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Број 4974, година CLIV

Далеко смо од
аутомобила на струју

» страна 5

Село
Одржан пети

фестивал „Прва

хармоника

Војводине” 

» странa 9

Здравље
Сва лековита 

својства мора

» страна 6

Запис

Марко Дакић: Фудбалска

филмска прича

» страна 24

Фото-репортажа

„Дани Вајферта” 

у слици и речи

» страна 25

Спорт

„Професионалцу” 

четири трофеја 

» страна 27

Ваучери се највише
траже за бање

» страна 3

Поштоване суграђанке, поштовани суграђани и

корисници наших услуга, обавештавамо вас да

се редакција „Панчевца” преселила у просторије

у Улици Димитрија Туцовића 1а. Благајна нашег

листа и даље је на истом месту – у Улици Вука

Караџића 1. Редакција „Панчевца”

ОБАВЕШТЕЊЕ

страна 4

Мобилни у иностранству:
како да не кошта много?

ТРОШКОВИ ЛЕТОВАЊА

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!

ВЕШТАЧКА ТРАВА СТИЖЕ
НА ВРЕМЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ

ГРАД СТАО ИЗА КЛУБА

ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА стр. 11

ПОГЛЕДПОГЛЕД

У Институту за јавно здравље „Милан Јовановић Батут” у овој години није званично
забележен ниједан случај оболевања од ове тропске болести. 

НЕ ПОСТОЈИ РАЗЛОГ ЗА ПАНИКУ
ЗБОГ ВИРУСА ЗАПАДНОГ НИЛА

Куд нестадоше оне
радњице из центра

стр. 3
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До 15. јула све ће бити
спремно за тренинге 
домаћег „Железничара”

Ми смо град који има 
велики број шампиона 
и поносни смо на њих,
рекао градоначелник

Градоначелник Александар Стевановић
обишао је 5. јула Спортски центар „Мла-
дост” да би се уверио да напредују радови
на фудбалском терену на коме као дома-
ћин игра ФК „Железничар”, члан Прве
лиге Србије. У току су припреме за поста-
вљање најмодерније вештачке траве, а
када она до 15. јула буде била „посађена”,
све ће бити спремно за играње прволига-
шких мечева.

На реконструкцији фудбалског
терена ради се од прве половине јуна, а
иако је тог дана када је градоначелник
био у посети температура била веома
висока, вредни радници нису посуста-
јали, како би испоштовали рокове.
Ради се о томе да већ 30. јула домаћи
фудбалери играју утакмицу првог кола
Прве лиге Србије с ФК „Златибором”, а
пре тога би ваљало да на тренинзима
опробају свој терен.

Градоначелник је овом приликом
рекао:

– Овај терен ће служити нашем фуд-
балском клубу „Железничар”, који је од
посебног значаја за град Панчево. Веру-
јемо да ће им најмодернија вештачка
трава омогућити да постижу још боље
резултате, а сведоци смо да су велики
резултати већ остварени у протеклом
периоду, будући да „Жеља” игра у Првој

лиги Србије. Ми се надамо да ћемо сле-
деће сезоне играти у Суперлиги Србије.
Када се то деси, потрудићемо се да

обезбедимо све што је неопходно да
„Железничар” може у Панчеву да игра
суперлигашке утакмице. Стаћемо иза
клуба и створићемо све услове како
бисмо могли да гледамо најквалитет-
нији фудбал у нашем граду.

Стевановић је потом подсетио на то
да се у инфраструктуру на СРЦ-у
„Младост” улагало и ранијих година.

– Реконструисали смо трим-стазу,
рехабилитовали терене за рукомет и
кошарку, прошле године смо направи-
ли још један терен за кошарку, а сада
сређујемо фудбалски. Тренутно је у
фази израде пројектно-техничка доку-
ментација за нови градски стадион,
који ће се градити на Стрелишту код
Хале спортова. Ми смо град који има

велики број шампиона и поносни смо
на њих. Желимо да и у будућности ства-
рамо нове шампионе, па стога настоји-
мо да обезбедимо што квалитетније
услове за наше спортисте, како би они
могли да у свом граду остварују изузет-
не резултате. Рецимо, поносни смо на
чињеницу да се Андреа Стојадинов, јед-
на од наших најбољих џудисткиња, вра-
тила у Панчево и да ће тренирати у
Џудо клубу „Тамиш”. То је оно што нас
мотивише да наставимо да улажемо у
спорт – објаснио је градоначелник.

Град Панчево ће обновити и трим-
-стазу у Народној башти јер, како је гра-
доначелник казао, „поред професионал-
них спортиста, ми у нашем граду имамо
и велики број рекреативаца и људи који
се аматерски баве спортом, што је 
подједнако важно, ажелимо и да нашу децу
усмеримо ка спорту – то је могуће само
уз добру спортску инфраструктуру”.

Он је потом нагласио да је ово само
једна од градских инвестиција које се
тренутно спроводе. Додао је:

– И ове године смо наставили дугого-
дишњу опробану праксу да инвестиције
равномерно распоређујемо на све сфере
живота у Панчеву. Поред тога што ула-
жемо у комуналну и путну инфраструк-
туру, у културу и друге области, наста-
вљамо да инвестирамо и у спортску
инфраструктуру. Панчево је град спорта
и тај епитет желимо да задржимо, али и
да унапредимо спорт у нашем граду.

Преостало је да најбољи фудбалски
тим у граду достигне оно што му је за
длаку измакло у претходној сезони –
пласман у Суперлигу – па ћемо на
реконструисаном стадиону на Спорт-
ском центру гледати и „Звезду” и „Пар-
тизан”. С. Трајковић
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Неки 
чудан јун...

Баш неки чудан јун (и почетак
јула)...

Док звезда пржи као у неком
пакленом ропцу, изгледа да се
нешто експлозивно догађа у
центру овог нашег, соларног
система, али ни најупућенији
астрофизичари не могу да одго-
нетну о чему је то тамо тачно
реч. Добро, ерупције нису
ништа неуобичајено када је
Сунце у питању, али, како кажу
научници, не оволико учестало
и не толиког интензитета, јер су
неке од тих импозантних појава
најмоћније које могу погодити
то небеско тело у облику лопте.

Као што се верује све те
космичке ситуације узрочно-
-последично делују и на нашу
планету, а самим тим и на нас
саме?

А шта то чини овај јун (и
почетак јула) другачијим од
свих претходних? Прецизније,
свих претходних на сваке чети-
ри године, што је редовни период
када је у фокусу такође једна
лопта. Додуше, не тако златно-
жуте боје, већ више некако
„бубамарастог” спољног изгле-
да. Али ништа мање ужарена у
односу на ону свемоћну солар-
ну. Из мушке перспективе и
ништа мање моћна када је реч о
утицају на тај такозвани јачи
(вероватно и сировији, повр-
шнији, инфантилнији...) део
људске популације.

Да, заиста је чудо досад неви-
ђено да су, ево, четири године
од последњег мундијала у тада
за тако нешто подобној Русији,
и јун/јул је, а нигде оне упеча-
тљиве еуфорије, није претерано
рећи ерупције ретко виђене
страсти ништа мање силне и
моћне у овом мушком систему
од оног соларног.

И да је као што (четвртогоди-
шњи) ред налаже, сада бисмо
већ увелико стигли до четврт-
финала, а протекло би много,
много тих експлозивних стра-
сти, што среће-среће-радости,
што горке и љуте патње.

И ко је за то крив?! Па, Сунце
– ко други!

Ето, због пржења те моћне
звезде у Катару, тој пребогатој
арапској земљи на једном избо-
ченом персијском полуострву,
домаћин предстојећег мундија-
ла измолио је крајње неуобича-
јени термин (новембар/децем-
бар) за играње Светског првен-
ства у фудбалу.

Е, Сунце, Сунце – шта нам
уради?!

И после му је крив ђаво када
га псују...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

УСКОРО ВЕШТАЧКА ТРАВА НА ТЕРЕНУ СЦ-а „МЛАДОСТ”

Некадашња фабрика цигала.

На ободу града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

УЗ ДОБРЕ УСЛОВЕ, СПОРТ СЕ РАЗВИЈА

У одмаралиште „Вршачки брег” Црве-
ног крста из Вршца, 4. јула, у организа-
цији панчевачког Црвеног крста, на
седмодневни одмор je отпутовало два-
десет петоро основаца из ОШ „Јован
Јовановић Змај”. Ово је четврти пут
заредом да су хуманитарци из нашег
града обезбедили деци из панчевачких
основних школа да бесплатно оду на
одмор за време летњег распуста.

Секретарка Црвеног крста из Панче-
ва Милица Тодоровић рекла је да је,
као и претходних година, Покрајинска
влада донела одлуку да финансира
програм одмора и опоравка деце
током лета у одмаралиштима Црвеног
крста Војводине, а онда додала:

– Издвојено је девет милиона дина-
ра за тај програм, а њиме је предвиђен
седмодневни одмор и опоравак око
500 деце из социјално угрожених и
других породица из АП Војводине,
којима ће се придружити и један број

деце с Косова и Метохије. Деца ће
током летњег распуста боравити у
одмаралиштима Црвеног крста Војво-
дине у Бачкој Паланци, Вршцу и Бач-
ком Моноштору.

За мале „змајевце”, чији је повратак
из Вршца предвиђен за 10. јул, биће

организовано
много креатив-
них и едукатив-
них радионица.
Према речима
Милице Тодо-
ровић, теме
р а д и о н и ц а ,
између осталог,
биће заштита
од трговине
људима, здрав-
ствено-превен-
тивне активно-
сти, предности
образовања с

циљем оснаживања деце... Корисници
програма ће имати прилику да науче и
основе пружања прве помоћи, а акце-
нат ће бити и на социјализацији и 
развоју солидарности.

Наравно, вечери су резервисане за
весела и маштовита дружења. С. Т.

ЦРВЕНИ КРСТ У АКЦИЈИ

„Змајевци” на одмору у Вршцу

РАДИОНИЦА У МЕЂУОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
САВЕЗА СЛЕПИХ

Приказати речима слике
Тема: како избећи 
преваре на интернету

У сарадњи са Савезом слепих Србије,
Центар за несталу и злостављану децу
организовао је 4. јула, у просторијама
Међуопштинске организације Савеза
слепих Панчево, изузетно квалитетну
и добро посећену радионицу на тему
безбедности на интернету. Водио ју је
Игор Јурић, оснивач Центра, који је
пре самог почетка радионице новина-
рима рекао:

– Савез слепих Србије и Центар за
несталу и злостављану децу сарађују
већ годинама на заједничким пројек-
тима. Радионица коју овде у Панчеву
имамо посебан је вид обуке слабови-
дих и слепих особа, а све је у вези с
њиховом безбедношћу на интернету.
Имали смо већ неколико оваквих и
сличних радионица и с децом и са
одраслима. Морам да вам кажем да је
за мене изазов радити са овим људима
зато што се показало да много тога
нисам знао док нисам кренуо у сарад-

њу са Савезом слепих. Имам изузетно
лепа искуства и могу рећи да нисам
био свестан колико много слепи и сла-
бовиди људи користе интернет и дру-
штвене мреже и колико су у ствари
угрожени на интернету.

Он је додао да ће ова едукација
бити настављена, јер је битна сваком
грађанину ове земље, па и слепим и
слабовидим особама, и изнео очеки-
вања да ће се кроз радионице унапре-
дити безбедност грађана који имају
проблем с видом. На питање како
изгледа рад са слепим особама Јурић
је одговорио:

– Врло је специфичан. Мораш да
уложиш напор да би им додатно поја-
снио шта се дешава у свим оним фил-
мовима које имамо – да им прикажеш
речима слику. Изазов је велики. Све те
ствари, све те филмове које презенту-
јемо, слепе и слабовиде особе много
емотивније подносе и прихватају. То је
мој утисак с претходних пет-шест
радионица. Када им добро опишеш
какве све опасности постоје и како
жртве пролазе, онда стварно видиш да

они то заиста изузетно емотивно дожи-
ве и да је тај доживљај јачи него код
људи који немају те проблеме.

Јурић је казао да ће бити још радио-
ница, те да су ове које се сада одржава-
ју импровизоване за ову циљну групу и
да ће Центар све своје материјале до
септембра прилагодити слепим и сла-
бовидим особама.

Ружица Антић, председница панче-
вачког удружења слепих и слабовидих
особа, рекла је да је присуствовала јед-
ном оваквом предавању и да је била
одушевљена.

– Мислим да је јако добро и за мла-
де и за старије, јер можемо да научимо
како да нас не преваре на интернету.

Апсолутно је корисно и сваки пут
чујем неку нову информацију, јер Игор
Јурић је посветио свој живот заштити
деце. За одржавање ових радионица
изабрана су три града: Крагујевац, Бео-
град и Панчево, па сам веома задовољ-
на што се дешава баш код нас.

Иначе, чланови панчевачке Међу-
општинске организације били су три
дана активни на „Данима Вајферта”,
пошто се у њиховој радионици декупа-
жа производе разни украсни предме-
ти. На тезги је могло да се види и купи
много лепих производа. Наше слепе и
слабовиде суграђанке, као и суграђани
из ове организације, били су задовољ-
ни посетом и продајом. С. Т.

Градоначелник Александар
Стевановић: „Стаћемо иза
клуба и створићемо све
услове како бисмо могли
да гледамо најквалитетнији
суперлигашки фудбал 
у нашем граду.”
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Комар ци зара же ни виру сом
Запад ног Нила опсе да ју Срби ју,
а опа сност од убо да ових инсе ка -
та посто ји у свим мести ма која су
у бли зи ни воде, река, језе ра, бара.
У Инсти ту ту за јав но здра вље
„Милан Јова но вић Батут”, јавља
„Нова.рс”, у овој годи ни није зва -
нич но забе ле жен није дан слу чај
чове ка обо ле лог од ове троп ске
боле сти, али пре ма речи ма епи -
де ми о ло га, зара же них можда већ
има, а нема ју симп то ме. Ова
инфек ци ја тежу кли нич ку сли ку
може иза зва ти углав ном код ста -
ри јих гра ђа на и свих који има ју
хро нич на обо ље ња.

– Из Заво да за био ци де потвр -
ђе но је при су ство кома ра ца пози -
тив них на вирус Запад ног Нила
на чети ри лока ци је само у Пан -
че ву, али и на више места у дру -
гим гра до ви ма. Резул та ти ПЦР
ана ли за у лабо ра то ри ја ма у Заво -
ду утвр ди ли су при су ство гено -
ма виру са Запад ног Нила, а први
изве штај је сти гао 22. јуна. Зара -
же ни комар ци нала зе се на лока -
ци ја ма где има доста воде, углав -
ном тамо где је ста ја ћа, као језе -
ра и баре, а на тим мести ма су
поста вље не клоп ке. Тако ће бити
ухва ће но на хиља де кома ра ца,
па ће их испи ти ва ти да види мо
коли ки је про це нат зара же них
– каже за „Нова.рс” маги стар др
Сла ђа на Томић, епи де ми о лог из
Цен тра за пре вен ци ју и кон тро -
лу боле сти у Заво ду за јав но здра -
вље Пан че во.

Она је наве ла да је посто ја ла
сум ња на зара же ног чове ка.

– Нисмо до сада има ли потвр -
ђен слу чај зара зе код чове ка, али
је посто ја ла сум ња на јед ног паци -
јен та. Међу тим, одба че на је јер
се пока за ло да се не ради о гро -
зни ци Запад ног Нила. Можда је
и рано оче ки ва ти зара зу код људи
јер смо тек доби ли потвр ду о
зара же ним комар ци ма... Ради се
о обо ље њу које даје лак шу кли -
нич ку сли ку, а само у јед ном
про цен ту дола зи до теже кли -
нич ке сли ке, када је нео п ход на
хоспи та ли за ци ја, на инфек тив -
но оде ље ње, и то је нај че шће код
осо ба које има ју комор би ди те те
– нагла ша ва др Сла ђа на Томић.

Убод комар ца зара же ног виру -
сом Запад ног Нила исти је као
и код било ког комар ца.

– Нема јачег црве ни ла, нити
симп то ма који ука зу ју на вирус.
Нај ве ћи број зара же них осо ба
про ла зи асимп то мат ски или с
бла гом кли нич ком сли ком лет -
њег гри па, а мали про це нат људи,
углав ном ста ри јег доба, има ком -
пли ка ци је, нај че шће менин го ен -
це фа ли тис (упа ла можда ни ца
или менин га, које оба ви ја ју
можда но тки во и кич ме ну можди -
ну). Они се мора ју лечи ти на
Инфек тив ној кли ни ци. Пре кови -
да смо сва ког лета има ли те теже
фор ме на интен зив ној нези, увек
је било по неко ли ко паци је на та,
отка ко се овај вирус пре десет
годи на поја вио код нас. Пре кови -
да је била јед на епи де ми ја, али
ми сад не зна мо има мо ли зара -
же не, јер већи на људи про ђе без
симп то ма. Могу ће је да их има,

али су асимп то мат ски – обја -
шња ва за „Нова.рс” проф. др Јован
Ранин, инфек то лог са Инфек -
тив не кли ни ке у Бео гра ду.

Пре но ше ње виру са Запад ног
Нила ина че не иде са чове ка на
чове ка, већ само пре ко убо да
зара же ног комар ца.

– Рани јих годи на се деша ва -
ло да има мо смрт не исхо де, али
то је био вео ма мали број људи,
који су прет ход но има ли хро -
нич на обо ље ња. Овај вирус је
при су тан сва ког лета, а за вре ме
пан де ми је се нико њиме није
бавио, али га је и тада било. До
Срби је, као и до дру гих зема ља,
углав ном дола зи пре но сом, тран -
спор том робе и мате ри ја ла из
дру гих држа ва, кон ти не на та, у
који ма се комар ци сакри ју –
каже проф. др Јован Ранин.

Под се ти мо, гро зни ца Запад ног
Нила је инфек тив но обо ље ње из
гру пе зоо но за, виру сне ети о ло ги -
је, које се на људе и живо ти ње
пре но си убо дом зара же ног комар -
ца. Симп то ми боле сти наста ју од
три до четр на ест дана након убо -
да зара же ног комар ца. Код око 80
одсто зара же них осо ба инфек ци -
ја про ти че асимп то мат ски. Око
20 одсто инфи ци ра них има бла гу
кли нич ку сли ку у виду гро зни це,
гла во бо ље, муч ни не, повра ћа ња,
а ређе се јавља оток лим фних жле -
зда или поја ва оспе на кожи гру -
ди, леђа или сто ма ка. Поме ну ти
симп то ми про ла зе у року од неко -
ли ко дана, а у рет ким слу ча је ви -
ма могу тра ја ти и више неде ља.

КАЗНА

Осуђен због насиља
над женом

Основни суд у Панчеву осу-
дио је Ж. М. на казну затвора
у трајању од једне године због
насиља у породици.

Према оптужници Основ-
ног јавног тужилаштва у Пан-
чеву, Ж. М. је „од 13. маја до
8. јуна 2022. године угрозио
спокојство и телесни инте-
гритет своје супруге, оштеће-
не И. М.” тако што ју је тукао
рукама и ногама и нанео јој
тешке телесне повреде.

Поред казне затвора, Суд
је Ж. М. изрекао меру
безбедностизабранаприближа-
вања и комуникације са оште-
ћеном.

ПОЛИЦИЈА

Ухапшени навијачи
„Партизана” и„Звезде”
У акцији ОЈТ у Панчеву, ПУ у
ПанчевуиЖандармерије„Све-
тионик 2”, која је изведена с
циљемспречавањасукобанави-
јачких група, ухапшени су чла-
нови „Партизанове” навијачке
групе „Јужни фронт” Ђ. Г., Д.
А., Н. С. и М. Ш. због постојања
основане сумње да су изврши-
ликривичноделоометањеслу-
жбеног лица у вршењу службе-
не дужности 17/18. 6. 2022. на
штету полицијских службени-
ка ПИ Панчево и Д. А., Н. С.,Ђ.
Ј., Н. К. и М. А. због постојања
основане сумње да су 2/3. 7.
2022. годинеизвршиликривич-
но дело насилничко понашање
на штету радника обезбеђења
угоститељског објекта „Меџик”
у Панчеву.

Одређенојезадржавањедо48
часоваЂ.Г., Д.А., Н.С., М.Ш., Ђ.
Ј. и Н. К. и они ће уз кривичну
пријавубитиприведениисаслу-
шаниусвојствуосумњичених.

Припадници навијачке групе
„Црвенезвезде” Н.В.иД.Ч. 30. 6.
2022. ухапшени су због основане
сумње да су 18. 6. 2022. изврши-
ли кривично дело насилничко
понашањекадасукодугоститељ-
скогобјекта„Погон” задалиудар-
це ножем и сатаром оштећеном
М. Т. Њима је одређен притвор.

ЦРНА ГОРА

Бесплатна хитна
помоћ за туристе

Туристииз Србије ове године има-
ју додатну погодност ако летују у
Црној Гори – могу бесплатно да
користе хитну медицинску помоћ
у тој држави, а једини услов је да
понесу потврду коју издаје Репу-
бличкизаводзаздравственоосигу-
рање, саопштено је из Националне
туристичкеорганизацијеЦрнеГоре.

Да би остварили то право,
потребно је да од Фонда за здрав-
ствено осигурање у месту преби-
валишта у Србији добију потврду
о праву на здравствену заштиту
за време привременог боравка у
Црној Гори, рекла је Нина Вук-
чевић из Националне туристич-
ке организације Црне Горе.

– С том потврдом, по доласку у
Црну Гору, туристи из Србије
морајудасеобратеФондузаздрав-
ствено осигурање у месту борав-
ка, који им издаје другу потврду,
с којом имају право да остваре
хитну здравствену заштиту у јав-
ним и приватним здравственим
установама за услуге за које су
фондови двеју земаља закључили
уговор – објаснила је она.

Национална туристичка орга-
низација Црне Горе подсетила је
још једном да, према званичној
одлуци, за улазак у Црну Гору
није потребна ковид потврда.

ДОКТОР ТИОДОРОВИЋ

Без епидемије короне
током лета

Први пут од пролећа два дана
заредом, 5. и 6. јула, у Србији број
заражених коронавирусом за 24
сатапрешао је1.000, алибезобзи-
ранатопрофесорБраниславТио-
доровић, епидемиологичланКри-
зног штаба за борбу против кови-
да 19, не очекује да ћемо имати
талас током лета. Он наводи да
нипреоктобра-новембранеможе-
мо очекивати нешто озбиљно, а
да ће након тога бити услова да се
створи и талас.

– Треба сагледати бројке, коли-
ко је позитивних, и упоредити их
с бројем оних који су хоспитали-
зовани и колико их је на респи-
ратору. Када се то упореди, онда
број хоспитализованих не прати
бројоболелих. Онјестемалопове-
ћан, међутим није истина да их је
у Крушевцу за 61 одсто више, као
што је то неко јуче објавио, када
је тамо 31 пацијент. Нажалост,
још има умирања, то су стари
људи, тешки хронични болесни-
ци. Треба сагледати комплетно
податке, па рећи да се ситуација
мења – каже Тиодоровић.

Ипак, како каже професор, ста-
рији људи, хронични, тешки боле-
сници морају да обрате пажњу, као
и они с којима они живе, и да носе
маскеузатвореномпростору.

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: 3.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 3.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 3.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 3.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 3.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 3.000 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

Срби ју ће овог лета сигур но посе -
ти ти 300.000 тури ста, који ће
одмор у сво јој земљи про ве сти
захва љу ју ћи суб вен ци ја ма држа -
ве. Зама јац у јеку сезо не, како је
ресор на мини стар ка Татја на
Матић назва ла одлу ку о доде ли
додат них 200.000 вау че ра за одмор
у Срби ји, више је од подр шке сек -
то ру и тури стич кој инду стри ји.
Одав но јед на уред ба није иза зва -
ла ово ли ко инте ре со ва ње гра ђа -
на – за само три дана поде ље но је
више од поло ви не вау че ра.

Мини стар финан си ја Сини ша
Мали изја вио је 2. јула да се до
тада при ја ви ла 121.000 гра ђа на,
нај ви ше пен зи о не ра (65.000) и
неза по сле них лица (37.000).

Гото во да нема места у нашој
земљи из ког већ сада макар
један обје кат није пону дио сме -
штај за вау че ре. Пре ма послед -
њим пода ци ма „Поште Срби је”,
нај ви ше изда тих вау че ра и даље

је у Кра гу јев цу, а нај ве ће инте -
ре со ва ње гра ђа ни пока зу ју за
сме штај на Копа о ни ку, у Про -
лом Бањи, Соко ба њи, Сија рин -
ској Бањи и на Зла ти бо ру. Тури -
зам Срби је је ина че већ забе ле -
жио одлич не резул та те. Пре ма
оце ни Мини стар ства трго ви не,
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, ова
сезо на је, по свим пока за те љи -
ма, јед на од нај бо љих.

У тури стич -
ким аген ци ја ма
кажу да је
потра жња за
сме шта јем у
дома ћим тури -
стич ким цен -
три ма пора сла
и да је сада
сигур но да ће се
сезо на у бања -
ма и на пла ни -
на ма про ду жи -
ти. Како обја -

шња ва ју, то неће ути ца ти на тури -
сте који су већ упла ти ли лето ва -
ња ван земље, нити ће због вау че -
ра оду ста ти, али је сигур но да ће
мно ги од њих иско ри сти ти ово
пра во за додат ни одмор у Срби ји.

– То је оних неко ли ко дана који
недо ста ју пред крај лета, када се
спaјају викен ди с неко ли ко сло -
бод них дана. Иде ал но за про ду -
же ни викенд, а с 15.000 дина ра и

још уко ли ко вау чер доби ју две
осо бе, може да се иза бе ре добар
сме штај, па и одли чан уз мању
допла ту – кажу у аген ци ја ма.

У ком па ни ји „Пошта Срби је”
кажу да су убр за ли про цес изда -
ва ња вау че ра. То је посеб но бит но
јер је одлу ком Вла де омо гу ће но
да 95.000 људи који су почет ком
годи не доби ли вау че ре у изно су
од 5.000 дина ра сада под не су зах -
тев за додат них 10.000 дина ра.

– При ја ве тих кори сни ка који
апли ци ра ју за раз ли ку до пуног
изно са од 15.000 дина ра поче ли
смо да при ма мо на шал те ри ма
свих пошта од 29. јуна. Наша
мол ба за ове кори сни ке јесте да
не журе, јер сви који има ју пра во
на додат не вау че ре могу да под -
не су зах те ве до 21. сеп тем бра, уз
под но ше ње исте доку мен та ци је
као при ли ком прет ход не при ја -
ве – рекао је Зоран Ђор ђе вић, в.
д. дирек то ра „Поште Срби је”.

ЗАШТО ЈЕ СУЗБИ ЈА ЊЕ КОМА РА ЦА ВАЖНО

ВИРУС ЗАПАД НОГ НИЛА ЈЕ И У ПАН ЧЕ ВУ

ВАУ ЧЕ РИ ПЛА НУ ЛИ

Нај тра же ни је бање, па села и пла ни не
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Када користимо мобилни „пре-
ко”, трошимо упућивањем и при-
јемом позива, слањем порука и
преносом података

Летовање ван Србије подразу-
мева и, када пожелите да се јави-
те мобилним телефоном неко-
ме код куће, трошкове роминга,
који могу бити огромни. Зато се
много више исплати да кори-
стите апликације и друштвене
мреже, за шта је неопходан и
бесплатан вај-фај интернет. Тако-
ђе, мора се обратити пажња на
то да ли је искључен пренос
података како телефон не би
сам почео да скида ствари с нета.

О коришћењу телефона у ино-
странству за РТС је говорио
Милан Добријевић, помоћник
министра телекомуникација.
Објаснио је:

– Коришћење аудио-позива
преко „Вајбера” или „Вотсапа” у
оквиру уговореног преноса пода-
така је апсолутна препорука и
прави мале рачуне. Видео-позив
кошта значајно више, а пренос
фотографија и видеа може гене-
рисати велике трошкове. Кори-
стећи мобилни телефон у ромин-
гу, правимо три главне врсте
трошкова: упућивање и пријем
позива, слање порука и пренос
података. Прве две врсте тро-
шкова су под пуном контролом
корисника зато што сами одлу-
чују да ли ће примити или упу-
тити позив или послати поруку
и генерисати трошак. Код пре-
носа података ситуација је дру-
гачија зато што телефони у поза-
дини могу ажурирати аплика-
ције или иницирати други зах-
тев за доступност интернета, што
генерише трошкове којих нисмо
ни свесни.

На основу споразума, потро-
шња минута, порука и гигабајта
у целој зони Западног Балкана
обрачунава се исто као у нацио-
налном саобраћају. То је при-
мер тзв. роминга као код куће:
телефон се користи на целој
територији по ценама које има-
мо уговорене са својим мобил-
ним оператором у оквиру свог
тарифног пакета. Другачије је
када потрошите интернет из свог
пакета – тада се наплаћује или
као у националном саобраћају,
или по килобајту и мегабајту,
што може бити скупо.

Добријевић је додао:
– Веома је важно позвати свог

мобилног оператора пре одла-
ска у иностранство, проверити
тарифе и услове под којима се

користе и прва препорука је,
куда год да идете, да се инфор-
мишете о условима свог тариф-
ног пакета.

С Грчком је направљен
напредак прошле године на
основу меморандума закључе-
ног између влада: постигнут је
консензус о смањењу цена услу-
га роминга.

– У случају Грчке сви наши
мобилни оператори су значајно
спустили цену услуга, док грчки
оператори још увек то нису ура-
дили у потпуности. Претпоста-
вљам зато што се ради о вели-
ким операторима који послују у
више десетина земаља и нису
толико флексибилни као наши.
За друге земље Западног Балка-
на постоји политичка воља, али

треба разумети да цене на крају
зависе од договора оператора и
да би се постигло ово што је ура-
ђено с Грчком, потребна је сери-
ја билатералних договора како
би цене ишле надоле – рекао је
Добријевић.

Када се одлази у земље ЕУ,
постоје посебни тарифни дода-
ци који омогућавају значајно
ниже тарифе и разговора и пору-
ка и преноса података у односу
на оне који су у ценовницима
редовних тарифних пакета. У
току су преговори и између зема-
ља Западног Балкана и ЕУ.

Ипак, најбоља опција за доби-
јање валидних информација јесте
да грађани позову свој кориснич-
ки центар, јер се, између оста-
лог, цене пакета често мењају.

4 ДРУШТВО
Петак, 8. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

РАДНИЦИ И ТРОПСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

Инспекција контролише поштовање прописа

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА

За аматеризам 2,5 милиона
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА НА ПОЉИМА

Забрањено паљење ватре

Живимо у стању страха од тога да будемо другачији.
Способни смо да прихватимо различитост, само ако су
други исто тако различити од нас. Они који имају хра-
брости да дигну глас и кажу: „Ја сам другачији” – ретки
су, али они ће променити свет, а не они који своје живо-
те деле по „Фејсбуку”. Друштвене мреже су савремени
концентрациони логор, у који људи улазе својом вољом
да им се испира мозак. Цела ова ствар око „Инстаграма”,
инфлуенсера, тотални је фашизам. А фашизам је веома
лагодан као идеологија јер не захтева расуђивање и
размишљање. Свој интелект, душу и креативност 
препуштате другима који ће мислити уместо вас.

(Италијански фотограф Оливијеро Тоскани, 
„Данас”, 5. јул)

* * *
У многим земљама Европе и света почетак лета обеле-
жен је повећаном учесталошћу оболевања од ковида 19.
Ми смо од марта 2020. имали шест јасно издвојених
епидемијских таласа, тако да смо сада суочени с могу-
ћим седмим. Његов наилазак наговестили су извештаји
о појави нових подваријанти соја омикрон. (...) Од јануа-
ра 2020. до маја 2022. умрло нас је 57.462 више него што
би се очекивало на основу десетогодишњих просека. Са
осам додатно умрлих на сваких 1.000 становника, на
другом смо месту светске црне листе, одмах иза Бугар-
ске. Наш релаксирани однос према пандемији има и јед-
ну последицу која би се условно могла назвати повољ-
ном. Пошто смо више умирали од других, логично је
претпоставити да смо се више и заражавали, па неки од
нас, нарочито уколико су уз природну инфекцију и додат-
но вакцинисани, могу да се сматрају добро позициони-
раним пред нови талас. Ни они, међутим, не треба да се
опуштају, јер подсећамо да свака нова епизода заража-
вања, праћена чак и клинички благим обликом оболева-
ња, повећава ризик од додатних оштећења органа.

(Епидемиолог Зоран Радовановић, „Политика”, 5. јул)

* * *

Дуго времена сам мислио да је слобода некакав трик, да
је уображај. Питање је шта нам прво пада на памет кад
размишљамо о слободи. Мени прво пада на памет моја
лична слобода. Дакле, потпуно егоцентрично и себично
размишљам кад говоримо о слободи. (...) Проблематич-
но је то што је насиље и даље присутно. И даље се физич-
ки кажњавају деца и даље се врши насиље над женама и
даље имамо огроман број жена које су смртно страдале
од својих партнера. То насиље се увек архетипски врти
око жена и то је оно што мене ждере. Ждере ме као чове-
ка који је ожењен и који има мајку, сестру и ћерку. Жде-
ре ме као човека који живи у таквом друштву у којем су
такве ствари нормалне.

(Хрватски књижевник Зоран Жмирић, „Бука”, 29. јун)

* * *
Мислим да нисмо изгубили наду, да то не смемо и не
можемо да урадимо. Метафизичке гаранције, наравно,
нема, хумане, човечне и оптимистичне идеје су посуста-
ле. Можда звучи патетично, али Земља се глобално загре-
ва, човечанство стотине милијарди евра и долара троши
на убијање. Велесиле – Америка, Европа, Русија и Кина
одмеравају мишиће. Треба бринути за друге, за будућ-
ност, за природу.

(Словеначки писац Јани Вирк, „Данас”, 5. јул)

* * *
И суперсила је повремено, као сада, у својеврсној тран-
зицији. Са само два потеза, у само два узастопна дана,
Америка је успела своју глобалну изузетност, којом се
дичи као врлином, да преиначи у велику локалну ману.
Жестоко се поделила на начин који себи не дозвољавају
озбиљне земље, као да је у току унутрашњи хладни рат.
Реч је о две одлуке Врховног суда, намерне да премера-
вају домашаје слободе. Унајкраће: једном је дозвољено
слободно ношење оружја на јавним местима, а другом је
поништена слобода жена да прекину нежељену трудно-
ћу. Тешко је замислити парадоксалнију коинциденцију
– разметање пиштољима и пушкама усред учесталих
масакара, а још упоредо са ампутирањем права на поба-
чај усред оправданог размаха, захтева да се повећају
права жена у одлучивању и о сопственој и о судбини
нације. Такви случајеви, а поготово њихова истовреме-
ност, незамисливи су у многим другим устројствима, па
и онима које је Америка обликовала, уверавајући их да
она треба да им буде узор.

(Новинар Момчило Пантелић, „Нови магазин”, 3. јул)

КОНЦЕПТ КАКО КОРИСТИТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН У ИНОСТРАНСТВУ

ИЗБЕГАВАТИ РОМИНГ, КОРИСТИТИ ВАЈ-ФАЈ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Када је тридесет и кусур степе-
ни у хладу, на градилиштима,
испод сунца, има минимално
четрдесет. Е, сад, замислите рад-
нике који су у акцији од јутра до
сутра. Катастрофа! Између оста-
лог и зато је инспекција појача-
ла надзор, јер се мора знати да
ли послодавци поштују препо-
руке и крше прописе, као и коме
и како радници могу да се жале.

Саша Перишић, заменик
директора Инспектората за рад,
за РТС је рекао да је у претход-
ном периоду, за пет месеци,
инспекција извршила више од
25.000 надзора из области здра-
вља на раду и радних односа.
Објаснио је:

– Фокус је на безбедности здра-
вља на раду и појачан је инспек-

цијски надзор из високоризич-
них делатности, као што су гра-
ђевинарство и индустрија. Нисмо
имали позиве и захтеве када су
високе температуре у питању, а
када инспекција оде на гради-
лиште, контролише све, између
осталог и да ли се примењују
мере безбедности здравља на раду
на високим температурама. Вла-
да Србије је 2007. године донела
препоруке којима је послодав-
цима саветовала да избегавају
рад на температурама изнад 36
степени у периоду од 11 до 16
сати. Требало би да се радници
тада склоне, да имају простори-
ју где се расхлађују, да могу да
обуку другу униформу и да има-
ју довољно течности.

Перишић је подвукао да пре-

поруке нису обавезујуће и да
немају законску тежину, пошто
је „Република Србија транспо-
новала директиве ЕУ када је у
питању безбедност и здравље на
раду и у тим директивама нема
максималне температуре када

се обуставља рад,
због чега инспек-
ција не може да
кажњава посло-
давце”.

Оно што је
важно, јесте да
радници могу да
се јаве Инспекто-
рату анонимно,
односно да пре-
кршајне пријаве
могу да се под-
носе једино ако

се не поштују мере: инспектор
тада може да пропише казну. А
оне нису мале: за правна лица су
од 800.000 до милион динара, за
одговорно лице од 40.000 до
50.000 динара, а процес се одви-
ја код судије за прекршаје.

Градски штаб за спровођење мера
заштите од пожара стрних и дру-
гих пољопривредних усева на
територији града Панчева издао
је саопштење у коме се каже:

„Имајући у виду период сазре-
вања стрних усева, оцену пове-
ћане опасности од настанка
пожара, угрожавања неоврше-
них стрних усева и пољопри-
вредних машина, као и значај
жетвених радова упућујемо упо-
зорење – апел свима да преду-
зимају превентивне мере да до
пожара не дође. У периоду сазре-
вања и за време жетве забрање-
но је паљење и употреба отво-
рене ватре у близини усева.
Жетва и транспорт стрних усе-
ва и сламе може се обављати
технички исправним пољопри-
вредним машинама и тран-
спортним средствима, уз услов
да су снабдевени одговарајућим
хватачима, разбијачима и при-
гушивачима варница. Комбај-
ни којима се обавља жетва мора-
ју бити снабдевени исправним

апаратом за гашење пожара,
ашовом и лопатом.

„При обављању жетве и пре-
воза стрних усева и камарисања
сламе забрањено је пушење и
коришћење средстава са отворе-
ним пламеном. Изузетно, дозво-
љено је на местима која су озна-
чена и удаљена најмање 30 мета-
ра од места рада и снабдевена
посудом која је напуњена водом
за гашење опушака.”

Обзнањени су резултати кон-
курса за финансирање аматер-
ског стваралаштва у области кул-
туре за 2022. Из градског буџе-
та је издвојено 2,5 милиона за
аматеризам.

За наступе на фестивалима
културно-уметничка друштва
„Абрашевић” и „Станко Пауно-
вић” добиће по 250.000 динара,
а другопоменути једнаку суму и
за учешће у програмима смо-
три и фестивала у 2022. КУД
„Веселица” ће за куповину народ-
них ношњи и путне трошкове
такође добити 250.000 динара,
баш као и КУД „Гленфор Амба-
садор” за набавку народних
ношњи и инструмента. КУД
„Неолит” из Старчева набавиће

дечје костиме и ношње, а из
градске касе ће им за то стићи
једнаких 250.000 динара.

Доловци из КУД-а „Банатски
вез” за свој пројекат „Неговање
народне традиције код деце и
младих” од Града ће добити
200.000 динара. Центар за очу-
вање традиције и културе „Банат-
ско Ново Село” набавиће ношње
и опремиће фолклорни ансамбл,
али ће и поставити кореографи-
је румунских игара Баната за
фестивал румунске традиције и
културе у свом месту за 150.000
динара. Одржавање аматерских
смотри Културно-просветне
заједнице Панчево у 2022. годи-
ни биће подржано са 150.000
динара, а с једнако толико нов-
ца и пројекат „Пантлика” МКУД-а
„Петефи Шандор”.

На крају, на по 100.000 дина-
ра могу да рачунају Удружење
пензионера „Златна јесен” за
пројекат „40 година песме” и
ивановачко удружење „Селект”
за прославу дана села.



НИС уз најбоље
српске математичаре

Дугогодишња сарадња
и заједнички циљ

У просторијама Математичке гимна-
зије у Београду прошле недеље је одр-
жана свечана додела медаља и дипло-
ма за учеснике математичких и инфор-
матичких олимпијада, у организацији
Друштва математичара Србије, које
скоро деценију подржава компанија
НИС у оквиру програма „Енергија зна-
ња”. Победници овогодишње Српске
математичке олимпијаде представља-
ће Србију на 63. међународној матема-
тичкој олимпијади, која ће бити одр-
жана у јулу у Норвешкој. На прошло-
годишњој Међународној математичкој
олимпијади екипа Србије освојила је
четири медаље и једну похвалу.

Председник Друштва математичара
Србије проф. др Мирослав Марић чести-
тао је свим награђеним ученицима и
додао да су они најбољи математичари
које ова земља има.

– Желим да захвалим Математичкој
гимназији за велики допринос који даје
спровођењу такмичења и другим актив-
ностима Друштва, као и популариза-
цији математике и информатике уоп-
ште, затим колегама из свих школа у
Србији у којима се ради квалитетно и
брине о математичарима, Министар-
ству просвете, науке и технолошког
развоја на дугогодишњој подршци, дру-
штвено одговорним компанијама попут
НИС-а, „Мајкрософтовог” развојног цен-
тра и других који нас подржавају, затим
државним комисијама које су вредно
радиле ове године, као и свих претход-
них. Честитам још једном свим награ-
ђеним ученицима и желим да наредне
године буду још успешнији. Чланови-
ма репрезентација Србије које очекују
међународна такмичења желим да нашу

земљу представљају на најбољи могући
начин – истакао је Марић.

Понос свих нас

Директорка Математичке гимназије у
Београду Мирјана Катић захвалила је
свим присутнима на помоћи коју пру-
жају да деца напредују и постижу изван-
редне резултате.

– Заиста је велика част и задовољ-
ство бити данас у овој просторији, јер
су овде најбољи ученици које ова држа-
ва има, прави понос својих породица,
својих школа и свих нас. Поносна сам
што је велики број ученика који су
данас овде из Математичке гимназије.
Хвала и мојим колегама који су уло-
жили много труда и рада. Нашим так-
мичарским екипама желим велики
успех и надам се да ће ово лето бити у
знаку ваших победа – навела је Мирја-
на Катић.

Државни секретар у Министарству
просвете, науке и технолошког
развоја Зоран Касаловић истакао
је да је изузетна привилегија бити
у друштву најталентованијих и
најуспешнијих ученика:

– Поносни смо сви на ваше резулта-
те, поготово на вас који сте предста-
вљали нашу Србију на међународним
такмичењима. Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја заиста
препознаје значај такмичења и сваке
године улаже средства како би омогу-
ћило да, заједно с Друштвом матема-
тичара и овде присутним донаторима,
будете у прилици да постигнете ове
изузетне резултате. Драго ми је што су
ваши труд, рад и залагање препознати
као могућност за развој наше земље.
Целоживотно учење је реалност, а зна-
ње је моћ, а како је рекао Нелсон Ман-
дела, образовање је најмоћније оружје
– навео је Касаловић.

Друштвена одговорност

У име компаније НИС присутнима се
обратио Вадим Смирнов, заменик гене-
ралног директора НИС-а. Он је истакао
да се компанија води слоганом „Будућ-
ност на делу” и зато поклања велику
пажњу улагању у образовање и даје
неизмерну подршку младим и талентова-
ним појединцима, који и јесу окосница
будућег развоја нашег друштва.

– Из године у годину пратимо рад
изванредних српских математичара
који нижу значајне успехе на свим
нивоима такмичења, а компанија НИС
ће наставити да их подржава јер смо
уверени да је улагање у знање наша
најбоља инвестиција – истакао је Сми-
рнов.

С циљем популаризације природних
наука, као и афирмације младих и
талентованих српских математичара,
компанија НИС од 2014. године сара-
ђује с Друштвом математичара Србије
кроз подршку у реализацији такмиче-
ња из математике, како на локалном,
тако и на међународном нивоу. Путем
донација Друштву обезбеђују се финан-
сијска средства за реализацију Српске
математичке олимпијаде, одлазак на
међународна такмичења, али и на при-
премну наставу за међународне олим-
пијаде. Између осталог, НИС је крајем
2019. године обезбедио донацију за
опремање рачунарског кабинета у Мате-
матичкој гимназији који се, поред редов-
не наставе, користи и за припреме уче-
ника за одлазак на међународна так-
мичења.

ДРУШТВО
Петак, 8. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Недовољно развијена
пратећа инфраструктура

Држава најављује измене
закона и правилника

У Србији је 86 одсто грађана спремно
да пређе на електричне аутомобиле,
али би већина била спремна да за
такву набавку издвоји највише 3.000
евра изнад цене конвенционалних
возила – показало је истраживање
Националне алијансе за локални еко-
номски развој (НАЛЕД), чији су резул-
тати представљени почетком јуна.
Ценовници показују да су хибридна и
електрична возила и до три пута ску-
пља од стандардних и за три четврти-
не грађана то је кључни разлог зашто
већ нису прешли на кола на елек-
трични погон.

Према резултатима истраживања,
субвенције за куповину електричног
аутомобила подржава 87 одсто испи-
таника и сваки други би најрадије да
трошак подели с државом „на равне
части”, закључак је истраживања о
ставовима грађана према хибридним,
електричним и аутономним возили-
ма. Свега седам процената грађана
противи се преласку са стандардних
на електричне аутомобиле, посебно
они који живе у селима.

Свега осам пуњача

Занимљиво је да су наши грађани
резервисани према аутономним вози-
лима (која се потпуно или делимич-
но самостално крећу) или су мање
упознати с карактеристикама тих вози-
ла. Анкетирани су наводили да су
главне препреке за коришћење елек-
тричних аутомобила високи трошко-
ви набавке и недовољна јавна инфра-
структура за пуњење њихових бате-
рија.

И ту су у праву, јер је у Србији
инсталирано између 50 и 150 пуња-
ча, а просечно време пуњења је око
четири и по сата, што би значило да
се на једном пуњачу дневно може
напунити највише пет аутомобила.
На ауто-путевима је постављено све-

га осам пуњача, а до краја ове године
биће их највише, кажу у НАЛЕД-у.
Према подацима Министарства уну-
трашњих послова, у Србији је 2020.
године регистровано нешто више од
два милиона путничких возила, од
чега 1.416 хибридних, а само 102 су
електрична. Дистрибутери возила про-
цењују да ће у 2022. години бити про-
дато најмање 1.000 хибридних и елек-
тричних возила, а до 2040. године
300.000 електричних возила.

Бесплатан паркинг

Један од проблема у коришћењу елек-
тричних возила, на који је указала
трећина испитаника, јесте слаб капа-

цитет батерије и недовољан износ суб-
венција за набавку тих возила. Недав-
но је покренута иницијатива да се
путарина умањи 50 одсто за елек-
трична и 25 одсто за хибридна вози-
ла, да паркинг за ове типове возила
буде бесплатан и да се омогући јед-
ноставнија процедура за постављање
пуњача.

Недавно је државна секретарка
Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре Биљана
Вуксановић најавила да ће ове годи-
не бити завршен стратешки оквир
за унапређење сектора е-мобилно-
сти, а први корак биће поједноста-
вљење поступка инсталирања пуња-

ча у складу с препоруком НАЛЕД-а.
Према њеним речима, ове године
биће припремљени и предлози Зако-
на о планирању и Закона о путеви-
ма, а с Министарством унутрашњих
послова планирана је измена и допу-
на законских решења из области е-
-мобилности која се односе на
безбедност у саобраћају.

Све у свему, сва је прилика да ће и
код нас ствари почети да се мењају
из корена када је реч о транзиту.
Наравно, то ће ићи тешко, јер са ова-
квим стандардом тешко да ће наши
грађани бити у прилици да у доглед-
но време себи приуште технолошки
напреднија возила.

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ЖЕЛЕ ДА ВОЗЕ ЕЛЕКТРИЧНА И ХИБРИДНА ВОЗИЛА

ПРОБЛЕМ ЈЕ НЕОДГОВАРАЈУЋИ СТАНДАРД

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

КАМПАЊА „ТРКА ЗА ШУМЕ”

Озеленимо Србију!
Недавно је широм Србије одржано
неколико пословних трка у сарадњи
с Фондацијом „Ана и Владе Дивац”
у оквиру нове еколошке кампање
„Трка за шуме”. Циљ акције је да
друштвено најодговорније компани-
је кроз своје донације допринесу да
се до краја 2025. године засади
100.000 стабала и тиме значајно про-
мени еколошка слика наше земље.
Урош Делић испред Фондације „Ана
и Владе Дивац” изразио је задовољ-
ство поводом још једне еколошке
иницијативе и најавио да је ово само
почетак пошумљавања Србије. Он је
истакао да је ова кампања прилика
да компаније и запослени доприне-
су озелењавању Србије.

Ове године у фокусу је град Бео-
град, а за наредне године је плани-
рано да се пажња усмери на пошу-
мљавање што више локација широм
Србије. Овом приликом организа-
тори позивају све привреднике да се
прикључе куповином једног од чети-
ри расположива пакета пошумља-
вања. Информације о донаторским
пакетима и начину донације може-
те пронаћи на веб-сајту Београдског
тркачког клуба.

ОТПАДНЕ ВОДЕ У СРБИЈИ

Пара има, али...
Србија је на зачељу европске листе
земаљакојепречишћавајусвојеотпад-
не воде. Велики број градова нема
фабрике за ову намену, па се у реке и
језера директно изливају комплетна
канализација и индустријске отпадне
воде. Према подацима НАЛЕД-а, тек
у четрдесетак локалних самоуправа
постојесистемизапречишћавање, али
половина њих је застарела, а само
осам српских градова има постројења
по европским стандардима.

Наиме, Србија прерађује тек око
16 одсто отпадних вода, јер само
Лесковац, Суботица, Шабац, Круше-
вац и Врбас имају савремене систе-
ме за ту намену. Међутим, у складу
са европском регулативом, у наред-
не три године овај проблем мораће
да реше све фабрике у Србији које
испуштају отпадне воде.

Примера ради, Београд, који у
Дунав и Саву годишње испусти око
190 милиона кубика отпадних вода,
нема ниједну фабрику за њихову пре-
раду. И у највећем граду на југу ком-
плетна канализација и индустријске
отпадне воде завршавају у Нишави
– око 30 милиона кубика годишње,
и одлазе даље у друге токове. Постро-
јење за пречишћавање отпадних вода
деценијама се најављује као прио-
ритет. Новац је обезбеђен из европ-
ских фондова, али помака нема. 
Надлежни кажу да се тако озбиљни
пројекти дуго раде јер, поред изградње
постројења, захтевају и изградњу
колектора, пумпних станица и рекон-
струкцију канализационе мреже.

ПОШУМЉАВАЊЕ У СРБИЈИ
ОПАЛО ЗА ПЕТИНУ

Далеко смо од планираног
Србија у прошле две године бележи
пад пошумљавања од 52 одсто одно-
сно од 19 одсто и, према речима
струке, наша земља годишње треба
да пошумљава 15 пута више како би
до 2050. године имала оптималних
41 одсто територије под шумама.

Нацрт Просторног плана Србије
откривадајепрошлегодине30,9 одсто
територије државе (2.733.400 хектара)
билоподшумом, докоптималнапокри-
веност, коју Србија треба да достигне
до 2050. године, износи 41 одсто. То
значи да је остало још 28 година за
подизањешумскихекосистемананешто
мање од 900.000 хектара.

Према званичним подацима, Срби-
ја има најнижи проценат шумови-
тости међу земљама у окружењу. Да
би постигла циљ, требало би да пошу-
мљава око 30.000 хектара годишње,
а пошумљава око 2.000. Да би се
циљ остварио, неопходно је да до
средине овог века буде утрошено око
2,2 милијарде евра.

ДОДЕЉЕНЕ МЕДАЉЕ И ПРИЗНАЊА УЧЕСНИЦИМА МАТЕМАТИЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ ОЛИМПИЈАДА

Знање је најбоља инвестиција
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6 ЗДРАВЉЕ

Године мудрости

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, научили смо да
обележавамо значајне живот-
не догађаје везујући их за пери-
од када су се догодили. Упра-
во због тога
имамо рођенда-
не, годишњице,
помене... Нека-
ко се заокружи-
вањем циклуса
годишњих доба
стварају конту-
ре будућих
успомена.

Трошење вре-
менског низа доводи до пре-
ласка из нестрпљивости и
„једвачекања” још једне годи-
не, рођендана, путовања... у
време које мудрост испуњава
полаганим заустављањем 
безглаве јурњаве. Скоро непри-
метно се са чекања прелази у
период када смо „у годинама”.
Сустижу се све дочекане и
недочекане, прошле и будуће
године, спајајући се у једино
што је остало – у сада. Kада се
„уђе у године”, време успори
таман толико да уморне ноге
могу да га прате. Неприметно
се мења рутина којој су прет-
ходне године дале убрзање и
замењује се мирноћом из које
се посматра узбурканост сва-
кодневице. Временска дистан-
ца постаје за многе превели-
ка, јер кад сте „у годинама”,
све је теже вратити се у ствар-
ност најдражих и пустити их у
своје сада. Неразумевање оно-
га што се догађа многима који
већ одавно назиру крај свог
временског низа повећава 
раздаљину и продубљује јаз
између оних који су се до јуче
разумели. Љубав се „облачи”
у бригу и стрепњу и постаје
непрепознатљива. Године бри-
шу значај сатима, тако да оста-
је само понеки тренутак испу-
њен пажњом и речима драгих

лица, које су препознатљиве
толико да их је скоро немогу-
ће послати у заборав – заувек.

Додавањем година живот-
ном низу постаје све израже-
нија и јача мудрост, која сада
стоји на темељима искуства.
Препознавањем и неговањем
сопствене мудрости свака осо-
ба „у годинама” постаје непро-
цењив дар, који постаје непре-
сушан извор путоказа за мно-
ге који су кренули истим путем.

Да бисмо могли да приме-
нимо мудрост старијих, треба
да се издигнемо до њихове
суштине. То можемо само на
један начин: ако успоримо
помахнитали точак свакодне-
вице и научимо да слушамо.
У покушају да нам пренесу

своја искуства,
са жељом да не
правимо исте
грешке, дође до
речи које делу-
ју као напуњен
пиштољ. Ако
оне убију веру
да има шта да
се научи, путо-
кази постану

невидљиви и заувек сакриве-
ни у болу и неразумевању.

Стрпљење је једина стаза
којом стижемо до наших дра-
гих којима су године исцрта-
ле мапу проживљеног на лицу.
Kада с разумевањем улазимо
у њихова срца, усамљеност
постаје подношљивија, лакше
се поднесе време које прође
до следеће најважније ствари
у њиховом животу – до још
једног заједничког тренутка.
Бескрајним разумевањем
постижемо да се живот додаје
годинама, помажемо смислу
да проструји кроз једноличне
дане и способнији смо да пре-
познамо мудрост. Често се иза
погледа који умеју да замуте
самоћа или болест крије 
бескрајно поље могућности...

Kада приметимо да нам је
лоше од окретања у месту на
сопственој животној вртешци,
време је да потражимо мир и
сигурност у неким очима које
крију љубав и мудрост нани-
заних година. Заокупљени оба-
везама, роковима, годишњи-
цама..., не видимо истину коју
нам време ојачава и све чешће
подмеће на пут, а то је да 
неизбежно стижемо „у године”,
када нам стечена мудрост не
значи ништа ако немамо с ким
да је поделимо.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kада се „уђе у године”,
време успори таман 
толико да уморне
ноге могу да га прате.

Kао и у свим другим стањима, код Алцхајмерове болести треба

посебну пажњу посветити исхрани – што више медитеранских

оброка који, поред морске рибе, садрже доста белог лука, першу-

на, рузмарина, маслиновог уља. Свакодневна употреба уља од

лана или жутог ноћурка побољшава функцију мозга и нерава.

Такође, за свакодневну примену, траварка Милена Марић пре-

поручује тинктуру од једнаких количина лековитих биљака: жал-

фије, матичњака, пречице и рузмарина.

Припрема: До половине тегле сипати биљну мешавину, па

прелити алкохолом (40–50%) или домаћом ракијом. Теглу затво-

рити и држати на собној температури две недеље. Сваки дан

мућкати и протресати. Kада се процеди, држати у стакленој посу-

ди на тамном месту собне температуре. Пити три кафене каши-

чице дневно, наравно уз претходну консултацију с лекаром.

Јача мишиће, стимулише цир-
кулацију и рад срца, тонизује
кожу чинећи је глатком, опушта
као најбољи лек против стреса.
Савршено је за синусе, алергије
и прехладе. Да ли знате о ком
чудотворном леку говоримо?

У питању је – море. Није ни
чудо што нам се сваког лета чини
да нас оно као магнет вуче у свој
загрљај – наше тело и ум заиста
вапе за својом годишњом дозом
овог лековитог плаветнила.

Одлазак на море и спајање с
њим на разне начине ствара посе-
бан осећај блаженства. Његови
благотворни утицаји не дожи-
вљавају се само пливањем, шет-
њом и трчањем по песку. Море
лековито делује на душу и тело
и уколико се само седи на обали
и посматрају таласи.

И лекари потврђују да мор-
ска вода заиста има лековита
својства. То објашњавају чиње-
ницом да се у њој налази пле-
менита мешавина натријума,
калцијума, калијума, магнези-
јума, фосфора, гвожђа, односно
свих минерала који се налазе у
крви човека, а важни су за рад
сваке ћелије. Kао таква, морска
вода освежава, јача мишиће, сти-
мулише циркулацију и рад срца,
тонизује кожу чинећи је глат-
ком, опушта представљајући нај-
бољи лек против стреса.

Поред тога, аеросол, односно
распршена со у ваздуху делује
подстицајно на нервне завршет-
ке у кожи, помаже сузбијању
отока и повољно делује на гор-
ње дисајне путеве.

Кожа ће се препородити

Многе особе које имају пробле-
ма с кожним болестима, попут
дерматитиса или псоријазе,
након боравка на мору приме-
ћују значајна побољшања. Ни то
није случајно.

Морска со и калијум-хлорид
из ње убрзавају зарастање оште-
ћене коже. Због својстава при-
родног антисептика морска вода
поспешује и повлачење екцема.
Препоручује се и као лек за сину-
се, алергије и прехладе, а делује
и као добар антихистаминик,
односно отвара дисајне путеве.

Међутим, имајте на уму да
претерано уживање у мору и мор-
ским таласима може довести до
исушивања коже, због чега је
обавезно редовно туширање и
наношење одговарајућих крема.

Природне капи за нос

Сигурно вам је већ познато да
слана морска вода помаже код
надражености слузнице носа или
шмрцања услед алергијских
реакција и прехладе.

Да бисте се ослободили ових
тегоба, треба из шака удисајем
да увучете у једну, па у другу
ноздрву морску воду, кад год се
за то укаже прилика. Со из воде
пече, али и дезинфикује носну
шупљину. Чак и педијатри пре-
поручују да бебе и мала деца
унесу у носић мало морске воде,
чак и превентивно.

Особе с проширеним венама
такође су у групи оних који ће
благодети мора осетити у пуној

снази. Требало би да оне уђу у
воду до половине бедара и хода-
ју пола сата, најмање два пута
дневно. Масажа услед кретања
и деловања воде затеже и јача

вене. Ако је море плитко, кори-
сно је да шетају по плићаку.

Такође, испирање морском
сланом водом прави је мелем за
жене које имају упале или поја-

чан вагинални секрет. Треба само
да се склоне с јавне плаже и
нађу најчистије море.

Добро је и за ум

Колико сте само пута чули да
психолози и психијатри препо-
ручују шетњу поред мора као
начин да умиримо усталасане
мисли и да се ослободимо стре-
са и симптома анксиозности?
Њихова препорука је и те како
оправдана и има научно уте-
мељење, па би је апсолутно ваља-
ло послушати.

Наиме, док седимо или шета-
мо поред морске обале, ми уди-
шемо морски ваздух богат нега-
тивним јонима. Ови јони поспе-
шују оксигенизацију целог орга-
низма. Енергија коју емитују дово-
ди до психичког и физичког бла-
женства, због чега их још нази-
вају и витаминима из ваздуха.

Осим тога, један од најважни-
јих елемената у траговима који
долази из мора је јод. Морска со и
алге су права ризница овог мине-
рала. Јодјенеопходанзапроизводњу
хормона штитне жлезде који
утичу на бројне процесе у органи-
зму. Ониконтролишубрзинукојом
се врши размена материја у орга-
низму, алиибрзинукојомсемате-
ријеразграђујуиновонасталаједи-
њења уграђују у ћелије. Уколико
јода нема довољно, може доћи до
грчеваумишићима, затвора, поја-
ве едема, хладних руку и стопала,
опште слабости, ломљивих нок-
тију, суве коже, па чак и депреси-
је. А ту су и друга озбиљна обоље-
ња која се јављају уколико овакво
стање дуже потраје.

СВА ЛЕКОВИТА СВОЈСТВА МОРА

БАР ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ТРЕБА НАМ
ДОЗА СЛАНОГ ПЛАВЕТНИЛА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЛЕЧЕЊЕ ПЕСКОМ

У свету се све више препоручу-

је лечење песком загрејаним

сунчевим зрацима и прожетим

минералима из мора. Терапија

се спроводи тако што се особа

у потпуности прекрије песком,

или само одређени делови

тела у којима су присутне тего-

бе. Глава, врат и груди увек

остају ван песка, слободни.

Онима који практикују ову

терапију саветује се да у почет-

ку остану „зароњени” у песак

10 минута, а након неколико

дана време се постепено проду-

жава, али не дуже од пола сата.

Песак треба да је потпуно

сув да би могао да ослобађа

топлоту. На овај начин на тело

се истовремено преноси

топлота, али и сви други кори-

сни састојци, а посебно мине-

ралне соли. Овај вид лечења

је нарочито делотворан у слу-

чају реуматичних упала згло-

бова, артрозе настале страда-

њем хрскавице у зглобовима,

као и других здравствених

проблема у костима и зглобо-

вима. Једино се не препоручу-

је особама са срчаним пробле-

мима, лошом циркулацијом и

крхким капиларима.

СВЕТЛОСНА ТЕРАПИЈА

Сунчеви зраци су на мору изу-

зетно здрави, уколико се не

претерује са излагањем

тела. Уз помоћ сунче-

ве светлости орга-

низам добија неоп-

ходне количине

витамина Д, који

више делује као хор-

мон јер регулише

здравље костију, мишића,

имунитет, сан и расположење.

Светлост позитивно утиче на

психу и организам, као и на

смањење стреса. Осим тога,

„упијање” сунчевих зрака

представља најбољи начин за

превенцију настанка остеопо-

розе и смањивање

нивоа шећера у

крви. Заправо, што

је већи проценат

витамина Д, то је

нижи ниво глукозе.

Сунчање је, у

разумној мери, кори-

сно и у превенцији срча-

них болести, а сузбија и про-

цесе који штете памћењу. С

друге стране, избегавање

сунца може допринети

настанку дијабетеса типа 2.

СВЕ СУ ОВО ЗНАЛИ
И ХИПОКРАТ,

ГАЛЕН И ЕУРИПИД

Још је родоначелник медици-

не Хипократ открио лековито

дејство мора на свом зави-

чајном острву Kосу у Егејском

мору. Посматрао је рањене

руке рибара које су јако брзо

зацељивале, а да ране нису

лечене. Схватио је да у ства-

ри морска вода смањује

ризик од инфекције и обна-

вља ћелије коже, подстичући

унос минерала из воде, а

избацујући токсине из крви.

Одушевљен морем, песник

Еурипид је писао да оно вра-

ћа здравље човеку, Платон је

тврдио да „испира” све бољ-

ке, а римски лекар и фило-

зоф Гален описивао је леко-

вито деловање честица соли

из морског ваздуха.

ЗАШТО НА МОРУ БОЉЕ СПАВАМО?

Морски ваздух и специфичан

мирис мора ослобађају карак-

теристичан састојак диметил-

-сулфид који у позитивном

смислу директно утиче на

дисајне путеве.

Kо се надише овако обога-

ћеног морског ваздуха, увече

ће боље спавати, јер се због

богатства негативних јона лак-

ше апсорбује кисеоник. Осим

тога, негативни јони боре се

против слободних радикала и

успостављају равнотежу хор-

мона среће и задовољства,

серотонина.

ПЛИВАЈТЕ ШТО ВИШЕ!

Kупање у мору генерално

освежава и испуњава органи-

зам енергијом. Море изазива

такав ефекат захваљујући

минералима чији је састав

сличан саставу течног дела

крви, односно плазми.

Пливање или једноставно

померање тела представља

савршену гимнастику за

мишиће и циркулацију крви.

Ходање кроз воду до нивоа

струка такође је корисна

активност јер спречава задр-

жавање течности у организму

и стварање целулита. Једино

треба водити рачуна да се на

купање не одлази одмах

после оброка, јер хладна вода

може да блокира варење и

доведе до изненадног осећаја

слабости. У води се треба

задржавати зависно од њене

топлоте. Ако је море хладније,

не треба боравити дуго и оба-

везно треба пливати.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА
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Последњих година, а нарочито
последњих неколико месеци, све-
доци смо снажења зеленог покре-
та и еколошке свести у Србији.
Као цивилизацијска тековина,
заштита животне средине деце-
нијама је присутна у нашим прав-
ним документима и представља
уставно начело и међународно-
правну гаранцију. Међутим, чини
се да се код нас здрава животна
средина тек одскора поима исто-
времено и као опште добро и
као неотуђиво право сваког поје-
динца, које не сме бити доведе-
но у питање ничијом самово-
љом, нити подређено захтевима
крупног капитала сакривеним
иза пароле привредног развоја.
Такође, и то не без разлога, веру-
јемо да је еколошка криза данас
достигла свој зенит и да се нешто
под хитно мора предузети с
циљем њеног ублажавања.

Иако се, глобално гледано, као
релевантан период за развој еко-
лошког покрета обично узима
последњих стотинак година, еко-
лошки проблеми нису иманент-
ни искључиво савременом све-
ту. Разумевање међусобног ути-
цаја природе и човека, као и
потреба и задатака који се у том
смислу намећу друштвеној зајед-
ници, сеже дубоко у прошлост.
Подједнако је стара и правна
интервенција у области зашти-
те животне средине, за шта има-
мо добре примере у нашој сред-
њовековној историји.

Однос средњовековних људи
према природном окружењу био
је битно другачији него данас. С
једне стране, није се располага-
ло научним знањем, којим савре-
мени човек објашњава већину
природних појава и процеса. Зато
су они често били приписивани
божјој вољи или дејству нечи-
стих сила. С друге стране, однос
средњовековног човека и приро-
де био је много непосреднији
него што је то случај у данашње
време, када већина нас живи у
потпуно урбанизованим среди-
нама. Нетакнута природа пред-
стављала је његово блиско окру-
жење, које је почињало чим би
се отвориле капије града, или
прешла сеоска међа. Људи су
били у прилици да „из прве руке”
опажају утицај својих свакоднев-
них делатности на природу, која
их је окруживала са свих страна.
Недостатак научног знања није
их спречавао да доносе исправ-
не закључке о сопственом ути-
цају на животну средину и њего-
вим штетним последицама.

Да су се људи у средњовеков-
ној Србији дивили природи и
поштовали је, најбоље се види
из бројних историјских извора.
Тако Григорије Цамблак наво-
ди да је пресудну улогу прили-
ком одабира места за изградњу
дечанског манастира одиграло
његово природно окружење. Кти-
тор, краљ Стефан Дечански, про-
вео је неко време на том месту,
„дивећи се његовој лепоти, јер
је лежало на узвисини, зашти-
ћено свим врстама дрвећа, било
плодно, равно и са сочном тра-
вом, богато изворима и појено
бистрим потоком... заштићено
са запада падинама високе пла-
нине, са којих је долазио нај-
здравији могући ваздух”. Путу-
јући кроз Србију 1433. године,
Бертрандон де ла Брокијер писао
је о здравим и чистим водама и
родној и богатој земљи, с густим
шумама, док је отприлике у исто
време Константин Филозоф забе-
лежио да „ова земља точи мед и
млеко”.

Непроходне шуме

Странци су с правом зазирали
од непроходних шума, чије остат-
ке и данас понегде срећемо (оту-
да Шумадија). Забележено је да
су неки од крсташа у 12. веку
недељу дана путовали од Бра-
ничева до Ниша, готово не видев-
ши небо од мора густих кро-
шњи. Наводи се да су Турци у

14. веку Топлицу називали „кра-
јем света”, због древне шуме која
се пружала докле поглед сеже и
која је прогутала њихову војску
1386. године.

Нема сумње да су прве жртве
привредног развоја и пораста
броја становника биле управо
шуме. Оне су се убрзано крчиле
како би се дошло до обрадивог
земљишта, као и због потребе за
дрветом у процесу вађења и обра-
де руде. Српски владари дали су
саским рударима повластицу да
искрчену земљу обрађују и да на
њој подижу своја насеља. Осим
тога, усталио се јако штетан начин

сече, с вађењем корења, што је
спречавало обнављање шуме.
Тако је још крајем 11. века визан-
тијски цар Алексије Комнин
наредио да се, ради регулисања
границе и побољшања комуни-
кација, у подручју између Зве-
чана и Липљана „дрвеће, које
сеже до небеса, исече у корену”.

Треба напоменути да се вео-
ма рано уочило до каквих после-
дица доводи прекомерна дефо-
рестација (сеча или уклањање
шуме са земљишта које се затим
преображава за нешумску упо-
требу). С недостатком шума суо-
чавале су се већ античке циви-
лизације Грчке и Рима, где су и
предузете прве правне контра-
мере. Тако је нпр. Теодосијев
кодекс из 4. века н. е. прописи-

вао да на место једног исеченог
чемпреса треба засадити више
нових чемпреса.

Током првих деценија 14. века
учестале су забране сече у Дубро-
вачкој републици, чија је тери-
торија већ тада била прилично
огољена. По свему судећи, забра-
не нису строго поштоване, јер
су дубровачке власти, услед уче-
сталих ерозија, 1450. године
потврдиле изричиту забрану
„сече у корену”.

Када је реч о заштити шума у
средњовековној српској држави,
централно место свакако заузи-
ма одредба чл. 123. Душановог

законика. У преводу на савреме-
ни језик овај члан у Призрен-
ском препису Законика гласи:
„О трговима, што су куда посе-
кли Саси горе до овога сабора,
ту земљу нека имају, ако су кому
властелину без права узели земљу,
да се суде са њима властела по
закону Светога краља, а од сада
унапред Сасин да не сече, а што
посече оно да не обрађује и људе
да не смешта, само да стоји пуста,
да расте гора, нико да не забра-
ни Сасину горе, колико треба
тргу, толико да сече.”

Овом одредбом забрањено је
немачким професионалним
рударима – Сасима да убудуће
крче шуму ради проширивања
обрадивих површина и подиза-
ња нових насеља. Они су смели
наставити са сечом, али само за
задовољење текућих потреба већ
постојећих насеља – за огрев,
рударење, дрвну грађу и слич-
но. Посечена гора имала је оста-
ти „пуста”, како би се шума после
одређеног времена обновила.

Све је у закону

Према знаменитом Раковачком
препису Законика, овај члан је,
поред Саса, крчење шуме убу-
дуће бранио и српској властели.
Нема разлога сумњати да је тако
било и у изворнику Законика,
јер је интенција законодавца очи-
гледно ишла за свеобухватном

забраном крчења шума. Треба
нагласити да се овде мисли на
планинске шуме (отуда гора). С
јачањем централне власти, пла-
нине, и шуме на њима, почеле
су се сматрати владаревом сво-
јином. Јасно је да се, поред пре-
комерне сече, желело стати на
пут и трајном заузимању шум-
ског земљишта од стране Саса и
властеле. Ипак, део одредбе који
се односи на обнављање „горе”
јасно показује да је подједнако
важан циљ законодавца био и
да се шума задржи као доми-
нантна култура земљишта у пла-
нинским пределима.

Сама чињеница да је предмет-
на одредба нашла своје место у
Законику говори много. Нема
потребепосебнообразлагатиколи-
ки су били ауторитет и значај
Законика, који се у делу стручне
јавности (не сасвим без основа)
сматра нашим првим уставом.
Реч је несумњиво о акту „најви-
ше правне снаге” онога времена,
који је за предмет регулисања
имао најважнија питања држав-
ног и друштвеног живота. Тиме
је заштита шума постала изри-
чита царска заповест и дужност
свих, као што је то био случај са
заштитом вере и неприкоснове-
ношћу судијске функције.

Остаје нажалост отворено пита-
ње да ли је и у којој мери ова
одредба Законика доследно
поштована. Иначе, спроведена
истраживања показала су да је у
периоду средњег века само на
Руднику посечено 60, а на Авали
115 километараквадратнихшуме.

Имајући у виду ондашњи при-
вредни живот, најозбиљнија прет-
ња по здраву животну средину у
средњовековној Србији била је
развијена рударска делатност. О
„тамној страни” рударства у Евро-
пи средњег века овако је писао
Георгије Агрикола: „Ископава-
њем руде се пустоше поља... Због
рудника се сече шума, јер посто-
ји потреба за бескрајним коли-
чинама дрвета за подземне радо-

ве, рударску опрему и топљење.
А кад се шуме и гајеви посеку,
тада се птице и звери истребе...
Испирањем руда се загађују реке
и потоци и тако убија риба. Сто-
га становници у тим крајевима,
због пустошења поља, шума,
потока и река, имају много
тешкоћа у набавци неопходних
ствари за живот.”

Свесни загађења

Из доступних извора може се
закључити да су наши преци,
првенствено у градским насе-
љима, били свесни загађења и
његових штетних последица.
Тако Константин Филозоф, био-
граф деспота Стефана, наводи
да је у овим крајевима после
зиме ваздух „добро пречишћен
и красан”. Намеће се закључак
дајеваздухтокомјесењегпериода
могао бити лошијег квали-
тета, те да је услед мешања штет-
них имисија и повећане влажно-
сти и магле вероватно долазило
и до појаве смога. То је разу-
мљиво, ако се има у виду да су
гомиле насутих слојева руде и
дрвеног угља паљене и оставља-
не да горе данима. Колико је
загађење ваздуха могло да оме-
та свакодневни живот средњо-
вековног града, сликовито пока-
зује пример из Енглеске, где је
краљ Едвард 1306. године забра-
нио паљење угља у Лондону у
данима заседања Парламента.

Од штетних последица рудар-
ско-топионичарске делатности
нису били поштеђени ни водо-
токови. Како је процес прераде
руде подразумевао испирање,
копови су углавном и настајали
у близини река. Пролазећи кроз
сребренички крај средином 17.
века, турски путописац Евлија
Челебија забележио је загађење
воде, наводећи: „Средином ове
вароши тече мала вода која се
улива у Дрину. Она је бела, а
зове се сребрна вода. Али то је
нека проклета вода. Извире из
рудника сребра. Становници ове
вароши, пијући ту воду, већи-
ном добијају на врату гушу. Она
изазива разне болести и унака-
жава мушкарце и жене.”

Проблеми затрованости водо-
токова почетком 16. века, због
присуства неколико топионица
на Мајданској реци, проузроко-
вали су недостатак пијаће воде
у рударским насељима у рејону
Мајдана на Руднику. Вероватно
је то био један од разлога зашто
се код Дубровчана Рудник про-
чуо као нездраво место, које тре-
ба избегавати.

Измештање топионице

Најупечатљивији пример реак-
ције локалног становништва на
пораст загађења збио се у Сре-
бреници, од давнина познатој
по богатим рудницима сребра и
олова. У самом граду било је
више топионица олова које су

емитовале велике количине
отровних гасова, од којих је, како
се наводи, умрло „много добрих
људи”. Такво стање навело је
бројну дубровачку заједницу у
Сребреници да се обрати деспо-
ту Ђурђу Бранковићу, са захте-
вом за измештање топионица и
места где се жари руда ван насе-
ља у Сребреници. Деспот је одго-
ворио благонаклоно, а према
неким изворима, чак и нагла-
сио да то чини како би Сребре-
ницу учинио „здравим местом
за живот”. Међутим, изгледа да
по деспотовом наређењу за укла-
њање топионица није одмах
поступљено, па су Дубровчани
морали дипломатским путем да
интервенишу код српског дво-
ра, како би заштитили здравље
својих суграђана у Сребреници.

Становници средњовековних
српских земаља били су свесни
значаја здравог природног окру-
жења. Такође, увиђали су у чему
се састоји њихов штетан утицај
на животну средину и неопход-
ност да се правним мерама шко-
дљиве активности уклоне, или
макар ограниче. Наравно, не
може бити речи о некаквом
систематском и свеобухватном
приступу као у данашње време,
када се доносе посебни закони
и подзаконски акти којима се
ова материја уређује. Међутим,
наведени појединачни примери
показују да је правне интервен-
ције било и да она није била
занемарљива. Посебно пада у
очи да су потребу за правним
регулисањем горућих проблема
добро разумели и владари и
њихови поданици. Грађани Сре-
бренице нису се устезали да од
моћног деспота Ђурђа захтевају
да наложи мере неопходне како
би се њихов град учинио здра-
вијим местом за живот. С друге
стране, на примеру изложеног
члана 123. Душановог законика
видимо да је та иницијатива кат-
кад потицала од самог владара,
као законодавца.

Оно што је посебно важно,
јесте чињеница да су наши пре-
ци по свој прилици увиђали
неопходност онога што се данас
обично назива „одрживи развој”.
Природа се није увек и по сваку
цену жртвовала потребама при-
вредног развоја, штавише, очи-
гледно је било јасно да дугороч-
ног просперитета нема без очу-
вања природних ресурса, међу
којима је и здравље становни-
штва. Примера ради, моћ и богат-
ство средњовековних српских
владара добрим делом су почи-
вали на регалијама везаним за
руднике. Па ипак, они су умели
да сагледају и штетне аспекте
убрзаног развоја рударства и пре-
дузму одговарајуће мере. Забра-
на из чл. 123. Душановог зако-
ника значила је крај за више од
века дуге повластице дате број-
ној популацији професионалних
саских рудара. Очигледно је код
владара – законодавца преваг-
нула свест о „вишем интересу”,
због којег је био спреман да изло-
жи ризику даљи развој рудар-
ства, али и да доведе у питање
сопствене приходе.
(Милан Момчиловић, адвокат

и сарадник Центра за
правосудна истраживања

CEPRIS. Текст је преузет са
сајта otvo re na vra ta pra vo su dja.rs.)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 8. јул 2022.
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РЕЧ СТРУЧЊАКА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОГЛЕД ИЗ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Турци су у 14. веку
Топлицу називали
„крајем света”, због
древне шуме која се
пружала докле
поглед сеже и која
је прогутала њихову
војску 1386. године.

Из доступних извора
може се закључити
да су наши преци,
првенствено у
градским насељима,
били свесни загађења
и његових штетних
последица.



Шта се све може кад се бивши и сада-
шњи ђаци и запослени једне школе
сложе, најбоље ових дана показује при-
мер Основне школе „Исидора Секу-
лић”. Директори, наставници, учени-
ци, родитељи, а пре свега истакнути
пријатељи школе заједничким снагама
су, уз много труда и рада, заједно ство-
рили једно заиста вредно и лепо дело –
монографију „Исидорине” школе.

Желели су да међу корицама, за неке
будуће генерације, од заборава сачувају
живот, рад и успехе школе, истина, јед-
не од млађих у граду, али опет довољно
старе да се има шта забележити за исто-
рију. Школа наиме постоји од 1979. годи-
не, када се издвојила из оквира школе
„Ђура Јакшић” и за нешто више од чети-
ри деценије свог постојања изнедрила је
многа сведочанства која, пре свега, гово-
ре о томе како се вредности постављене
пре четрдесет година негују и данас, а
међу њима је најзначајнија несебична
посвећеност деци и њиховом напретку.

У школи истичу да је монографија
настала из потребе да се „сачува про-

шло време за будуће генерације”. На
овој публикацији је група људи посве-
ћено радила скоро три године. Настоја-
ли су, како кажу, да сви који су кроз
школу прошли и пролазе буду споме-
нути и обухваћени бар неким сегмен-
том. Посебну вредност монографији
даје управо то што је није писао неко са
стране, већ различити аутори који су
живели или још увек живе живот ове
школе и који су од својих прича сачи-
нили савршен мозаик за незаборав.

Тим који се месецима трудио да иде-
ја добије свој коначан облик сачињен
је од шесторо ентузијаста, некадашњих
ђака школе, некадашњих и садашњих
запослених, а то су: Миливоје Видић,
Светозар Алексић, Невенка Живковић,
Драгана Малиџан Винкић, Вања Јекић
и Сања Ђиновић Божић. У тиму су била
три пензионера (од њих двоје бивших
директора, а двојица су у школи били
од оснивања) и три бивше ученице.

Аутори посебно захваљују донатори-
ма, бившим ученицима који су омогући-
ли штампање 200 примерака овог луксу-

зно опремљеног издања и свима остали-
ма који су помогли у настајању овог дела.

А док су се скупљала средства за обја-
вљивање монографије, родила се још
једна фантастична идеја: о покретању
фондације „Исидорци – добротворци”.
Њен циљ је обезбеђивање средстава за
награђивање најуспешнијих ученика,

као и за помоћ онима
којима је такав вид подршке
неопходан.

– Желимо да награђујемо
и помажемо. Колико год сред-
става да се прикупи, намера-
вамо да их усмеримо у мар-
кетинг школе, у награђива-
ње ученика који постижу
успехе на такмичењима највишег ран-
га, као и на финансирање њиховог одла-
ска на друга велика надметања. Нада-
мо се да ће се наћи новца и за наградна
путовања за ученике генерације, а воле-
ли бисмо и да помогнемо лечење деце
оболеле од тешких и ретких болести –
истакао је Миливоје Видић, први дирек-

тор школе „Исидора Секу-
лић”.

Чак две одличне идеје и
два примера које треба сле-
дити добиле су овом причом
„исидораца” и све друге шко-
ле у нашем граду. Деца су
вредна тога, а међу одрасли-
ма ће се већ наћи добровољ-

ци за овако лепа дела. У овом граду их
бар никад није мањкало.

У Панчеву су, после две године пау-
зе, од 1. до 3. јула одржани „Дани
Вајферта”. Судећи по посећености,
Панчевке и Панчевци су се и те како
ужелели ове манифестације. Нема
сумње ни у то да их је привукао
одличан програм. Било је свега: изло-
жби, предавања, добрих концерата,
фолклора, укусних залогаја, финог
занатског пива и још много чега.

Организатори су се одлично пока-
зали, сви који су наступили били су
на висини задатка, штандови са изло-
женим ђаконијама свих врста и агре-
гатних стања такође су били за десет-
ку, посета је била одлична... Само су
неки од нас пали на тесту. Поново.

Још појединци нису научили да
пуна канта не служи да у њу поку-
шаш да нагураш још нешто или, још
горе, да своје смеће одложиш поред
ње. Ниси решио проблем ни ако пра-
зну чашу зафрљачиш негде у траву
или је спустиш било где на тротоар
кад мислиш да те нико не гледа.
Него лепо продужиш и потражиш
неку другу канту или контејнер у
које то што имаш да одложиш фино
стаје и не штрчи. Да се не окреће
Вајферт у гробу због тебе и да не
поквариш бар једном лепу слику о
свом граду. Хајде, можеш ти то. Знаш
како кажу – није тешко бити фин.
Стварно није, покушај.

Петак, 8. јул 2022.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Може ли се колективним 
уговором тражити већи

износ отпремнине?
„Као представник запослених у свом
предузећу, желео бих да покренем ини-
цијативу да се измени колективни уго-
вор у делу који се односи на исплату
отпремнине при проглашењу вишком.
Интересује ме може ли се тражити
већи износ, али тако да се тај износ
веже за, на пример, 50 или 60 одсто
просечне зараде по години стажа”, пита
наш читалац Василије из Качарева.

Одговор: Висина отпремнине утвр-
ђује се општим актом или уговором о
раду, с тим што не може бити нижа од
збира трећине зараде запосленог за сва-
ку навршену годину рада у радном
односу код послодавца код кога оства-
рује право на отпремнину. Ово значи
да се колективним уговором може утвр-
дити већа отпремнина по години про-
веденој у радном односу код послодав-
ца код кога запослени остварује право
на отпремнину од отпремнине која је
утврђена у складу са одредбама Закона

о раду. Када услед технолошких, еко-
номских или организационих проме-
на престане потреба за обављањем одре-
ђеног посла или дође до смањења оби-
ма посла, колективним уговором код
послодавца може да се утврди право
на отпремнину запосленог у висини
од, на пример, 50 одсто просечне зара-
де, под условом да је то повољније пра-
во запосленог у односу на законско
решење.

Колективним уговором
може се утврдити већа
отпремнина од оне која 
је утврђена у складу са
одредбама Закона о раду.

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

МОНОГРАФИЈА ШКОЛЕ ИЗНЕДРИЛА ФОНДАЦИЈУ

„Исидорци– добротворци” помажуинаграђују

НИЈЕ ВРУЋИНА ЈЕДИНИ ПРОБЛЕМ

ЧУВАЈТЕ СВОЈУ КОЖУ, ОНА НИШТА 
НЕ ОПРАШТА И СВЕ ПАМТИ

Чика Ђорђе, опростите!

Лето се ни ове године не шали с нама и
од првог дана свог доласка у овај део
света показало се у пуној силини. Дани
су врели, дише се тешко, без клима-
-уређаја мало ко може и сви смо колек-
тивно троми, уморни, безвољни и углав-
ном чекамо ноћ, која је бар за нијансу
подношљивија. Ипак, нису само висо-
ке температуре оно што неповољно ути-
че на наше здравље.

Као што смо већ навикли у ово доба
године, и УВ индекс је скочио на сам
врх опасне скале и одатле, како се чини,
неће ни силазити. На нама је да се
заштитимо. Ево и како.

Судећи по прогнози за наредне дане, у
Панчеву ће индекс ултраљубичастог зра-
чења бити врло висок: са осмог и деве-
тог подељка није се спуштао од почетка
лета, а како ствари стоје, то не планира
да учини ни у данима пред нама.

Када су вредности УВ индекса 8, 9
и 10, то значи да је опасност од штет-
ног сунчевог зрачења врло изражена
и да треба предузети посебне мере
заштите.

Добар слуга, лош господар

Ултраљубичасто зрачење је неопходно
нашем организму у процесу стварања
витамина Д, који има значајну улогу у
развоју костију и зуба, стварању ћелија
крви и јачању имунитета.

Међутим, за те потребе не треба нам
више од 15 минута сунчања дневно.
Ако претерамо, долази до трајних оште-
ћења коже, која не нестају чак ни када

опекотина избледи. Са сваким наред-
ним продуженим сунчањем на том
месту се већ ослабљени локални иму-
нитет и генетски материјал коже још
више уништавају.

Прекомерна изложеност ултраљуби-
частим зрацима може да доведе до рака
коже, оштећења ока (првенствено до ката-
ракте), слабљења имунитета, као и до
превременог старења коже. Ултраљуби-
часто зрачење је посебно опасно за децу
и адолесценте, јер може да буде узрок
тешких обољења коже касније у животу.

Меланом главна претња

У Србији се сваке године открије око 650
оболелих од меланома, док приближно
300 људи умре од овог најсмртоноснијег
рака коже. Застрашујућа је чињеница да

међу младима узраста од 15 до 29 годи-
на у просеку годишње четири мушкарца
и шест жена оболи, док три мушкарца и
једна жена наведеног узраста изгубе бит-
ку са овом опаком болешћу.

Иако се Србија налази у групи зема-
ља с нижим ризиком оболевања, црве-
ни аларм се пали због податка да се
број оболелих од 2005. до 2015. пове-
ћао за чак 25 процената. Стручњаци
објашњавају да је главни разлог томе
пре свега неконтролисано излагање ста-
новништва УВ зрачењу у претходним
деценијама.

Како се заштитити

У летњим месецима вредности УВ
индекса су готово свакодневно пови-

шене, па увек, а ових дана погото-
во, треба избегавати излагање сун-
цу између 10 и 16 сати (чак и онда
када је облачно, јер УВ зраци про-
лазе кроз облаке). Потребан је додат-
ни опрез ако боравите у близини
површина које рефлектују велику
количину светлости, као што су
вода, песак и снег, зато што оне
могу да повећају изложеност УВ
зрачењу чак за 90%.

Као превентива препоручује се унос
шест до осам чаша воде дневно и
исхрана богата витаминима Ц и Е,
бета-каротеном и другим каротенои-
дима, ликопеном и омега 3 масним
киселинама, као и употреба белог лука
и зеленог чаја.

КОЈИ ПРОИЗВОД ОДАБРАТИ

Полице апотека и парфимерија у Пан-

чеву препуне су различитих препарата

за заштиту од сунца, а цене се крећу

од 280 до невероватних 3.500 дина-

ра у зависности од произвођача,

састава и заштитног фактора.

У тако великој понуди тешко је ода-

брати прави препарат, јер понекад

висока цена није гаранција једнако

високог степена заштите. Докторка

Светлана Грубор саветује на шта да

обратите пажњу при куповини:

– Да бисмо направили правилан

избор, морамо препознати свој тип

коже. Фототип 3 се најчешће среће на

нашем поднебљу, а карактерише га

нешто тамнија кожа, мање осетљива

на сунце, која лако и брзо тамни. Пре-

парат за заштуту од сунца бирамо тако

да фактор омогући што дужу заштиту.

Дакле, ако кожа фототипа 1 изгори

после пет минута боравка на сунцу,

заштитни фактор (СПФ) 50 омогућава

50 пута дужи боравак на сунцу пре

појаве опекотина. У пракси препоручу-

јемо пацијентима да не користе мањи

фактор од 30 и да понављају мазање

коже на сат времена или СПФ 50 са

обнављањем на сат и по до два сата.

Дозвољено излагање сунцу током

лета је у периоду до 10 до 10.30 пре

подне и од 16.30 до 17 сати по подне,

уз обавезно наношење водоотпорног

заштитног препарата. Неизоставно се

морају користити и наочаре са УВ

заштитом, шешири, заштитна одећа...

Хлад или сунцобран пружају заштиту

од сунца као СПФ 6, што значи да се

и ту може изгорети за кратко време

ако кожа није заштићена!

ШКОЛА ПО МЕРИ ДЕТЕТА

Ученици у школи „Исидора Секу-

лић” уважени су као равноправни

чланови или главни актери школ-

ског живота, јер свака школа дугује

деци своје постојање.

Деца представљају најбитније и

непроцењиво богатство које дру-

штво има, а мисија школе је била и

остала да им пружи знања без

којих се дечји снови не би оствари-

ли. Зато ова установа поносно носи

слоган – „Школа по мери детета”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Аутори монографије на
промоцији одржаној

14. јуна

Исидорина
монографија



Преко 60 такмичара из
земље и иностранства

Ревијално певали Биља,
Аца, Снеки и Радиша

Пети фестивал „Прва хармо-
ника Војводине – Златна дир-
ка” окупио је бројне врхунске
познаваоце тог инструмента,
што ведета у жирију, што тале-
ната у такмичарском погoну,
за шта се ове године пријавило
више од 60 учесника из четири
земље: Србије, Босне и Херце-
говине, Хрватске и Аустрије.

Није изостао ни ревијални
део с великим звездама народ-
не музике, као што су Снеки,
Радиша Урошевић, Биљана Јеф-
тић и Александар Илић, што је
додатно допринело да поново
буде много људи у публици.

Моћан инструмент

Манифестација је стартовала у
недељу, 3. јула, а част да је све-
чано отвори, припала је чла-
ници Градског већа задуженој
за област културе Марији Јевић,
која је у свом говору, поред
осталог, истакла и то да ће Град
увек давати подршку оваквим
културним догађајима.

Потом се публици обратио и
надалеко чувени мајстор хар-
монике Љубиша Павковић. Он
је говорио о том инструменту
као локалном и глобалном чуду,
а апострофирао је и љубав и
жар с којим су овом надмета-
њу приступили учесници, наро-
чито у млађим категоријама,
којих је било више од 40 с
разних страна.

– Радећи с најмлађим так-
мичарима, петлићима, пиони-
рима и осталима, осетио сам
велику радост. Гледао сам како
су се озбиљно припремили, како
су се обукли, нису спавали од
велике жеље, како су се профе-
сионално понашали и какав су
репертоар изабрали за такми-
чење. Они су све то издржали,
заједно с нама, а све смо то
извели захваљујући великој обо-
страној љубави. Све у свему,
хармоника је веома моћан

инструмент и са овим младим
људима има светлу будућност
– рекао је Павковић.

Он је био и председник жири-
ја, који су чинили и Енџи
Маврић, Мића Јанковић, Мир-
ко Kодић, Љиљана Степић и
Влада Тодосијевић.

Такмичари су били подеље-
ни у осам категорија – од осам

до тридесет година, па су се над-
метали у конкуренцијама петли-
ћа, млађих и старијих пионира,
пионира, млађих и старијих
јуниора, затим јуниора, сенио-
ра, млађих и старијих дуета.

И Панчевци међу најбољима

Потом су директор фестива-
ла Марко Гуран и шеф струч-

ног жирија Љубиша Павковић
уручили награде најбољима у
категоријама млађих такми-
чара, међу којима су се нашли
и Панчевци Михајло Станко-
вић и Kостадин Срданов.

Након наступа победника
целовечерњи концерт је одр-
жао брачни пар Биљана Јев-
тић и Александар Илић, који
је отворио наступ песмама „Не
дај се, генерацијо” или „Испла-
чи се на грудима мојим”.

Потом га је на сцени заме-
нила супруга песмама као што
су „Ништа не брини” и „Ево
ти срце на длану”, а неколико
нумера су отпевали заједно.

Другог дана фестивала над-
метали се сениори, а побед-
ници су по истом моделу
добили награде, након чега
су показали шта знају. Те
ноћи ревијално су певали
легендарна Панчевка Снежа-
на Снеки Бабић и Радиша
Урошевић.

Oрганизатор манифестаци-
је је ивановачки Дом културе
„Жарко Зрењанин”, који је, у
сарадњи са Удружењем естрад-
них уметника „Балкан из Пан-
чева, у такмичење укључио
велики број уметника из целе
земље.

Петак, 8. јул 2022.
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И ГЛОГОЊЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЕОСКУ СЛАВУ

Разноврстан програм за Петровдан

Удружење учесника свих рато-
ва из Долова обележава све
важне датуме у турбулентној
историји тог места у вези с бор-
бом за слободу током прошлог
века.

Тако је поводом некадашњег
Дана борца у понедељак, 4.
јула, ова организација предво-
ђена председником Мирком
Субином положила венце на
монументе посвећене палим
борцима.

Најпре су то учинили код
споменика страдалима у Првом
светском рату код цркве у цен-
тру, затим у долини код старог
језера, као и у Учитељском пар-
ку, где су сахрањена четвори-
ца доловачких партизана које
су 7. септембра пресрели Нем-

ци приликом пребацивања у
Белегиш на Сремски фронт.

– Поштујемо све доловачке
жртве, а одали смо пошту и
људима из организације, попут
ове године преминулог нашег
дугогодишњег председника
Николе Бразована. Следећи
датум који обележавамо је 11.
јул, када полажемо венац стра-
далима у првој оружаној акци-
ји 1941. године, када су Долов-
ци и људи из других околних
места минирали пругу код Вла-
димировца – каже Субин.

Банатски Брестовац: Удру-
жење пензионера је у поне-
дељак, 4. јула, положило венац
поводом Дана борца. Школа
је у среду, 6. јула, приредила
матурски плес кадрил и доде-
лу сведочанстава, а као сваке
године Месна заједница је
ђаку генерације уручила при-
годан поклон.

Банатско Ново Село: Као и
обично на крају сваке успе-
шне сезоне, већ четврту годи-
ну заредом, припремни
ансамбл виших разреда посе-
тио је манастир Горњак и ужи-

вао у врелом дану у бањи
Ждрело. Удружење жена се
својим производима предста-
вило на „Данима Вајферта”.

Долово: Удружење учесника
свих ратова је поводом нека-
дашњег Дана борца у понеде-
љак, 4. јула, положило венце
на споменике палим борци-
ма у месту. Журкица у орга-
низацији Актива младих и
Месне заједнице, у сарадњи с
Домом културе и ЈKП-ом
„Долови”, одржана је у петак,
1. јула, овог пута на другој
локацији у Учитељском пар-
ку.

Глогоњ: Фолклорна секција
Дома културе наступила је у
недељу, 3. јула, на концерту у
Сакулама. Програм поводом
обележавања сеоске славе
Петровдана почео је у среду,
6. јула, стартом Летње лиге у
малом фудбалу, а трајаће до
уторка, 12. јула.

Иваново: Пети међународни
фестивал хармонике „Златна
дирка” одржан је у недељу и
понедељак, 3. и 4. јула, на

платоу испред Дома културе,
када су, поред такмичења за
јуниоре и сениоре, концерте
одржали Биљана Јевтић, Алек-
сандар Илић, Снежана Бабић
Снеки и Радиша Урошевић.
У недељу, 3. јула, око подне-
ва, запалила се сува трава на
насипу, а пожар је захватио и
део ивановачког гробља, али
је убрзо саниран интервенци-
јом мештана и припадника
Ватрогасно-спасилачког бата-
љона из Панчева.

Јабука: Десетак мештана уре-
ђивало је око километар пла-
же Скела, ка Глогоњу, како
би и она била употребљива
овог лета. Пријављивање за
традиционални „Илинденски
турнир у малом фудбалу”
могуће је до 14. јула, а наред-
ног дана биће обављен жреб.
Сви заинтересовани за уче-
шће могу да се јаве на кон-
такт-телефон 067/711-80-19.

Kачарево: Драмски студио за
децу качаревачког Дома кул-
туре почео је да ради у поне-
дељак, 4. јула, у просторија-
ма поменуте установе. Пла-
нирана хуманитарна акција
кувања рибље чорбе у просто-
ријама удружења „Вардар”
одложена је због врућине.

Омољица: Пожар на сеоском
сметлишту у претходном
периоду неколико пута је
гашен. У току је реконструк-
ција зграде Месне заједнице.
Нови директор Дома културе
однедавно је Душан Лукић.
Теку припреме за предстоје-
ћи „Жисел”. Промоција књи-
ге Ратомира Антоновића
„Бесмртне приче” одржана је
у четвртак, 7. јула, у Дому
културе.

Старчево: У току је припре-
ма „Дана дружења”. Плани-
рани долазак туриста из Бео-
града у првом обиласку „Стар-
чевачке туре” одложен је због
велике врућине. Дом културе
је започео завршне радове у
другом делу зграде, а у току
је и постављање плочица у
ходнику.

Месне актуелности

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
УЧЕСНИКА СВИХ РАТОВА

Доловци поштују 
и Дан борца

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

УЧЕНИЦИ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” УСПЕШНИ У ПРОЈЕКТУ КОЈИ РАЗВИЈА ВЕШТИНЕ

Омољчани добри „читалићи”

ОДРЖАН ПЕТИ ФЕСТИВАЛ „ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ”

„ЗЛАТНА ДИРКА” ПОНОВО ОКУПИЛА КРЕМ

Глогоњци су практично већ запо-
чели програме поводом сеоске
славе Петровдан, тако што је у
среду, 6. јула, стартовала Летња
лига у малом фудбалу, чије ће
утакмице бити игране током
наредних вечери на Спортском
центру.

Исто тако по традицији, и
Ловачко друштво Глогоњ орга-
низоваће надметање у гађању
глинених голубова у недељу, 10.
јула, у 9 сати, на локалној стре-
љани, а у идентичном термину
на Спортском центру и Школа

фудбала Глогоњ приредиће тур-
нир у фудбалу за млађе катего-
рије.

Дан уочи Петровдана, у поне-
дељак од 21.30, на платоу Дома
културе на програму ће бити
концерт бенда „Плаћеници”.

А на сам дан славе, у уторак,
12. јула, од 7 сати, Удружење
голубара „Глогоњ ’06” приреди-
ће „Петровдански куп”, када ће
бити организовано пуштање голу-
бова. Свечана петровданска
литургија биће служена од 9 сати
у Цркви Светог Петра и Павла,

а тачно у подне почиње свечана
седница Савета Месне заједни-
це и додела златника вуковци-
ма. Удружење пензионера ће сат
касније у својим просторијама
уприличити турнир у шаху.

Изложба традиционалних јела
и рукотворина удружења жена
биће отворена у 19 сати у Дому
културе, где ће у исто време
почети и културно-уметнички
програм, у којем ће наступити
фолклорне секције Дома култу-
ре, КУД „Веселија”, као и фол-
клораши из Орловата и Сакула.

Владислава Ристић
прва у Алексинцу, а
солидно прошла и
Ивановчанка Ирина
Бењовски

Омољичка школа поново је успе-
шно учествовала у пројекту
„Читалићи”, у оквиру којег се
развија вештина читања и разу-
мевања прочитаног, као и писме-
ног изражавања.

Ова образовна установа била
је и домаћин општинског так-
мичења на коме се надметало
око 50 ученика из Омољице,
Иванова и Брестовца.

На републичко такмичење
пласиралe су се две омољичке

ученице, Владислава Ристић (VI-
2) и Неда Тајдић (IV-2), којима
су помагале менторке Маја Осто-
јић и Милена Ђукановић, као и
ученица четвртог разреда ива-

новачке школе „Моша Пијаде”
– Ирина Бењовски, чија је мен-
торка била Ана Дамјанов. Све
оне су имале запажено учешће
на том надметању у Алексинцу,

али је Владислава ипак била нај-
боља у тесту знања и разумева-
ња прочитаног и убедљиво осво-
јила прво место.

У категорији „креативци” омо-
љичка васпитачица Александра
Стојковић са својом групом осво-
јила је прво место за „Читалач-
ки дневник”. Ученик Растко
Милосављевић (II-3), чија је мен-
торка била Добрила Пурковић,
освојио је друго место у истој
категорији, а Андреј Урошев (II-
1), уз помоћ учитељице Љиљана
Миладиновић, добио је похвалу
за свој дневник.

И у категорији „гласници” ове
године Омољчани су успели да
освоје треће место за штанд који
су креирали, на тему „Култура
сећања – Јубилеји”.

На младима свет остаје

Снеки – светска, а наша

Биће и служби у Цркви
Светог Петра и Павла
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Промоција монографије о Олги
Сковран „Коло с љубављу”
ауторке Богданке Бобе Ђурић,
у издању ансамбла „Коло”, при-
ређена је у четвртак, 30. јуна, у
фоајеу Културног центра. Исте
вечери у дворани те установе
ансамбл „Коло” одржао је цело-
вечерњи концерт.

О луксузном двотомном
издању посвећеном нашој Пан-
чевки Олги Сковран, поред
ауторке, говорио је и Влади-
мир Декић, актуелни директор
ансамбла „Коло”. Богданка Боба
Ђурић је историчарка уметно-
сти, професионална играчица,
некадашња директорка „Кола”,
а поред ове монографије, напи-
сала је и велики број других
радова, чланака и књига (пого-
тово за децу) на тему народне
игре.

– Ово је прва књига која се
бави ликом и делом Олге Ско-
вран, утемељивачице уметно-
сти, народне игре, песме и
музике на подручју бивше
Југославије. Олга је била изу-
зетна личност, велика корео-
графкиња, чија дела и даље
фасцинирају савременог гле-
даоца, која су и даље актуел-
на, авангардна и непревази-
ђена. Она је упамћена и као
сјајна директорка ансамбла

„Коло”, која је од оснивања
чврстом руком и прецизном
идејом градила будућност ове
уметности. Јединствен стил
писања Бобе Ђурић води вас
кроз узбудљиво време оснива-
ња ансамбла, креативне про-
цесе стварања, организацио-
не подухвате и оригинална
решења те по много чему изу-
зетне жене, Олге Сковран –
рекао је, између осталог, Вла-
димир Декић о овом капитал-
ном делу.

Први том монографије је
ауторско дело Бобе Ђурић, док
је други том рукописна зао-
ставштина Олге Сковран која
се први пут представља јавно-
сти. Ту су Олгини рукописи,
извештаји с путовања, као и
исечци из њене свеске на осно-
ву којих имамо прилику да
видимо како је она стварала
све оне кореографије које и
данас остављају публику без
даха где год да су изведене.

Управо те кореографије има-
ла је прилику да види и публи-
ка у дворани Културног цен-
тра. Упркос несносној врући-
ни и чињеници да климатиза-
ције у сали нема, играчи су као
и увек били беспрекорни и
заслужили су овације на крају
концерта.

Уколико волите насеље Тесла,
одрасли сте ту, вежу вас неке
друге успомене за тај крај или
једноставно желите да сазнате
нешто више о прошлости и зани-
мљивим људима тог насеља, онда
вам свакако препоручујемо да
погледате документарни филм
„Теслаши”.

Премијера тог остварења одр-
жана је у суботу, 2. јула, а треба-
ло би да се оно ускоро нађе и на
„Јутјубу” и да тако постане
доступно свима који су проте-
клог викенда пропустили про-
јекцију у Културном центру.

Редитељ и комплетан аутор фил-
ма „Теслаши” је свештеник Чедо-
мир Милосављевић. Он је желео
да кроз разговор о свом одра-
стању с десеторо људи предста-
ви своје детињство и, како је
рекао, узрастање на Тесли. Kроз
дијалошку форму и много зани-
мљивих слика Милосављевић је,
кренувши од безазлених неста-
шлука, спорта и глуварења
испред Банке, исплео једну фило-
зофску сторију о формирању
идентитета теслаша.

– Филм „Теслаши” је један од
неколико мојих филмова тог
типа заснованих на
разговорима с људи-
ма које познајем. 
На известан начин 
сам, режирајући га, 
злоупотребио учеснике
да говоре о мом
одрастању на Тесли.
Све је врло једно-
ставно, филм нема
неку акцију, већ га
чине разговори с
десеторо људи који
су битно утицали на
моје детињство. Нај-
пре је ту моја мајка,
која је пристала да
прва говори о томе
како смо се ми досе-
лили у насеље Тесла, а онда сам
по старини ишао и обухватио
сам три генерације: 1955/56,
1960. и 1966. годиште. Било ми
је битно како је свако од мојих
саговорника упамтио одрастање
на Тесли, односно време када се
постављало питање како ући у
први тим Тесле у малом фудба-
лу, који је био наша основна
делатност, а затим како су се
моји саговорници усмерили на
своја животна опредељења. Глав-
на окосница тих кратких дина-
мичних монолога јесте посвета

свим нашим пријатељима, род-
бини, сестри... који су рано пре-
минули. Инсистирао сам да се
они помињу, јер је њима све ово
посвећено – рекао је отац Чедо-
мир Милосављевић.

530 пута 350

Он је открио и то да је филм
„Теслаши” везан само за једно
уско и врло малено подручје.

– Инсистирао сам да учесни-
ци буду само из зграда које су
зидане од 1964. до можда 1985.
године. Kада се измери, то је
око 530 метара по дужини и око
350 по ширини, свега неколико
зграда. Желео сам да кроз то
одрастање, младалачки жар и
кроз ту групу младих момака и
девојака откријем како је уста-
новљен идентитет теслаша. Сви
смо ми током живота одлазили
с Тесле и враћали јој се. Живео
сам на разним местима, али се
на Тесли осећам најсигурније.

Kад дођем на Теслу, увек сам ту
свој на своме, ту могу да станем
и да препознам сва та наша места
на којима смо стасавали – пору-
чио је отац Чеда.

Кифле, ацетон и чај од липе

Своје утиске о Тесли у филму
деле и теслаши Миланко Боди-
рога и Ернест Лацко. О неким
стварима којих у филму неће

бити, а које на изузет-
но леп начин ослика-
вају ово велико панче-
вачко насеље, они су
говорили на конферен-
цији за новинаре која
је уприличена уочи пре-
мијере филма.

Ернест Лацко је том
приликом испричао
посебно занимљиву
причу о свом сећању
на мирисе Тесле.

– Kад смо се ноћу
враћали из града, први
мирис на који смо
налетали био је мирис
њеног величанства
Пекаре. Били сити или

не, одмах огладните кад вас
опчине мириси врућег хлеба,
кифли, пецива, погачица, буре-
ка... Таман кад прођете Пекару,
запахне вас очаравајући мирис
нерафинисаног индустријског
ацетона из Фабрике сијалица.
Kада омамљени од тог мириса
уђете у насеље, следе мириси
природе. У зависности од годи-
шњег доба, ти су мириси били
различити, али се памте од апри-
ла до јуна: мирис багрема који
би се паковао у тегле и постао
мед, па онда крајем маја и почет-

ком јуна примат преузима дрво
здравља, дуговечности и живо-
та – липа. Мирис липе ширио
се све до неба, тако да је свака
киша подсећала на чај од липе.
Наравно да не треба заборави-
ти ни јорговане, дудове, цвета-
ње воћа... Тих мириса одавно
већ нема, али их свако дете које
је одрастало на Тесли носи са
собом – испричао је Лацко.

Николина деца

Миланко Бодирога, који је рођен
на Тесли и ту је провео и детињ-
ство, момачке дане и тако све
до данас, осврнуо се на асоција-
ције које у њему буди име овог
насеља.

– Једино Тесла у свом називу
нема географски појам или одре-
диште, већ носи име по човеку
који је својим умом задужио овај
народ. Да се мало нашалимо,
ми теслаши испадамо као потом-
ци Николе Тесле. Сама помисао
на Теслу као научника мене асо-
цира на светлост, а та светлост,
сведоци смо како време одми-
че, да ли због наших година,
слабијег вида или слабе уличне
расвете, на Тесли полако јења-
ва. Да бисмо је поново упалили,
ми призивамо успомене. Филм
„Теслаши” није омаж људима
који се појављују у филму и гене-
рацијама момака и девојака које
су стасавале на Тесли. То је омаж
нашим родитељима. Они су ту
направили породице. Добили су
Теслу на реверс, тај реверс су
предали нама, а ми ћемо, овим
филмом, тај реверс предати
нашим поколењима – рекао је
Бодирога.

ОДРЖАНА ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „ТЕСЛАШИ”

О МИРИСИМА НАСЕЉА ДОБИЈЕНОГ НА РЕВЕРС

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ И КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „КОЛО”

О кореографијама Олге Сковран кроз реч и игру

ПРОМОЦИЈА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Енциклопедија о 
Доситеју Обрадовићу

ПАНЧЕВО СИЈА И У БАРУ

Чак 16 медаља 
за ПК „Балерина”

Чланови Плесног
клуба „Балерина”
из Панчева пред-
стављали су наш
град и државу на
престижном међу-
народном такми-
чењу „Medi ter ra -
nean Best Dan ce”,
одржаном у Бару
од 24. до 26. јуна,
и тамо су пости-
гли изузетан успех.

Освојили су
шест златних, шест сребрних
и четири бронзане медаље,
издвојивши се међу више од
2.000 учесника из 10 земаља.
Поред домаћина из Црне Горе
и плесача из Србије, предста-
вили су се и такмичари из
Северне Македоније, Албани-
је, Босне и Херцеговине, Руси-
је, Грчке, Румуније, Немачке
и Хрватске.

Ово такмичење је одржа-
но тринаести пут, а на њему
су се у извођењу модерних
плесова надметали играчи
различитих узраста, подеље-
ни у четири категорије: мали-
шани до осам година, затим

деца до 12 година, јуниори
до 15 година и сениори.

– Ми смо се такмичили у
неколико врста плеса: диско
фристајл, диско денс, диско
шоу, акробатик денс и шоу
денс. Поред ових плесова, нај-
више плесача такмичило се у
хип-хопу и латино плесовима.
Поносни смо на плесаче, који
су на најбољи начин репрезен-
товали наш клуб. Поред меда-
ља, деца су уживала у мору и
стекла нове пријатеље, што је
свакако још једна од предно-
сти оваквих такмичења – рекла
је Наташа Јелача Војводић, тре-
нер у клубу „Балерина”.

У овом клубу је у понедељак,
4. јула, почеоплесни камп „Бале-
рина 2022”, а средином јула пле-
сачи ће учествовати на још јед-
ном значајном међународном
такмичењу у Врњачкој Бањи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Промоција прве српске персо-
налне енциклопедије о Доси-
теју Обрадовићу „Encyclo pe dia
Dosit he a na”, коју је уредио проф.
др Никола Грдинић, одржана
је у четвртак, 30. јуна, у читао-
ници Градске библиотеке. Енци-
клопедија је издање Културног
центра Војводине „Милош
Црњански”, који је уз панче-
вачку библиотеку био суорга-
низатор ове књижевне вечери.
На промоцији су, поред ауто-
ра, говорили и др Жаклина Дув-
њак Радић, Бранислав Чурчов
и др Александра Ђурић Боснић.

Како је истакнуто на овом
скупу, енциклопедија о Доси-
теју Обрадовићу је прва пер-
сонална енциклопедиjа у нашој
култури. Идеја о енциклопе-
дији је изникла из културне
манифестације „Доситејеви
дани”, те је ова књига рађена
дуги низ година и представља
проширено издање које обје-
дињује пет раније објављених
мањих свезака енциклопеди-
је. Уредник издања је проф. др
Никола Грдинић, а редакцио-
ни одбор чине др Нада Савко-
вић, др Сања Париповић Крч-
мар и др Жаклина Дувњак
Радић. Они су аутори највећег
броја одредница о Доситеје-
вом животу и раду, као и о
кључним појмовима просвети-
тељства. У писању одредница
учествовали су и други сарад-
ници, проучаваоци историје
српске књижевности: др Мир-
јана Брковић, др Радмила
Гикић Петровић, др Радослав
Ераковић, др Душан Иванић,
др Жолт Лазар, др Војислав
Јелић, др Ева Ковалек, мр
Љиљана Чубрић, Душан Хај-

дук Вељковић, Милан Степа-
новић, Лазар Ћурчић, Мило-
рад С. Курајица и Радован
Мићић.

– Одреднице у енциклопе-
дији не дају само основне чиње-
нице, већ и њихово тумачење.
У том смислу оне нису само
сажети приказ досадашњег зна-
ња о Доситеју, као што је слу-
чај с класичним енциклопеди-
јама, већ у многим чланцима
те одреднице представљају мале
студије. Одреднице нису сло-
жене азбучним редом, већ по
тематским целинама. Прва
целина је „Просвећеност”, која
контекстуализује не само Доси-
теја у оквиру српског просве-
титељства већ и српско про-
светитељство у оквиру европ-
ског. Друга тематска целина је
најзначајнија и најобимнија –
„Дело” и она обрађује све што
је Доситеј писао, укључујући и
преписку. Следи тематска цели-
на „Места”, у којој се описују
Доситејева путовања, односно
места у којима је Доситеј бора-
вио; затим „Људи”, тематска
целина у којој су обрађене све
релације Доситејеве са значај-
ним савременицима, и на кра-
ју „Појмови”, целина која додат-
но подробно објашњава глав-
не теоријске појмове – рекао
је аутор енциклопедије.

Енциклопедија је луксузно
опремљена и обухвата 500 стра-
на. На насловној страни нала-
зи се портрет Доситеја Обра-
довића чији је аутор сликар
Урош Предић. Књига је наме-
њена не само стручној јавно-
сти већ и лаицима који би воле-
ли да сазнају више о Доситеју
и његовом делу.



РАЗГЛЕДНИЦА
Петак, 8. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

11

ВРЕМЕПЛОВ: ШТА ЈЕ НЕСТАЛО ОД РАДЊИ(ЦА) ИЗ ЦЕНТРА ГРАДА

У ИСТОРИЈУ ОДОШЕ КОНФЕКЦИЈЕ, 
БЕРБЕРИ, МЕСАРЕ, ЗАДРУГЕ, ЗЛАТАРЕ...

Панчево је дуго било познато, између
осталог, као град занатства и малог
предузетништва. Сам центар је седам-
десетих и осамдесетих година прошлог
века био начичкан занатским радња-
ма, продавничицама, бакалницама... С
протоком деценија своја места уступи-
ле су мегамаркетима или локали зврје
празни, а „акција” је пресељена у ритејл
парк између Тесле и Стрелишта. Мно-
ги и данас говоре да је направљена
велика грешка што шопинг-центар није,
као у великој већини градова, смештен
ван уже градске зоне, а не надомак два
велика насеља, управо зато што је тиме
умртвљен центар Панчева...

Проћи ћемо сада кроз улице Дими-
трија Туцовића, Петра Драпшина, Сока-
че и ЈНА од пре безмало пола века.

Ех, каква су то времена била: у само
три-четири улице од улаза у град до
„Два бела медведа”, што је наш епи-
центар, пре четрдесетак година било је
неколико десетина врло живих локала.
На самом улазу у Панчево из правца
престонице, близу хотела „Тамиш”, пут-
нике је „дочекивала” бакалница „Кру-
шка”, која је одавно нестала с мапе гра-
да. Недалеко од ње била је посласти-
чарница у коју се радо свраћало на
бозу, лимунаду, кремпите, шампите...

У истој Улици Димитрија Туцовића,
мало даље, налазила се БИГЗ-ова књи-
жара и продавница канцеларијског
материјала, затим берберска, па фри-
зерска задруга, а низ до ћошка допуња-
вала је „Гајићева апотека”. На том углу
са Улицом Светозара Милетића, кад се
пређе пут, пажњу пролазника привла-
чио је мирис свежих кифли и фришког
хлеба из симпатичне пекаре. Преко
пута цркве с два торња у млекари се
могло наћи млеко на точење, а до ње
купцима су нуђене вредности другачи-
је врсте у златари „Јанковић”. У „Трго-
продуктовом” „Окову” мајстори су нала-
зили све што им је потребно за поправ-
ке по кућама, а до њега, у фарбари
„Боја”, главни „гости” били су молери.

На месту где је сада један супермар-
кет налазила се месара у којој се про-
давало искључиво коњско месо, а пре-
копута, у садашњој црквеној радњици
посао је развио часовничар Журжул.
Књижара на углу са Улицом браће Јова-
новић променила је власнике и изглед,
а до некадашњег „Глобуса” била је „Трго-
продуктова” продавница штофова који
су се продавали на метар. Још једна
берберница привлачила је седамдесе-
тих година прошлог века другове да се
уреде, а затим се наилазило на најча-
робнију радњу на свету: продавницу
плоча „Југотон”; ту се „висило” све и да
немаш грамофон. После добро опре-
мљене „Шипадове” трговине намешта-
ја и легендарног Студентског, антиве-
гетаријанце у своју месару позивао је
Панта Касапин.

„Чика Цвета” је био назив, погађате,
бербернице, а у комшилуку је била рад-
ња „Ристић”. Не смемо заборавити ни
трговину кондиторским производима
„Банат”: клинци су у то време редовно
свраћали код тетка Менке да би добили,
уз обострани осмех, неколико карамела
или бомбона. У садашњој продавници
производа за личну и кућну хигијену
некада су се куповала одела и кравате у
„НИК конфекцији”, а одмах поред ње,
где је сада пиљара, БИГЗ је држао веле-
продају канцеларијског материјала.

У „Галебу” је могло да се пазари све
што спада у белу технику и мале кућне
апарате, а на углу са Штросмајеровом
била је врло посећена конфекција
„Беко”; ту ће се ускоро уселити Галери-
ја савремене уметности. Одмах кад се
зађе у последњу поменуту улицу, своју
одећу продавао је „Први мај Пирот”, а
неколико метара даље могао се купити
електроматеријал у „Електротехни”. У
тој згради, у преуређеној соби у стану,
издавале су се касете у првом видео-
клубу у Војводини, „Ситију” – хвала
његовом власнику Зокију на помоћи
приликом писања овог текста. Улица
се завршавала двема банкама: ЈИК-
-овом и ПИК-овом.

У Улици Петра Драпшина, „испод
стубова”, како се и данас овај делић
центра града назива, било је начичка-
но брдо радњи. Најпре, широко отво-
рена врата робне куће, па златара „Мај-
данпек”, онда бутик који је мењао вла-
снике и називе, а затим продавница
тепиха. Мало даље куповао се квалите-
тан доњи веш, своје услуге је нудио ста-
клорезац, а ту се налазила и велика
„Клузова” продавница.

Прекопута у радњи „Муре” из
Мурске Соботе – најразноврснија и

женска и мушка конфекција. У
„Радијатору” се могло наћи све што
је у вези с водоводним инсталаци-
јама и оним за грејање, а на самом

ћошку у Улици ЈНА – стара робна
кућа. „Вартексова” конфекција је
била цењена у оно време, па је и
тај објекат често био крцат. И, онда
нешто лепо за најмлађе: продавни-
ца дечјих играчака „Бамби”. У
„Борову” су се куповале популарне
„боросане”, као и обућа разних дру-
гих сорти.

На „лакту” који спаја ЈНА са Сока-
четом другарице даме су бирале одев-
не предмете у трикотажи „Весна”. У
самом Сокачету, које то јесте у пра-
вом смислу те речи, низ добро опре-
мљених објеката: лопте, папуче, каба-
нице и остали производи од пласти-
ке могли су се наћи у „Југопласти-
ци”, квалитетна обућа у „Београду”, а
феноменални шешири у „Бегеју”. Сво-
је место у само неколико метара
нашли су и фото-радња „Колор”, пре-
храмбена „Трубач” и парфимерија с
парфемима на точење. У подруму је
била „Тргопродуктова” пивница. У
близини се налазила загребачка
„Астра”, где су се куповале популар-

не патике „стартас”. На крају Сока-
чета били су „Слободин” хотел и бифе,
а пре њих златара.

И један нестали биоскоп, „Војводи-
на”, углавном је био пун људи, додуше
не као недалеко смештена „Звезда” у
викенд матине терминима, када су се
гледали Брус Ли и шведски акциони
филмови. После још једне радње с три-
котажом наилазило би се на фризер-
ску задругу. На Корзоу, књиге су се
бирале у „Радовој” књижари, а музич-
ки уређаји и инструменти у Техничком
центру. Фудбалски резултати су праће-
ни не као сада, на мобилном телефону,
већ у просторијама Фудбалског савеза
јужног Баната, а у комшилуку пошто-
валаца спорта, у „Крзнари”, биране су
бунде и јакне. Чарапе свих фела гледа-
ле су потенцијалне купце из излога
„Ударника”.

У ЈНА, пре „Поповића”, био је сме-
штен оштрач ножева, иначе велики
навијач „Хајдука” из Сплита, а после
познате посластичарнице била је још
једна продавница обуће „Београд”. Месо

се у најужем градском језгру могло
купити и у месари ПИК-а „Тамиш”,
која се налазила тик до данашње згра-
де Суда. Занимљивост: пре него што је
та зграда изграђена, ту су се налазили
интернат и вечерња школа у огромној
швапској кући. Тик до Суда одлично је
пословала и цвећара, а прекопута, на
углу улица Максима Горког и ЈНА, и
милицијска станица.

И стигосмо до панчевачког епицен-
тра – „Два бела медведа”: иза њих је
била велика нова робна кућа, у којој су
Панчевке и Панчевци крајем седамде-
сетих упознали и покретне степенице...

Овде стајемо. Прескочили смо, с
намером, неколико пекара и продав-
ница, јер су ти објекти и сада сличне
или исте намене. Али нећемо одустати
од овог времеплова, пошто се „медве-
ди” грле на средини Улице ЈНА, а до
њеног краја, до главне буске станице,
има још онолико непоменутих рад-
њи(ца), продавница и занатлија. Види-
мо се у следећој епизоди. С. Трајковић

Kао потомак династије Романових
и кћи Петра Великог и Kатарине I,
прелепа царевна Јелисавета најдра-
жеснија је принцеза на свету и понос
читавог руског царства. Али након
смрти Јелисаветине мајке Русија је
растргнута, a Јелисаветин идилич-
ни живот је нарушен. У та бурна
времена она мора одлучити шта је
све спремна да учини за своју земљу
– и за љубав.

Kњига „Царичина кћи” Елен Алп-
стен намењена је љубитељима исто-
ријских романа о узбудљивим и
мање познатим догађајима из руске
историје.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
колико књига носите на летовање.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Понесем целу библиотеку, више
књига него одеће. На крају схватим
да на летовању треба и да се летује, а
не само да се чита, па пола вратим
непрочитано. И следеће године све
то поновим.”

„Нажалост, немам новца за лето-
вање. Све сам потрошила на књиге.”

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање од чега ви спасавате
свог партнера:

„Ја бих да га спасем од рада и вре-
лине асфалта и да му помогнем да
канцеларију замени за плажу, али не
да паре, циција!”

„Спасавам га од загорелих ручкова
и неукусне хране. Зато никад не кувам,
него му допуштам да он кува или да
нам донесе нешто из ресторана. Једи-
но не разумем зашто се увек љути кад
му ја само желим најбоље.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљиви-
ји одговор на питање: „Како се шти-
тите од врућине?”, наградићемо по
једном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Роман „Приврженост” Драга
Kекановића, приповедача, романси-
јера, драмског писца и сценаристе,
првог добитника награде „Београд-
ски победник”, доноси нам раско-
шну слику позног средњег века на
прелазу у ренесансу.

Пратећи судбине јунака у драма-
тичним временима, у доба пред пад
Цариграда и Српске деспотовине,
аутор обликује слојевиту визију про-
шлости, у којој се препознају и обри-
си савременог Балкана на размеђу
Истока и Запада. У средишту приче
из 15. века су Kатарина, кћи деспота
Ђурђа Бранковића, и соколар Дамјан,
витез и монах...

Приврженост

Царичина кћи

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Где бисте
летовали кад бисте били царичино
дете?”, наградићемо по једном књи-
гом. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

У краткој Штросмајеровој беше и конфекције и видео-касета

Наши бели медведи и у позадини место на коме
смо се упознали с покретним степеницама

„Испод стубова”: златара, бутик, теписи...

Простор који је попуњавала стара робна кућа
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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

Сушениугаљ Обилић18.500

Сирови Обилић 13.600

Угаљ Пљевља 15.360

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

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

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

АСТРА Г караван, дизел,

2000. годиште, 60 кв, 1995

М3, без турбине, два ком-

плета гума, регистрован до

краја 2022. 063/813-76-24.

(285085)

ФОЛКСВАГЕН пасат, 2008,

регистрован, бензин, гас,

фул опрема зимска, снзори,

навигација, опек вектра ре-

гистрована, исправна, бен-

зин гас. Тел. 064/187-57-13.

(285029)

ОПЕЛ корса 2013, бензин-

гас, 63 квм, 1229 цм, пре-

шла 135.700 км, клима, алу

фелне, регистрован до јуна

2023, договор. Тел.

061/145-36-89. (285114)

ФОРД фокус 1.6, 2006. го-

диште, на продају. 065/523-

01-48. (285091)

ПАСАТ 89, дизел, реги. 3

мес. 500 евра. 063/804-07-

85. (285189)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила, од

100 до 5.000 евра. 069/203-

00-44. (283812)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп во-

зила хаварисаних, исправ-

них, неисправних и страних.

069/203-00-44. (283812)

ОТКУП аутомобила од 100

до 2.000 евра. 063/161-08-

19. (285121)

МЕЊАМ лимену гаражу на

Содари за исту на Тесли.

064/570-64-70. (285140)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (285164)

ПРОДАЈЕМ фрезу за ТВ

523, мали трактор исправ-

на. 065/209-48-38. (284923)

ПРОДАЈЕМ угаону гарниту-

ру, еко кожа, повољно.

065/209-11-33. (285084)

ПРОДАЈЕМ исправан фри-

жидер и неисправну веш-

машину. 062/843-36-23.

(285086)

ЗАМРЗИВАЧ 240 л, веш-

машина, кауч, кревет, сто-

лице, вентилатор, телеви-

зор. 063/861-82-66.

(285133)

ОТКУП возила, стање не-

битно, од 70 до 1.800 евра.

062/193-36-05. (285121)

ПРОДАЈЕМ половну веш-
машину бош 100 евра. Тел.
063/759-11-36, насеље Те-
сла. (285181)

ПРОДАЈА два гардеробна
ормана, две каљеве пећи.
064/142-30-95. 

ПРОДАЈЕМ полован кауч,
цена по договору. 063/753-
45-84. (285188)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (285172)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4.5 кв,
одлична витрина, кауч,
огледало, дресове. 060/143-
62-10. (285197)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, фрижидере,
замрзиваче, веш-машине,
алуминијум, бакар, месинг,
долазим на адресу.
061/322-04-94. (285065)

КУПУЈЕМ перје, сарински
намештај, сатове, слике,
стрипове, стари новац, ста-
ро покућство. 063/705-18-
18, 335-930. (285159)

ПРОДАЈЕМ плацеве, стара
Миса око 4-5 ари. 063/776-
16-77. (284952)

ПРОДАЈЕМ собна врата но-

ва, двоја половна, дрвени

прозор, половну ламперију.

063/361-530. (285134)

ПРОДАЈЕМ јапанске препе-

лице, 100 комада, врло по-

вољно, због одласка на опе-

рацију кичме. Тел. 062/102-

77-07. (285176)

ПРОДАЈЕМ глет масу ЛИГ

паковање 25 кг, 30 џакова,

по цени 400 динара. Тел.

062/102-77-07. (285176)

НА ПЛАЦУ од 32 ара, неза-

вршена кућа 65 квм, викен-

дица, 25 квм, пластеници,

воћњак. 064/668-87-78.

(284941)

СТАРИЈА кућа код Рафине-

рије, око 100 квм, плац око

30 ари, продајем, власник,

1/3, 063/776-16-77.

(284952)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализаци-

ја на плацу. 064/212-52-52.

(285110)

ПРОДАЈЕМ стан у Игњата
Барајевца 2, 56 квм.
063/895-89-64. (285168)

КУПОВИНА старих кућа,
плацева, центар, Тесла, Ко-
теж, Стрелиште за изградњу
станова.  АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-08-
44. (285128)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, ВП, без посредника.
066/807-10-40. 

ТЕСЛА, 168 квм, за рушење,
244 квм, плац 7 м фронт,
35.000 евра. ГАРАЖА, Ко-
теж 1, зидана, 16 квм,
11.000 евра. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (285062)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

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

КУЋА 1.000 км, на 20 ари,
1/1, вода, струја, 350.000
евра. Караула, Железничка
3, 16 соба, три купатила.
063/804-07-85. (285189)

НА ПРОДАЈУ плац од 14,5

ари у Дубовцу, на продају

нов бицикл на батерије.

064/134-63-05. (285067)

ЈАБУКА, пецара, на прода-

ју, 38 ари +6 58 ари.

064/366-13-87. (285205)

КУЋА, 150 квм, 1/1, 10 ари,

вода, струја, Рибарска 4,

65.000 евра. 063/804-07-85.

(284899)

КУЋА, 1/1, 77 квм, 3 ара,

трособна, приземна, усељи-

ва, фикс, 39.000 евра. Кара-

ђорђева 84-а, звати после 13

сати. 063/806-26-90. (285189)

ПРОДАЈЕМ кућу, 3 стана,
плацл 8 ари, Горњи град.
063/829-89-48. (284925)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 102 квм,
2,25 ари, празна, 70.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66.  

ПРОДАЈЕМ нов стан у цен-
тру. 060/043-52-98. (285199)

ДВОРИШНИ стан, строги
центар, 47 квм, погодан за
канцеларију. 064/668-87-
78. (284941)

КУПОВИНА двособних ста-

нова у слтамбеној згради,

брза реализација. АМК не-

кретнине, Његошева 12.

061/262-08-44. (285128)

ДВОСОБАН, Миса, 30.000
евра, Тесла, 50.000 евра,
договор. Усељиви. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (285124)

НОВА ЗГРАДА у близини
Авив парка. У понуди ком-
плет намештени станови
(три одвојене собе), дво-
собни (две одвојене собе) и
три гарсоњере. Све инфор-
мације на тел. 062/435-323.
(285319)

КУПОВИНА гарсоњера, јед-

нособних станова у стамбе-

ној згради. АМК некретни-

не, Његошева 12. 061/262-

08-44. (285128)

НОВОГРАДЊА, Панчево,

центар, брзо усељиви ста-

нови. Троипособан, 76 квм,

двоипособан 61 квм. Инве-

ститор. 063/823-71-79.

(285158)

ПРОДАЈЕМ два нова једно-

собна стана, укупно 65 квм,

Воде се као један,д восо-

бан, власник. 064/136-42-

00. (285190)

У СТРОГОМ центру Панчева.

Луксузни салонски стан на

другом спрату, преуређен,

75 квм, цена 98.000 евра.

Тел. 063/232-757. (285208)

ЈЕДНОСОБАН, приземље,

шири центар, 39 квм, ТА,

сређен, празан. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(284738)

СОДАРА, 58 квм, ЦГ, I, усе-

љив, укњижен,, 62.000.

063/836-23-83, „Трем 01”.

(285186)

МЕЊАМ нови стан у центру

за кућу у ширем Панчеву

Панчева, уз моју доплату.

060/312-90-00. (285109)

КОТЕЖ 1, 74 квм, ЦГ, IV,

лифт, Радова зграда,

69.000. 063/836-23-83,

„Трем 01”. (285186)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ; VI II, ни-

је задњи, два лифта, 55.000.

063/836-23-83, „Трем 01”.

(285186)

ГАРСОЊЕРА, укњижена,

сређена, усељива, II ТА, 16

квм, 23.500. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (284738)

СОДАРА, приземље, до ули-

це, 43 квм, укњижен, усе-

љив. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

КОТЕЖ 2, почетак, поткро-
вље, 58 квм, ЦГ, 45.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (284738)

ТЕСЛА, 41 квм, IV, TA, сре-
ђен, одмах усељив, 39.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (284738)

СТРЕЛИШТЕ, прелеп ду-
плекс, нов, одмах усељив, 73
квм, ЦГ; тераса, 1.200
евра/квадрат. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (284738)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ЛОКАЛИ

ПОСАО
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СТАЛНО

ЗАПОСЛЕЊЕ за

раднице у кухињи

и на роштиљу.

Плата 65.000

+ пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

063/841-07-93
(4/285151)

СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА”

потребни радници:

МАГАЦИОНЕРИ, 

ВОЗАЧИ Ц КАТЕГОРИЈЕ

и ТРГОВЦИ

013/252-06-64

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

• РУШЕЊЕ

• ИСКОПАВАЊЕ 

• НАСИПАЊЕ

За инвеститоре посебне

погодности

064/367-96-97
(3/283933)

Caffe Bianco

ПОТРЕБНЕ

ЧИСТАЧИЦЕ

063/108-00-80
(ф)

Монтажа „Минел”

013/234-73-56, 063/320-622

изнајмљивање:

1. аутоприкоколица 35 т, 

40 т, 75 т, 80 т.

2. Камион са дизалицом до

5 тона.
(2/85116)

1. Потребан је возач са Б категоријом за вожњу 

камиона, из Панчева.

2. Потребни су бравари и помоћници бравара

CV слати искључиво на email:

silomont.utva@gmail.com

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 45
квм, намештен, ТА, депозит
обавезан. 064/247-97-83.
(285204)

ИЗДАЈЕМ собу намештену
са купатилом. 063/827-26-
20. (285175)

ИЗДАЈЕМ викендицу, Дево-
јачки бунар, договор.
064/417-69-38. (285185)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (р)

ИЗДАЈЕ се наметшена гарсо-
њера у центру града, ТА,
клима, депозит. 063/498-981. 

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж
1, намештена, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (285075)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
40 квм, на Котежу 2, Ки-
киндска 23, поткровље.
063/301-420. (285077)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте. Рад-
нички смештај, центар.
063/502-211. (285096)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 квм, у кући, у центру
Старчева. 063/502-211.
(285096)

ИЗДАЈЕМ једнособасн
стнљаа у центру, полунаме-
штен, 36 квм, усељив одмах.
063/745-05-30. (285099)

СОБУ издајем запосленој
особи, засебан улаз, Котеж
1. лТел. 062/377-345. (285106)

ИЗДАЈЕМ четири лукс стана
једнособан, Ул. Св. Саве,
кућу на Миси за смештај 15
радника, продајем црну зе-
мљу, 1 м кубни 750 динара.
065/283-53-01. (285122)

ИЗДАЈЕМ халу у Качареву
од 100 до 400 квм и једнои-
пособан стан са гаражом.
063/883-43-40. (285125)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда први спрат, код
Спортског центра, нова Ми-
са. 064/908-02-67. (285128)

СТАН за издавање, у Војло-

вици, полунамештен.

013/348-139, 069/260-69-

51. (285165)

ПОТРЕБАН пекар и прода-
вачица у пекари. 062/404-
144. (284926)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-
ла” потребан радник/ца са
искуством за рад на рошти-
љу. 063/318-896. (284754)

ПОТРЕБНЕ раднице у мар-
кету „Идеал” на Стрелишту.
063/855-65-56, 013/333-
160, 064/127-38-00. 

ПОТРЕБНЕ раднице за
услужно шивење искројене
дечје гардеробе. Посла има
стално. 065/210-41-52,
069/147-57-01. (284720)

ПРОИЗВОДЊА дечје одеће.
Потребне шнајдерке на ен-
длерици, са искуством. По-
сла има стално без прекида.
Редовна исплата. Плаћамо
превоз. Тел. 065/210-41-52.
(284720)

РЕСТОРАН „ТРЕШЊИЦА”,
потребан радник-ца за рад
у кухињи, кувар, пица-мај-
стор са и без искуства.
064/361-02-63. (285098)

РЕСТОРАНУ Еден потребно
особље за рад у продаји и
кухињи. 060/505-13-84.
(285200)

ПОТРЕБНИ кувари и коно-
бари новоотвореном ресто-
рану. 060/414-61-09. (185194)

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(285193)

ПОТРЕБНА конобарица/ко-
нобар за рад у кафе пала-
чинкарници Fra tel li у Њего-
шевој бр. 2. Тел. 069/333-
13-76, 062/866-65-20.
(285198)

ИЗДАЈЕМ дворишни мали
слтан у центру. 063/882-
23.-77. (285029)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у кући, горњи
град. 069/396-16-90. (285111)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
060/617-15-66. (285095)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, плус шупа, Ул.
Цара Лазара. 063/730-13-
71. (285169)

СТРЕЛИШТЕ, локал на про-
дају 17,2 квм, висина 3.60 м,
Вељка Петровића 5-б, цена
1.2000 евра/квадрат. Фик-
сно. 063/478-480. (284884)

ФИРМИ SOUL FOOD по-
требни магацински радници
за рад у Панчеву. Тел.
063/398-408. (ф/625)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, по-
вољно, цигла, велики и ма-
ли формат. Раде. 060/518-
95-80. (285107)

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу
потребни радници за погон
у Старчеву. 063/263-341.
(285164)

ПОТРЕБНА жена за рад у
киоску са кокицама.
065/577-17-25. (285063)

ШИВАРИ у Омољици по-
требне шнајдерке са иску-
ством на новим индустриј-
ским машинама. Шивара ра-
ди своје производе и посла
има нон-стоп. Плата преко
50.000 динара и плаћен пут.
Тел. 065/210-41-52 (285043)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ кан-
целарији потребан дипло-
мирани правник и службе-
ник. 064/668-87-79. (ф)

ПОТРЕБНИ конобари за рад
у хотелу Кутко. Контакт:
Марија, 063/693-606. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
канцеларији. CV слати на
of fi ce @al pin pan ce vo.co .rs  (ф)

ИЗДАЈЕМ ауто перионицу и
магацински простор, 150
квм. 060/518-95-80. (285107)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм, у
центру града, преко пута
Нове поште. 064/949-56-06.
(285098)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285129)

ИЗДАЈЕМ пословно мага-
цински простор 70 квм.
069/360-10-11. (285162)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор 60 квм, са

грејањем, на Содари. Тел.

063/320-588. (285196)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету,

30 квм, преко пута општи-

не). Тел. 063/812-42-83.

(285201)

ПОТРЕБНА кућна помоћни-

ца 061/138-40-89. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-

горије. 063/666-755 (СМС)

КУПУЈЕМ једнособан, једно-
ипособан стан. Исплата од-
мах. 064/385-31-15. (284756)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Миси, паркинг. 061/600-49-
00 (СМС)

ИЗДАЈЕМ СТАН, строги
центар, трособан, 80 квм.
Изузетан, ЦГ, лифт. 400
евра. 062/804-86-04. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан и подруме
око 170 квм, стара Миса.
063/776-16-77. (284952)

ТРАЖИМ за изнајмљивање
на дуже време, са могућно-
шћу касније куповине, стан
или кућу у Панчеву и око-
лини, у добром стању.
061/243-29-33. (284642) 

ИЗДАЈЕМО станове у цен-
тру Панчева. Контакт: Ма-
ријана, 063/693-944, Љуп-
ко, 063/313-844. (ф)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двоипособан стан, шири цен-
тар. 064/994-13-16. (285203)



ТУРИЗАМ

РАЗНО
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NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске, употребне 

дозволе, израде урбанистичких планова

и парцелације.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

Моб: 065/450‐18‐71, Моб: 065/807‐52‐55
(ф)

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

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za:

• Mašinskog inženjera i tehničara sa ili bez iskustva
za rad na projektnovanju. Obuka obezbeđena.

• Građevinskog inženjera i tehničara sa ili bez
iskustva za rad na projektnovanju. Obuka
obezbeđena.

• Mašinskog tehničara sa za rad u tehničkoj pripremi
sa ili bez iskustva. Obuka obezbeđena.

• Mašinskog tehničara sa za rad u kontroli sa ili bez
iskustva. Obuka obezbeđena.

• CNC operatera sa ili bez iskustva. Obuka obezbeđena.

• Zavarivače

• Bravare koji znaju da čitaju tehničku dokumentaciju

• Pomoćnike bravara

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili zvati na: 013/335-177

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („'Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 30. 06.
2022. године на основу захтева носиoца пројекта
„А1 СРБИЈА” д.о.о. Београд, Милутина Миланкови-
ћа 1ж, донео решење број:  XV-07-501-92/2022 којим
је утврђено да за пројекат Радио базне станице
„БА1514_01 ПА_Панчево_Содара” на адреси ул.
Милорада Бате Михаиловића 2а, к.п. 5921/1 к.о.
Панчево, Град Панчево, 
GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, на
територији Града Панчева, није потребна процена
утицаја на животну средину.

Увид у  решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,  радним да-
ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко
овог органа.

Кампинг клуб „Јабуков цвет” оглашава 
слободно радно места домара 

(муж и жена) или само жена, 
на одржавању хигијене у кампу.

Радни однос се заснива на одређено време
(лето, јесен). 

Заинтересовани да се јаве на тел. 
065/680-57-36, Миле Јовановић

(1/2850)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3561 КО Панчево, за потребе из-
градње вишепородичног стамбено-пословног објек-
та, спратности П+2 и помоћног објекта-зидане огра-
де П, у Панчеву, Моше Пијаде бр.41, израђен од
стране „Мастер Пројект 2015”, Панчево, за инвести-
торе Перић Љубица и др.

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. 07. 2022. године.

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

Ресторан Poco Loco проширује тим па су
нам потребни пекар, посластичар, возач,

шанкер и помоћно особље.

Пријаве и информације на 064/874-03-16.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област  

БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Доктор медицинских наука - стоматологија, спе-
цијализација из области болести зуба и ендодон-
ције, као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Стату-
том Стоматолошког Факултета.

2. Више САРАДНИКА ЗА ДЕО ПРАКТИЧНЕ 

НА СТА ВЕ (клинички асистент) за ужу научну

област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из од-
говарајуће области,  радни однос у наставној бази
Факултета, као и остали услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Стату-
том Стоматолошког Факултета.

Са кандидатима изабраним у звање доцента или
ванредног професора закључује се уговор о раду на
одређено време у трајању од 5 (пет) година, а са
кандидатима изабраним у звање редовног про фесо -
ра закључује се уговор о раду на неодређено време.

Са кандидатима изабраним у звање сарадника за
део практичне наставе (клинички асистент) закљу-
чује се уговор о извођењу наставе (вежби) на одре-
ђено време, у трајању од једне године.

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

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

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.6177 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбеног објекта са 9
стамбених јединица, спратности П+3+Пс, у Панчеву,
Краљевића Марка бр.11, израђен од стране атељеа
„Archi Tec” Панчево, за инвеститоре Радивојевић
Јасмину и Хаџић Стефана из Панчева.

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, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 15. 07. 2022. године.

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

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

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ радо-
ви, глетовање, кречење, стола-
рија, фарбање радијатора.
064/280-26-15. (284479)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, санитари-
је,с лавине, поправке, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09 (289468)

ЧИШЋЕЊЕ димњака, повољ-
но. 064/548-63-16. (285067)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (284990)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, по-
лирање, поправке паркета,
подова. Без прашине, повољ-
но. 061/233-49-97. (285013)

ПОМОЋ старим и болесним
лицима, геронто неговате-
љица и домаћица. 061/200-
67-37. ( 285080)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алек-
сандар. 064/157-20-03. (285104)

ВРШИМО све молерске и ке-
рамичке услуге. Никола. Тел.
062/143-40-81. (285115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купати-
ла, поправке, замене, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(285117)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, кречење,
фасаде, гипс, украсни каме-
на. 061/692-23-85. (285119)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ када.
063/706-39-97. (285127)

КЛИМА мајстор. 061/171-54-
06, 062/371-055. (285142)

ШЉУНАК, песак, ризла, одво-
жење шута кипером до два
кубика, најповољније. Горан,
060/759-98-85. (285144)

ПРЕВОЗИМ кипером до пет
тона, повољно, сепараисани
шљунак, песак, ризлу, сејанац,
утовар, одвоз шута. 064/354-
69-94, 013/344-645.  (285145)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, услуге. Тел. 061/531-
82-19, 063/122-67-80. (285146)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, кера-
мика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (285148)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитетно,
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/153-337-06. (285153)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-
ња и канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (285160)

ПРЕВОЗ шута комбијем, бра-
варски радови, адаптације
станова. 061/255-64-18. (285161)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,
антибактеријско прање, ове-
ра гаранције. Фриго Матић,
060/521-93-40. (285170)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,
табле, бојлери, индикатори,
ТА пећи. 060/521-93-40. (185170)

РАДИМ све физичке посло-
ве, пелет, шут, угаљ, сређи-
вање дворишта, итд.
060/143-62-10. (285197)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (285202)

ПОРОДИЦА са двоје деце
чувала би старије особе за
некретнину. 063/828-57-75.
(285207)

КОШЕЊЕ дворишта, воћњака
тримером и косилицом + хау-
смајстор врши све поправке.
063/828-57-75. (285207)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, чишћења
кречење, обарање стабала,
итд. 060/035-47-40. (285180)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ис-
копи, кошење траве, обарање
стабала, одношење ствари,
итд. 064/122-69-78. (285180)

РЕГАЛ, тросед, фотеља мој-
ца, столови, шиваћа машина,
теписи, шпорет. 065/353-07-
57. (285179)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, разводних та-
бли, индикатора, инсталација.
Мића. 064/310-44-88. (185178)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз, одвоз непотребних ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (285099)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (284233)

ВРШИМ превоз малим ками-
оном до два кубика, кипер.
061/322-04-94. (285067)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза,
065/334-23-38. (284821)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, баште, воћњаке,
остали коров, повољно. Зо-
ран. 061/683-67-48. (284561)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-
вољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (285071)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, дворишта,
комплет услуге са радници-
ма и превозом. 061/322-04-
94. (185065)

ИЗГРАДЊА објеката, гру-
бих радова и „кључ у руке”.
062/179-67-25. (285066)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (285068)

ТАПЕТАР који пресвлачи
амештај, са искуством тра-
жи посао. 064/120-77-64.
(285079)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и на-
мештаја. 302-820, 064/129-
63-79. (285195)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/ 778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (285164)

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. (285165)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-зашти-
та. 063/816-20-98. (285157)

ОГЛАШАВАМ изгубљеном
ђачку књижицу на име Вик-
тор Думитрашку, издату од
Основне школе „Јован Јова-
новић Змај”. (285097)

ПЕНЗИОНЕР, удовац, 64 го-
дине, упознао би жену за
дружење, брак. 061/193-00-
09. (285147)

СОКОБАЊА, апартмани
близу центра. Кабловска, ин-
тернет, паркинг. Www.so ko-
ba nja org.zo ri ca 061/636-08-
57, 063/768-32-68. (284843)

АПАРТМАНИ за издавање
на главном језеру у Белој
Цркви. 063/733-37-73 (284949)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци. Тел. 064/368-80-19.
(285069)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
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Тужна срца обавештавамо да је 28. јуна преминула наша драга мајка и бака

ВИДОСАВА ВОЈИНОВИЋ
1943–2022.

У вечном сећању остаће у срцима сина МИЛОША, ћерке ТАЊЕ

и унука ВЛАДИМИРА и ЛАЗАРА
(8/285083)

МИЛИЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
1953-2022.

Госпођа Милијана Јаковљевић (р. Марјановић), била је једна од истакнутих жена Панчева, стручњака у области финансијског права и пословања,

као и првих жена предузетника након распада бивше Југославије. Дипломирала је 1975. на Правном факултету у Београду.

Као врсни експерт у области банкарства, била је руководиоц у Привредној банци Панчево, дуги низ година и остварила је значајне резултате, на-

рочито у домену међународног пословања. 

Током 80-их година, била је једна је од неколицине жена у Панчеву, па и шире, која је стекла највише компетенције, квалификације, као и успе-

хе у берзанском пословању, те значајним системима финансијског пословања попут SWIFT и FO REX-а. 

Након своје запажене каријере, током 90’их година, Милијана Јаковљевић постаје Директор и руководиоц првих приватних банака -  Ролисеф

штедионице, затим Капитал банке Београд, а на послетку и прва жена Директор Делта Банке Панчево.

Током свог живота и рада, посетила је бројне економске и културне центре широм Европе, Русије и Сједињених америчких држава. 

Уз своју богату каријеру у области банкарства, Милијана Јаковљевић је била и један од значајних фактора у политичком животу града Панчева.

Била је један од иницијатора и првих функционера локалних одбора Демократске странке, а касније и Социјалистичке партије Србије. Повере-

ње грађана Панчева оправдала је и кроз рад као Одборник Скупштине Општине града Панчева. 

Након пензионисања, наставила је своје чланство у бројним стручним телима и организацијама, а била је и члан Удружења глувих и наглувих Пан-

чево. У каснијем животу имала је афинитет ка информационим технологијама. Одгојила је двоје успешне деце, ћерке Сунчице Николић, шефа у

ЈКП Грејање Панчево и др. Растка Јаковљевића, некадашњег члана Музиколошког института САНУ и садашњег Директора Њујоршког института

за хуманистику и друштвене науке. 

Преминула је у Панчеву, 29. јуна 2022, а отпраћена је од стране бројне родбине и пријатеља на Старом православном гробљу у Панчеву. 

(44/285141)

29. јуна преминула је наша мила и вољена мама

МИЛИЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
1953–2022.

Сахрана је одржана 1. јула 2022. године на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Са великим поносом и љубављу чуваћемо те у срцу.

Твоја СУНИН и РАЛЕ

(45/285141)

Вољеној комшиници

НЕДЕЉКА

„НЕЈАКА”

МУСТА

од ЉУБИНКЕ

и МИЛАДИНА

ЈОВАНОВИЋ

(10/р)

Последњи поздрав нашем другу

ШАРАЦ АЛЕКСАНДРУ

од МИМЕ и ДУЛЕТА

(37/285123)

АЛЕКСАНДАР

ШАРАЦ

Последњи поздрав од
породице ТЕШОВИЋ

(29/285112)

МИРОСЛАВА

РАДОНИЋ

Последњи поздрав

од комшија у Ђуре

Даничића бр. 8

(69/285184)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати БЛАГАЈНА

013/300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. јул 2022. 19

Последњи поздрав драгој колегиници

ВЕРИ ВАРГА

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

(46/ф)

Последњи поздрав драгом стрицу и деверу

АРСИ КРЧАДИНЦУ

Престало је да куца срце поштеног, вредног и

племенитог човека. Неочекивано је отишао на

вечни пут до мира. Почивај у миру.

Ожалошћени: СТЕВА, ЂУРА и ЛЕПА из Данске

(64/285174)

Последњи поздрав драгој комшиници

ДАНИЦИ ИЛИЈЕВ

од комшија у Ул. Петра Бојовића 26

(24/285106)

Последњи поздрав тетки

ГОРДАНИ ПЕШЕВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(77/ф)

Последњи поздрав тетки

ГОРДАНИ ПЕШЕВСКИ

ЉИЉА НЕНАДИЋ с породицом

(78/ф)

Последњи поздрав тетки

ГОРДАНИ ПЕШЕВСКИ

ЖИКА СПАСИЋ с породицом

(79/ф)

Последњи поздрав нашем другу

ФАЋИ

Његово одељење С42 са разредном

(74(285192)

Последњи поздрав нашем драгом

ПОШТИН ЦВЕТКУ
1937–2022.

Наш вољени је преминуо 6. јула, али ће заувек

живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛОБОДАНКА, 

ћерка ЈЕЛЕНА, зет ДРАГАН и унуци

(70/285185)

Последњи поздрав

МИЉАНУ КОВАЧЕВИЋУ
1932–2022.

Супруга МИЛОЈКА, синови ДРАГАН и МИЛАН, снаја

(71/285187)
ТЕРЕЗА, унука ТАЊА са децом и прија ТЕРЕЗ

Последњи поздрав мојој вољеној мами

МИРИ РАДОНИЋ

1934-2022.

која је умрла 3. јула 2022.

Пуно те воли твоја ЗОРИЦА са породицом

(75/285194)

Последњи поздрав драгој баки

МИРИ РАДОНИЋ

од унука БОЈАНЕ, ИВАНЕ и БРАНКА и праунука ЈОВАНА

(76/285194)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

ПЕТРОВИЋ

од породице МАРКОВ

(26/285108)

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!
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Последњи поздрав вољеном

НЕЂИ

1947–2022. 

Ти не можеш умрети јер живиш у свима нама који те бескрајно волимо.

Твоје речи, твоја храброст и достојанственост ће се вечно спомињати. Почивај у миру.

Заувек ћеш нам бити у срцу.

Твоји: БОЈАНА, ИВАНА, МИЛОШ и ГОРАН

(13/285089)

Драгом

НЕЂИ

За све добро, важно, племенито... Хвала

С љубављу и поштовањем БИЉАНА, АНА и СРЂАН

(14/285089)

Последњи поздрав колеги

НЕДЕЉКУ МАРТИНОВИЋУ

Огранак Адвокатске коморе Војводине

у Панчеву

(35/ф-629)

Последњи поздрав

пријатељу

НЕДЕЉКУ

МАРТИНОВИЋУ

од породице

ЈАНКОВ

(59/285166)

Последњи поздрав драгом брату

НЕДЕЉКУ МАРТИНОВИЋУ

НЕЂИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Сестре ВЕСНА КОВАЧЕВИЋ и ЕМИРА

НИКОЛАЈЕВИЋ, зет БРАНИСЛАВ, сестрићи

СЛОБОДАН и ВЛАДИМИР са породицама
(73/285191)

Последњи поздрав вољеној

ГОРИЦИ

од вољене породице: супруг ВЛАДИМИР, 

син АЛЕКСАНДАР, снаја АЛЕКСАНДРА и унук УРОШ

(60/285167)

Последњи поздрав драгој

ГОРИЦИ

од комшија ЗЛАТЕ и БУДА

(61/285167)

Драга наша

ЗОРИДА

Заувек ћеш остати у

нашим срцима и се-

ћању.

Породица

КОВЈАНИЋ
(5/285076)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. јул 2022. 21

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

ЗОРАНУ СРЕЋКОВУ

од ВИОЛЕТЕ, ЖЕЉКА и
БИЉАНЕ са породицом

(16/28509)

1. јула 2022. упокојио се наш вољени

МИЛАН ЛАЗИЋ

МИЋКО
4. IV 1933 – 1. VII 2022.

Сахрањен је 4. јула на Старом православ-

ном гробљу.

Породица

(41/285136)

Последњи поздрав

пријатељу

РАДЕНКУ

Почивај у миру.

Породица

МАРЈАНОВ

(27/285109)

Последњи поздрав

РАДЕНКУ

РАДОЈЧИЋУ
од породице МУТАВЏИЋ

(20/285101)

ЂУРЂА ПАНИЋ
29. VI II 1947 –  2. 7. 2020.

Драга мама збогом.

ОЛГА са породицом

(30/285113)

Последњи поздрав нашој

ЂУКИ

Фамилија ЈЕРЕМИЋ

(31/285113)

Последњи поздрав

ЂУКИ

СРБА из ЛОЋИКЕ

(32/285113)

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру и деди

РАДЕНКУ РАДОЈИЧИЋУ
21. XI 1952 – 2. VII 2022.

Сахрана је обављена 4. јула 2022. 

Супруга МИЛИЦА, син ВЛАЈКО, снаја

БРАНИСЛАВА и унуци ОГЊЕН и МАРИЈА

(53/285152)

Драги наш

РАДЕНКО РАДОЈИЧИЋ

Остајеш у нашим сећањима.

ВЛАЈКО, БРАНИСЛАВА, ОГЊЕН и МАРИЈА
(54/285152)

Љубави моја

РАДЕНКО

Вечно ћеш бити у

мом срцу.

Твоја МИЛИЦА

(55/285152)

Последњи поздрав драгој мами и баки

АНА БАЈИЋ
1932–2022.

Син МИШО, снаја ТАТЈАНА и унук САВО

(47/285143)

Последњи поздрав драгој мами

АНИ БАЈИЋ

од кћерке МИЛЕНЕ са породицом

(49/285143)

Последњи поздрав нашој драгој баки

АНИ БАЈИЋ

од МИЛЕ и ДРАГАНЕ са децом

(50/285143)

Последњи поздрав драгој баки

АНИ БАЈИЋ

од унука ДРАГАНА и КАТАРИНЕ, 

праунука КОНСТАНТИНА

и праунуке АТИНЕ

(48/285143)

АНА БАЈИЋ

Последњи поздрав баба
другарици од Љиље.

Породица САВИЋ

(28/285110)

Последњи поздрав

нашој драгој

ЂУРЂИ

ПАНИЋ ЂУЂИ
1947–2022.

АНА, ДРАГАН

и СРЂАН РАДИЋ

(67/285182)

Последњи поздрав брату

РАДЕНКУ

од брата МИРОСЛАВА, снајке СВЕТЛАНЕ,

братанице БОЈАНЕ и ИВАНЕ и унуке ДАЈАНЕ

(68/285183)

САВА ГВОЗДЕНОВИЋ
1943–2022.

Последњи поздрав нашој вољеној

од ДЕЈАНА, ДРАГАНЕ, зета ДЕЈАНА

и унука УРОША

(62/285169)

Последњи поздрав

драгој комшиници

САВИ

ГВОЗДЕНОВИЋ

од комшија у Вељка

Влаховића бр. 15

(66/285177)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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9. јула навршавају се три године од смрти нашег драгог

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА

Заувек ћеш бити у делу душе где се вољени чувају.

Твоји најмилији
(1/285069)

ОБРЕНИЈА СЕКУЛИЋ
4. I 2022 – 4. VII 2022.

Са вечним болом ДРАГИЦА и МИЛАН

са породицама
(4/285074)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

Заувек захвални, породица МИЈАТОВИЋ
(6/285081)

ПОМЕН

РАМЈАНАЦ

МАРА ДАМЈАН
1932–2019. 1927–1998.

Увек сте у нашим мислима.
(33/285118)                                      Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом

9. јула, у 11 сати, да-

ваћемо шестомесеч-

ни помен на Като-

личком гробљу нашој

драгој

РУМЕНИ

ЛЕСКАРОСКИ

Твоји најмилији
(39/285431)

Овог месеца јула навршава се тужна година од одласка моје миле мајке и

двадесет пет година од преране смрти мог драгог оца

МИЛИЦА ВОЈВОДИЋ ЖИВАН ВОЈВОДИЋ
5. VII 2021 – 5. VII 2022. 13. VII 1997 – 13. VII 2022.

Били бисте јако срећни када бисте знали какав траг сте оставили у нашим

животима.

Поносни на вас: ћерка АЛЕКСАНДРА са породицом

(36/285122)

Четворогодишњи и једногодишњи помен

сестри и брату

ГРОЗДАНИ ДРАГАНУ
Отишли сте заувек, без поздрава. Почивајте у миру...

ЗОРАН М. ЈОВАНОВИЋ
(38/285130)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАШЕТА

С љубављу и тугом чува-

мо успомену на тебе.

Недостајеш: НИНА,

ДЕНЧИЋИ

и САВАНОВИЋИ
(42/285138)

11. јула навршава се једанаест година откада

ниси са нама

ДУШАН РАШЕТА
2011–2022.

Године пролазе, али не бришу бол и тугу за то-

бом. Вечно си у срцима и мислима твојих нај-

милијих. Чувамо те од заборава.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, 

син МАРКО, ћерка МАРИЈАНА, зет ДРАГАН,

снаја ИВАНА и унучад ИСИДОРА, ЕМИЛИЈА,

ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(43/285138)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ПРАЛИЦА
13. VII 2020 – 13. VII 2022.

Две године туге и бола нису зауставиле

љубав према теби. Заувек у нашим срци-

ма...

Твоји најмилији

(52/

28. јуна је тачно две године откако ниси са нама

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ
2020–2022.

Никада те нећемо заборавити.

Твоја породица

(57/285155)

У суботу, 9. јула 2022, у 10 сати, окупићемо се на качаревачком гробљу и
обележити десетогодишњи помен нашем сину, супругу, оцу, брату Ивану
као и другом сину Игору, који тугујући за братом након три године муче-
ња и бола оде за њим

ДИМИТРИЈЕВСКИ

ИВАН ИГОР
рођ. 1977 рођ. 1975.

2012–2022. 2015–2022.

Десет година прође а ми твоји родитељи и најмилији: деца НИКОЛА - 19,
АНАСТАСИЈА – 17, супруга ЈАСМИНА, брат МИЛАН са породицом, као и
остала родбина и пријатељи и даље смо затечени и збуњени неверујући да
теби може да се деси тавка саобраћајка са смртним исходом и то на Пе-
тровдан. Једина нам је утеха даљи рад и борба кроз живот, верујући у Бо-
га да ћемо се можда некад ипак срести. Бог раздваја а можда и спаја узи-
мајући себи и младе и старе, лоше и добре и најбоље, а ти си био баш од
најбољих у нашој породици.
Овим поводом позивамо родбину, пријатеље, другове, колеге из „Петрохе-
мије”, комшије да заједно им одамо почаст и обележимо сећање на Ивана
и Игора.

Породица ДИМИТРИЈЕВСКИ: отац СТЕВО и мајка МИЛИЦА

(58/285158)

ПОМЕН

11. јула 2022. навршавају се три тужне године

откако нас је напустила наша драга и никада не-

заборављена

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ

КУЗМАНОВИЋ
1951–2019

Твоји најмилији:  супруг БОЖИДАР, сестра ЂУР-

ЂЕВКА, снаја ЛЕЛА, брат МИЋА са супругом

МИРОМ, тетка МЛАДЕНКА, ЛЕНКА, СЛАВИЦА,

СЛАВКА, чика ЈОЦА са породицама и родбина

(63/285171)

7. јула навршава се четрдесет тужних дана

откада није са нама наш вољени

НИКОЛА ЋОПИЋ
1948–2022.

С љубављу те помињемо, по доброти пам-

тимо и у срцу носимо.

Твоји најмилији

(72/ф)

Прошло је шеснаест година откако није са нама наш

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Време протиче, а бол за тобом не престаје.

Брат СЛОБОДАН са породицом

(81/ф)

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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ОЛГИЦА

КАРБУНАР
1982–2022.

И после четрдесет годи-
на драга наша Олгице
чувамо те у нашим ср-
цима и вечном сећању.

Ујак БОЖА
са породицом

(2/285072)

Шест месеци туге и бола откако нас је изненада напустио наш во-

љени. Помен ћемо давати 9. јула на Старом православном гробљу.

ЖИВОРАД ЖИВКОВ ЖИКА
1941–2022.

Дани пролазе, драги наш, а туга и бол за тобом су све већи.

Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Почивај у миру.

Твоји најмилији

(3/285073)

11. јула навршавају се
две године откада није
са нама наш драги су-
пруг, отац и деда

ВАСА

ПЕТРОВ

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији
(7/285082)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИРКО КРСТИЋ

Година прође, туга остаје.

Твоја тета ЉУБА
(9/275085)

ЉУБИЦА

ОЛУШКИ

Годишњица откада

није са нама.

Твоје велико срце и

љубав увек ће бити са

нама.

Твоји најмилији

(11/285087)

8. јула навршило се осам година од смрти мога

брата

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ

ЦОБА
1951–2014.

АЦА и ДАЦА

(12/285088)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДОМИР

ПЕТРОВ
7. VII 2002 – 7. VII 2022.

Заувек у нашим срцима.

Породица

ЉУБАНОВИЋ ПЕТРОВ
(15/285092)

9. јула 2022. године навршавају се две го-

дине откако није са нама наш вољени

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

Недостајеш...

Само године пролазе, бол никада...

Твоји најмилији

(17/285098)

ЕЛЕОНОРА ЛУНЦ НОРА

Прошло је годину дана без тебе. Фалиш нам све

више. 

Твоји најмилији: супруг САША, ћерке ДРАГАНА

и МАРИЈА, унуци ОГЊЕН и ДУШАН, 

зет ВЛАДИМИР и прија ТИНА

(18/185100)

ЕЛЕОНОРА ЛУНЦ НОРА

Мила, фали нам твој осмех, подршка, љубав.

Волимо те неизмерно.

Твоје МАЈА и ДАДА
(19/285100)

Прошла је година од од-

ласка нашег пријатеља

ДРАГАНА

ДРАМЛИЋА

Саучествујемо у болу

са: ДИНКОМ, МИРОМ и

ГОЦОМ

Породица ЂУКИЋ
(21/285102)

Десет тужних година без мог тате

ЕРДЕЉАН

ЈОВИЦА МАРИЈА
4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.

Вечна вам слава и хвала за сву љубав и подршку,

вољени родитељи.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(22/285103)

14. јула навршава се годину
дана откад ниси са нама

СОФИЈА

ДУПЉАНИН
Твој супруг РАДЕ

(23/285105)

У суботу, 16. јуна, у 11 сати, даваћемо ше-

стомесечни помен нашем

ДРАГАНУ ЛОНЧАРЕВИЋУ

Увек ћеш бити у нашим мислима.

Воле те твоји: супруга ДИВНА, 

син и ћерка са породицама

(25/285107)

ПОМЕН

КОМАНОВ

ЗОРКА ЂУРА
1915–2008. 1924–2011.

(34/285118)               С поштовањем син ЈОВАН са породицом

МИЛАНКО ДУМИЋ
14. I 2022 – 9. VII 2022.

Нема речи којом се празнина твог места може

описати. Шест месеци је прошло а туга је и даље

ту.

Брат СРЂАН са породицом

(40/285135)

7. јула навршава се тужна година

ЂУРИЦА ГРУБЕТИЋ
фарбар

У оку суза, у срцу бол, отишао си заувек вољени

брате мој.

Нек те анђели чувају у миру, то си ти заслужио.

Твоја сестра ЈАСМИНА са породицом

(51/285149)

У суботу, 9. јула 2022,

у 11 сати, на Новом

гробљу даваћемо го-

дишњи помен нашем

драгом

ДРАГИЋУ

ДРАМЛИЋУ

Заувек твоје: супруга

ЖИВАДИНКА

и ћерке ГОРДАНА

и МИРЈАНА

(56/285154)

НЕМАЊА

ДАКИЋ
1989–2022.

Заувек у нашим сећа-

њима.

Твоји најмилији

(65/285176)

СЕЋАЊЕ

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982. 

Време пролази, а бол и сећање никада.

(80/285206)
                                                  Брат СТЕВА и снаха МИРА

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Ово је једна од оних спортских
прича о којима се снимају фил-
мови. Знате сигурно неки такав
филм – појединац или клуб је
тотални аутсајдер, али бори се,
тренира, не одустаје, после сва-
ког пораза и пада устане, отре-
се тур и настави даље... Сви
навијамо за њега и, кад на кра-
ју победи, то и нама буде моти-
вација да се лакше боримо са
својим животним недаћама.

Е, ово је та прича, али реал-
на. Дешава се у Јабуци ових
дана. Заправо, да смо стварно
решили да снимимо филм по
овој истинитој причи, могли
смо камере да поставимо у Јабу-
ци већ у недељу, 26. јуна. У
кадру би нам се нашла несва-
кидашња фешта поводом доде-
ле пехара и медаља пионирима
тамошње ОФK „Југославије”.

Славље је било оправдано јер
су ови момци рођени између
2007. и 2010. године (и не само
момци већ и једна упорна девој-
чица – Анастасија Ђокић) убе-
дљиви прваци Пионирске лиге
јужног Баната – „Запад”, са
освојена 42 бода на крају сезо-
не. Да бисмо вам дочарали
колико је тежак овај епитет
„убедљиви”, рећи ћемо само да
другопласирана екипа има 29
бодова.

И све би ово била још једна
лепа спортска вест о успешној
деци из нашег града, кад се
наша камера сад не би окрену-
ла четири године у прошлост.
Тада су исти ови дечаци игра-
ли своју прву утакмицу на так-
мичењу „Лига 7”. Били су дома-
ћини екипи из Банатског Новог
Села и доживели пораз какав,
све и да то желе, никад неће
моћи да забораве – ни они ни
сви који су на тој утакмици
били или су за њу касније чули.
Јер, резултат је био неславних
0 : 29. Сада је већ јасније коли-
ко је њихов овогодишњи успех
велики.

А успех је дошао зато што
чак ни после оне ноћне море
од резултата ти дечаци нису
урадили оно што је било логич-
но – нису одустали. Наставили
су да се боре, дан по дан. Има-
ли су среће што су на том путу
имали и одличног тренера –
Марка Дакића, садашњег пред-
седника ОФK „Југославије”.

Kоја ли је тајна?

– Тај наш први пораз је некако
био и очекиван. Тада смо тек
окупили екипу и само што сам
почео да радим с њима. Одр-
жали смо можда четири или
пет тренинга пре те прве утак-
мице, све нам је било ново у
сваком смислу. Упустили смо
се у такмичење с дечацима за
које у том тренутку нисмо зна-
ли да тренирају већ три или
четири године. И десило се шта
се десило. Али зато нам је ово-
годишњи успех толико велики
и зато сада пуцамо од поноса –
објашњава тренер Марко
неславно ватрено крштење свог
тима.

Упркос томе што је сада мно-
го јасније како се десио први
пораз, намеће се питање шта
је то овај тренер радио са сво-

јим тимом у протекле четири
године, када га је довео до тога
да је у сезони завршеној пре
две недеље такорећи од првог
кола био на врху табеле, где је
и остао до самог краја.

– После тог пораза нисмо
одустали. Нисмо се разочара-
ли. Било ми је драго што смо
у малом селу као што је Јабу-
ка уопште успели да окупимо
довољан број деце која желе
да тренирају фудбал и решио
сам да не испустим прилику
да радим с њима. Одлучили
смо заједно да нам резултат
није битан. Највећа жеља ми
је била да их мотивишем да
заволе фудбал и да што више
науче о овом спорту, о техни-
ци и тактици, али кроз игру.
И успео сам. Заинтересовао
сам их интересантним тренин-
зима и, заиста, све време смо
се играли, не јурећи резултат.
Испоставило се да је то била
добитна комбинација – обја-
шњава Марко.

Ово је тек невероватно!

А ако сте мислили да је неве-
роватним елементима ове при-

че овде крај, сачекајте тек да
чујете ово!

Веровали или не, ово је први
пут после тачно 20 година да
је ОФK „Југославија” из Јабуке
прва на челу табеле у Пионир-
ској лиги јужног Баната. И
поново веровали или не, када
је прошли пут „Југославија”
била првак, у сезони 2001/02,
у тој екипи пионира играо је
управо садашњи тренер и пред-
седник клуба Марко Дакић. И
не само да је играо него је био
капитен. Тренер тима тада је
био Небојша Стојаноски.

Супруга од злата

Упркос великом таленту и
чињеници да су му предвиђа-

ли лепу каријеру, за Марка је
фудбал ипак остао најважнија
споредна ствар на свету. Добро,
не баш сасвим споредна, али
ипак... Запослио се у Војсци
Србије, оженио се и добио тро-
је деце.

Живот је кренуо својим током,
но љубав према фудбалу и даље
га је вукла на терен. И тако је
ОФK „Југославија” добила свог
„филмског” тренера.

– Без огромне подршке и 
разумевања породице, а пре свега
супруге Биље, ништа од овога
не би било могуће. Пошто фуд-

бал и обавезе у клубу
долазе тек после мојих
обавеза на послу, то
подразумева много
времена проведеног
ван куће. Готово све
послове око деце и
куће супруга често
преузима на себе, али
она је једна од ретких
жена која разуме и
подржава ту моју
страст према фудба-
лу. Вероватно зато што
је и сама тренирала
рукомет. Kолику подр-
шку имам од ње, илу-
строваће вам само
пример да када се
поквари веш-машина
у клубу, Биља код куће
пере дресове и опре-
му целог тима и то јој
уопште не пада тешко.
Добро, понекад се и
наљути, као на при-
мер пре неки дан када
сам цео дан био ван
куће јер сам с коле-
гом, другим тренером
у клубу, Мирославом
Милошевићем, косио
траву на фудбалском
терену, али шта ћемо
кад није имао ко дру-

ги то да уради. На крају ми је
ипак некако опростила – каже
кроз осмех Марко.

Две стране медаље

Његови пионири након ове
сезоне за памћење иду на заслу-
жену паузу од месец дана, а
онда настављају да се играју и
да не јуре резултат. И ето њих
сигурно поново на врху табе-
ле. Осим ако...

– Имам само једну стрепњу
када је о будућности тима реч
и рекао бих да је она оправда-
на. Лако се може десити да
наше најбоље играче преузму
други, већи клубови из јачих
лига, попут „Железничара” или
„Динама”. Имали смо већ такве

случајеве. То је
за моје момке
јако лепа ствар
и ја им то од
срца желим,
јер се тако
напредује, али
с друге стране
сам ја у про-
блему јер, као
што сам већ
рекао, Јабука је
мало место и
довољно је да
останемо без
једног или дво-
јице играча и
већ је питање
хоћемо ли уоп-
ште имати тим.
Али некако
ћемо већ наћи
решење ако до
тога дође. Тре-
нутно нам је
велика ствар то
што у клубу у
свим селекци-
јама игра укуп-
но око шезде-
сеторо деце
узраста од
седам до пет-
наест година.
То је вероват-

но знак да добро радимо и да
можемо да се надамо неким
значајним успесима клуба и у
будућности – поручује Марко
Дакић на крају.

Сигурни смо да ће након ове
приче све очи у наредној сезо-
ни бити упрте у пионире из
Јабуке. Ако тим остане на бро-
ју, од њих се с пуним правом
може очекивати још која ова-
ко инспиративна прича, али и
резултат који буди понос код
сваког становника не само Јабу-
ке већ и целог Панчева.

Драгана Кожан

Вардарска улица припада
територији Месне заједнице
Центар. Под овим називом
постоји од 1982. године, а про-
стире се до Моравске улице.

Вардар је највећа река која
протиче кроз Северну Маке-
донију и једна од већих на
Балкану. Дужина реке изно-
си 388 километара, а њен слив
покрива површину од при-
ближно 20.500 квадратних
километара.

Турци су за своје владави-
не видели у долини Вардара
идеалне услове за раст мака,
па су 1835. сељацима поде-
лили прво семе и упутили их
у тајне гајења ове биљке. Испо-
ставило се да је македонски
опијум међу најквалитетни-
јим на свету – док је кинески
имао од три до пет одсто опој-
не материје морфина, овај је
садржао од 14 до 16 одсто.

Производња није захтева-
ла посебне вештине: у одре-
ђено доба године засецала се
чаура на стабљици мака, после
чега је из ње истицала бела
смола, која је брзо добијала
смеђу боју. То је сирови опи-
јум, који се скупљао струга-
њем и после сушења на сунцу
месио у погаче, коцке или
штапиће.

До 1932. године откупом
сировог опијума бавила се јед-
на фирма из Солуна, а онда је
тај посао преузело државно
предузеће Краљевине Југосла-
вије. Чланство у његовој упра-
ви било је више него исплати-
во – довољно је рећи да су јед-
не године сав опијум тржишне
вредности 80 милиона динара
македонским произвођачима
платили само два милиона!

Добит је, међутим, могла
да буде много већа. Одлуче-
но да се ту, на пољима мака,
направи и фабрика за прера-
ду сировог опијума и да се
извозом готових производа –
алкалоида за фармацеутску
индустрију у Европи и САД
заради много више.

На изненађење неупућене
јавности, с једне стране, дозво-
ла за подизање фабрике на
почетку 1936. године дата је
браћи Софронију и Филипу
Огњановићу, који су на севе-
ру Баната имали млекару и
фабрику качкаваља!

Али они нису у посао са
опијумом пали с неба – још
двадесетих година помињани
су као шверцери опијума у
сушеним кожама охридске
јегуље и котуровима качка-
ваља који су производили у
родном Галичнику на северу
Македоније. Уз то, имали су
и везе у врховима корумпи-
ране југословенске власти, а
хвалили су се и блиским одно-
сима с председником владе
Миланом Стојадиновићем.

Борба против наркоманије
у свету и тада је била актуел-
на. Тако је Друштво народа,
претеча Уједињених нација,

између 1925. и 1936. иници-
рало потписивање неколико
међународих конвенција о
ограничењу производње и о
сузбијању недозвољене трго-
вине опојним дрогама. Југо-
славија је била међу 36 зема-
ља потписница. Рачунало се
да је читавој светској инду-
стрији било потребно 250 тона
сировог опијума годишње, 
а само у Повардарју се
производило и по 70 тона!
Приступањем конвенцијама
отворила је врата иностраним
истражитељима, у првом реду
Американцима.

Један од њих, представник
САД у Саветодавној опијум-
ској комисији Друштва наро-
да, већ 1937. дошао је код
Огњановића да истражи шта
се десило с тоном хероина
којој се губио траг између
количине откупљеног сиро-
вог опијума и легално прика-
зане производње...

Следеће године у Београд
је допутовао саветник америч-
ке амбасаде у Паризу и нашим
властима запретио „веома
незгодним обртом” ако не зау-
ставе кријумчарење дроге. При
томе је предочио конкретне
податке о шверцу, у чијем је
средишту била Југословенска

фабрика алкалоида „С & Ф
Огњановић”: широм Европе
хапшени су кријумчари који
су у коферима имали хероин
произведен у Скопљу.

Истини за вољу, браћа нису
била усамљена. У Бугарској
је постојало девет илегалних
фабрика дроге. Само у једној
од њих за два месеца је
произведена тона и по хероина,
који је упућен на тржиште
САД. Дописници америчких
листова назвали су Вардар-
ску и Пиринску Македонију
„балканском Колумбијом”.

Под притиском америчких
дипломата, Софроније Огња-
новић је ухапшен у свом ста-
ну у Београду, где је нађено
10 килограма хероина. Осу-
ђен је на месец дана затвора
и новчану казну.

По изласку из затвора наста-
вили су по старом, па је тако
забележено да је 1940. у Мек-
сику на једном броду запле-
њена њихова дрога.

Прилагођавајући се ситуа-
цији, кад су у Другом свет-
ском рату Бугари окупирали
Македонију, Софроније и
Филип променили су име
фабрике у: Бугарска фабрика
алкалоида „Огњановићи”,
послујући с Бугарском и НДХ.
А кад се рат завршио, прекр-
стили су је у Македонску
фабрику за алкалоиде „Огња-
новићи”. Није им помогло:
завршили су у затвору као
сарадници окупатора, а
фабрика је названа просто
„Алкалоид Скопље” и као
таква била позната у целој
бившој Југославији.

М. Петровић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВАРДАРСКА

Продавци качкаваља
дрмали тржиштем дроге
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масама, што је главни бенефит
за развој крафт пиварства. Ми
смо изашли са светлим лагером,
пивом с боровницом и јагодом
и тамним стаутом, чоколадног
укуса, који Панчевци највише
воле. Иначе, пиво правимо 20
година и по посебној техноло-
гији – каже Дејан.

Он истиче да је занатско пиво
„живо” и веома незгодно за про-
дају, јер је сваким даном друга-
чије.

– Зато су вам потребни много
добри услови да бисте га сачу-
вали, јер сваког дана се нешто у
њему мења, а то велике пиваре
не могу себи да дозволе. Због
тога смо ми принуђени да ради-

мо на малим локалним тржи-
штима, а за све даље продаје и у
некој другој амбалажи то изи-
скује велике напоре. Крафт
пиварство је још на нивоу пред-
зачећа. Не постојимо за оне који
треба да нам на било који начин
помогну или олакшају послова-
ње. Ево, рецимо за време кови-
да једина делатност која није
препозната ни у једном сегмен-
ту за потпору државе је крафт
пиварство – каже председник
удружења малих пивара.

Мали пивари настављају сво-
ју борбу, а фестивали попут
„Дана Вајферта” су им свакако
једна од највећих одскочних
дасака.

ФОТО-РЕПОРТАЖА 25
Петак, 8. јул 2022.
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Једна од тренутно најпрести-
жнијих градских манифестаци-
ја, под називом „Дани Вајфер-
та”, приређена је протеклог
викенда на тргу који годинама
носи име великог панчевачког
индустријалца и добротвора.

Том приликом су излагали
бројни занатски пивари и други
произвођачи рукотворина на Тргу
слободе и у улицама Николе
Тесле и Николе Ђурковића.

У исто време, од петка, 1. јула,
до недеље, 3. јула, одвијао се и
разноврстан културно-уметнич-
ки програм који је приредила
Туристичка организација града
Панчева.

Након две пандемијске године
популарна манифестација поно-
во је привукла велики број сугра-
ђана и других знатижељника,
који су имали шта да виде, чују
и, наравно, окусе.

Место догађања и ових „Дана
Вајферта” било је окружење нека-
дашње пиваре, где је пенушави
напитак сачињен од јечма, хме-
ља, квасца и воде потекао пре
тачно триста година.

Од Нелета до Алена

Током три дана највећу пажњу,
поред понуде занатског пива и
хране, попут за ове прилике 
незаобилазних кобасица, централни
догађаји били су наступи на вели-
кој бини, на којој су се ређали
локални извођачи, да би се сва-
ко вече завршавало наступима
и познатих звезда ексјугосло-
венске рок сцене. Овог пута, слу-
чајно или намерно, сви су води-
ли порекло с простора Босне и
Херцеговине.

Првог дана су се на главној
бини представили дечји хор
„Вокал кидс” и KУД „Чигра”, а
приказана је и савремена игра
„Жетва”. Упечатљив наступ и
велику подршку публике имао
је млад али веома перспективан
локални бенд „Јутарњи програм”,
који је дуго и добро свирао, гото-
во до самог свечаног отварања.

Манифестацију је отворио гра-
доначелник Александар Стева-
новић, рекавши, поред осталог,
да су „Дани Вајферта” од великог
значаја за наш град и да су, уз
качаревачку „Сланинијаду” и још
низ других, Панчево поставили
на туристичку мапу Србије.

– Као град смо изузетно поно-
сни што имамо овакве догађаје
и у будућности ћемо настојати
да их подржавамо и унапређу-
јемо. Нарочито у овој специфич-
ној години, тристотој откако је у
граду почела да функционише
пивара, најстарија на Балкану –
истакао је Стевановић.

Након тога на бину се попео
Др Неле Kарајлић, звезда вече-
ри, а можда и целог фестивала.
Он је, без обзира на године, задр-
жао готово истоветну енергију с
почетка каријере, па је све вре-
ме држао публику у еуфорич-
ном стадијуму. То не треба да
чуди будући да су се ређали
хитови, као што су: „Нећу да
будем Швабо”, „Наносиш ми
бол”, „Гиле шампион”, „Девој-
чице којима мирише кожа”, „У
лошој форми сам”, „Недеља кад
је отишао Хасе”, „Гузоњин син”,
„Зеница блуз” и за сам крај на
бис „Хаџија или бос”.

Сутрадан, у суботу, 2. јула, у
Народном музеју Панчево одр-
жано је предавање о Игњату и
Ђорђу Вајферту. Поред Николе
Kонеског, говорили су и учени-
ци Александар Јевтовић, Реља
Јарковачки, Зорана Трипковић,
Нина Јарковачки и Наталија
Цветковски.

На главној бини поново су се
ређали бројни извођачи, да би
вече било окончано концертом
групе „Валентино”, када су Зијо,
његова жена Марта Kелер и оста-
так бенда у два сата такође под-
сетили на бројне препознатљи-
ве нумере из осамдесетих годи-
на прошлог века.

У сличном духу завршен је и
трећи дан, када се пред Панчев-
цима поново нашао Ален Исла-
мовић, легендарни вокални соли-
ста чувених група „Бијело дуг-
ме” и „Дивље јагоде”, чијим је
мегахитовима поједине фанове
довео до делиријума.

Од лагера до ИПА пива

Било је и наступа фолклораша
и хора „Златна јесен”, изложби,
предавања, туристичких обила-

зака, промоција гастрономских
специјалитета, а и за најмлађе
је осмишљено неколико зани-
мљивих садржаја.

Ипак, како и доликује, у цен-
тру збивања било је занатско
пиво, а овог пута представило се

девет такозваних крафт пивара.
Једини излагачи из Панчева

били су занатски произвођачи
из „Старе пиваре” и „Дилеме”,
чији власник Иван Гњатовић
каже да се народ ужелео ове
манифестације.

– Посета је била феноменал-
на и тих девет пивара је било
таман за толику заинтересова-
ност. Колико видим, сви су
непрекидно точили, а добре реак-
ције тешко је и пребројати. Имао
сам утисак да је цео град иза-
шао, од мале и велике деце, пре-
ко родитеља, до много људи у
зрелим годинама. Што се тиче
цена, не мењамо их годинама,
иако је све што нам је неопход-
но за добар производ отишло у
небо. Тако су нам захмељенија

пива ишла за 300 динара, а лагер
за 250. Поред њега, добро је ишла
и „нирвана”, а нудили смо и
„еквинос”, „галакси”, „рескобар”
и ИПА пиво. Мислим да је публи-
ка на све добро реаговала. Вели-
ки терет су поднели и сарадни-
ци Маја, Јелена, Благоје и ди-
-џеј Нена, као и Бојан из „Публи-
ке” – каже Иван.

Организацијом и продајом
биле су задовољне и колеге из
Умке, Ваљева, Београда...

Пивара „Инат” из главног гра-
да била је овде представљена и
2019. године, а према речима
једног од сувласника Ивана
Милинковића, можда је тада
било мало више људи.

– Ипак, ми смо веома задо-
вољни и овогодишњим догађа-
јем. Наша предност је квалитет
и то што правимо обична пива,
то јест пиво са укусом пива. Пра-
вимо лагер по баварском рецеп-
ту, које није пастеризовано. Има-
мо и пшенично, а црно нам је
карамелизовано с кафом, има
5,8 одсто алкохола и за један
одсто је јаче од лагера. Публика
је добро реаговала и на наше
ИПА пиво. Иначе, овај фести-
вал нам много значи, али тре-
нутно је занатско пиварство у
веома тешкој ситуацији, почев
од тога да је наш удео у укупном
пиварству максимално три одсто,
док је у Немачкој око осам, до
тога да нам је производна цена
литра пива око 200 динара –
каже овај београдски пивар.

Дејан Смиљанић је један од
оснивача сада већ надалеко
познате пиваре „The Black Tur -
tle” из Кукујеваца, а притом је и
председник удружења малих
независних произвођача пива.

– Од почетка смо овде и уче-
ствовали смо у организацији
првих „Дана Вајферта”, када су
била само четири штанда. На
овом фестивалу је добро за нас
што долазе људи свих узраста и
категорија, тако да овде можете
да се представите најширим

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.

Малтезер
Пронађен је мужјак малтезера у
Немањиној улици, али нажалост
нема микрочип.

Претпоставља се да је изба-
чен, јер има проблем с левим
оком и опала му је длака услед
инфестације бувама.

Ако га неко препозна или жели
да га удоми, може га пронаћи у
градском прихватилишту у Пан-
чеву (контакт-телефон: 352-148).

Стафорд
Стафорд пронађен у насељу Тесла,
без микрочипа, тражи удомитеље,
с обзиром на то да се власници
нису јавили.

Постоји могућност да је стигао
из Београда, и то ни мање ни више
него аутобусом.

Социјализован је с другим пси-
ма и одличан је и стабилан у одно-
су према људима, а привремено се
налази у градском прихватилишту
(контакт-телефон: 352-148).

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

ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ПОНОВО ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ПАНЧЕВАЧКОГ ВЕЛИКАНА

БИЛО И СВАЧЕГА ЗА МЕЗЕ

Посетиоци су имали прилику

да посете Сајам традиције и

рукотворина и Сајам хране, а

штандови су били распоређени

у Улици Николе Ђурковића и

на Тргу слободе.

Тако су, поред осталих

удружења, излагале и

„Омољчанке”, које имају

десетак чланова. Међу њима

је и Маријана Стефанов, а она

наводи да је штанд те органи-

зације један од најсадржајни-

јих, па на њему има везова,

хекланог, штриканог, тканог,

као и зимнице, али највише

иду играчкице.

Оливера Ђелиновић из кача-

ревачког „Етно-кутка” каже да

су она и колегинице изашле с

класичном понудом сланих

пецива, кифли, штрудли, вани-

лица, салчића...

Снежана Баба из удружења

„Новосељанке” истиче да су

оне донеле кифлице, бакин

колач, тулумбе, као и ручне

радове.

ДОБРО ПИВО И ДОБРА АТМОСФЕРА ТОКОМ ТРИ ДАНА 
НА ТРГУ ЂОРЂА ВАЈФЕРТА

Део публике баш уживао...

И даме дегустирале домаће
производе на бази слада и хмеља

Неле и екипа запалили
масу хитовима „Пушења”

„Јутарњи програм” право откровење

Точена чаша по чаша, па буре по буре



Реми у првој
контроли с Радом

Следи утакмица у
Вршцу, па селидба
на Златибор

После две седмице напорних
тренинга у свом граду фудба-
лери Железничара су прошлог
викенда започели и играње кон-
тролних утакмица, а све с циљем
да се добро припреме пред старт
новог шампионата у Првој лиги,
у коме клуб из Панчева има
највише амбиције.

Први званични меч у новој
сезони „дизелка” с Тамиша је
одиграла на београдској Бањи-
ци, где је против домаћег Рада
играла нерешено 1:1.

Популарни „грађевинари” су
повели већ у осмом минуту, а
изједначио је „Жељин” новајли-
ја Марко Бачанин, који је дошао
из крушевачког Напретка. Он је
на најбољи начин искористио
додавање Страхиње Јовановића
и већ у првом полувремену поста-
вио коначан резултат. У овом
мечу су сви фудбалери прволи-
гаша с Тамиша добили прилику
да се покажу и наметну струч-
ном штабу, али до почетка трке
за бодове има још довољно вре-
мена да се све коцкице сложе и
да Железничар направи свој
победнички мозаик.

– После две недеље напор-
ног рада одиграли смо први
меч. Слабије смо започели утак-
мицу, али смо бивали све бољи

како је време одмицало и држа-
ли смо меч под својом контро-
лом. Умор је учинио своје, ноге
су тешке као олово, али пола-
ко, биће све то како треба.
Морам да похвалим све своје
момке, јер су на један профе-
сионалан начин одрадили овај
део припрема и очекујем да ће
нам се то вратити и кроз утак-
мице које долазе. Прилично
смо изменили тим, дошли су
квалитетни и млади играчи
који су својим радом показали

да су права појачања за наш
клуб и очекујем да ће у наред-
ном периоду бити све бољи. На
сваком месту у тиму конкури-
шу по двојица добрих фудба-
лера, тако да ко год започне
утакмицу, може да испуни
задатке које се траже на тере-
ну, наравно у зависности и од
противника с којим играмо –
рекао је први тренер панчевач-
ке „дизелке” Игор Савић.

Железничар је започео меч
на Бањици у саставу: Живко-

вић, Симчевић, М. Јовановић,
Балаж, Лаиновић, Петровић,
Дашић, Ђорђевић, Димитрић,
Бачанин и С. Јовановић, а у
другом полувремену су играли
и: Андријанић, Обреновић, Бал-
ша, Томић, Миликић, Конатар,
Јанковић, Реган, Аџибаба,
Миливојевић, Лунц и Зувић.

После дана паузе, од поне-
дељка, 4. јула, настављени су
тренинзи на Градском стадио-
ну, и то два пута дневно, а нова
провера је заказана за 9. јул,
када ће Железничар гостовати
у Вршцу.

– Настављамо у јаком рит-
му. До краја ове седмице смо у
Панчеву, а 11. јула се селимо
на Златибор, где ћемо одигра-
ти четири контролне утакми-
це и брусити форму за први
првенствени меч, када нам
долази Златибор. Имамо довољ-
но времена и довољно утакми-
ца да се уиграмо и направимо
тим који ће у новом првенству
јуришати на сам врх табеле –
додао је Савић.

„Дизелка” из Панчева пола-
ко хвата залет за највећа достиг-
нућа...

СПОРТ
Петак, 8. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” С ТАМИША ЛАГАНО УБРЗАВА...

С БРОЈНИХ ТАКМИЧЕЊА СТРЕЛИЧАРА

ПАНЧЕВЦИ УВЕК
НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ПАНЧЕВО 2022”

ОДБРАЊЕНА ПРОШЛОГОДИШЊА ТИТУЛА

ПАНЧЕВАЧКИ ПЕЧАТ У НЕМАЧКОЈ

БАНДА ОПЕТ НАЈБОЉИ
У БУНДЕСЛИГИ

Већ другу годину
заредом наш сугра-
ђанин, Доловац,
Дејан Милосављев
Банда најбољи је
рукометни голман
немачке Бундесли-
ге!

Српски чувар мре-
же је поново био
испред свих по бро-
ју интервенција, а
притом је поправио
и рекорд такмичења
који је поставио про-
шле године.

Наиме, у сезони
2020/2021. Дејан је
имао 365 одбрана у
38 утакмица, а у
недавно завршеном
шампионату зауста-
вио је 368 шутева у
34 меча!

По том параметру
је неприкосновен,
испред Малтеа
Семиша, Кевина Мелера,
Никласа Ландина и Јоханеса
Битера.

Голмански тим клуба Фуксе

Берлин, који је сезону окончао
на трећем месту, па ће поново
играти у Лиги Европе, предво-
ди такође Панчевац, легендар-
ни голмански ас Дејан Перић.

Чланови Стреличарског клу-
ба Панчево били су веома
активни у протеклом перио-
ду. То и не треба да чуди ако
се зна да је сезона гађања на
отвореном у пуном јеку.

Прошлог викенда у Сиригу
је одржан трећи турнир Цен-
тралноевропског купа, на коме
су учествовали најбољи так-
мичари из земаља у окруже-
њу. У веома јакој конкурен-
цији наши суграђани су пости-
гли одличне резултате.

Сениор Роберт Мажинг
освојио је најсјајније одличје
у дисциплини голи лук, поста-
вивши и нови државни рекорд.
Дејан Јакоб је освојио сребро
у надметању ветерана у гађа-
њу олимпијским луком, а у
истој дисциплини Теона Јова-
новић је заслужила бронзу у
надметању такмичарки до два-
десет једне године.

У последњој недељи јуна у
Кикинди је одржан „Видов-
дански куп”, а стреличари Пан-
чева су се и с тог надметања

вратили окићени медаљама.
Стефан Жикић је освојио

сребро у конкуренцији сенио-
ра који су гађали сложеним
луком, Роберт Мажинг је био
најбољи у дисциплини голи
лук, а Дејан Јакоб је у надме-
тању ветерана олимпијским
луком зарадио сребро. У истој
дисциплини Ивана Орлов Гајан
била је друга у надметању
сениорки, Теона Јовановић је
победила у конкуренцији
јуниорки, а Вања Гајан је освојио
злато у конкуренцији пионира.
Ивана Орлов Гајан и Игор
Мојсиловић победили су у
такмичењу мешовитих парова.

Много успеха Панчевци су
имали и на другом Централ-
ноевропском купу, који је одр-
жан у Хрватској.

Теона Јовановић је тријум-
фовала у надметању јуниорки
у гађању олимпијским луком.
Роберт Мажинг је освојио
бронзу у дисциплини голи лук,
а боје клуба су бранили и Дра-
гиша Јевтић и Стефан Жикић. Спуштена је завеса на ового-

дишњи, дванаести турнир у
малом фудбалу под називом
„Панчево 2022”. Надметало се
шеснаест екипа, које су биле
подељене по групама, а током
седам дана трајања турнира
велики број љубитеља игре „на
петопарцу” пратио је мечеве
на СЦ-у „Младост”.

У финалу је екипа „Ауто-
-делови Мима” с 3:2 савладала
„Слот клуб Елдорадо” и тако
одбранила прошлогодишњу
титулу, што никоме до сада
није пошло за руком.

Победник је, поред призна-
ња и пехара, заслужио и награ-
ду од 250.000 динара, друго-
пласираној екипи је припало
70.000, а тим „Маркет Гиги
АСД”, који је заузео треће место,
заслужио је 30.000 динара.

За најбољег играча на тур-
ниру проглашен је Стефан
Димић, који је био и најбо-
љи стрелац, с десет голова, а
најсигурнији голман био је

Урош Јефтић. Фудбалску
правду на такмичењу делио
је судијски пар који су чини-
ли Горан Медаковић и Нема-
ња Бунчић.

– Успели смо, уз помоћ спон-
зора и пријатеља, да организу-
јемо дванаести турнир, који је
био квалитетан, са екипама које
су показале лепе игре и праве
фудбалске мајсторије. Очеку-
јем да ћемо и следеће године
сви бити на истом месту и да
ће турнир бити још јачи и ква-
литетнији – рекао је главни
организатор турнира Иван Што-
пуљ.

Четврто место је заузела еки-
па „Миса фамилија”, а зани-
мљиво је да је на турниру у
Панчеву учествовало чак осам
екипа из Београда и једна из
Зрењанина. То је само још један
показатељ да такмичење у
нашем граду, које се одржава
сваког лета, постаје све инте-
ресантније, јаче и организова-
није.



Летње државно првенство у
пливању за кадете одржано
је од 1. до 3. јула у Београду.
У прилично јакој конкурен-
цији ОК Динамо се предста-
вио са седам пливача, који су
и овог пута постигли запаже-
не резултате.

Даница Дивљак је у трци
на 200 м делфин освојила
бронзано одличје, а медаљом
истог сјаја окитила се и
Андреа Пољак у надметању
на 100 м леђно. Стефан Мил-
теновић је други стигао на
циљ у трци на 800 м краул, а
два сребра заслужио је Мар-
тин Ћирковић, и то на 100 и
200 м прсно.

Штафета Динама у трци на
4 x 50 м мешовито, коју су чини-
ле: Андреа Пољак, Нина Чича,
Срна Милутиновић и Даница
Константинов, окитила се вице-
шампионском титулом.

Протеклог викенда, од 1. до 3.
јула, Веслачки савез Војводине
и Веслачки клуб Палић били су
домаћини јубиларног, шездесе-
тог међународног Отвореног
првенства Војводине у веслању.
Поред борби за пласман на
покрајинском шампионату,
веслачи су на овом такмичењу
сакупљали бодове и за међуна-
родни „Дунавски веслачки куп”.

Палићко језеро је спремно
дочекало веслаче из Србије и
госте из Мађарске, Северне
Македоније и Бугарске. Веслач-
ки клуб Тамиш на овој регати
представљали су талентовани
млади веслачи Марко Јанчикин
и Павле Милутинов. По препо-
руци и сугестији савезног селек-
тора Александра Ивковића, а с

циљем провере за репрезента-
тивни статус за предстојећи Бал-
кански шампионат, наши весла-
чи су се испробали у дисципли-
ни двојац без кормилара.

Марко Јанчикин је веслао у
двојцу у комбинацији с весла-
чем из ВК-а Бегеј и у узбудљи-
вим тркама против двојца у коме
су веслали Павле Милутинов из
Тамиша и млади веслач из ВК-а
Графичар, у оба финална дана,
они су освојили прво место и
две златне медаље и наметнули
се савезном селектору за позив
у репрезентацију Србије.

Двојац Павла Милутинова у
комбинацији с колегом из Гра-
фичара такође је показао изу-
зетну форму и освојио сребрну
медаљу, остављајући остале кон-

куренте далеко иза себе.
– Марко и Павле су на овој

регати против јаких конкурена-
та показали свој квалитет за
репрезентативни тим. Сада с
новом мотивацијом настављамо
припреме за најважније окрша-
је на Балканском шампионату
и Првенству Србије – рекао је

млади тренер Тамиша Игњат
Радовановић.

Дакле, пред талентованим
веслачима из нашег града су нај-
већа искушења. Ако је судити
по свему приказаном у овој сезо-
ни, не треба сумњати да ће они
и на најзначајнијим надметањи-
ма бити на висини задатка.

СПОРТ
Петак, 8. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Дамјан Бајић шампион

Без среће и правде

Прошлог викенда у Крушевцу
је одржано Првенство Србије у
боксу у конкуренцији млађих
категорија, а чланови БК-а Про-
фесионалац из нашег града још
једном су потврдили да за будућ-
ност племените вештине не тре-
ба бринути.

Са овог престижног такмиче-
ња, најјачег у држави, у Панче-
во су стигла четири вредна тро-
феја, а да је било мало више
спортске среће и правде, биланс
је могао бити и богатији.

Кадети су били на висини
задатка. У категорији до 63 кг
Дамјан Бајић је освојио титулу
шампиона државе. Стефан Нова-
ков се окитио сребром у групи
боксера до 40 кг, док је Петар
Самарџић заслужио бронзу у
категорији до 42 кг. Јуниор Мар-
ко Танкосић такође је освојио
бронзану медаљу, и то у надме-
тању боксера до 75 кг.

Петру Самарџићу је прекинут
полуфинални меч због крваре-
ња из носа, мада је талентовани
боксер Професионалца до тада
имао иницијативу и задао више
чистих удараца противнику, али
је борба ипак прекинута.

– Марко Танкосић није одбок-
совао полуфинални меч. Због
велике врућине наши такмича-
ри су се одмарали у апартману
и пола сата пре почетка борбе
довозили смо их у халу где су се
одржавале борбе. Тако је било и
пред полуфинални меч у којем
је требало да Марко боксује...
На путу до борилишта десио нам
се пех, јер је улица којом је
пошао аутомобил у коме се нала-
зио наш такмичар била блоки-
рана због саобраћајне несреће.
Назад се није могло због гужве
која се створила... Узалуд је наш
тренер Звонко Димитријевић
објашњавао службеним лицима
шта се дешава, молио их је да
одложе почетак борбе за пет

минута... Они би нам и изашли
у сусрет, али тренер боксера Пар-
тизана није хтео ни да чује. Извео
је свог боксера у ринг и после
једног минута, колико се чека-
ло, судија је подигао руку бок-
серу БК-а Партизан. Марко је
изашао из аутомобила и трчећи
дошао до хале спортова три
минута након што су судије про-
гласиле победника. Једностав-
но, није се дало, био је то сплет

непредвиђених околности –
рекао је секретар БК-а Профе-
сионалац Марко Самарџић.

Страхиња Самарџић је побе-
дио у осмини финала прекидом
у другој рунди, а у четвртфиналу
је изгубио након дискутабилне
одлуке судија. Његов противник
је неправилно ударао (отвореном
шаком) и константно налетао
главом. Услед такве „прљаве” бор-
бе задобио је повреду левог раме-

на, али судија то „није видео”, па
није ни санкционисао.

Стефан Новаков је тренутно
најбољи кадет у Србији. Овог пута
је због стомачних проблема бок-
совао слабије, али је у четвртфи-
налу и полуфиналу све присутне
одушевио својим умећем.

Бокс клуб Професионалац још
једном је показао да је на пра-
вом путу. Ово је резултат доброг
рада главног тренера Звонка
Димитријевића, али и његовог
помоћника Марка Самарџића,
који обавља и друге послове у
клубу, као и нове управе клуба,
на чијем је челу Тихомир Мар-
ковић, а недавно ју је појачао и
Никола Танкосић.

Чланови БК-а Професиона-
лац биће до 1. септембра на
заслуженом одмору, а после
тога почиње рад за нове побе-
де. Школа бокса је и даље
бесплатна и не треба сумњати
да ће се уз ове дивне момке,
али и нове чланове који ће се
придружити од јесени, као и
уз велике заљубљенике у
боксерски спорт који их воде,
БК Професионалац попети на
сам врх овог спорта у Србији.

НАДМЕТАЊЕМЛАДИХПЛИВАЧА

ДИНАМОВЦИ У ДОБРОМ РИТМУ

НОВИ УСПЕХ МЛАДОГ ПАНЧЕВЦА

МАРКО ПОНОВО БРИЉИРАО
Победе над знатно
старијим ривалима

Вицешампион
Европског
школског купа

На Цетињу, у Црној Гори,
завршен је Европски школ-
ски куп у шаху, који је трајао
пуних десет дана. Учествова-
ли су најбољи млади шахи-
сти из више европских зема-
ља у рекордном броју, међу
којима и већа група играча
из Индије, који су се борили
под заставом Енглеске.

Вишеструки кадетски и
школски првак Србије ФИДЕ
мајстор шаха Марко Мила-
новић добио је позив да пред-
ставља нашу земљу на овом
престижном такмичењу, које
се састојало од три различи-
та узастопна турнира, по сва
три темпа игре: стандард,
рапид и блиц.

Млади Панчевац је био мла-
ђи у класи до 15 година, а
додатна отежавајућа околност
било је то што је организатор
ту класу спојио с најстаријом
(играчи до 17 година), па је

тако Марко за противнике
већином имао момке који су
и три године старији од њега.

Упркос томе Милановић је
за свој град и своју земљу
поново постигао изванредан
резултат: на стандард турни-
ру рангиран је као четврти,
на рапид турниру је освојио
прво место, а бриљирао је
онда када је најважније: на
последњем одлучујућем блиц
турниру, с 13 поена из 14 пар-
тија и цела два поена испред
другопласираног, у најјачој
класи до 17 година освојио је
убедљиво прво место.

Правила су постављена тако
да укупног победника одређу-
је што мањи збир појединач-
них турнирских пласмана, а у
случају да је збир једнак, додат-
ни критеријум је пласман на
стандард турниру. Марко и
још један такмичар су једини
остварили збир резултата шест,
а по додатном критеријуму
младом Панчевцу су припале
сребрна медаља и богате роб-
не награде.

Тако је четрнаестогодишњи
ФИДЕ мајстор Марко Мила-
новић добио и звање вице-
шампиона Европског школ-
ског купа.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ВЕСЛАЊУ

ДВА ЗЛАТА ЗА МАРКА ЈАНЧИКИНА

Млада такмичарка Рвачког
клуба Динамо Јована Ради-
војевић надметала се
на Европском првенству
за јуниорке које је недавно
одржано у Риму.

Јована се победом тушем
над ривалком из Пољске пла-
сирала у четвртфинале, где
ју је зауставила такмичарка
из Бугарске, у веома неизве-
сном мечу. Пошто је Бугарка
изгубила у полуфиналу, Јова-
на није имала борбу за меда-
љу и пласирала се на седмо
место.

После свега виђеног резул-
тат постигнут у Риму јесте
велики успех, поготово ако се
зна да је наша суграђанка

била најмлађа такмичарка у
својој групи, а да јој је ово
био дебитантски наступ на
европској сцени.

Рвачи Динама имали су

успеха и на тур-
ниру „Трофеј
града Младенов-
ца”, на ком су,
поред такмичара
из Србије, уче-
ствовали и бор-

ци из: Грчке, Босне и Херце-
говине, Хрватске, Црне Горе
и Северне Македоније.

Бронзане медаље су осво-
јили: Павле Радивојевић,
Симеон Пивашевић и Стефан
Тодосијевић.

НОВОСТИ С РВАЧКЕ СТРУЊАЧЕ

ЈОВАНА СЕДМА У ЕВРОПИ

Стране припремио

Александар
Живковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БОКСУ

ПРОФЕСИОНАЛЦУ ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dh7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Само
Зна особа да изгори када се осећа усамљено, само.

    Још ако је неко пали...

    Тада је у пламену.

    Не помаже ни хладна вода на телу.

    Јер, ово је ствар вијуга.

    Недостаје, само, подстицај за враћање себи.

    Искулирај, ишчилирај, наћи ћеш га.

    Одвешће те до старог-новог нивоа: самосазревања.

Искривљена природа
Када мислиш, тумачиш, проматраш.

    Онда видиш, схваташ, дознајеш.

    Уме та слика да не испадне добро, већ искривљено.

    И, мада је у људској природи да глава треба да ради.

    Могуће је да је добро понекад пустити мозак на пашу.

    Гледати кроз људе.

    Не лукаво, него не размишљајући.

    Барем не много.

Код вредница
Лењост духа убија, треба бити вредница.

    Уснулост није оправдање за неуспех.

    Онај што га свако понаособ доживљава.

    На свој начин.

    Зато и не постоји универзална формула за духовност.

    Само један код.

    Неуснула вредница тражи свој.

    Најлакше је кад се сања, спава и не чини ништа.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

16. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс

Данијела, Елена и Ленка, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.                      Редакција

Суботње јутро уз
„Панчевац”, пред
купање на Крку.
    Поглед из
Ријеке, лево на
острва Крк и Црес,
а десно на Истру.
Велики поздрав
свим суграђанима
од Данијеле и
Елене Бижић.
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