-
разумевао избор највећег јајета,
па најмањег и најтврђег, као и
трчање с јајетом у кашикама, за
шта смо обезбедили и лепе награ-
де. ОбележавалисмоиОсмимарт,
а тринаестак година правимо и
„Зелник фест”. Уз овај специја-
литет сам одрастао, јер га је мај-
ка правила онако како је отац
волео – као сукано тесто. Увек
смо га служили на тим догађаји-
ма, па је једанпут Влада Стоицов,
као велики гурман, предложио
да организујемо фестивал. Поче-
ли смо да га правимо у јуну у
нашем дворишту, у част лета, а
долазила су нам и друга удруже-
ња. Набављали смо брашно и дру-
ги материјал, док су жене доно-
силе зеље, јер смо у међувремену
набавили пећ и пекли зелнике на
лицу места – каже Симо.

Кад засвирају гајде

Гајдаши су посебна прича, јер
су у самом Kачареву била четво-
рица, који су уторком правили
македонске „седенке”, када су
долазили разни музичари.

– Атанас Kрстевски и Иван
Ивановски били су заинтересо-
вани да направимо неку гајда-
шку манифестацију, а позвали
смо и Жарка Марковског, Ванча
Станоевског, Тодора Змејковског,
као и Томислава Ћирића из Пан-
чева, који је свирао банатске гај-
де. Догађај смо назвали „Сусрет
гајдаша – сличности и разлике”
и лепо га аранжирали, па је испа-
ло као спонтано дружење уз мно-

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.

Белгијанка
Женка белгијског овчара (малиноа), ста-
рости око годину дана, тражи нове вла-
снике, након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против беснила.

Још један у низу расних паса пронађе-
них без микрочипа, који је, и више него
очигледно, био нечији.

Белгијанка је научена на поводац и баш
је велика маза, а тренутно се налази у град-
ском прихватилишту (352-148) и нада се брзом проналаску
сигурног дома.

Пулинци
Ове мале њушке је неко изба-
цио у Војловици, али их је хума-
на суграђанка спасла и сада
покушава да их удоми и збри-
не на најбољи могући начин.

Изгледом подсећају на
мешанце пулина, има их шесторо и хитно траже удомитеље, а
исто тако је потребна храна за њих, будући да их је много и
полако расту, па је веома тешко да старатељи све то сами
покрију.

Све друге информације могу се добити на телефон
061/258-73-54.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА УДРУЖЕЊА МАКЕДОНАЦА

ВЕСЕЛО ТЕЧЕ „ВАРДАР” КРОЗ КАЧАРЕВО

ВАСИЛ ЈЕ ГЛАВНИ ЗА ЗАБАВУ

Један од главних за топлу и

позитивну атмосферу у удруже-

њу „Вардар” јесте Васил Бој-

ковски, који се целог живота

бави музиком као веома

озбиљним хобијем, а преко пет-

наест година је активан у удру-

жењу с још неколико колега.

– Највише волим да свирам

народне песме и кола, попут

„Битолчанке”. Имам велики

репертоар, али најомиљеније

су ми „Јовано, Јованке”, „Сно-

шти сакам да те видам”, „Бито-

ла, мој роден крај” и „Шекер-

на”. Увек је лепо, без обзира на

то да ли наступамо на „Зелник

фесту” или у „Шареници”, Гло-

гоњу или Јабуци, када су сви-

рали Селимова и Желчевски,

чије песме обожавам, а тада

сам имао прилику и да разме-

нимо мишљења. Иначе, у про-

сторијама „Вардара” сам кад

год могу и то ми је као друга

кућа – каже Сима.

ОД СЕДЕНКИ ДО ДАСКАЛОТ

Удружење Македонаца „Вар-

дар”, поред осталог, организује

ликовну колонију у време Илин-

денавећокопет година, анешто

дуже и књижевне вечери.

Посебна прича је Драмска

секција „Видоје Дојчиновски

Даскалат”, формирана од деце

која похађају македонски језик у

локалној школи. Поред гајдаша

и „Зелник феста”, ту су и прела

или „седенке”.

Веома језанимљивоидвори-

ште у просторијама удружења, у

којем, поред много цвећа, има

свега – од вршника, подница,

кљуса, старих пегли, до воде-

ничког камена...

Део активних чланова испред просторија удружења

Увек весело, нарочито када је маскенбал

Сима и Васил

Бабари терају зле духове

Сусрети гајдаша увек занимљиви

Драмска секција има традицију
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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)

Не разумете баш најбоље партне-
рове намере, али потрудите се да
избегнете сукобе. Промените так-
тику у раду с колегама. Биће неко-
лико занимљивих пословних пону-
да и могућности за лично напре-
довање и успех.

Не верујте превише туђим обећа-
њима. Ослоните се искључиво на
себе. У успону сте и на пословном
и на љубавном пољу. Не компли-
кујте живот беспотребним сумња-
ма и питањима.

Осећате малу празнину у свом
стваралачком заносу. Уморни сте
од доказивања оног очигледног.
Поштујте рокове и пустите друге
да се боре и доказују. Пружите
партнеру прилику да вам покаже
да је на вашој страни. 

Делујете самоуверено, организо-
вано и ефикасно, па на људе око
себе остављате веома јак утисак.
Мањи стомачни проблеми појача-
ће вашу нервозу, па ће трпети
породица или партнер. Тренутно
сте у љубавном заносу.

Максимално се потрудите да не
изазивате сукобе са сарадници-
ма, јер ће се неке ствари решити
саме од себе. Не будите сујетни.
Тренутни занос може врло лоше
да се одрази на ваш породични
живот. Опрезно.

Не губите снагу и време на беспо-
требна убеђивања. Направите
план рада, али и нерада. Успори-
те, одморите се. Никако не улази-
те у новчана улагања. Много
лепих заједничких тренутака и
изненађења.

Направите листу приоритета,
добро анализирајте своје послов-
не и финансијске могућности. Ако
сумњате у нешто, направите тест
и све ће се разјаснити. Не мучите
партнера својим ћутањем. Разго-
вор је лек за све.

Много контаката с људима разли-
читих профила. Не брините, све
иде како сте замислили, али не
одбијајте понуђену помоћ. У љуба-
ви сте помало несигурни. Преу-
змите иницијативу и улепшајте
свој живот.

Недостаје вам снага да се суочите
с финансијским проблемима.
Сарађујте с људима који ће вам
дати праве информације. Срећа је
на вашој страни, па вам следи
неки новчани добитак. Стабилан
љубавни период.

Потрудите се да обезбедите
потребну подршку сарадника и
надређених пре него што кренете
у акцију. Не улазите у кредите.
Мања љубавна стагнација је само
последица умора. Успорите са
захтевима.

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)

Радите на својој концентрацији,
пажљиво бирајте шта ћете рећи и
како. Склони сте честим промена-
ма расположења, а ствари на
емотивном пољу баш и не иду
како сте замислили. Слушајте свој
инстинкт.

Окружују вас људи који у много
чему не могу да вас прате. Упо-
требите свој дар за дипломатију и
избећи ћете сукобе. Неко је заго-
лицао вашу машту, али нека оста-
не само на томе да не бисте изгу-
били оно што стварно вреди.
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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

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 460 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 8. ДО 28. АПРИЛА

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



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

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

(1
/3

1
4

4
2

4
)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал 6 u Lameli E2-3, укупне површине 9 м², на

робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Ше-
мића бб по почетној цени од 3.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал 7 u Lameli E2-3, укупне површине 9 м², на

робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Ше-
мића бб по почетној цени од 3.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб,
по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал бр. 7 у ламели 3, укупне површине 6,32

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб,
по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25,28

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб,
по почетној цени од 500,00 динара по метру квад-
ратном.

• Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб,по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квад-
ратном. 

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објав-
љивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним
таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-
цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

ИЗДАЈЕМ двособан и једнои-
пособан стан, двориште, пар-
кинг, посебан улаз и бројило
за струју. Нова Миса, Спорт-
ски центар. 064/363-60-08.
(314407)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен; трособан ненамештен
стан у Лава Толстоја и Мило-
ша Обреновића. 065/892-85-
00. (314420)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан
код Аутобуске станице, 40
квм, дворишни. 066/551-36-
99, 013/407-378. (314449)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте. Раднич-
ки смештај, центар. 063/502-
211. (314431)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан на Тесли. Тел.
064/942-13-33. (3144359

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан слтан, Котеж 2, ЦГ, ин-
тернет. 063/498-981.
(314453)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Котеж 2 и центар
и празан двособан у центру.
063/803-10-52. (314461)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, ЦГ, клима, пети спрат,
нема лифт, празан, 150 евра
+ 150 евра депозит. 063/846-
90-79. (314464)

ГОРЊИ ГРАД, 50 квм, пот-
кровље, новоградња, повољ-
но, 22.000 евра. (470), „Дива
некретнине”. 064/246-05-71.
(314498)

НОВ СТАН, 58 квм, Иве Кур-
јачког, са гаражом, опре-
мљен, III спрат, лифт, прода-
јем, 70.000 евра. 063/233-
446. (314594)

МИСА, трособан, ВП, терасе,
126 квм, укњижен, 66.000.
(67), „Милка М”,  063/744-
28-66. (314629)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
квм, сређен, V, ЦГ, две тера-
се. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (314629)

ДВОРИШНИ, улични, 39 квм,
сређен, празан, 29.500. (67),
„Милка М”,  063/744-28-66.
(314629)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
ЦГ, фул, тераса, 55 квм, на-
мештен, 65.000. 069/744-286.
(314629)

ШИРИ центар, гарсоњера, 16
квм, II, сређена, празна,
23.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (314629)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата.
064/348-05-68 , „Перфект”.
(312948)

КУПУЈЕМ једноипособан стан
у Панчеву. Тел. 065/858-46-
02. (314598)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требни станови, куће, плацеви,
све локације, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66., (314629)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 45 квм,
намештенa, центар. 063/233-
558. (314245)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 55
квм, Котеж 1, 230 евра ме-
сечно. 069/641-124. (314489)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са
употребом кухиње и купати-
ла. 065/672-33-00. (314559)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, 130 евра, звати
после 17 сати. 063/835-32-
45. (314579)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,
ненамештен, парно грејање,
телефон, клима, кабловска.
064/354-69-01. (314448)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у ку-
ћи у центру Старчева.
063/502-211. (314431)

КУЋА, Миса, ПО, ПР, СП,
ПК, 2.6 ари, укњижена, 250
квм, усељива. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (314629)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари, у
Скробари, у главној улици.,
Тел. 064/473-47-25. (314606)

КУПУЈЕМ викендицу на Белој
Стени. 064/084-22-00.
(314517)

СТРОГИ центар, трособан,
80 квм, изузетан, ЦГ, лифт.
95.000 евра. 060/033-15-98.
(СМС)

ЦЕНТАР, новоградња, 88
квм, I, ЦГ, лифт, 1.300 евра
са ПДВ-ом. 064/255-87-50.
(314495)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, 65
квм, могућност куповине на
кредит. 060/043-52-98.
(314457)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-
словни простор, 60 квм, са
грејањем, на Содари. Тел.
063/320-588. (314463)

ПРОДАЈЕМ трособан стан у
Ул. Милоша Обреновића, код
Болнице, ново, први спрат.
065/892-85-00. (314420)

КАРАЂОРЂЕВА 109, 50 квм
+ гаража, у изградњи I и III
спрат, 62.825 евра. 063/321-
327. (314425)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, тре-
ћи спрат, лифт, ТА, могућ-
ност ЦГ, 75.000, договор.
Звати после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (31432)

ЈЕДНОСОБАН намештен дво-
ришни стан за издавање, 40
квм, 130 евра. 061/175-00-
15, 064/145-47-48. (314480)

ПРОДАЈЕМ сређен стан на
Котежу 2, Кикиндска 4, два
купатила, 85 квм, идеалан.
064/1276-09-97, 064/124-45-
07. (314631)

КОТЕЖ 1, 73, ЦГ, IV, лифт,
Радова зграда. „Трем 01”,
063/836-23-83. (314379)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,
центар, продајем. 063/255-
276. (314487)

ДВОИПОСОБАН, 66 квм,
Стрелиште, продајем.
063/745-48-98. (314487)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Со-
дара, солидан, 50.000 евра.
(470), „Дива некретнине”.
064/246-05-71. (314498)

ДВОСОБАН, нова Миса, 53
квм, ниско приземље, повољ-
но, усељив одмах.  (470),
„Дива некретнине”. 064/246-
05-71. (314498)

ДВОСОБАН стан, 62 квм, Ко-
теж 1, 62.000 евра, III спрат,
без улагања. 061/613-10-11.
(314498)

СОДАРА, дворишни, пирзе-
мље, 43 квм, гараћа, 32.000.
(67), 063/744-28-66. (314629)

КУПУЈЕМ полован намештај
до пет година старости, оста-
ли односим, чистим станове,
куће, дворишта, шупе, брзо и
повољно. 061/317-07-67.
(314606)

ПРОДАЈЕМ њиву 1 класе на
улазу у Црепају, 17 ари.
069/343-39-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште 2,35 hа, код Секиног
салаша. 069/266-98-20.
(314168)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана, 8

ари плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (313979)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места, 5.500.

060/304-16-92. (314415)

МЕШАНО дрво прве класе са

превозом и истоваром, 6.000.

064/347-50-72. (314415)

БИБЕР цреп, 8.000 комада,

цена по договору. 060/161-

64-78. (314490)

КАУЧ, кревет, трпезаријски

сто, комоде. Фотеље, душек,

стона лампа. 063/861-82-66.

(314536)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, микроталасна,
фрижидер, уградна рерна,
телевизор, огледало.
063/861-82-66. (314536)

АЛУ ПВЦ столарија – комар-
ници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гурт-
не. 064/181-25-00. (314513)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, ново,
повољно. 063/773-45-97.
(314595)

МЕСНАТА прасад за клање и
чување, на продају. 060/444-
55-03. (314615)

СТАРО гвожђе, фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, те-
левизоре. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (314426)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, веш-машине, за-
мрзиваче, фрижидере и оста-
ло. 061/322-04-94. (314403)

ПРОДАЈУ се две куће са пла-
цевима, фронту 24 х 37, по-
годне за изградњу станова.
Парцела 2562, 2563, 2564,
Јосифа Маринковића.
064/167-04-77 и
+381605556759 вибер или
what sapp (314273)

КУЋА на продају, Моше Пи-

јаде 1-е. Тел. 235-72-65.

(314520)

ПРОДАЈЕМ черупаљку за пи-

лиће, нво, инокс. 063/154-

93-91. (314408)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007, ре-

гистрован, гаражиран, кли-

ма, одличан. 064/130-38-29.

(314479)

ЛАНЧИЈА Y 2002, 1.2, 8 В,

клима, електроподизачи, од-

лична, регистрован. 064/856-

60-65. (314603)

ЗАСТАВА 55 топ стање, све

на готово, регистрована 2004.

060/143-62-10. (314620)

ПУНТО 1.2, ван, теретни,

2013, петора врата, фабрички

плин. 064/130-36-02. (314626)

ДОБЛО макс карг 1.4,

2009/10, пет седишта, 730 кг.

Терета, фул опрема.

064/130-36-02. (314626)

ДАЧИЈА логан рестајлинг 1.6,

2009/9, нов, атестиран плин.

064/130-36-02. (314626)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални от-

куп свих врста возила, небит-

но стање, од 100 до 2.000

евра. 069/203-00-44. (312975)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, 90 до 900 евра.

064/230-52-21, 063/892-08-

25. (314476)

ОТКУП возила, стање небит-

но, од 100 до 2.000 евра.

063/161-08-19. (314593)

ОТКУП аутомобила у било

ком стању, од 100 до 2.000

евра. 062/193-36-05. (314593)

ПРОДАЈЕМ култиватор мар-

ке 506, са фрезом, плугом и

приколицом. Цена 600 евра,

није фиксно. 063/879-32-51.

((314297)

КОНСТРУКТОРОВА гаража,

Котеж 2, издајем гаражу у

приземљу, 15 квм, за ауто

или магацин. 063/122-55-22.

(314637)

ПРОДАЈЕМ половна метална
врата – димензије 195 х 190;
сталак за компјутер, половна
комода. Тел. 06/332-527.
(314494)

ПРОДАЈЕМ елин стојећи за-
мрзивач у одличном стању,
дименз8ија 160 х 60 цм, цена
80 евра. Тел. 060/701-70-23.
(314509)

ПРОДАЈЕМ електрични и
обичне бицикле, повољно.
064/116-64-17. (314534)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-89.
(314569)

ПИЛИЋИ, уређени и живи на
продају, кућна достава.
069/280-20-37. (СМС)

ДЕТЕЛИНА на продају.
064/131-62-54. (314594)

ОГРЕВНО дрво, све врсте,
цена од 4.500 дин. Бесплатан
превоз. 064/356-03-93.
(312316)

ПРОДАЈЕМ овце. Панчево,
064/303-28-68.(314623)

ПРОДАЈЕМ сточни јечам, је-
сењак, може и замена за
прасиће. 065/220-59-89,
065/445-57-36. (314538)

ВИКЕНДИЦА, на продају на
Девојачком бунару и метал-
ски струг у Панчеву, могуће
компензације. Тел. 064/450-
78-91, 061/609-79-27.
(314454)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 квм, Ба-
ваништански пут 236, на пла-
цу 57 ари под воћем на глав-
ном путу. 069/500-22-83.
(314424)

ГРАЂЕВИНСКИ плац на про-
дају. 061/320-15-24.
(314493)

ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком
путу. Дозвољена градња, гра-
ђевинско земљиште. Тел.
060/504-54-44. (314523)

ФОРД 1.6 Д, 90 кс, 2007. го-
диште, продаје се. 063/269-
987. (314427)

СИТРОЕН пикасо 2002, бен-
зин, гас, регистрован. Тел.
061/647-84-94. (314428)

НИСАН микра, 2005, прода-
јем, први власник. 060/070-
48-29, 2.400 евра. Договор.
(СМС)

ЗАФИРА 2022, метан-бензин,
регистрован до 11. априла
2022. 064/131-62-54. (314594)

ПРОДАЈЕМ голф 3, регистро-
ван до јула 2022, 550 евра,
полугенерална. 065/208-35-
49. (314405)
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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 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

Kompaniji Cards Print doo potrebno

10 radnika za rad u proizvodnji.
Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Pančevo
Poslati CV na mail adresu: info@cardsprint.rs

Kompaniji Cards Print doo potreban

junior grafički dizajner štampe
Iskukstvo nije potrebno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Prva 124-g, Pančevo

CV poslati na: jobs@cardsprint.rs

www.aromamarketi.rs

AROMA ZAPOŠLJAVA

MOGUĆNOST ORGANIZOVANOG PREVOZA IZ PANČEVA
MESTO RADA BEOGRAD CENTAR I ZEMUN

Prijavite se na:
posao-aroma@domacatrgovina.rs

ili na +381 60 610 25 95

ПОТРЕБАН кувар. Све ин-
формације на тел. 063/870-
45-53. (ф)

ПОТРЕБАН кувар у рестора-
ну у Панчеву. Сјајни услови.
Све информације на
064/126-83-53. (314551)

FAST FOOD-u у Београду,
близу панчевачког моста, код
Дунав станице, потребни
главни кувар/ица, и помоно
особље. Услови добри.
064/339-64-49. (314555)

СТОМАТОЛОГ потребан за
рад у Стоматолошком ренд-
ген центру и оснивање сто-
матолошке ординације у
Панчеву. Позвати на
060/052-39-74. (314558)

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу
потребни радници за погон у
Старчеву. 063/263-341. (314570)

МАРКЕТ ЦЕЦА, потербна
радница у трогивни.
060/555-11-73. (314590)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину. Пожељна возачка
дозвола Б категорије. De sa -
nio doo, Жарка Зрењанина
106. 063/113-80-58. (314614)

ПОТРЕБАН помоћни радник
за рад у пекари. Контакт
063/865-80-48. (314616)

ПОТРЕБНЕ медицинске

сестре и неговатељице за рад

у старачком дому. За све

информације позвати

060/315-08-68. (ф)

РЕСТОРАНУ „Катарка” по-
требан конобар и помоћни
радник у кухињи. 065/831-
80-69. (314633)

ПОТРЕБАН кувар, куварица
са искуством. 013/377-230,
064/643-41-24. (314617)

ПОТРЕБНА продавачица за

рад у пекари. Контакт.

063/865-80-48. (314616)

ПОТРЕБАН возач за рад у

пекари. Контакт , 063/865-

80-48. (314616)

ПОТРЕБНИ радници за рад у

продаји. 013/377-230,

064/643-41-24. (314617)

ПОТРЕБАН радник за рад у

трафици у центру. 064/853-

83-50. (314634)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у
центру Панчева. Тел.
064/866-22-70. (314470)

ИЗДАЈЕМ локал, пекару у ра-
ду, комплетно опремљену.
Mi ni pa ni – код диспанзера.
064/218-15-72. (314544)

ИЗДАЈЕМ перионицу аутомо-
била у Д. Туцовића. Тел.
063/281-954. (314625)

ЛОКАЛ за издавање, Котеж
1, 36 квм, 150 евра. Тел.
063/711-78-55. (314618)

ПОТРЕБНИ кувар/ица и ко-
нобар/ица за рад у рестора-
ну. 064/060-50-50 (СМС)

ПОТРЕБНИ кувари и коноба-
ри. 060/414-61-09. (314457)

УДРУЖЕЊЕ „На пола пута”
запошљава асистента подр-
шке за особе са интелектуал-
ним тешкоћама. CV послати
на con tac t@na po la pu ta.org
Информације на 013/341-
726, 060/06896-59, од 8 до
16 сати. (314216)

ПОТРЕБНИ радници у казину
Ken tucky. 064/474-74-47.
(314421)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (314429)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталација,
бојлери, индикатори, табле,
ТА пећи и остали ел. Уређаји.
060/521-93-40. (314440)

КЛИМЕ, монтаћа, сервис, ан-
тибактеријско прање, овера
гасранције. Фриго Матић,
060/521-93-40. (314440)

СЕЛИДБЕ и превоз робе, вр-
ло повољно. Раде, 060/518-
95-80. (314469)

ПОТРЕБАН радник за рад у
дистрибуцији штампе.
069/867-72-06. (314474)

ГОЛУБ такси тражи диспече-
ра. Предност радно искуство
у таксију и познавање града
Панчева. Контакт, 064/863-
13-76. (314478)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребни кувар и помоћни
радник. 062/195-99-39,
060/147-36-30. (314503)

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници у
кухињи и продаји, конобар-
ица. 063/216-788. (314506)

ПОТРЕБАН продавац-помоћ-
ни радник у кухињи. Све ин-
формације на тел. 063/870-
45-53. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
продавници накита и сатова.
CV послати на mail: 
pri ja va po sao95@gmail.com.
(314567)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм, цен-
тар, звати после 16. 013/346-
448. (313849)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
преко пута главне аутобуске
станице, 15 и 30 квм.
063/817-94-46. (313491)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
Панчеву, Браће Јовановића
11. Моб. 066/866-49-00.
(314470)

СОБУ намештену издајем за-
посленој особи. Котеж, близу
Идеје. Тел. 062/377-3345.
(314515)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса.
065/408-66-56. (314582)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-
штен стан у Јабуци. 063/351-
709. (314583)

ИЗДАЈЕМ стан у кући.
060/142-22-13. (314584)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике у
сутерену куће. 060/142-22-
13. (314584)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан са централним, на
Маргити. 064/171-26-69.
((714587)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан, Котеж 1, те-
раса, грејање, пети спрат,
клима.062/806-91-97.
(314589)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, нова Миса. Тел.
062/151-08-28. (314598)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(314601)

ТРОСОБАН, строги центар,
намештен, ЦГ, клима, лифт,
250 евра. 063/708-55-66.
(314607)

ЈЕДНОИПОСОБАН, нов, на-
мештен, центар., 250 евра.
063/744-69-27. (314607)

ИЗДАЈЕМ кућу у Ћумићевој
улици, може и за магацин.
061/608-65-04. (314612)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
Котеж 2, Кикиндска, 85 квм.
064/276-09-97, 064/124-45-
07. (314631)

ИЗДАЈЕ се хала у Качареву,
погодона за поризводњу, ма-
гацин и становање, 300 квм.
063/883-43-40. (314524)

ИЗДАЈЕМ пословно-стамбени
простор у центру Панчева.
066/110-870.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
,омофран, од 16 квм, плус
купатило. Тел. 064/396-18-
54. (314520)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка, 50 евра. Тел.
064/116-64-17. 

БЕСПЛАТНО становање у
Иванову, одржавање.
064/372-94-71. (314548)

ТЕСЛА, издајем стан, први
спрат, ЦГ, преко пута Дис-а,
од 45 квм. 064/412-57-91.
(314472)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен, 50
квм, Котеж 1, ТА грејање, на
дуже време. 064/158-15-90.
(314484)

ИЗДАЈЕ се на дуже време
двособан полунамештен
стан, 54 квм + тераса, ЦГ, IV
спрат, Котеж 1. Тел. 060/051-
07-25. (314487()

ИЗДАЈЕМ кућу. 063/708-13-
01. (314441)

ИЗДАЈЕМ двособан празан и
реновиран стан на Котежу,
230 евра. 063/822-94-87.
(314491)

СТАН за издавње, једноипо-
собан, полунамештен, у Вој-
ловици. 013/348-139,
069/260-69-51. (314510)
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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.2569/1 и 2569/2 КО Панчево, за

изградњу вишепородичног стамбеног објекта,

спратности П+4+Пс, у ул. Ослобођења 66 и 66а, из-

рађен од стране „Art Royal inženjering”, Панчево, за

инвеститорa Тешовић Жељка 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

времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 15. 04. 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. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта Инослав Пешић ПР, Милентија

Поповића бр. 76, Власотинце, Издвојено место:

Маршала Тита бр. 102, Панчево поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта Eксплоатације опекарске глине на

лежишзу „Јабука – Скробара”, Панчево на к.п. бр.

4917/1, 4916/3, 4916/2, 4916/1, 4915, 4914, 4913/3

КО Јабука Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ

за производњу бетонске

галантерије. 064/949-92-72. 
(5/314611)

ЧИСТИМО дворишта, таване,
подруме, рушења кућа, оба-
рање стабала. 064/122-69-78.
(314473)

ШЉУНАК од 1 – 8 м³, песак ,
сејанац. Ризла за насипање
путева.   063/472-669,
013/332-066. (314578)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но: грађевински материјал,
туцаник, огрев, утовар/одвоз
шута. 064/354-69-94,
013/344-645, 063/754-02-72.
(314536)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но: грађевински материјал,
туцаник, огрев, утовар/одвоз
шута. 064/354-69-94,
013/344-645, 063/754-02-72.
(314536)

КОМБИ превоз робе ствари,
чишћење подрума, шлеп нај-
повољније. 060/401-99-44
(СМС)

СЕЛИДБЕ, транспорт, комби
превоз путника за ЕУ и Срби-
ја. 064/158-15-90. (313983)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена, дого-
вор. 013/366-843, 063/193-
22-29. (314032)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фу-
говање, поправке паркета,
подова. Без прашине, квали-
тетно, повољно. 061/233-49-
97. (314127)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, баште, воћњаке и
остали коров, повољно. Зо-
ран, 061/683-67-48. (314182)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (314244)

БЕТОНСКИ радови, сечење,
штемовање бетона. Бушење
рупа од фи 60 до 160 мм.
063/278-147. (313723)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража, ку-
патила. 013/345-874,
062/235-839. (314501)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (314357)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алек-
сандар. 064/157-20-03. (314456)

ОДГУШЕЊЕ купатилас, кухи-
њас, канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (314461)

ЧИСТИМ подруме, таване,
ђшупе, гараже са комплет
услугама, радницима.
061/322-04-94. (314403)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купати-
ла, поправке, замене, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(314443)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења, обарање стаба-
ла, ископи, бетонирања.
064/122-69-78. (314473)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови: глетовање, кречење,
гипс, украсни камен, фарба-
ње столарије. 061/692-23-85.
(314475)

ВРШИМ услуге молерско-
фарбарских радова, гипс и
фасаде. Тел. 064/171-32-57.
(314488)

БЕТОНИРАЊА дворишта, од-
ношење ствари, рушења, оба-
рање стабала, крчење плаце-
ва. 060/035-74-40. (314473)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ка старих, уградња нових це-
ви, монтажа санитарије, од-
гушења. 062/382-394. (314516)

НУДИМ услуге: сређивање и
одржавање горбних места.
069/172-73-07 (314522)

КОШЕЊЕ траве, орезивање
живе ограде, култивирање зе-
мљишта, сечење дрвећа.
065/413-75-42. (314533)

ЧИШЋЕЊЕ подрума и тава-
на. Обарање стабала, сређи-
вање дворишта. 061/288-45-
03. (314540)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, при-
јемни. Месечно плаћањње,
професор. 061/603-94-94.
(314563)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, машина, шпорета, ин-
дикатора, све инсталације у
кући. 063/828-57-75. (314537)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: замена,
поправци, одгушења, све у
купатилу, кухиња, повољно.
064/586-85-39. (314585)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња, поправци, замена - шо-
ља, бојлера, батерија, водо-
котлића. 013/377-930,
064/317-03-56. (314585)

КРЧИМ плацеве, обарам и
сечем дрвеће, сецкам гране и
орем баште. Милан, 069/400-
99-18. (314602)

РАДИМ све физичке посло-
ве, пелет, шут, утовар, исто-
вар, угаљ. 060/143-62-10.
(314620)

ДУБИНСКО чишћење наме-
штаја, душека, столица, тепи-
ха на лицу места. 065/270-
80-66. (314622)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована Ра-

јића 1, код поште на Тесли.

(314329)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљивање

маказастих и телескопских

платформи. 063/218-

894.(313926) 

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ископи,

сечење и разбијање бетона,

насипање и набијање терена.

063/218-894. (313926)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
керамика. 062/188-97-71.
(314624)

РЕЛАКС масажа, најбоља у
граду. Закажите термин.
061/162-73-00. (314623)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови. Lux Walls Панчево.
061/689-96-44. (314557)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-зашти-
та. 063/816-20-98. (314564)

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

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована Ра-

јића 1, код поште на Тесли.

(314569)

ПОПРАВЉАМ десктоп и лап-

топ рачунаре. Сервис на

Стрелишту. PC013 si stem.

062/446-747. (314410)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче,  климе, шпорете,

бојлере - поправљамо са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (314577)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљивање

маказастих и телескопских

платформи. 063/218-

894.(313926) 

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца и ризле. Услуге

виљушкарима носивости и до

18 тона. 063/218-894. (313926)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук,

063/278-117, 064/176-91-85.

(313721)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду
превоз камионима, рад виљу-
шкарима и машинско чишће-
ње терена са одвозом.
060/425-5443. (313926)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50.  (313926)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз
шљунка, песка, сејанца, ри-
зле и црне земље.  064/648-
24-50.  (313926)

НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
до 18 м висине. 064/648-24-
50. (313926)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(314496)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПОВОЉ-

НО сечење, поткресивање др-

већа из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.  (313926)
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3. априла 2022. напустио нас је наш највољенији

ЛАЗАР КОВЈАНИЋ
1947–2022.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, 

синови НЕНАД и ЖАРКО, 

унуци МИХАИЛО и МИЛАНА, 

снаје АЛЕКСАНДРА и CINDY

(28/314446)

30. марта 2022. напустио нас је наш драги

ЂУРИЦА ЈАНКОВИЋ
1959–2022.

Сахрана је обављена 1. априла 2022. године на брестовачком

гробљу.

Ожалошћени: брат ЛАЗА, снаја БИЉА, братићи ВЛАДА

и МАРКО, снаја ДРАГАНА и унуци УРОШ и МИХАЈЛО

(42/314471)

Драгом брату последњи поздрав

ЂУРИЦА ЈАНКОВИЋ
1959–2022.

ВАСА ИЛИЋ БЕЖУНАР

(43/314478)

31. марта 2022. преми-
нула је наша драга се-
стра

ДРАГИЊА

ВУЈКОВИЋ
Последњи поздрав, чу-
ваћемо успомену на те-
бе. Почивај у миру.

ПЕРО ПРОЛЕ
са породицом

(26/314445)

Последњи поздрав

нашем драгом

комшији

ЛАЗАРУ

КОВЈАНИЋУ

ДРАГАН, МАЦА, 

КАЋА, БЕКА и НОЛЕ

(75/314542)

2. априла 2022, напустио нас је наш драги отац, деда и муж

БОШКО ИЛИЋ
8. I 1939 – 2. IV 2022.

У лепом сећању остаје ћерки ДИНИ, зету ДРАГОЉУБУ, унуцима ДРАГАНИ

и БОГДАНУ, супрузи КАТИ као и осталој породици

Сахрана је обављена 4. априла 2022. на Новом гробљу
(66/314526)

Мом дивном деки

ЛАЗАРУ

КОВЈАНИЋУ

Детињство прове де -

но са тобом ће ми за -

у век остати у сећању.

Твој МИХАИЛО

(97/314574)

Последњи поздрав нашој драгој

БРАНКИЦИ

од колектива Комерцијалне банке

(83/314552)

У неверици, 4. априла 2022, испратисмо нашу вољену

БРАНКИЦУ ЈОВИНОВ

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што смо заједно

живели.

Твоја сестра СЛАВИЦА и сестричине ИВАНА и БИЉАНА

(110/314604)

Последњи поздрав драгој

БРАНКИЦИ
Почивај у миру

СПОМЕНКА
(114/314615)

Последњи поздрав

драгом комшији

РАДОСЛАВУ

ФИЛИПОВИЋУ

ФИЛИПУ

СЛАВИЦА и МИЛАН

(113/314610)

Последњи поздрав нашој драгој

ГАГИ

од породице АРСОВ

(115/314627)

Kompanija Sunoko, članica MK Group, sa svoja tri pro-
izvodna centra prerađuje više od 2,7 miliona tona
šećerne repe i predstavlja najuspešnijeg proizvođača
šećera u jugoistočnoj Evropi. Visok standard u pro-
izvodnji i kvalitet Sunoko proizvoda nedavno je
potvrđen i oznakom #ČUVARKUĆA Stvarano u Srbiji
koju je dodelila Privredna komora Srbije za najbolje
domaće proizvode. Kompanija Sunoko je krajem
pretprošle godine otvorila i Istraživačko-razvojni centar,
prvi privatni centar te vrste u oblasti agrara u Srbiji, gde
će se primenom najsavremenije tehnologije omogućiti
efikasnija proizvodnja šećerne repe.

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu na poziciji:

Električar
Mesto rada: Kovačica

Potrebne kvalifikacije:

– Srednja stručna sprema III ili IV stepena elektro smera.

Opis posla:

– Preventivno i korektivno održavanje proizvodnih
mašina i opreme

– Detekcija i otklanjanje kvarova

– Demontaža, dijagnostika, popravaka, montaža, testi-
ranje i praćenje rada opreme

– Vršenje hitnih intervencija na industrijskoj opremi i
mašinama

– Kontinuirano praćenje rada mašina u cilju preventiv-
nog delovanja i minimalizacije zastoja proizvodnog
procesa

– Redovno i vanredno servisiranje opreme

– Sprovođenje preventivnih kontrola

Nudimo:

– 23+ dana godišnjeg odmora

– Bonusi u skladu sa proizvodnim rezultatima fabrike

– Stabilnost i sigurnost radnog mesta 

Ukoliko ispunjavate navedene uslove pošaljite CV elek-
tronski, lično ili poštom na adresu firme

Sunoko d.o.o-Proizvodni centar Kovačica,
Novi vinogradi bb,26210 Kovačica

marina.zupan@sunoko.rs  013/661006

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.

ТЕПИХ сервис „Путник”: ду-

бинско прање тепиха и наме-

штаја. 302-820, 064/129-63-

79. (314636)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована Ра-

јића 1, код поште на Тесли.

(314569)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-

ње купатила, канализације,

водоводне адаптације, заме-

на вирбли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду, 0-24

сата. Пензионерима екстра

попуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-89,

Јовичин. (314510)

ПОКЛАЊАМ штенце од мај-

ке одличног чувара домаћин-

ства. 063/812-42-09.

(314465)

ПОТРЕБАН превоз за стари

бувљак, караван, комби.

064/157-20-03. 

(314456)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-

теријално обезбеђен, жели

да упозна жену или девојку

до 40 година, ради дружења,

излазака. Звати око 21 сат.

013/352-203. (314521)

УПОЗНАО бих слободну же-

ну до 55 година. Могућ брак.

064/372-94-71. (314548)
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31. марта 2022. године преминуо је мој драги

ЗОРАН БУЧИЋ

Нижу се јутра без наших веселих поздрава и

срећних тренутака, мој ЋАВОНЕ!

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Твоја НАЦИ, све твоје, твоја ЋАВОНЕ!

Нека твоја душа настави свој развојни пут.

Супруга ДЕСАНКА МАНОЈЛОВИЋ

(37/314465)

Последљњи поздрав

ЗОРАНУ

Почивај у миру.

ДУШАНКА, ЉИЉАНА и ТАТЈАНА

са породицама

(38/314466)

Последњи поздрав

ЗОРАН БУЧИЋ

Драги наш Буђице,

памтићемо те по ведром духу, твом хумору и шалама

које си свакодневно збијао на наш рачун.

Твом малом Журажу ћемо причати о теби, нећемо те

дати забораву!

Воле те твоји: КАТАРИНА, НЕМАЊА и ЂУРАЂ
(62/314513)

Напустио нас је наш
драги пријатељ

ЗОРАН

БУЧИЋ
Остаће нам у сећању
искрено пријатељство,
његов ведар дух и добр-
ота. 
Почивај у миру Зоки.

Породица РАДИЋ
(63/314514)

Последњи поздрав

драгој

БОЖЕНКИ

ВИТАНОВИЋ

од породице

ПАВЛОВИЋ БОЖИДАРА

и ДОБРИЛЕ са децом. 

Почивајте у миру.
(90/314562)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ДАНИЛО ТОПАЛОВИЋ
1955–2022.

Наш вољени преминуо је 2. априла, али ће зау-

век живети у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ДАРКО и НЕНАД

(34/314458)

ДАНИЛО ТОПАЛОВИЋ
1955–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: брат ЈОВАН са породицом
(35/314459)

ЗОРАН БУЧИЋ

Бучо, нека су анђели с тобом!!!

Ветерани „Абрашевића”

(93/314568)

Последњи поздрав

ЗОРАН БУЧИЋ

Буђо мој,

нека твоја племенита душа почива у миру.

Хвала ти на безусловној љубави и ослонцу.

Чуваћу те од заборава.

Твоја САНДРА
(95/314572)

Последњи поздрав нашој мами, сестри, баки...

МАЈИ

Маја је била дивна жена, која је оставила огроман утицај на

свачије животе које је дотакла. Отишла је прерано и

оставила велику тугу у нама. Бол и љубав заувек остају.

Сахрана ће се одржати на Евангелистичком гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ЈОВАНА, син НИКОЛА, 

брат СРЂАН, зет ВЛАДА, унуке МИЛА и ЛЕНА

и сви остали пријатељи и породица

(101/314581)

Последњи поздрав

ЈОВЕСКИ

ВЛАДИ
1926–2022.

Најбољем прадеди,

деди, оцу и свекру

Син ДУШАН

са породицом
(104/314591)

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и прадеди

ЈОВЕСКИ ВЛАДИ

од ћерке МИРЈАНЕ, зета НИКОЛЕ, унука

МАРИЈЕ и МИЛИЦЕ са њиховим породицама
(105/314591)

Тужна срца обавештавамо родбину и при ја -

теље да нас је напустио наш

ВЛАДО ЈОВЕСКИ
1926–2022.

Сахрана је обављена 7. априла, у 13 сати, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: син ДУШАН, ћерке МИРЈАНА,

унуке МАРИЈА, МИЛИЦА, ЈЕЛЕНА

и ВЛАДАНА, снаја ЛИЛИЈАНА, зет НИКОЛА,

праунуци АЊА, МАТЕЈА, ЛЕЈЛА, 

ДЕЈАН, МАРКО и ЈОВАНА

(106/514592)

Последњи поздрав

ИВИЦИ СТЕФАНОВИЋУ

Вољени не умиру. Нека те анђели чу-

вају анђеле наш.

Тетка МИРА, теча ИВАН

и брат НЕНАД ЛАЗИЋ са породицом

(1/314260)

ИВАН

СТЕФАНОВИЋ

Последњи поздрав

синовцу и брату

Ивици од стрица

ЋИРЕ, стрине КАТЕ

и брата ДАЛИБОРА

са породицом
(12/314426)

ДРАГАН ДВОРНИЧИЋ ЧАРЛИ
1950–2022.

Драги пријатељи,

са тугом и сетом, делимо са вама вест да се опраштамо од

нашег драгог мужа, тате и деке и испраћамо га на последње

путовање.

Ожалошћена супруга ВУКИЦА са децом

(109/31460)

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

ДАРКУ
АНДОНОВСКОМ
Бескрајно смо поносни
на твоју племенитост и
доброту. Оставио си вели-
ку празнину, тугу и бол.

Много ћеш недостајати
сестрама СЛАЂИ и ЦЕЦИ

са укућанима
(64/314519)

ДАРКО

АНДОНОВСКИ

Последњи поздрав

куму Дарку

од породице

ПЕТКОВСКИ

(76/314543)

Најдража наша

ДРАГАНА СТОЈНИЋ
1972–2022.

Љубављу безграничном, осмехом благим и срцем храбрим

живела си своје дане. 

Живећеш и даље кроз нас који те волимо.

Заувек с тобом МАРТИНА, ЉИЉА и НАТАША

(54/ф)

Последњи поздрав драгој колегиници

ДРАГАНИ СТОЈНИЋ

Колектив ОШ „Свети Сава” Панчево

(45/ф)

Последњи поздрав драгој колегиници

ДРАГАНИ СТОЈНИЋ

Колектив Машинске школе „Панчево”

(46/ф)

Последњи поздрав

драгој

ДРАГАНИ

Нека те анђели чува-

ју!

ТАЊА и ВЕЉКО

БОЖИЋ

(52/314492)

У недељу, 3. априла 2022. године преминула је моја вољена

ћерка

ДРАГАНА СТОЈНИЋ
1972–2022.

Седмодневни помен биће одржан 9. априла 2022, у 11 сати,

на Старом православном гробљу.

Биће ко је воли својим постојањем удахњује живот бескрај-

ном броју бића, зато је биће које воли почетак и крај свега

постојећег.

Хвала ти за сву љубав и пажњу коју си поклонила несебично.

Твој тата, супруг и деца

(55/314499)

ДРАГАНА СТОЈНИЋ

Поздрав драгој пријатељици и милој души.

Почивај у миру.

Твој кум БАНЕ са породицом

(67/314528)

Последњи поздрав

ДРАГАНИ
1972–2022.

Поносни што смо те имали за пријатеља.

Почивај у миру.

Другари из школе

(80/314547)

Са великим болом упућујемо последњи поздрав нашој драгој куми

ДРАГАНИ

Остајеш заувек у нашим срцима!

НЕША, НЕНА, ПАКИ и ВЕРА

(99/314576)

Тешко нам је да се
опро  стимо од наше
драге кумице

ДАЦЕ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Кумови: АНКА, ЛОЛА,

ДРАГАН, ФИЛИП

и АЊА
(100/314580)

Последњи поздрав

ДРАГАНИ

СТОЈНИЋ

од колектива

„Ауто Бобан”

(102/314586)

Последњи поздрав

нашем другу

ДАРКУ

од његове

генерације 1978.

(107/314596)

МАРИЈА

МИЋАНОВИЋ
8. III 1968 – 28. III 2022.

Омољица

Душо наша, тебе нема,
истина је болна а туга ве-
лика.

Воли те твоја свекрва
НАДА и свекар НИКОЛА

(57/314505)

МАРИЈА

МИЋАНОВИЋ
8. III 1968 – 28. III 2022.

Омољица

Заувек ћеш бити у нашим
сећањима.
Твој девер ЗОРАН, јетрва

ДУШИЦА, синовац
ПРЕДРАГ, синовица
ТАМАРА и МАРИЈА

(58/314505)

Са жаљењем се опраштамо од нашег

ДАРКО АНДОНОВСКИ

Твоје IV-3

(111/3146089)

Драги

ДАРКО

Памтићемо те весе-

лог и насмејаног, не-

достајеш нам...

Породица

ВУЈАСИНОВИЋ

(116/314628)

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 никад непрежаљеном оцу и супругу.

Нека те анђели чувају

ДАРКО АНДОНОВСКИ

Неутешне: ћерка СТАША и супруга СВЈЕТЛАНА

(19/314439)

29. марта 2022. године престало је да

куца срце мог сина

ДАРКО АНДОНОВСКИ
1978–2022.

Почивај у миру.

Неутешна мајка РАДИЦА

(21/314439) ДАРКО АНДОНОВСКИ

Увек си био насмејан и весео, имао неки

виц или смешну причу да поделиш са

нама, остављаш нам успомене и све лепе

тренутке кад смо се смејали, па те по томе

памтимо.

Хвала ти, почивај у миру.

Чичи од МАРКА и ТЕОДОРЕ

(20/314439)

Последњи поздрав драгом брату

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ДАРКО АНДОНОВСКИ

од брата МАКИЈА, снаје ИВАНЕ, 

братанца МАРКА и братанице ИВЕ

(23/314439)

Збогом вољени наш куме

ДАРКО АНДОНОВСКИ
1978–2022.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твоје кумице: МИЛАНА, МИНА, 

МИЛИЦА и кум МИОМИР

(18/314438)

ДАРКО АНДОНОВСКИ

Последњи поздрав од тетка МЕНЕ

и ИВАНКЕ са породицом

(22/314439)

Последњи поздрав другу, пријатељу и куму

ДАРКО АНДОНОВСКИ
1978–2022.

ЖУЛЕ, МИРЗА, ПЕЂА, БОКИ, 

БАНЕ и ГОША

(17/314438)

30. марта 2022. изненада нас је напустио наш драги

ДАРКО АНДОНОВСКИ
1978–2022.

Својом стручношћу и пожртвованошћу постављао си

нам нове лествице.

Твоја људскост и оптимизам ће нам заувек недостајати.

Почивај у миру.

NEST-LIFT doo
(33/314456)

„Свајо, пашо мој, течооо”... заувек ће нам одзвањати.

Не желимо да поверујемо да је све ово стварно. Нека све ово буде

само још један твој црњак или првоаприлска шала. Волели би да си

ту, са нама и уз све нас, као што си увек био.

Недостајеш нам зете, пашо, течооо

Недостајеш нам добри човече.
(68/314530)

Сви непопијени премијуми, све наше незавршене Ђуке, сви наши

недоговорени редоследи, сва твоја нервирања због мене и сва мо-

ја глупирања, сва причања и сва ћутања, сва слушања и сва неслу-

шања... све ми недостаје пашо мој.

Недостајеш ми ти, пашо мој.

(69/314530)

Последњи поздрав зету

ДАРКУ

од таште АНКЕ

(70/3145309

ДАРКО АНДОНОВСКИ

Последњи поздрав Дарку од Марјанових

колегиница и колега

(77/314543)

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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31. марта 2022. навршава се тужна година без

нашег оца

ИЛИЈЕ САВИЋА
1939–2021.

Заувек у нашим мислима. Почивај у миру.

Ћерка ЗОРА и син ЗОРАН са породицама

(72/314532)

СЕЋАЊЕ

прим. др ВОЈИСЛАВ

ЂОРЂЕВИЋ
11. IV 2000 – 11. IV 2022.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД

(78/314545)

11. априла навршава се шест година од смрти

нашег вољеног

ПРЕДРАГА ВАСИЋА
1986–2016.

Нисмо и никад те нећемо заборавити.

Твоја породица

(53/314497)

7. априла навршаав се седам најтужнијих годи-

на откако није са нама наша

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

Не заборављамо твоју љубав, пожртвовање и до-

броту.

Твоји: супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА

и син ДАНЕ са породицама

(5/314413)

У суботу, 9. априла 2022. године, у 10.30, у Банатском Новом

Селу, дајемо годишњи помен нашем драгом

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

Ни година која пролази не успе да умањи нашу тугу. Твоја до-

брота, велико и праведно срце, твоја безусловна љубав и по-

дршка коју си несебично даривао вечно остају. 

С љубављу, поштовањем и захвалношћу увек ће те памтити.

Супруга СТАНА, син УРОШ, ћерка БИЉАНА, 

снаја МИРЈАНА, зет СЛОБОДАН, унуци ДУШАН

и АЛЕКСАНДАР и унуке АЛЕКСАНДРА и МАЈА

(88/314560)

Поводом годишњице смрти драгог ком-

шије из Песка

ДУШАНА ЦВИЈИЋА

Недостаје нам твој ведри дух и твоја

доброта. 

Никада те нећемо заборавити. 

Почивај у миру.

МИЛИЦА РАДОЈЧИЋ, ПУРИЋ ДРАГАН

и СВЕТЛАНА, комшиница ВЛАДА

(89/314561)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Навршава се годину

дана откако ниси са

нама.

Супруга МИЛА, 

син ДРАГАН и

ЈОВАН са породицом
(85/314555)

Навршава се најтужнијих четрдесет дана откако нас је напустио наш вољени

ДРАГИША МАТИЋ
9. II 1931 – 1. III 2022.

Сваки дан без тебе је све тежи. Недостаје нам твоја ведрина, блага реч, радост су-

срета и неизмерна пажња за све нас, као и твоје пријатеље. Бринуо си о свима на-

ма, помагао нам несебично. Туга је неизмерна, дубока и тешка. 

Верујемо и знамо да се твоја племенита душа сада одмара на неком облачку и чу-

ва нас и даље.

Помен је у недељу, 10. априла, у 11.30, на гробљу Котеж.

Волећемо те и памтити по добру заувек.

Супруга ДАНИЦА, ћерка БИЉАНА, унук УРОШ и зет МАРКО

(50/314483)

Прошле су четири тужне

године

СЛОБОДАНКА

ЛАЗАРЕВИЋ
2018–2022.

Заувек у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(94/314571)

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
7. IV 2020 – 7. IV 2022.

Прошле су две дуге и тешке године туге и бола,

а сећање на тебе и твоју доброту живи и живеће

вечно, јер имаш нас који те чувамо од заборава.

Твоја супруга ПЕТРА, син МИЛОШ, ћерка

ЈЕЛЕНА, зет АЛЕКСАНДАР и унук ПЕТАР

(98/314575)

СЕЋАЊЕ

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

2015–2022.

МАЈА, МИЛИЦА и МОМЧИЛО

(103/314588)

ИВАНА ЛАТОВЉЕВ
1994–2021.

Тужних пола године

Ико без тебе

Срце , очи, душа те траже и прелепе успомене и тренутке

закључава у срцу.

Анђеле мој када ми је тешко

и душа ме боли,

погледам у небо, 

јер тамо је неко ко ме воли и кога волим.

Твој МИЛОШ и породица ГЛИГОРИН

(108/314599)

Вечна слава и хвала

РАДОЈИЦА

МАКСИМОВИЋ

од другара

АЛИЋ ФЕХИМА

(3/314406)

Тужно сећање на

сестру

ЉИЉАНУ

ДЕЈАНОВСКИ
рођ. Маринковић

1954 – 13. IV 2011.

Брат ЖЕЉКО

са породицом
(30/314450)

СЕЋАЊЕ

БИСАК

ЈАНОШ
1997–2022.

Заувек у нашим срцима

и мислима. Чувамо успо -

мену на тебе.

Твоји најмилији

(117/3146630)

БЛАГАЈНА

013/300-830

У суботу, 9. априла 2022. године, дајемо годи-

шњи помен нашој драгој

ЈОВАНКИ ТОПАЛОВИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твој супруг РАДОЈЛО, син ГОРАН, ћерка

ГОРДАНА и сестра ВИНКА са породицама

(25/314444)
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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

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет три године од трагичне погибије наших колега

МИРКО ДУШКО ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот на својим радним местима у Енергани током

НАТО агресије на Рафинерију нафте Панчево, 4. априла 1999. 

године

Синдикална организација Рафинерије нафте Панчево

(27/ф)

Прошла је година откако нас је напустила

наша вољена

МАРИЈА НИКОЛИЋ

Хвала што смо те имали у нашим животима.

Син ЗОРАН и НАТАША

(61/314511)

У суботу, 9. априла, у 12.30, на Новом гробљу у

Панчеву, дајемо годишњи помен нашем воље-

ном

МИЛОШУ МАРЈАНОВИЋУ

Био си најбољи Тата на свету.

Хвала ти за сву љубав, пажњу, разумевање ко-

ју си несебично пружао својим најмилијима.

Наша љубав је јача од времена и заборава.

Твоји: супруга ДРАГИЦА, кћерка ТАЊА, 

син НЕМАЊА и снаја МАРИНА

(65/314525)

Навршава се тужна година откако није са

нама наш вољени

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ

У свим наредним годинама чуваћемо се-

ћања на тебе.

Супруга СНЕЖАНА, син МИТАР, ћерке

ЈОВАНА и КСЕНИЈА са породицама

(71/314531)

У суботу, 9. априла 2022. године на Новом гро-

бљу у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен

нашем драгом оцу, деди и супругу

ЂОРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1939–2022.

Свакодневно у мислима твојих најмилијих.

Супруга ЈАНИЦА, син САША

и ћерка ЛИДИЈА са породицама
(73/314539)

У суботу, 16. априла, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо шестоме-

сечни помен нашем вољеном

ЗОРАН ПЕЈКОВИЋ ПЕЛЕ
1962–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. Почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга ДЕСАНКА, син ВОЈИСЛАВ, 

снаја МАЈА, ћерке ДАНИЦА и ДРАГАНА, 

унуци СТРАХИЊА, МИЛИЦА, МИХАЈЛО и ИВАН

(79/314546)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДУШАН ЦВЕТАНОВИЋ

У срцу туга на гробу тишина а у дому огромна

празнина.

Волимо те, и тугује твоја породица

(74/314541)

10. априла навршава се

десет година откада ни-

је са нама наша

БОЖАНА

ВИСТАЋ

С поштовањем син

АЛЕКСАНДАР и ћерка

ЛЕЛА са породицама

(81/314549)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА ЂУРЂЕВ
рођ. Кебић

из Баваништа

12. IV 1940 – 6. IV 2002.

Ћерка СНЕЖАНА, зет МИЛОСАВ

и унуа ДАЛИБОРКА с породицом
(6/314414)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА

ТУДИЋ
9. IV 1997 – 9. IV 2022.

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА

и једини унук ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

(7/314416)

Прошло је седам година откако нас је на-

пустила наша

БОГДАНА ДАНГУБИЋ

Године пролазе а ми те и даље волимо и

радо сећамо нашег заједничког живота.

Твоји: супруг СЛАВКО, син ДАНИЛО,

ћерка ЈЕЛЕНА, снаја ТИЈАНА, 

зет НЕБОЈША и унуци САРА, СОФИА, 

ОГЊЕН, СИМОН и ВИДАН

(49/314483)

Навршава се годину

дана откада нема на-

шег колеге

РАДИСЛАВА

НОВАКОВА

Ватрогасци

Панчево

(82/314550)

Браћа ЕМБЕЛИ

МИХАЉ СТЕВАН ИМРЕ
20 година три године девет година

Синови, увек сте у нашим мислима и никада вас

нећемо заборавити.

Ваши: тата МАРЦИ и мама МИЦА
(91/314565)

ТОМИСЛАВ

СОРАЈИЋ
5. IV 2021 – 5. IV 2022.

Остаћеш заувек у

нашим срцима.

Кумови САВА

и ВЕСНА

(96/314573)

ТОМИСЛАВ М. СОРАЈИЋ
1949–2021.

Година прође а туга оста.

Породица ТАЛИЋ

(118/314632)
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10. априла навршавају се две године

од смрти нашег сина и брата

ДУШАНА РАШИЋА

Вечно ожалошћени: мајка ЉУБИНКА,

отац САВА, сестра БЕБА, зет БУЗА,

МАКИЦА, СТЕФАН и БАРБАРА

(15/314434)

Четрдесет дана откако си

нас напустио

ПРЕДРАГ КОСТИЋ
Чуваћу те у срцу.

Брат ИВАН
(16/314437)

У недељу, 10. априла 2022. на гробљу два у Долову, у 11.30, даваћемо ше-

стомесечни помен нашој драгој мамики

ВИДОСАВА ЛАЗАРОВ ЦУКА
1940–2021.

из Долова

Била си нам радост и срећа а сада туга највећа.

Иако са нама ниси, у нашим срцима ти си.

Чувамо успомену на тебе.

Синови САВА и СТЕВИЦА

(24/314443)

7. априла 2022.  навршила се година откако са нама није наш

драги

МИЛОРАД ВИШЊИЋ
1947–2021.

Пуно нам недостајеш. Увек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја породица

(29/314447)

Пуно нам недостаје наш драги

НИКОЛА ВУКША

Шестомесечни помен даћемо у суботу, 9.

априла, у 11.30, на Новом гробљу у Пан-

чеву.

Његови најмилији

(32/314452)

Прошло је шест тужних месеци откако није са

нама наш вољени

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
1955–2021.

Помен ће се одржати 9. априла 2022, у 11 сати,

на гробљу Котеж.

Неутешна породица
(39/314467)

Прошло је шест тужних месеци откако није са

нама наш вољени

СТОИЉКО СТОЈАНОВСКИ
1930–2021.

Помен ће се одржати 9. априла 2022, у 10.30, на

гробљу Котеж.

Породица

(40/314467)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ПАЛОЦ
2011–2022.

Још једно пролеће је дошло а Тебе нема.

Мислимо на тебе и тугујемо што ниси са нама. 

Волимо те.

Твоји најмилији
(41/314468) Душо наша, тебе не-

ма, бол и туга је вели-

ка. Никада те нећемо

заборавити „Денисе”

Твоји најмилији

(44/314478)

Прошло је шест месеци од смрти моје

мајке

ЈЕЛКЕ СТАНКОВИЋ

Бол и даље не пролази!

Твоја ћерка АНЂА са породицом

(59/314507)

12. априла навршава се шест месеци откада

ниси са нама

ЈЕЛКА СТАНКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син САВА и снаја ДАНА са ћеркама

(60/314508)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се

четрдесетодневни помен нашем драгом тати и

деди

ЗОРАНУ АДАМОВИЋУ

одржати 12. априла, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Деца са породицама

(86/314556)

Четрдесет дана буђе-

ња с тугом, а радости

само у сну, где се

срећемо...

ЗОРАН

АДАМОВИЋ
мој брат

С љубављу, 

као вечним

надахнућем

сестра БОЈАНА

(87/314556)

СЕЋАЊЕ

3. IV 2002 – 3. IV 2022.

ДАРИНКА МАРИНКОВИЋ
рођ. Тодоров

Време пролази, али време не лечи. Бол остаје.

Заувек си остала са нама вољена и незаборављена

Твоја сестра ЛЕЛА и зет ЛАЗАР са породицом
(84/314553)

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.

Татице мој вољени

ДУШАН РАШИЋ ХАН
1965–2020.

Две године туге за тобом, празнина огромна а

бол неописива. Сећање на твоју доброту и љубав

остаће заувек у нашим мислима и срцу.

Супруга ДРАГАНА и ћерка ВАЊА са породицом

(119/314635)
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СЕЋАЊЕ

ДРАГУТИН

РАДОЈЕВИЋ
20. III 2003 – 20. III 2022.

Од супруге МИРКЕ

и сина ДЕЈАНА

са супругом

ЕЛИЗАБЕТОМ
(2/314404)

8. априла 2022. навршавају се четири тужне

године откада није са нама наша драга мајка и

баба

ДУШАНКА ЈОВИЋ

Време које је прошло није умањило бол и тугу.

Недостајеш нам пуно. Поносни смо што смо те

имали.

Твоје: ЉИЉА, БИЉА, ДАДА и ЈАЊА
(4/314409)

IN ME MO RI AM

ЈЕЛЕНА Д. МИХАИЛОВИЋ
1972–2020.

Две године како моје чедо спава а ја не могу да је пробудим.

Несрећна мајка

(8/314417)

8. априла, пуних шест месеци нашој сетри

и тетки

СОФИЈИ ИВАНЧЕВИЋ
рођ. Павлов

Никада незаборављена.

Бол и туга су вечни.

Њени: СМИЉА, ВАСА и ДУШКО

(9/314418)

Прошле су три године откада ниси са

нама

АНДРИЈА БУЗА

Бол у срцу а туга у души откада те

нема.

Твоји најмилији: МАРИЈА, ГОРДАНА

и БИЉАНА са породицама

(10/314419)

Сећање на драге родитеље

ТЕОФИЛОВИЋ

СТАНИСЛАВ МИЛЕНИЈА
1934–2015. 1931–2014.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.

Синови НИКОЛА и ДРАГАН са породицама

(11/314422)

У суботу, 9. априла, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, одржаћемо шестомесечни

помен нашој драгој

ЗОРИЦИ ПЕТРОВИЋ

Породица

(13/314430)

У среду, 13. априла, у 11 сати, на Старом православном

гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесет дана нашем во-

љеном

ДУШАНУ ВУЧИНИЋУ
1940–2022.

Недостајеш у нашим срцима.

Нека ти душа почива у миру.

Твоји: супруга ОЛГИЦА, син САВА, 

ћерка САНДРА и унуци ДУШАН и МАРИЈА
(14/314436)

Прошло је годину дана откако са нама није наш

драги брат од стрица

ДУШАН ВИНЧИЋ

Празнина и туга која је настала твојим прераним

одласком је велика и непреболна.

Успомену на тебе чувају поподице

ВИНЧИЋ, МЕДИЋ и ЖИВАНОВИЋ
(31/314451)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Педесет година без тате и двадесет две године

без маме

ЧИКИЋ

ДУШАН СМИЉА СЕЈА
9. X 1919 – 6. II 1972. 26. V 1927 – 11. IV 2000.

Ћерка ЖЕЉКА, унук НЕНАД и унука ДАНИЈЕЛА

(36/314462)

Прође четрдесет да-

на у болу и неверици

МИЋА

АЛЕКСИЋ

Ожалошћени: 

супруга ЉИЉА, 

синови, унуци, 

унука и снаје
(47/314482)

Прође четрдесет дана

у неверици

МИЋА

АЛЕКСИЋ

Од сестре БИСЕ,

МИКИЈА, МИКЕ

и ЗОРАНА

(48/314482)

У недељу, 10. априла даваћемо годишњицу на-

шој баки и мајци

ЦВЕТИ ТОПИЋ

У срцу те носимо, са љубављу помињемо.

Твоја унука МАРИЈА МАГДАЛЕНА

и ћерка ЉИЉАНА

(51/314487)

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ
8. IV 2015 – 8. IV 2022.

Пуних седам година ту-

жних сећања и успоме-

на без тебе драга наша.

Увек у нашим мислима.

Твоји најмилији

(56/314500)

13. априла 2022. навршава се годину дана откако нас је напустио

наш вољени супруг, отац и деда

ДУШАН ВИНЧИЋ

Ни време, ни године не може да заустави сећање на тебе, јер док

ми живимо, живиш и ти са нама у причи, мислима и делима које

си оставио за собом и нама.

9. априла 2022, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо помен.

Супруга ЈОВАНКА, син МИРКО и ћерка ЈЕЛЕНА са породицама

(92/314566)

ВЕРА ЂУРИЋ
рођ. Родавановић

Прошле су две године.

Мајка ПЕТРИЈА и брат ПЕРИЦА са породицом
(112/314609)



Сва три бода
отишла у Ивањицу

Нови дерби – 
гостовање лидеру

Окончана је лепа серија Фуд-
балског клуба Железничар –
после пет утакмица у којима је
мрежа „дизелке” из Панчева
мировала, после четири победе
и једног ремија, уследио је пораз.
И то у великом дербију, на свом
терену, у судару с једним од
главних конкурената за најви-
ши пласман...

Фудбалери Железничара нису
блистали ни у претходним мече-
вима, али некако су успевали да
побеђују и освајају бодове. Про-
шлог викенда, у мечу с бившим
прволигашем из Ивањице, поно-
во је пропуштено неколико при-
лика за гол, измакле су шансе
да се утакмица држи под кон-
тролом, а озбиљан ривал је то
умео да казни: Железничар–Ја-
вор 1:3 (0:0).

Шеф стручног штаба домаћег
тима Драган Перишић одлучио
је да дерби започне у саставу:
Младен Живковић, Мирољуб
Костић, Лука Петровић, Алек-
сандар Ђорђевић, Стефан Дабић,
Лазар Милошев, Милош Стој-
чев, Данило Дашић, Матеја
Зувић, Реган Обенг и Алексан-
дар Симчевић.

Железничар је играо солидно

у првом полувремену. Кренуо је
с више жеље од свог ривала, имао
је иницијативу, притискао про-
тивника, али реализација се и
овог пута показала као слабија
страна, па се на одмор отишло
без голова.

Наставак утакмице је донео
потпуно другачију слику. Гости
из Ивањице су били одлучни-

ји, заиграли су офанзивније, а
имали су и среће, јер су у 54.
минуту из неке полуакције успе-
ли да угурају лопту у мрежу
домаћих и од тог тренутка кре-
нуо је потпуни распад „бело-
-плавог” система. Стрелац је
био Обиора Одита. Домаћи су
деловали збуњено, завладала је
нека паника у њиховим редо-
вима, а искусни гости то нису
опраштали. Само шест минута
касније Јавор је у Панчеву водио
са 2:0, када је Ивеља био нај-
сналажљивији у казненом про-
стору домаћих и лепим удар-
цем послао лопту иза леђа гол-
мана Живковића.

Није ту био крај узбуђењима.
Домаћи су некако успели да се
консолидују и заиграју боље. Тра-
чак наде за Железничар појавио
се већ у 62. минуту. У шеснаестер-
цуЈаворасрушенјеСтефанДабић,
а сигуран реализатор најстроже
казне био је Лазар Милошев – 1:2.

Домаћи су кренули на све или
ништа... У игру су ушли: Предраг
Станимировић, ЈорданЈовановић,
ДариоГргићиПетарГигић, аупра-
во је Гигић био у идеалној прили-
ци за изједначење, али није успео
да искористи сјајно проигравање
Регана. Тачније, надмудрио га је
искусни голман Јавора Дамир
Кахриман. Железничар је имао
јошнеколикоприлика, алипошто
ихнијеискористио, биојекажњен
за промашаје. Ивањичани су у
самомфинишу, у87. минуту, пости-
гли и трећи погодак и заслужено
однели сва три бода.

– Да је Железничар повео у
првом полувремену, када је био
много бољи од противника на
терену, ко зна у ком смеру би
отишла утакмица. На нашу сре-
ћу, успели смо да не примимо
гол, а у полувремену смо се дого-
ворили да изађемо и да победи-
мо. Момци су играли много боље,
имали смо мало и среће и то је
то – рекао је после меча тренер
Јавора Игор Бонџулић.

Победом у Панчеву Ивањи-
чани су поново преузели треће
место на табели.

– Све што смо припремали за
ову утакмицу испоштовали смо,
али само у првом полувремену.
Гости су искористили своје три
шансе и дали три гола. После
првог поготка у нашим редовима
је завладала велика нервоза, тен-
зија... Успели смо да се вратимо
у меч и код резултата 0:2 на вре-
ме смо постигли гол, имали шан-
се за изједначење, али... Морамо
да се подигнемо, да наставимо
да радимо још више, да смањи-
мо број грешака. Следи нам дуел
у Инђији, с лидером на табели, а
свакако ћемо покушати да оства-
римо брејк и вратимо се на побед-
нички колосек – истакао је тре-
нер Железничара Драган Пери-
шић.

Дакле, викенд пред нама доно-
си још један велики дерби. У
Инђији играју главни кандида-
ти за пласман у српску фудбал-
ску елиту...

СПОРТ
Петак, 8. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

СЈАЈНИ АЛЕКСА, ОДЛИЧНИ ПИШТОЉАШИ

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ПИОНИРА

СТИГАО ПЕХАР ИЗ САРАЈЕВА

Утакмицама двадесетог кола
првенствена трка за бодове у
Првој лиги за одбојкаше ушла
је у сам финиш. Биће ово сва-
како сезона коју ће љубитељи
одбојке у нашем граду желети
што пре да забораве, јер је
Борац ушао у шампионат као
потенцијални сигурни канди-
дат за повратак у елиту, али су
његови играчи дозволили себи
низ непријатних пораза, па се
до прошлог викенда чак стре-
пело и за опстанак.

У дуелу с Јединством из Ста-
ре Пазове, лидером на табели
и сигурним путником у најбо-
ље одбојкашко друштво Срби-
је, Бојан Познић и његови саи-
грачи показали су да могу рав-
ноправно да се носе и с најбо-
љима и – да побеђују: Борац–
Јединство 3:1, по сетовима
25:20, 25:16, 24:26 и 25:17.

То је било једно од бољих
издања старчевачког тима у овој
сезони, па тек сада остаје жал

због пораза које је он претрпео
од Клека, Смедерева, ВГСК-а...

Борац је играо у саставу:
Жарко Ракита, Немања Миле-
тић, Алекса Николић, Ненад
Мадић, Никола Маринков,
Давор Милошевић, Никола
Крстић, Бојан Познић, Влади-
мир Кнежевић, Махмуд Сохе-
ил, Никола Ражнатовић, Игор
Нинић, Саша Рајковић и Алек-
сандар Зарић.

Наредног викенда Борац
гостује у Лесковцу, где ће одме-
рити снаге с Дубочицом, а
потом у последњем колу доче-
кује екипу из Ваљева.

Претпоследње коло је оди-
грано и у Другој лиги „Север”
за одбојкашице.

Панчевачка Одбојка 013 пре-
трпела је максималан пораз у
Сомбору од Волејстарса, а сле-
дећег викенда, тачније у субо-
ту, 9. априла, у Банатском
Новом Селу дочекује НС волеј
тим. Меч почиње у 16 сати.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ САВЛАДАО ЛИДЕРА
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЈАВОР „ПРОЦВЕТАО” У ПАНЧЕВУ

НОВИ УСПЕСИ ЏУДИСТА ТАМИША

СЕРИЈА БЕЗ КРАЈА...
Први дан међу-
народног џудо
турнира „Владан
Петровић”, који је
одржан прошлог
викенда у Падин-
ској Скели, а у
о р г а н и з а ц и ј и
ОЏК-а Београд,
окупио је 558 так-
мичара из 50 клу-
бова из Републи-
ке Српске, Црне
Горе, Румуније и
Србије.

ЏК Тамиш се представио с
десет својих чланова, који су
сјајним успесима допринели
да њихов клуб у укупном пла-
сману заузме осмо место.

Златне медаље су освојили:
Кристијан Лехни, Наталија
Новаковић, Никола Долинга и
Милена Секуловић, а сребром
су се окитили Матија Стоја-
новски, Дејан Долинга и Петар

Новаковић. Боје клуба су бра-
нили и Нађа Стајчић, Влади-
мир Михајлов и Алекса Лех-
ни, а тренерски тим су чинили
Неда Остојић, Иван Остојић и
Рајко Стајчић.

Другог дана такмичења ЏК
Тамиш су представљале девој-
ке које је као тренер предво-
дила Неда Остојић.

Милена Секуловић је осво-
јила најсјајније
одличје, Јелена
Стојановски се оки-
тила сребром, а
бронзу је зарадила
Милица Секуло-
вић.

У укупном пла-
сману девојке су се
пласирале на десе-
то место у конку-
ренцији преко 30
екипа из Молдави-
је, Русије, Црне
Горе, Румуније и
Србије.

КАРАТЕ НАДМЕТАЊЕ У ЧАЧКУ

НИНА КОСТИЋ НАЈУСПЕШНИЈА
Прошлог викенда је одржан
традиционални турнир за
младе каратисте под нази-
вом „Златни појас Чачка”,
на коме се надметало око
800 деце из 111 клубова из
Србије и региона.

Одлични су били и так-
мичари КК-а Младост. Нина
Костић је освојила најсјај-
није одличје, а бронзом се
окитио Марко Милутиновић.
Добре борбе су имали и
Филип Вујиновић и Војин
Николић, али су овог пута
остали без медаља.

Прошлог викенда у Београду је
одржано Првенство Србије по Б
развојном програму, за кадете и
млађе јуниоре у гађању из вазду-
шног оружја, а на њему се над-
метало и десет најуспешнијих
такмичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.

Алекса Ракоњац је, како се и
очекивало, поново био најуспе-
шнији млађи јуниор на такми-
чењу. У основном мечу је побе-
дио са 623,3 круга, да би у финал-
ном надметању у конкуренцији
осам најбољих млађих јуниора
који су гађали из ваздушне пушке
врло убедљиво освојио златну
медаљу. С обзиром на то да је
Алекса тријумфовао и у Купу
Србије, он је већ обезбедио и
титулу најбољег млађег јуниора
Србије за 2022. годину.

Ива Ракоњац је заузела пето
место у категорији кадеткиња у
гађању из пушке, погодивши
406,6 кругова. Теодора Кондић
се у конкуренцији 90 млађих
јуниорки пласирала на седам-
наесто место, а да би стицала
неопходно искуство, наступила

је и најмлађа кадеткиња Ана
Неговановић.

Тим млађих јуниора из нашег
града у гађању из пушке заузео
је седмо место, а поред Алексе,
пуцали су Огњен Бунчић и Нема-
ња Ђорђевић.

Марко Нинковић је у основ-
ном мечу кадета освојио сребр-
ну медаљу у гађању из пишто-
ља, с 546 кругова, а тим резул-

татом се квалификовао и за
финале млађих јуниора, где је
заузео четврто место. Захваљу-
јући Марку, екипа млађих јуни-
ора СД-а „Панчево 1813” осво-
јила је друго место с 1.582 кру-
га, а за екипу су наступили и
Стефан Кешишјан и Немања
Ђорђевић.

Екипа кадета је с 1.522 круга
заузела треће место, а поред

Марка и Немање, наступио је и
најмлађи, још увек пионир,
Огњен Бунчић.

Наредног викенда Панчево ће
бити домаћин Првенства Војво-
дине за пионире, а Зрењанин за
јуниоре и сениоре по Ц-програ-
му, у гађању из серијске вазду-
шне пушке. На тим такмичењи-
ма панчевачки стрелци ће насту-
пити у пуном саставу.

Млађи пионири ФК-а „Воја
Гачић” из Панчева освојили су
друго место на међународном
турниру у Сарајеву.

У конкуренцији десет екипа из
Хрватске, Словеније, Црне Горе
и Србије мали Панчевци су иска-
зали велики таленат. У мечеви-
ма по групама наши суграђани
су најпре победили Неум са 2:0,
а потом и Ловћен и сарајевски

Нови град са по 3:0. „Воја Гачић”
је у полуфиналу био бољи од
загребачког НК-а Шпанско, а
онда је у мечу за највреднији тро-
феј изгубио од НК-а Неум са 2:0.

Панчевачки тим су чинили:
Радојчић, Марковић, Баста, Нен-
чић, Станимировић, Ђукић,
Попов, Хен, Стефановић, Мило-
ванов, Антевски, Ђорђић, Анђел-
ковић и Бишевац.



Квар на „мерцедесу”
покварио деби

Наредно надметање
у Француској

Наш суграђанин, најбољи срп-
ски аутомобилиста Душан Бор-
ковић прошлонедељном трком
на стази у Имоли започео је
ново поглавље у својој карије-
ри, као први Србин који насту-
па у Светском ГТ шампионату.

Шпански тим „Мадпанда”,
за који, поред нашег аса, возе
још Аргентинац Езекиел Ком-
панк и Британац Шон Вокин-
шоу, први викенд је завршио
без пласмана због квара на
њиховом „мерцедесу АМГ ГТ3
Ево”, током другог сата на ста-
зи. У првој трци у сезони так-
мичило се чак 156 возача у 52
аутомобила.

Борковић је током квалифи-
кација остварио боље време од
тимских колега, али у просеку
сва тројица заједно, према
мишљењу нашег аса, нису били
довољно добри. На све то Арген-
тинац је зарадио и казну, због
које је тим „Мадпанда” изгу-
био три стартне позиције, а

управо је нашем аутомобили-
сти припала и најтежа улога
да стартује трку на гриду с 52
аутомобила. Без обзира на ову
незахвалну ролу, возач НИС
Петрол рејсинг тима сјајно је
стартовао и у истом маниру
завршио својих сат времена, са
чак 12 позиција напредовања.

– Срећан сам и узбуђен исто-
времено. Све ми је ново, почев
од аутомобила, па надаље. Ово
је било једно добро уходавање
за оно што нас чека, ипак је
ово за мене потпуно нова дисци-
плина. Нас тројица возимо

један аутомобил и велики је
изазов направити сет-ап који
ће одговарати свима. Треба
погодити све аспекте овог ком-
пликованог техничког спорта,
а ендјуранс је лига за себе у
свету трка – рекао је Душан.

Занимљиво је да је, без обзи-
ра на висину, Борковић успео
да изврши сјајну замену с тим-
ским колегом Шоном Вокин-
шоуом, који је возио други сат
трке. Да подсетимо – улазак у
бокс за промену возача, сипа-
ње горива и мењање гума траје
само 40 секунди.

– Све је ово веома физички
исцрпљујуће за мене, али без
обзира на то, ја сам срећан што
сам се заједно с мојим НИС
Петрол рејсинг тимом изборио
да уопште будем овде, да пред-
стављам Србију и да возим с
легендом као што је Валенти-
но Роси. Навијачима обећавам
свој максимум, као и увек до
сада – завршио је Борковић.

Наредни изазов је на стази
„Пол Рикар” у Француској, у
трци дугој 1.000 километара.
Ово надметање је на програму
од 3. до 5. јуна.

СВЕТСКИ ГТ ШАМПИОНАТ

СТАРТОВАЛИ НОВИ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВИ

СПОРТ
Петак, 8. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–ПРОЛЕТЕР
Субота, 17.30
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
Недеља, 18 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
Субота, 18 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НС ВОЛЕЈ ТИМ
Субота, 16 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Инђија: ИНЂИЈА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Идвор: ПОЛЕТ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК)
Недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Долово: ДОЛОВО – ПАРТИЗАН (У)
Све утакмице су у недељу, од 16 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ
Војловица: МЛАДОСТ–ПОБЕДА
Утакмице су у недељу, од 16 сати.

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – М. РАДНИК 34:24

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Фекетић: ЈАДРАН–ЈАБУКА 26:23
Мушкарци
Б. Јарак: МЛАДОСТ ТСК – ЈАБУКА 30:23

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ 92:97

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО 99 – ДИНАМО 55:67
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО 20:0

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013 3:0

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАВОР 1:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ 2:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В) 2:0
Б. В. Село: КОЗАРА–МЛАДОСТ 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ДОЛОВО 0:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ 2:2
Потпорањ: ПОТПОРАЊ – С. ТАМИШ 2:1
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ 3:7
Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ 3:4

Фантастичан
финиш сезоне

Седам узастопних
победа

За успех у спорту потребни су
континуитет, стабилност, спо-
собност, снага, вера у себе, само-
сталност... Ретко који клуб то
може да приушти, јер је за тако
нешто потребна веома добра
организација. Треба издржати
притиске, функционисати, истр-
пети поразе када не иде, очува-
ти заједништво и, као феникс,
издићи се и – победити!

На срећу Панчевки и Панче-
ваца, они имају један такав спорт-
ски колектив. Они имају Кошар-
кашки клуб Тамиш, клуб који је
одавно постао синоним за добру
организацију и успех. Клуб који
ће од јесени заиграти и своју
петнаесту узастопну сезону у срп-
ској кошаркашкој елити... Е, то
не може свако!

Прошлог викенда су на про-
граму биле утакмице претпо-
следњег кола Адмирал Бет
кошаркашке лиге Србије, а јужно-
банатски дерби одигран је у
Вршцу, где су се састали истои-
мени домаћи тим и Тамиш. Овај
дуел није имао резултатски зна-
чај, јер је тим из нашег града са
шест „везаних” победа већ оства-
рио свој циљ, али то није ума-
њило лепоту и драж дербија. Око
200 поклоника игре под обручи-
ма у дворани „Миленијум” могло
је да ужива. Играло се за пре-
стиж, за грб на дресу, за себе...
На крају, тим који предводи Бојан
Јовичић остварио је и седму уза-
стопну победу: Вршац–Тамиш
92:97, по четвртинама: 20:24,
19:29, 24:25 и 29:19.

Играло се нападачки на обе
стране, а после сјајног првог
полувремена Тамиш је среди-
ном треће четвртине имао пред-
ност и од 24 поена (65:41).
Шутерску серију Димитрија
Ђорђевића из првог дела утак-
мице, када је нанизао четири
узастопне „тројке”, у другом
полувремену је наставио најбо-
љи играч Тамиша Иван Сми-
љанић, баш када је било најпо-
требније, у тренуцима када је
Вршац пришао на само пет пое-
на заостатка.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Милутин Видић (два
поена), Иван Соломун, Лазар

Лугић (13), Патрик Харди (16),
Саша Радовић (шест), Марко
Шиник, Михаило Тодоровић
(девет), Василије Ковачевић
(16), Иван Смиљанић (17),
Горан Остојић, Бранислав Тер-
зић и Димитрије Ђорђевић (18
поена).

– Иако смо и пре утакмице
остварили циљ, мотивисани смо
дошли у Вршац и остварили сед-
му узастопну победу. Честитам
управи клуба, играчима, мојим
сарадницима на фантастичном
успеху који смо остварили ове
сезоне. Тамиш у другом делу
првенства има скор од десет
победа и само три пораза. Да

нисмо имали невероватне пехо-
ве у првом делу првенства, сигур-
но бисмо заузели место у врху
табеле. Понављам још једном,
сем Смиљанића, наш тим чине
момци који до ове сезоне нису
имали искуство играња у КЛС-у.
Све конкуренте добили смо на
њиховим теренима, од јесени
ћемо заиграти и петнаесту сезо-
ну заредом у елити, а при томе
смо један од три клуба с најма-
њим буџетом. Поносан сам на
успехе Тамиша свих ових годи-
на. У сваку сезону улазимо с
новим тимом, а успевамо да
остваримо успех. Једини смо
клуб из ове лиге који је играо
егал с Црвеном звездом, Парти-
заном, Мегом... Нервира ме лице-
мерје неких људи. Не дозвоља-
вам да ико понижава ову лигу и
нећу више да ћутим. Нека се
свако бави својим послом и не
коментарише друге – рекао је
Бојан Јовичић на конференцији
за новинаре после меча у вршач-
ком „Миленијуму”.

До краја првенствене трке
остало је још једно коло. Тамиш
у суботу, 9. априла, дочекује Сло-
боду из Ужица, па је то права
прилика за све љубитеље спорта
да дођу у што већем броју и
поздраве спортске хероје Пан-
чева. Утакмица у Хали спортова
на Стрелишту почиње у 18 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sd5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ ГАЗДУЈЕ ЈУЖНИМ БАНАТОМ

Стране припремио

Александар
Живковић

РВАЈУ, 
ПА СВЕ ПРШТИ!

Такмичари Рвачког клуба Дина-
мо имали су много успеха и про-
шлог викенда.

На Првенству Србије за каде-
те, које је одржано у Ваљеву,
Стефан Тодосијевић је освојио
бронзану медаљу, изгубивши на
прегласавање судија од старијег
противника. Боје клуба су бра-
нили и: Вук Цицуљ, Милош Јова-
новић, Немања Тишма и Огњен
Тодосијевић.

На Купу Србије за децу до
тринаест година Динамо је био
још успешнији.

Најсјајнија одличја су освоји-
ли Павле Радивојевић и Јелена
Крстовић, сребром се окитио
Матеја Ченејац, а бронзе су зара-
дили Сава Јокић и Маша Мило-
сављевић. У екипном пласману
девојчице из Динама биле су
друге, а дечаци су били четврти.

Децу су предводили тренери
Драгана Јанков и Вујо Шајић.

ПРОЛЕЋНИ
КУП БАНАТА

Пливачки митинг „Пролећни
куп Баната 2022” одржан је у
суботу, 2. априла, на затвореном
базену СЦ-а „Језеро” у Кикин-
ди. На такмичењу је учествова-
ло 230 пливачица и пливача из
15 српских клубова, а у таквој
конкуренцији запажени су били
и такмичари Пливачког клуба
Спарта из нашег града.

Овај спортски колектив су
представљали Лена Живановић,
Михајло Лазић и Вук Ранђело-
вић, које је предводио тренер
Ненад Јовић.

У групи пливачица до двана-
ест година Лена Живановић је
освојила бронзу на 50 м прсно,
а на 50 м краул била је четврта.

Такође у конкуренцији
дванаестогодишњака, одличан је
био и Михајло Лазић. Он је у трци
на 50 м делфин други стигао на
циљ, на 50 м краул зарадио је
бронзу, а у трци на 100 м мешо-
вито четврти је стигао на циљ.

Вук Ранђеловић се надметао
са својим једанаестогодишњим
вршњацима. Освојио је бронза-
на одличја у тркама на 50 м леђ-
но и 100 м мешовито, док је у
надметању на 50 м краул био
четврти.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Кретње
Напуштање меланхолије тражи јаку вољу.

    Која се не појављује сама од себе.

    До снаге се долази помоћу кретње.

    Оне чија је путања у супротном смеру од малодушне.

    Лако је то рећи, јелда.

    Налећеш непрестано на препреке у себи.

    Не знаш да ли да их заобиђеш, прескочиш или прогуташ.

    Не морају људи све сами, ту су и они што их воле.

Окована тежина
Када те тежина света у коме си преклопи.

    Она окована тежина.

    Таква да не можеш да дишеш, да мрднеш.

    Или „само” осећаш да не можеш да је се ослободиш.

    Тада настаје мрак.

    Онај што из себе емитујеш.

    Слабост извире.

    А најлакше је бити слаб.

Оаза
Места на којима можеш да удахнеш постоје.

    У разним облицима и појавностима.

    Можеш да их напипаваш у себи, истражујеш микрокосмос.

    Састављени смо од пет елемената, хоће ли прискочити?

    Ако кренеш да их тражиш споља, ту су негде, има их.

    Ипак, места за удах није лако наћи.

    Иако оазе, уточишта, сигурно постоје.

    Уточишта постоје...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Девојке сјајне у дербију

Велико искушење
у Прокупљу

Поклоници спорта у Панчеву и околи-
ни можда баш и не могу да се подиче
резултатима својих клубова ове сезоне,
али постоји један колектив у граду на
Тамишу који је заиста за понос. То је
Женски рукометни клуб Панчево, сјај-
на спортска дружина која из године у
годину осваја симпатије суграђанки и
суграђана, а сада је и близу остварења
снова многих генерација – на прагу
српске рукометне елите.

Не, нема никаквог притиска у овом
клубу, не игра се под императивом
победа, нигде „не гори”, напротив –
живи се и функционише баш онако
како спорт и налаже. Иде се из тренин-
га у тренинг, из утакмице у утакмицу,
па докле се стигне. Ако се укаже шан-
са, биће искориштена, у супротном,
неће свет стати. Играће се рукомет и
даље...

Засад девојкама које предводе Мар-
ко Крстић и Светлана Ничевски иде
сјајно. Налазе сe на другом месту првен-
ствене табеле Супер Б лиге, са само
бодом заостатка за лидером Кикиндом,
али и са утакмицом мање (у елиту ће
се пласирати два првопласирана клу-
ба). Има још тимова који се боре за сам
врх табеле, али има још и да се игра. 
У сваком случају, можемо очекивати
неизвесну завршницу шампионата, у
којој ће пажња свих правих пријатеља
спорта у граду бити усмерена на сјајне
девојке које с поносом носе дрес
ЖРК-а Панчево.

Прошлог викенда су Невена Марка-
гић и њене другарице у Хали спортова
на Стрелишту одиграле дерби с Мла-
дим радником. Био је то дуел од вели-
ке важности за оба тима, јер су и гошће
екипа из врха табеле, па су и оне имале
своју „рачуницу”. Ипак, у „храму спор-
та” на Стрелишту питале су се домаће
играчице: ЖРК Панчево – Млади рад-
ник 34:24 (16:11).

Гошће су успеле да парирају само до
половине првог полувремена, а онда је
панчевачка „машинерија” почела да
меље... Тим Марка Крстића у 18. мину-
ту је повео с 10:8 и од тог момента
више није испуштао предност.

Све девојке које су играле великом
борбеношћу и пожртвовањем дале су

огроман допринос важној
победи, али централна
фигура овог дербија била
је сјајна Марија Митрић,
која је проглашен и за
најбољу играчицу овог
сусрета.

ЖРК Панчево је играо
у саставу: Милица Илић,
Анастасија Грговски, Јели-
савета Марковић (четири
гола), Невена Станишко-
вић (два), Владислава
Рогуља (пет), Невена Мар-
кагић (четири), Теодора
Станојевић, Ива Грујић,
Даринка Петронијевић
(два), Марија Митрић
(девет), Уна Бркић, Ана-
стазија Јамбрушић (шест),
Теодора Вранић и Ката-
рина Кепчија (два гола).

Наредног викенда рукометашице из
нашег града имаће изузетно тешко госто-
вање у Прокупљу. Уколико успеју да
остваре позитиван резултат против
Топличанина, учиниће још један вели-
ки корак ка историјском успеху ЖРК-а
Панчево.

Срећно, девојке! А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЖРК ПАНЧЕВО НА ПУТУ УСПЕХА

Традиционални, деветнаести међународ-
ни пливачки митинг „Сарајеву с љуба-
вљу” одржан је прошлог викенда у глав-
ном граду Босне и Херцеговине. Надме-
тало се 379 пливача и пливачица из Сло-
веније, Босне и Херцеговине, Црне Горе
и Србије, а ПК Динамо су представљали
шест такмичара, тренер Биљана Шон-
дић, као и наша најуспешнија пливачи-
ца Ања Цревар.

Ања Цревар је освојила златне меда-
ље у дисциплинама 100 м прсно, 200 м
леђно и 400 м краул, док је у дисципли-
ни 50 м делфин зарадила сребрно одлич-
је. Ања је била и најуспешнија такми-
чарка на митингу.

Фантастична је била и Марта Кон-
стантинов, која је освојила чак шест злат-
них медаља. У дисциплини 50 м прсно
тријумфовала је и у својој и у апсолутној
категорији, а победила је и на 100 м
прсно и 200 м мешовито, у претфинал-
ним и финалним тркама.

Андреа Нађ је зарадила сребро на 50
м прсно, сребро и бронзу на 100 м, као и
две сребрне медаље у дисциплини 200 м
прсно.

Дагмар Хусарик је била прва у трци
на 200 м леђно, на 400 м мешовито је
трећа стигла на циљ, док је у дисципли-
ни 100 м делфин заслужила сребрно
одличје.

Андреа Пољак је била трећа на 100 м
леђно, а на дупло дужој деоници истим
стилом заслужила је сребрну и бронзану
медаљу.

Стефан Милтеновић је освојио три
сребрне медаље, и то у дисциплинама
100 м леђно и 100 и 200 м краул.

Мартин Ћирковић је освојио златне
медаље у дисциплинама 50, 100 и 200 м
прсно и сребрна одличја на 50 м делфин
и 200 м прсно. Мартин је заслужио и
пехар као најуспешнији такмичар у сво-
јој категорији. А. Ж.

Такмичари Бадминтон клуба Динамо
имали су много успеха на Првенству
Србије, па су иначе трофејну ризницу
свог клуба обогатили за још три вредне
медаље.

У категорији женског дубла Марија
Самарџија је у пару с Мионом Филипо-
вић из БК-а Београд освојила бронзу.

На екипном Првенству Србије тим у
саставу: Марија Самарџија, Маша Алек-
сић, Катарина Виг, Иван Косановић, Пре-
драг Станимировић, Стефан Мијатовић,
Михајило Виг и Вања Бокан такође се
окитио бронзаним медаљама, а одличје
истог сјаја припало је и женском тиму
који су чиниле Марија Самарџија, Маша
Алексић и Катарина Виг. А. Ж.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПЛИВАЧА ДИНАМА

ПУНЕ ТОРБЕ МЕДАЉА ИЗ САРАЈЕВА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БАДМИНТОНУ

ТРИ БРОНЗЕ ЗА ДИНАМО


